
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
від 20.03.2017 р. 

1. Про висунення роботи «Нарощування ресурсів нафти і газу шляхом 
раціонального використання геофлюїдодинаміки надр України» на здобуття 
Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року 
2. Про підтримку висунення ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України» 
роботи «Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної 
незалежності України» на здобуття Державної премії України в галузі науки і 
техніки 2017 року  
3. Про підтримку висунення Тернопільським національним технічним 
університетом імені Івана Пулюя роботи «Забезпечення роботоздатності 
довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ» 
на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року. 
4. Присвоєння вченого звання  
5. Про висунення начальника військової кафедри Вязніцева Ю. В. до 
присвоєння почесного звання “Заслужений працівник освіти України”. 
6. Про форум ректорів Польщі та України 
7. Різне. 
7.1. Про відкриття наукової школи  
7.2. Про утворення у складі інституту гуманітарної підготовки та державного 
правління Центру надання правової допомоги  
7.3. Рекомендації вченої ради до друку монографій 
7.4. Про затвердження тем дисертаційних робіт  
7.5. Розгляд та схвалення ліцензійної справи  
7.6. Розгляд та схвалення акредитаційної справи 
7.7. Про затвердження кошторису студентського парламенту на 2017 рік 
 

1. Про висунення роботи «Нарощування ресурсів нафти і газу шляхом 
раціонального використання геофлюїдодинаміки надр України»,  

на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року 
 

Ухвалили:  
1. Висунути наукову роботу «Нарощування ресурсів нафти і газу шляхом 

раціонального використання геофлюїдодинаміки надр України» творчого 
колективу претендентів: Орлова Олександра Олександровича, Федоришина 
Дмитра Дмитровича, Крупського Юрія Зиновійовича, Федишина Володимира 
Олексійовича, Лазарука Ярослава Григоровича, Омельченка Валерія 
Григоровича, Заяць Христини Борисівни для участі у конкурсі зі здобуття 
Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 р. Рішення прийняте 
відкритим голосуванням: «за» - одноголосно. 

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

Орлова О. О. «роздано бюлетенів» - 70; «виявлено бюлетенів» - 69; 
«за» - 67; «проти» - 1; «недійсних бюлетенів» - 1. 

Федоришина Д. Д. «роздано бюлетенів» - 69; «виявлено бюлетенів» - 69; 
«за» - 64; «проти» - 1; «недійсних бюлетенів» - 4.  

Крупського Ю. З. «роздано бюлетенів» - 70; «виявлено бюлетенів» - 70; 
«за» - 67; «проти» - 1; «недійсних бюлетенів» - 2.  



Федишина В. О. «роздано бюлетенів» - 70; «виявлено бюлетенів» - 70; 
«за» - 66; «проти» - 1; «недійсних бюлетенів» - 3.  

Лазарука Я. Г. «роздано бюлетенів» - 70; «виявлено бюлетенів» - 70;  
«за» - 69; «проти» - немає; «недійсних бюлетенів» - 1.  

Омельченка В. Г. «роздано бюлетенів» - 69; «виявлено бюлетенів» - 69; 
«за» - 66; «проти» - 2; «недійсних бюлетенів» - 1.  

Заяць Х. Б. «роздано бюлетенів» - 70; «виявлено бюлетенів» - 70;  
«за» - 67; «проти» - 1; «недійсних бюлетенів» - 2.  

 
2. Про підтримку висунення ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз 

України» роботи «Науково-технологічні засоби та методи забезпечення 
енергетичної незалежності України» на здобуття Державної премії 

України в галузі науки і техніки 2017 року та включення  
до складу колективу претендентів професора Бойка В. С.,  

професора Мойсишина В. М. 
 

Ухвалили: 
1. Підтримати наукову роботу "Науково-технологічні засоби та методи 

забезпечення енергетичної незалежності України" творчого колективу претен-
дентів Зарубіна Ю.О., Дорошенка В.М., Гришаненка В.П., Прокопіва В.Й., 
Бойка B.C., Мойсишина В.М., Стогнія О.В., Гунди М.В., висунуту Дочірнім 
підприємством «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» 
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» для участі у конкурсі 
на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року. 

Рішення прийняте відкритим голосуванням: «за» - 70, «проти» - немає, 
«утримались» - немає. 

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

Бойка B. C.  «роздано бюлетенів» - 70; «виявлено бюлетенів» - 70;  
"за" – 68;  "проти" – 1; "недійсних бюлетенів ' – 1; 

Мойсишина В. М.  «роздано бюлетенів» - 69; «виявлено бюлетенів» - 68;  
"за" – 66;  "проти" – 1;  "недійсних бюлетенів " – 1. 
 

3. Про підтримку висунення Тернопільським національним технічним 
університетом імені Івана Пулюя роботи «Забезпечення роботоздатності 

довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних 
середовищ» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 

2017 року та включення до складу авторського колективу роботи 
професора Побережного Л. Я. 

 
Ухвалили: 
1. Підтримати наукову роботу «Забезпечення роботоздатності 

довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ» 
творчого колективу претендентів Зоценка Миколи Леонідовича, Марущака 
Павла Орестовича, Побережного Любомира Ярославовича, Стухляка Петра 
Даниловича, Букетова Андрія Вікторовича, Студент Олександри Зиновіївни, 
Шевчука Степана Прокоповича, висунуту Тернопільським національним 
технічним університетом імені Івана Пулюя для участі у конкурсі зі здобуття 



Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року.  
Рішення прийняте відкритим голосуванням: «за» - 70, «проти» - немає, 

«утримались» - немає. 
2. На підставі результатів таємного голосування включити до складу 

колективу претендентів: 
Побережного Л. Я. «роздано бюлетенів» - 70; «виявлено бюлетенів» - 70;  

"за" – 66;  "проти" – 2;  "недійсних бюлетенів " – 2. 
 

4. Присвоєння вченого звання 
 
 Ухвалили: рекомендувати Овчара Ігора Євгеновича до присвоєння МОН 
України вченого звання доцента кафедри вищої математики. 
 

5. Про висунення начальника військової кафедри Вязніцева Ю. В. до 
присвоєння почесного звання “Заслужений працівник освіти України”. 

 
Ухвалили: рекомендувати начальника військової кафедри Вязніцева 

Юрія Вікторовича до присвоєння почесного звання “Заслужений працівник 
освіти України”.  
 

6. Про форум ректорів Польщі та України 
 
 Ухвалили: делегувати повноваження від вченої ради проректору з 
науково-педагогічної роботи проф. Мандрику О. М. для погодження і 
вирішення в робочому порядку особливостей і розбіжностей програми 
подвійних дипломів, зробити доповідь на круглому столі форуму ректорів і 
привезти узгоджений варіант угоди про співпрацю між Краківською гірничо-
металургійною академією та Івано-Франківським національним технічним 
університетом нафти і газу. 




