
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
від 11.05.2017 р. 

1. Ухвалення робочих навчальних планів для ступенів вищої освіти бакалавра, 
магістра на 2017-2018 навчальний рік 

Доповідач: перший проректор проф. Козак Ф. В. 
2. Обрання на посаду завідувача кафедри: 

 прикладної механіки – Воробйов Микола Степанович 
Доповідач: вчений секретар доц. Процюк В. Р. 

3. Затвердження «Положення про програму заохочення публічного акціонерного 
товариства «Укрнафта» для кращих студентів Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу» 

Доповідач: директор ІНГІ доц. Витязь О. Ю. 
4. Затвердження Положень щодо виборів ректора університету: 
- про порядок проведення виборів ректора університету; 
- про організаційний комітет з проведення виборів ректора університету; 
- про виборчу комісію з проведення виборів ректора університету; 
- про порядок обрання представників з числа інших штатних працівників  

університету для участі у виборах ректора університету; 
- про порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах  

ректора університету; 
- про порядок роботи офіційних спостерігачів на виборах ректора 

Доповідач: голова організаційного комітету  
                       проф. Дзвінчук Д. І. 

5. Про внесення змін до правил призначення і виплати стипендій студентам 
університету стосовно осіб, які повторно здобувають вищу освіту 

Доповідач: перший проректор проф. Козак Ф. В. 
6. Про обрання  Почесним професором ІФНТУНГ: 

 Бобала Юрія Ярославовича – ректора Національного університету 
«Львівська політехніка»; 

 Тадеуша Сломки – ректора Гірничо-металургійної академії ім. Станіслава 
Сташиця (Польща) 

Доповідач: вчений секретар доц. Процюк В. Р. 
7. Різне 
 

1. Ухвалення робочих навчальних планів для ступенів вищої освіти 
бакалавра, магістра на 2017-2018 навчальний рік 

 
Ухвалили: 

1. Внести зміни до чинних з 01.09.2016 року робочих навчальних планів для I-IV 
курсів очної та заочної форм навчання ступеня вищої освіти бакалавра (згідно з 
додатком 1). 
2. Ухвалити розроблені робочі навчальні плани очної та заочної форм навчання 
для всіх спеціальностей університету на 2017-2018 навчальний рік для здобувачів 
ступеня вищої освіти бакалавра зі скороченим терміном підготовки (два роки) 
очної та заочної форм навчання (згідно з додатком 2). 
3. Внести зміни до чинних з 01.09.2016 року робочих навчальних планів ступеня 
вищої освіти магістра очної та заочної форм навчання (згідно з додатком 3). 
4. Директорам інститутів, завідувачам кафедр забезпечити планування 
навчального процесу в 2017-2018 навчальному році на основі робочих навчальних 
планів за п.п. 1, 2, 3 та ввести їх у дію з 01.09.2017 року. 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB


2. Продовження контрактів 
 

Ухвалили: продовжити до 01.10.2017 р. дію контракту професора Козака 
Федора Васильовича на посаді першого проректора університету. 
 

Ухвалили: продовжити дію контракту Воробйова Миколи Степановича на 
посаді завідувача кафедри прикладної механіки та рекомендувати ректору укласти 
контракт з Воробйовим Миколою Степановичем терміном на 5 років. 
 

3. Затвердження «Положення про програму заохочення публічного 
акціонерного товариства «Укрнафта» для кращих студентів Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу» 
 
 Ухвалили: затвердити Положення про програму заохочення публічного 
акціонерного товариства «Укрнафта» для кращих студентів Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу 
 

4. Затвердження Положень щодо виборів ректора університету 
 

Ухвалили: затвердити Положення:  
-  про порядок проведення виборів ректора університету; 
-  про організаційний комітет з проведення виборів ректора університету; 
-  про виборчу комісію з проведення виборів ректора університету; 
- про порядок обрання представників з числа інших штатних працівників  

 університету для участі у виборах ректора університету; 
- про порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах  

 ректора університету; 
- про порядок роботи офіційних спостерігачів на виборах ректора. 
 

5. Про внесення змін до правил призначення і виплати стипендій студентам 
університету стосовно осіб, які повторно 

здобувають вищу освіту 
 

Ухвалили: доповнити Правила п.2.12 таким текстом: «Не здійснювати 
виплату академічної стипендії особам, які зараховані до університету для 
повторного здобуття вищої освіти певного ступеня за державним або регіональним 
замовленням та не відшкодували згідно з постановою КМУ № 658 від 26.08.2015р. 
кошти у повному обсязі». 
 

6. Про присвоєння звання Почесного професора ІФНТУНГ 
 

Ухвалили: присвоїти Бобалу Юрію Ярославовичу звання Почесного 
професора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 
газу. 

 
Ухвалили: присвоїти п. Тадеушу Сломці звання Почесного професора Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу. 




