
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 20.02.2019 р. 

 
1. Про зміни в менеджменті університету 

Доповідач: ректор проф.  Крижанівський Є. І. 
2. Присвоєння вченого звання  доцента: 

• каф. комп”ютерних систем та мереж – Вороничу Артуру Романовичу; 

• каф. нафтогазових машин та обладнання – Романишину Тарасу Любомир.; 

• каф. фізичного виховання та спорту – Вінтоняку Олегу Васильовичу   
Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

3. Про затведження змін до: 
o «Положення про надання грифу навчально - методичній літературі»; 
o  «Положення про кращу навчальну книгу» 

Доповідач: проректор з НПР проф. Мандрик О. М. 
4. Затвердження ліцензійних справ освітніх програм спеціальностей з правом набору 
іноземців 

Доповідач: проректор з НПР проф. Карпаш М. О. 
5. Про висунення роботи «Диверсифікація постачання природного газу як складова 
енергетичної безпеки держави» для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України 
в галузі науки і техніки 2019 року 

Доповідач: проректор з НР проф. Чудик І. І. 
6. Про затвердження: 

• «Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в ІФНТУНГ»; 

• «Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення 
академічної різниці»; 

• змін до «Положення про екзаменаційну комісію» 
Доповідач: начальник НВ доц. Штанько Я. В. 

7. Різне 

 

 
1. Про зміни в менеджменті університету 

 
 Ухвалили:  

1. Ввести до керівного складу університету посаду першого проректора. 
2 На посаду першого проректора обрати доктора технічних наук, професора 

Мандрика Олега Миколайовича. 
 3. На звільнену посаду – проректора з науково-педагогічної роботи обрати доктора 
геологічних наук, доцента Куровця Сергія Сергійовича. 
 

2. Присвоєння вченого звання 

 
Ухвалили: рекомендувати Воронича Артура Романовича до присвоєння МОН 

України вченого звання доцента кафедри комп`ютерних систем та мереж. 
Ухвалили: рекомендувати Романишина Тараса Любомировича до присвоєння МОН 

України вченого звання доцента кафедри нафтогазових машин та обладнання. 
Ухвалили: рекомендувати Вінтоняка Олега Васильовича до присвоєння МОН 

України вченого звання доцента кафедри фізичного виховання та спорту. 
 

3. Про затвердження змін до «Положення про надання грифу навчально-методичній 
літературі» та «Положення про кращу навчальну книгу» 

 
 Ухвалили: затвердити зміни до «Положення про надання грифу навчально-
методичній літературі» та зміни до «Положення про кращу навчальну книгу». 

 



4. Затвердження ліцензійних справ освітніх програм спеціальностей  
з правом набору іноземців 

 
Ухвалили: схвалити зміст ліцензійних справ про розширення провадження освітньої 

діяльності за спеціальностями щодо підготовки здобувачів вищої освіти з можливістю 
підготовки іноземців та осіб без громадянства на першому та другому рівнях вищої освіти: 

 
№ 
п/п 

Код 
сп-ті 

Назва спеціальності 

1 051 Економіка 
2 101 Екологія 
3 103 Науки про Землю 
4 121 Інженерія програмного забезпечення 
5 123 Комп’ютерна інженерія 
6 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
7 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 
8 185 Нафтогазова інженерія та технології 
9 242 Туризм 
10 274 Автомобільний транспорт 

 
5. Про висунення роботи «Диверсифікація постачання природного газу 

як складова енергетичної безпеки держави» для участі у конкурсі 
зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 року 

 
Ухвалили:  
1. Висунути наукову роботу «Диверсифікація постачання природного газу як 

складова енергетичної безпеки держави» творчого колективу претендентів: 
Побережного Л. Я., Марущака П. О., Звірко О. І, Запухляка В. Б., Капцова І. І., Шимка Р. Я., 
Фролова В. А. для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і 
техніки 2019 року.  

Рішення прийняте відкритим голосуванням: «за» – 71; «проти» – немає; 
«утримались» – немає. 

2. На підставі результатів таємного голосування включити до складу колективу 
претендентів: 

ПІБ за проти Недійсні 
бюлетені 

Побережнний Любомир Ярославович 70 1 0 

Марущак Павло Орестович 69 1 1 
Звірко Ольга Іванівна 69 1 1 
Запухляк Василь Богданович 71 0 0 

Капцов Іван Іванович 70 0 1 
Шимко Роман Ярославович 71 0 0 

Фролов Вадим Анатолійович 70 1 0 
 

6. Про затвердження Положень 
 

Ухвалили:  
1. Затвердити «Тимчасове положення про організацію освітнього процесу  

в ІФНТУНГ». 
2. Затвердити «Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та 

визначення академічної різниці». 
3. Затвердити зміни до «Положення про екзаменаційну комісію». 

 




