
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  

від 11.12.2019 р. 
 

1. Звіт про набір іноземних студентів до університету  
Доповідач: проректор з НПР  проф. Карпаш М. О. 

2. Затвердження Положення про Центр колективного користування науковим 
обладнанням «Техноекобезпека Карпат» 

Доповідач: проректор з НР проф. Чудик І. І. 

3. Конкурсні справи:   на посаду зав. кафедри: 

• екології – Адаменко Ярослав Олегович; 

• енергетичного менеджменту та технічної діагностики – Райтер Петро Мик.; 

• комп’ютерних систем та мереж – Мельничук Степан Іванович; 

• фізичного виховання та спорту – Вінтоняк Олег Васильович; 

• фінансів – Фадєєва Ірина Георгіївна 
на посаду професора кафедри: 

o буріння свердловин – Кунцяк Ярослав Васильович; 
o вищої математики – Бандура Андрій Іванович; 
o технічної механіки – Рачкевич Руслан Володимирович; 
o комп’ютеризованого машинобудування – Роп’як Любомир Ярославович; 
o будівництва та енергоефективних споруд – Грабовський Роман Степанович; 
o публічного управління та адміністрування – Орлів Мар’яна Степанівна 

Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
4. Присвоєння вченого звання:    професора: 

▪ каф. будівництва та енергоефективних споруд – Кошлак Ганні Володимирівні; 
▪ каф. вищої математики – Бандурі Андрію Івановичу 

доцента: 
➢ каф. автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій – Лагойді Андрію 

Івановичу; 
➢ каф. газонафтопроводів та газонафтосховищ – Стасюку Роману Богдановичу 

Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
5. Зміни в структурі університету: 

o приєднання кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики до 
складу інституту інформаційних технологій; 

Доповідач: директор ІІТ проф. Лютак І. З. 
o створення лабораторії забезпечення взаємодії з ЄДЕБО; 

Доповідач: начальник НВ доц. Штанько Я. В. 
o реорганізація галузевої науково-дослідної лабораторії № 7 НДІНГЕіЕ у навчальну 

науково-дослідну лабораторію кафедри зварювання 
Доповідач: зав. каф. ЗВ проф. Шлапак Л. С. 

6. Затвердження Положення про Центр українсько-польської співпраці 
Доповідач: зав. каф. ФП проф. Когут О. В. 

7. Затвердження Положення про інформаційно-науковий центр НТБ 
Доповідач: директор НТБ доц. Пуйда Р. Б. 

8. Затвердження Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на 
вільний вибір навчальних дисциплін 

Доповідач: начальник НВ доц. Штанько Я. В. 
9. Затвердження Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників ІФНТУНГ 

Доповідач: проректор з НПР доц. Куровець С. С. 
10. Затвердження Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої 
освіти 

Доповідач: зав. каф. ПІМ, координатор з питань 
дуальної освіти в університеті проф. Перевозова І. В. 

11. Затвердження Положення про академічну доброчесність ІФНТУНГ 
Доповідач: проф. каф. ІВТ проф. Чеховський С. А. 

12. Різне 



1. Звіт про набір іноземних студентів до університету 
 

 Ухвалили: інформацію долучити до звіту Приймальної комісії. 
 

2. Затвердження Положення про Центр колективного користування 
науковим обладнанням «Техноекобезпека Карпат» 

 

 Ухвалили: запропоноване Положення з урахуванням пропозицій 
прийняти як тимчасове, доопрацювати і в лютому, березні прийняти остаточно. 
 

3. Конкурсні справи 
 

Ухвалили: обрати Адаменка Ярослава Олеговича на посаду завідувача 
кафедри екології та рекомендувати ректорові укласти контракт з Адаменком 
Ярославом Олеговичем терміном на 5 років. 

Ухвалили: обрати Райтера Петра Миколайовича на посаду  
завідувача кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики 
та рекомендувати ректорові укласти контракт з Райтером Петром 
Миколайовичем терміном на 5 років. 

Ухвалили: обрати Мельничука Степана Івановича на посаду завідувача 
кафедри комп’ютерних систем та мереж і рекомендувати ректорові укласти 
контракт з Мельничуком Степаном Івановичем терміном на 5 років. 

Ухвалили: обрати Вінтоняка Олега Васильовича на посаду завідувача 
кафедри фізичного виховання та спорту і рекомендувати ректорові укласти 
контракт з Вінтоняком Олегом Васильовичем терміном на 5 років. 

Ухвалили: обрати Фадєєву Ірину Георгіївну на посаду завідувача кафедри 
фінансів та рекомендувати ректорові укласти контракт з Фадєєвою Іриною 
Георгіївною терміном на 5 років. 

Ухвалили: обрати Кунцяка Ярослава Васильовича на посаду професора 
кафедри буріння свердловин та рекомендувати ректорові укласти контракт з 
Кунцяком Ярославом Васильовичем терміном на 5 років. 

Ухвалили: обрати Бандуру Андрія Івановича на посаду професора кафедри 
вищої математики та рекомендувати ректорові укласти контракт з Бандурою 
Андрієм Івановичем терміном на 5 років. 

Ухвалили: обрати Рачкевича Руслана Володимировича на посаду 
професора кафедри технічної механіки та рекомендувати ректорові укласти 
контракт з Рачкевичем Русланом Володимировичем терміном на 5 років. 

Ухвалили: обрати Роп’яка Любомира Ярославовича на посаду професора 
кафедри комп’ютеризованого машинобудування та рекомендувати ректорові 
укласти контракт з Роп’яком Любомиром Ярославовичем терміном на 5 років. 

Ухвалили: обрати Грабовського Романа Степановича на посаду 
професора кафедри будівництва та енергоефективних споруд та рекомендувати 
ректорові укласти контракт з Грабовським Романом Степановичем терміном  
на 5 років. 

Ухвалили: обрати Орлів Мар’яну Степанівну на посаду професора 
кафедри публічного управління та адміністрування та рекомендувати ректорові 
укласти контракт з Орлів Мар’яною Степанівною терміном на 5 років. 

 

4. Присвоєння вченого звання 
 

Ухвалили: рекомендувати Кошлак Ганну Володимирівну до присвоєння 
МОН України вченого звання професора кафедри будівництва та 
енергоефективних споруд. 



Ухвалили: рекомендувати Бандуру Андрія Івановича до присвоєння 
МОН України вченого звання професора кафедри вищої математики. 

Ухвалили: рекомендувати Лагойду Андрія Івановича до присвоєння 
МОН України вченого звання доцента кафедри автоматизації та комп’ютерно-
інтегрованих технологій. 

Ухвалили: рекомендувати Стасюка Романа Богдановича до присвоєння 
МОН України вченого звання доцента кафедри газонафтопроводів та 
газонафтосховищ. 
 

5. Зміни в структурі університету 
 

 Ухвалили: не переводити кафедру енергетичного менеджменту та 
технічної діагностики до складу інституту інформаційних технологій. 
 Ухвалили: доопрацювати і перенести на наступне засідання Вченої ради 
університету питання щодо створення лабораторії забезпечення взаємодії з 
ЄДЕБО. 

Ухвалили: створити у структурі кафедри зварювання навчальну науково-
дослідну лабораторію зносостійких керамічних та композиційних матеріалів. 

 

6. Затвердження Положення про Центр українсько-польської співпраці 
 

Ухвалили: затвердити Положення про Центр українсько-польської 
співпраці. 
 

7. Затвердження Положення про інформаційно-науковий центр НТБ 
 

Ухвалили: затвердити Положення про інформаційно-науковий центр 
науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ. 
 

8. Затвердження Положення про порядок реалізації здобувачами вищої 

освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін 
 

 Ухвалили: затвердити Положення про порядок реалізації здобувачами 
вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін. 

 

9. Затвердження Положення про підвищення кваліфікації педагогічних 

та науково-педагогічних працівників ІФНТУНГ 
 

 Ухвалили: затвердити Положення про підвищення кваліфікації 
педагогічних та науково-педагогічних працівників ІФНТУНГ. 

 

10. Затвердження Положення про дуальну форму здобуття вищої 

та фахової передвищої освіти 
 

 Ухвалили: затвердити Положення про дуальну форму здобуття вищої та 
фахової передвищої освіти 
 

11. Затвердження Положення про академічну доброчесність ІФНТУНГ 
 

 Ухвалили: затвердити Положення про академічну доброчесність Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу. 
 
 


