
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
від 15.05.2019 р. 

 

1. Про підготовку звіту університету щодо виконання критеріїв підтвердження статусу 
національного 

Доповідач: перший проректор проф. Мандрик О. М. 
2. Стратегія інтернаціоналізації університету до 2022 року 

Доповідач: проректор з НПР проф. Карпаш М. О. 
3. Про зміни в структурі НДЧ університету 

Доповідач: ректор проф. Крижанівський Є. І. 
4. Створення техніко-технологічного конструкторського бюро проектування і 
комплектації бурових машин, механізмів, інструменту та нафтопромислового обладнання 

Доповідач: ректор проф. Крижанівський Є. І. 
5. Присвоєння вченого звання  
 Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
6. Конкурсні справи 

Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
7. Затвердження Положення про постійні комісії Вченої ради ІФНТУНГ 

Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
8. Різне 
 

1. Про підготовку звіту університету щодо виконання 
критеріїв підтвердження статусу національного 

 

 Ухвалили:  
1. Навчальному відділу підготувати проект наказу про підготовку та представлення 
звіту університету щодо виконання критеріїв підтвердження статусу національного 
– до 07.05.2019 р. 
2. Радникові ректора проф. Козаку Ф. В.: 
2.1. Внести пропозиції до складу робочої групи із розроблення проекту плану 
розвитку університету. 
2.2. Робочій групі до листопада 2019 р. напрацювати стратегічний план розвитку 
університету на період 2020–2027 р.р. 
3. Директорам інститутів: 
3.1. Вжити заходів для збереження контингенту здобувачів вищої освіти (ЗВО): 
3.1.1. Провести збори зі студентами 4 курсу щодо збільшення контингенту 
студентів-магістрів денної форми навчання в 2019-2020 н.р. 
3.1.2. Забезпечити успішне проведення вступної кампанії 2019 р. 
3.2. Виконати аналіз загальної кількості науково-педагогічних працівників (НПП) 
інститутів із науковими ступенями і вченими званнями та внести пропозиції щодо 
оптимізації складу НПП інститутів – травень 2019 р. 
3.3. До 20.05.2019 р. подати до ректорату за погодженням з профільним 
проректором пропозиції щодо збільшення показників у таблиці 8, зокрема: 
п. 3 – кількості здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді призові 
місця на студентських олімпіадах, ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах;  
п. 8 – показників індексу Гірша; 
п. 9 – кількості НПП, які мають 3 і 4 публікації у Scopus або Web of Science; 
п. 11 – кількості науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали 
наукове керівництво (консультування) не менше ніж п’ятьох кандидатів чи 
докторів наук. 
4. Директорові центру міжнародної освіти доц. Григоришину О. М.: 
4.1. Вжити заходів щодо збільшення кількості іноземних громадян  
ЗВО в університеті згідно з планами, представленими проректором з НПР  
Карпашем М. О. 
4.2. Збільшити кількість громадян – членів ОЕСР. 



5. Директорові центру міжнародного співробітництва доц. Вороничу А. Р.: 
5.1. Запропонувати директорам інститутів можливості збільшення показників 3 і 4 
щодо можливостей стажування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 
працівників (не менше ніж 3 місяці) в іноземних закладах вищої освіти (подвійні 
дипломи, Ерасмус+, участь у проектах, стажування чи обміни тощо). 
6. Проаналізувати та внести пропозиції щодо наукових журналів з ненульовим 
коефіцієнтом впливовості – проректор з НР Чудик І. І., директори інститутів, 
директор НДІНГЕіЕ Тершак Б. А., керівники наукових шкіл. 
7. Інженерові лабораторії інноваційних досліджень Ящеріциній Н. І. внести зміни 
до опису системи внутрішнього забезпечення якості та здійснювати його постійний 
моніторинг. 
8. Начальникові інформаційно-обчислювального центру Бойчуку Т. В. поліпшити 
єдине інформаційне середовище університету автоматизацію, основних процесів 
діяльності. 
9. Начальникові відділу інформації і зв’язків з громадськістю Ковбанюку І. І. 
забезпечити постійний моніторинг розміщення на веб-сайті університету 
обов’язкової інформації (в т.ч. англомовний варіант сайту). 
10. Начальникові відділу кадрів Іванус З. С. підготувати інформацію щодо кількості 
НПП станом на 31.12.2019 р. та кількості НПП, яким протягом останніх 10 років 
було присвоєно Почесні звання України; спільно із завідувачами випускових 
кафедр – списки випускників, яким протягом останніх 10 років було присвоєно 
Почесні звання України. 
11. Завідувачеві лабораторії захисту та комерціалізації інтелектуальної власності 
Гладю І. В. вжити заходів: 
11.1. Для збільшення кількості об’єктів права інтелектуальної власності до  
31 грудня 2019 р. 
11.2. Для збільшення кількості об’єктів інтелектуальної власності, 
комерціалізованих університетом. 
12. Директорові науково-технічної бібліотеки Пуйді Р. Б. забезпечити постійний 
моніторинг даних за п. 8, 9, 10 таблиці 8 щодо кількості публікацій та показників 
індексів Гірша НПП. 
13. Проректорам університету здійснювати постійний контроль за покращенням 
показників, організацією підготовки і представлення звіту відповідно до 
покладених на них посадових обов’язків. 
 

2. Стратегія інтернаціоналізації університету до 2022 року 
 
 Ухвалили: схвалити стратегію інтернаціоналізації університету до  
2022 року. 
 

3. Про зміни в структурі НДЧ університету 
 
 Ухвалили:  
1. Схвалити зміни в структурі науково-дослідної частини університету. 
2. З метою залучення науково-виробничого потенціалу на умовах економічної 
зацікавленості та самоокупності проектів, для внесення посильного вкладу в 
досягнення цілей енергетичної незалежності України:  
➢ прийняти до складу ТзОВ «Нафтогазовий науково-технологічний парк» 

таких учасників:  
- Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України; 
- Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України; 
- Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України; 
- Інститут геологічних наук НАН України; 
- Інститут газу НАН України. 



➢ затвердити частку університету у формі інтелектуальної власності у  
розмірі 200 000 грн., що становить 20 % статутного капіталу  
ТзОВ «Нафтогазовий науково-технологічний парк». 

 

4. Створення техніко-технологічного конструкторського бюро 
проектування і комплектації бурових машин, механізмів, інструменту 

та нафтопромислового обладнання 
 

 Ухвалили: створити техніко-технологічне конструкторське бюро 
проектування і комплектації бурових машин, механізмів, інструменту та 
нафтопромислового обладнання. 
 

5. Присвоєння вченого звання 
 

Ухвалили: рекомендувати Угриновського Андрія Васильовича до 
присвоєння МОН України вченого звання доцента кафедри видобування нафти і 
газу. 
 

6. Конкурсні справи 
 

Ухвалили: обрати Олійника Андрія Петровича на посаду завідувача кафедри 
прикладної математики і рекомендувати ректорові укласти контракт з Олійником 
Андрієм Петровичем терміном на 5 років.  

Ухвалили: обрати Хомина Володимира Романовича на посаду завідувача 
кафедри загальної, інженерної геології та гідрогеології і рекомендувати ректорові 
укласти контракт з Хоминим Володимиром Романовичем терміном  
на 5 років.  

Ухвалили: обрати Гораль Ліліану Тарасівну на посаду професора кафедри 
фінансів і рекомендувати ректорові укласти контракт з Гораль Ліліаною 
Тарасівною терміном на 5 років.  

Ухвалили: обрати Запухляк Іванну Богданівну на посаду професора кафедри 
менеджменту та адміністрування і рекомендувати ректорові укласти контракт з 
Запухляк Іванною Богданівною терміном на 5 років.  

Ухвалили: обрати Юрчишина Володимира Миколайовича на посаду 
професора кафедри інженерії програмного забезпечення і рекомендувати ректорові 
укласти контракт з Юрчишиним Володимиром Миколайовичем терміном на 5 років.  

Ухвалили: обрати Скальську Дарію Миколаївну на посаду професора 
кафедри суспільних наук і рекомендувати ректорові укласти контракт зі 
Скальською Дарією Миколаївною терміном на 5 років.  

Ухвалили: обрати Федорчак Тетяну Петрівну на посаду професора кафедри 
суспільних наук і рекомендувати ректорові укласти контракт з Федорчак Тетяною 
Петрівною терміном на 5 років.  

Ухвалили: обрати Мандрика Ярослава Івановича на посаду професора 
кафедри суспільних наук і рекомендувати ректорові укласти контракт з Мандриком 
Ярославом Івановичем терміном на 5 років.  
 

7. Затвердження Положення про постійні комісії Вченої ради ІФНТУНГ 
 
 Ухвалили: затвердити Положення про постійні комісії Вченої ради Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу. 


