
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  

від 19.02.2020 р.  
 

1. Про стратегію розвитку університету 
Доповідач: ректор проф. Крижанівський Є. І. 

2. Затвердження Положень: 
• Про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників 
• Про звернення здобувачів вищої освіти 

Доповідач: начальник НВ доц. Штанько Я. В. 
• Про вирішення конфліктних ситуацій в університеті 

Доповідач: в.о. зав. ВАіЛ  Стеліга І. І. 
• Про Вчену раду ІФНТУНГ 
• Про комісії Вченої ради ІФНТУНГ 

Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
• Про відділ забезпечення якості освіти 
• Про анкетування учасників освітнього процесу 

Доповідач: зав. відділом доц. Зікратий С. В. 
3. Про зміну типу та найменування Бурштинського енергетичного коледжу ІФНТУНГ 

Доповідач: директор коледжу проф. Джура О. Д. 
4. Про затвердження Правил прийому на навчання до Бурштинського енергетичного 
коледжу ІФНТУНГ в 2020 році 

Доповідач: директор коледжу проф. Джура О. Д. 
5. Про затвердження Правил прийому на навчання до Калуського коледжу економіки, 
права та інформаційних технологій ІФНТУНГ в 2020 році 

Доповідач: директор коледжу Тимків Г. Я. 
6. Про затвердження Правил прийому на навчання до Коледжу електронних приладів 
ІФНТУНГ в 2020 році 

Доповідач: директор коледжу Береговський В. В. 
7. Присвоєння вченого звання:             професора: 

▪ каф. автомобільного транспорту – Криштопі Святославу Ігоровичу; 
▪ каф. інженерії програмного забезпечення – Шекеті Василю Івановичу 

доцента: 
➢ каф. автомобільного транспорту – Захарі Ігорю Ярославовичу; 
➢ каф. філології та перекладу – Каламбет Ярині Ігорівні 

Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
8. Про створення разових спеціалізованих вчених рад 

Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
9. Про висунення роботи «Властивості класів голоморфних функцій обмеженого 
індексу та їхнє застосування» на присудження премії Верховної Ради України 
молодим вченим 

Доповідач: зав. каф. ВМ проф. Мойсишин В. М. 
10. Різне 
 

1. Про стратегію розвитку університету 
 

 Ухвалили:  
1. Розмістити «Стратегію розвитку університету» на сайті університету. 
2. Провести обговорення та надіслати пропозиції і зауваження впродовж тижня. 

 

2. Затвердження Положень 
 

Ухвалили:  
1. Затвердити «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників». 
2. Затвердити «Положення про звернення здобувачів вищої освіти». 
 

Ухвалили: затвердити «Положення про вирішення конфліктних ситуацій в 
університеті». 
 



Ухвалили:  
1. Затвердити «Положення про Вчену раду ІФНТУНГ». 
2. Затвердити «Положення про комісії Вченої ради ІФНТУНГ». 
 

Ухвалили:  
1. Затвердити «Положення про відділ забезпечення якості освіти». 
2. Затвердити «Положення про анкетування учасників освітнього процесу». 

 

3. Про зміну типу та найменування Бурштинського  

енергетичного коледжу ІФНТУНГ 
 

Ухвалили: змінити з 01.03.2020 р. тип та найменування Бурштинського 
енергетичного коледжу ІФНТУНГ як закладу вищої освіти І-ІІ рівня акредитації на 
відокремлений структурний підрозділ – «Бурштинський енергетичний фаховий 
коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу». 
 

4. Про затвердження Правил прийому на навчання до Бурштинського 

енергетичного коледжу ІФНТУНГ в 2020 році 
 

 Ухвалили: затвердити Правила прийому на навчання до Бурштинського 
енергетичного коледжу ІФНТУНГ для здобуття освітньо-професійного ступеня 
фахового молодшого бакалавра в 2020 році. 
 

5. Про затвердження Правил прийому на навчання до Калуського коледжу 

економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ в 2020 році 
 

 Ухвалили: затвердити Правила прийому на навчання до Калуського коледжу 
економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ для здобуття освітньо-
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2020 році. 

 

6. Про затвердження Правил прийому на навчання до Коледжу електронних 

приладів ІФНТУНГ в 2020 році 
 

 Ухвалили: затвердити Правила прийому на навчання до коледжу електронних 
приладів ІФНТУНГ для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра в 2020 році. 
 

7. Присвоєння вченого звання 

 

Ухвалили: рекомендувати Криштопу Святослава Ігоровича до присвоєння 

МОН України вченого звання професора кафедри автомобільного транспорту. 

Ухвалили: рекомендувати Шекету Василя Івановича до присвоєння МОН 

України вченого звання професора кафедри інженерії програмного забезпечення. 

Ухвалили: рекомендувати Захару Ігора Ярославовича до присвоєння МОН 

України вченого звання доцента кафедри автомобільного транспорту. 

Ухвалили: рекомендувати Каламбет Ярину Ігорівну до присвоєння МОН 

України вченого звання доцента кафедри філології та перекладу. 
 

8. Про створення разових спеціалізованих вчених рад 
 

 Ухвалили: відповідно до “Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)”, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р., 

постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 06.03.2019 р. «Про проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії»  



1. Вченій раді університету: 

1.1. Розглядати питання призначення рецензентів з числа штатних працівників 

закладу вищої освіти, які відповідають вимогам п.6 та п.7 постанові КМУ № 167 від 

06.03.2019 року, та визначати структурний підрозділ університету, де проводитиметься 

попередня експертиза дисертації роботи здобувача ступеня доктора філософії. 

Включення питань до порядку денного засідання Вченої ради здійснювати лише при 

наявності у здобувача ступеня доктора філософії необхідних документів зазначених у 

п.13 та 14 постанові КМУ № 167 від 06.03.2019 року. 

1.2. Проводити перевірку документів здобувача ступеня доктора філософії з 

переліку п. 16, п. 27 постанови КМУ № 167 від 06.03.2019 р. на відповідність 

встановленим вимогам та п.6, п.7 та п.9 – 12, п.17 постанови КМУ № 167 від 06.03.2019 

р. й наказу МОН України від 12 січня 2017 р. № 40 (зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 03 лютого 2017 р. за № 155/30023). 

1.3. Здійснювати підготовку клопотання до МОН України про утворення ради з 

відповідним обґрунтуванням та інформуванням про наявність належних умов для 

функціонування ради. 

1.4. Здійснювати підготовку документів про персональний склад ради із 

зазначенням прізвища, імені, по батькові, місця основної роботи та наукових 

публікацій (відповідно до абзацу десятого п. 6 постанови КМУ № 167 від 06.03.2019 

р.) та копії дипломів про наукові ступені, атестатів про вчене звання голови та членів 

ради. 

1.5. Впровадити форми документів атестаційної справи здобувача ступеня 

доктора філософії (обкладинки атестаційної справи здобувача; супровідного листа; 

рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії; 

реєстраційної картки присутності членів спеціалізованої вченої ради), що затверджені 

наказом МОН України № 533 від 22 квітня 2019 року (зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 08 травня 2019 р. за № 474/33455). 

1.6. Організувати розміщення на офіційному веб-сайті університету інформації 

про прийняття дисертацій до розгляду та анотації дисертацій здобувачів ступеня 

доктора філософії. Готовити та надсилати до МОН України повідомлення про 

прийняття дисертації до розгляду. 

1.7. Після набрання чинності наказу МОН України про затвердження рішення 

тимчасової спеціалізованої ради про присудження ступеня доктора філософії на своєму 

черговому засіданні Вченої ради університету розглядати питання про видачу диплома 

доктора філософії та оприлюднювати це рішення на офіційному веб-сайті Вченої ради. 

Відповідальні: голова Вченої ради Крижанівський Є. І.,  

учений секретар Процюк В. Р. 

2. Структурним підрозділам університету: 

2.1. Відділу аспірантури і докторантури, по завершенню відповідної освітньо-

наукової програми навчання у аспірантурі університету та успішного виконання 

індивідуального плану наукової роботи й індивідуального навчального плану, 

видавати здобувачам засвідчену академічну довідку про виконання освітньо-наукової 

програми встановленого зразка, затвердженого наказом МОН України від 12.05.2015р. 

№ 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) 

державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» (зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 18 травня 2015 р. за № 551/26996). 

2.2. Завідувачам кафедр, у місячний термін з дати прийняття рішення Вченою 

радою університету, організовувати та проводити фахові семінари за участю 

призначених рецензентів, для попередньої експертизи дисертаційної роботи здобувача 

ступеня доктора філософії. 



Рецензентам, розглянувши дисертацію та наукові публікації, у яких висвітлені 

основні наукові результати дисертації, а також за результатами фахового семінару у 

місячний термін готувати висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації та пропозиції щодо кандидатур двох опонентів, 

відповідно до вимог п.6 та п.7 постанови КМУ № 167 від 06.03.2019 р. Затверджений 

витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального наукового (фахового) 

семінару) та підготовлений висновок видавати здобувачу та передати до Вченої ради 

університету. 

2.3. Науково-технічній бібліотеці ІФНТУНГ, не пізніше ніж за десять робочих 

днів до дати захисту дисертації розміщати в електронному вигляді на офіційному веб-

сайті бібліотеки: примірник дисертації (із забезпеченням відкритих форматів текстових 

даних); висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації та відгуки опонентів. Зазначені матеріали зберігати у відкритому доступі на 

офіційному веб-сайті протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказу 

університету про видачу здобувачеві диплома доктора філософії. 

2.4. Інформаційно-обчислювального центру ІФНТУНГ, забезпечити аудіо-

фіксацію (запис фонограми) та відеофіксацію засідання тимчасової спеціалізованої 

вченої ради. Запис (звукозапис, відеозапис) оприлюднювати на офіційному веб-сайті 

університету не пізніше наступного робочого дня з дати проведення засідання та 

зберігати на відповідному веб-сайті не менше шести місяців з дати набрання чинності 

наказу університету про видачу здобувачеві диплома доктора філософії. 

2.5. Виготовлення диплому доктора філософії здобувачеві проводити у порядку, 

встановленому в університеті. Відшкодування витрат на виготовлення бланків 

диплома доктора філософії здійснювати відповідно до законодавства. У разі втрати, 

знищення або пошкодження диплома доктора філософії видавати його дублікат з 

новим порядковим номером та інформацією відповідно до раніше виданого диплома за 

рахунок коштів особи, яка отримує дублікат. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи Чудик І. І,  

завідувачі кафедр, керівники відповідних структурних підрозділів університету.  
 

9. Про висунення роботи «Властивості класів голоморфних функцій обмеженого 

індексу та їхнє застосування» на присудження премії Верховної Ради України 

молодим вченим 
 

Ухвалили:  

1. Підтримати висунення роботи «Властивості класів голоморфних функцій 

обмеженого індексу та їхнє застосування» (автор Бандура А. І.) для участі в конкурсі 

на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим. Рішення прийняте 

відкритим голосуванням: «за» - 74; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

2. На підставі результатів таємного голосування: «за» - 73; «проти» - 1; 

«недійсних бюлетенів» - немає автором роботи затвердити Бандуру Андрія Івановича.  


