
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
від 03.04.2019 р. 

 

1. Про створення на базі університету Координаційного Центру з дослідження проблем 
нафтогазової галузі 

Доповідач: ректор проф. Крижанівський Є. І. 
2. Затвердження річного звіту університету про виконання критеріїв щодо 
підтвердження статусу національного 

Доповідач: перший проректор проф. Мандрик О. М. 
3. Звіт про підсумки наукової та науково-технічної діяльності університету за 2018 рік 

Доповідач: проректор з НР проф. Чудик І. І. 
4. Про затвердження Положення про переведення студентів на вакантні місця 
державного замовлення в ІФНТУНГ  

Доповідач: начальник НВ доц. Штанько Я. В. 
5. Про затвердження Положення про розрахунок чисельності навчально-допоміжного 
персоналу кафедр університету 

Доповідач: проректор з НПР проф. Гораль Л. Т. 
6. Розгляд Положення про кафедру військової підготовки ІФНТУНГ 

Доповідач: начальник ВК п-к. Станецький А. І. 
7. Розгляд Положення про вчену раду кафедри військової підготовки ІФНТУНГ 

Доповідач: начальник ВК п-к. Станецький А. І. 
8. Присвоєння вченого звання 

Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
9. Про зміну наукового керівника здобувача наукового ступеня кандидата наук за 
спеціальністю 05.15.06 – розробка нафтових та газових родовищ Коваля Віталія 
Ігоровича 

Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
10. Про зміну наукової спеціальності аспірантки Шевченко Н. П. 

Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
11. Про створення «Навчально-дослідницької мінералогічної лабораторії» на кафедрі 
загальної, інженерної геології та гідрогеології 

Доповідач: зав. каф. проф. Хомин В. Р. 
12. Про створення науково-дослідних гуртків на базі клубу «Інтертекст» 

Доповідач: зав. каф. проф. Когут О. В. 
13. Про внесення змін до організаційно-розпорядчих документів щодо підготовки та 
подачі проектних пропозицій на міжнародні конкурси 

Доповідач: проректор з НПР проф. Карпаш М. О. 
14. Різне 
 
 

1. Про створення на базі університету Координаційного Центру з дослідження 
проблем нафтогазової галузі 

 

Ухвалили: створити Координаційний Центр з дослідження проблем 
нафтогазової галузі на базі університету. 
 

2. Затвердження річного звіту університету про виконання критеріїв щодо 
підтвердження статусу національного 

 

 Ухвалили: затвердити річний звіт університету про виконання критеріїв щодо 
підтвердження статусу національного. 
 

3. Звіт про підсумки наукової та науково-технічної діяльності 
університету за 2018 рік 

 

Ухвалили:  
1. Звіт про підсумки наукової та науково-технічної діяльності університету за 

2018 рік затвердити. 
2. Показники, які треба покращити взяти до уваги і впродовж 2019 року 

прикласти всіх зусиль для їх виконання. 



4. Про затвердження Положення про переведення студентів 
на вакантні місця державного замовлення в ІФНТУНГ 

 
Ухвалили: затвердити Положення про переведення студентів на вакантні 

місця державного замовлення в ІФНТУНГ. 
 

5. Про затвердження Положення про розрахунок чисельності  
навчально-допоміжного персоналу кафедр університету 

 
Ухвалили:  

1. Схвалити «Методику розрахунку чисельності навчально-допоміжного 
персоналу кафедр». 

2. Схвалити пропозиції робочої групи щодо штату навчально-допоміжного 
персоналу кафедр та ввести його в дію з 1 вересня 2019 року. 

3. Завідувачам кафедр до 1 червня 2019 року подати до Комісії з розрахунку штату 
навчально-допоміжного персоналу інформацію щодо оптимізації чисельності 
навчально-допоміжного персоналу та переліку штатних посад кафедри відповідно до 
пропозицій робочої групи. 

4. При скороченні штату навчально-допоміжного персоналу кафедр завідувачам 
кафедр рекомендувати враховувати наступне: працівник, для якого дане місце роботи 
є постійним, повинен працювати, як правило, на повну ставку; неповна ставка може 
плануватись для сумісника, який постійно працює в іншому підрозділі університету. 

5. Планово-фінансовому відділу забезпечити внесення відповідних змін до штатної 
чисельності працівників та переліку штатних посад університету. 

6. Відділу кадрів у порядку, визначеному законодавством, забезпечити 
переведення та/або звільнення працівників у порядку та терміни, визначені 
законодавством. 

7. Планово-фінансовому відділу розробити проект кошторису курсів підвищення 
кваліфікації для навчально-допоміжного персоналу університету, які включатимуть 
основи комп’ютерної та мовної грамотності.  

Голосували: «за» – одноголосно.  
 

6. Розгляд Положення про кафедру військової підготовки ІФНТУНГ 
 
Ухвалили: затвердити «Положення про кафедру військової підготовки Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу». 
 

7. Розгляд Положення про вчену раду  
кафедри військової підготовки ІФНТУНГ 

 
Ухвалили: затвердити Положення про вчену раду кафедри військової 

підготовки ІФНТУНГ. 
 

8. Присвоєння вченого звання 
 

Ухвалили: рекомендувати Стецик Тетяну Степанівну до присвоєння МОН 
України вченого звання доцента кафедри філології та перекладу. 

Ухвалили: рекомендувати Мельничук Іванну Василівну до присвоєння МОН 
України вченого звання доцента кафедри прикладної економіки. 

Ухвалили: рекомендувати Міщука Богдана Михайловича до присвоєння МОН 
України вченого звання доцента кафедри видобування нафти і газу. 
 

9. Про зміну наукового керівника 
 
Ухвалили: для завершення дисертаційних досліджень здобувача наукового 

ступеня кандидата технічних наук Коваля Віталія Ігоровича призначити науковим 
керівником доктора технічних наук, професора Чудика І. І. (у зв’язку зі смертю доктора 
технічних наук, професора Чернова Бориса Олександровича). 



10. Про зміну наукової спеціальності аспірантки Шевченко Н. П. 
 
Ухвалили: у зв’язку з тим, що дисертаційна робота аспірантки Шевченко 

Наталії Павлівни (спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління, третій 
курс, навчання без відриву від виробництва) відповідає паспорту спеціальності 
25.00.01 – теорія та історія державного управління перевести її на навчання в 
аспірантурі за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. 

 
11. Про створення «Навчально-дослідницької мінералогічної лабораторії» 

 
Ухвалили: 
1. Створити на кафедрі загальної, інженерної геології та гідрогеології 

"Навчально-дослідницьку мінералогічну лабораторію". 
2. Затвердити «Положення про "Навчально-дослідницьку мінералогічну 

лабораторію». 
 

12. Про створення науково-дослідних гуртків на базі клубу «Інтертекст» 
 
Ухвалили: створити на базі інтелектуального клубу «Інтертекст» три науково-

дослідні гуртки: 
• інтертекст (керівник – Веселовська Н. В.); 
• перекладацькі трансформації та інтерпретація тексту (керівник – Каламбет Я.І.); 
• медіаосвіта та медіаграмотність (керівник – Янишин О. К.). 

 
13. Про внесення змін до організаційно-розпорядчих документів щодо 

підготовки та подачі проектних пропозицій на міжнародні конкурси 
 
Ухвалили:  

1. Подати документи на розгляд відповідної комісії Вченої ради. 
2. Надіслати інформацію електронною поштою на всі кафедри університету. 
3. Перенести розгляд даного питання на наступне засідання Вченої ради 




