
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  

від 21.05.2020 р.  
 

1. Про проведення сесії і атестації у ІІ півріччі 2019-2020 навчального року та 
затвердження «Положення щодо організації у 2019-2020 навчальному році 
поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із 
застосуванням дистанційних технологій» 

Доповідач: начальник НВ доц. Штанько Я. В.  
2. Затвердження змін до Правил прийому до ІФНТУНГ і Бурштинського 
енергетичного коледжу 

Доповідач: відповідальн. секретар ПК доц. Коваль Я. М. 
3. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертацій для здобуття 
наукового ступеня доктора філософії: 
спец. 051 – економіка – Максименко Т. О., Швед О. М., Столяр О. О., Савчук Л. М.; 
спец.073 – менеджмент – Псюка Р. М., Лісової О. В.; 
спец.133 – галузеве машинобудування – Паневника Д. О., Гнип М. М.; 
спец.185 – нафтогазова інженерія та технології – Грудза В. Я.;  
спец. 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка – Когут Г. М. 

Доповідач: учений секретар, зав. ВАіД доц. Процюк В.Р. 
4 Затвердження Положення про Калуський фаховий коледж економіки, права та 
інформаційних технологій ІФНТУНГ 

Доповідач: директор коледжу Тимків Г. Я. 
5. Про відрахування з аспірантури 

Доповідач: зав. ВАіД доц. Процюк В.Р. 
6. Різне 
 
1. Про проведення сесії і атестації у ІІ півріччі 2019-2020 навчального року та 

затвердження «Положення щодо організації у 2019-2020 навчальному році 
поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із 

застосуванням дистанційних технологій» 
 

 Ухвалили: затвердити «Положення щодо організації у 2019-2020 
навчальному році поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої 
освіти із застосуванням дистанційних технологій». 
 

2. Затвердження змін до Правил прийому до ІФНТУНГ  
і Бурштинського енергетичного коледжу 

 

 Ухвалили: затвердити зміни до Правил прийому до ІФНТУНГ і 
Бурштинського енергетичного коледжу. 
 

3. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертацій  
для здобуття наукового ступеня доктора філософії 

 

 Ухвалили:  
1. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Грудза В. Я. призначити  рецензентів:  
− професора кафедри прикладної математики, д.т.н., проф. Тимківа Дмитра 

Федоровича; 
− професора кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ, д.т.н., доц. 

Тараєвського Олега Степановича. 
2. Попередню експертизу дисертації Грудза В. Я. провести на засіданні 

кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ із запрошенням фахівців за 
науковим напрямом дисертації. 

 

 Ухвалили:  
1. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Гнип М. М. призначити  рецензентів:  



− професора кафедри нафтогазових машин та обладнання, д.т.н., проф. Копея 
Богдана Володимировича; 

− професора кафедри нафтогазових машин та обладнання, к.т.н., проф. Ляха 
Михайла Михайловича. 

2. Попередню експертизу дисертації Гнип М. М. провести на засіданні 
кафедри нафтогазових машин та обладнання із запрошенням фахівців за науковим 
напрямом дисертації. 
 

 Ухвалили:  
1. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Паневника Д. О. призначити  рецензентів:  
− професора кафедри нафтогазових машин та обладнання, д.т.н., проф. Копея 

Богдана Володимировича; 
− професора кафедри нафтогазових машин та обладнання, к.т.н., проф. Ляха 

Михайла Михайловича. 
2. Попередню експертизу дисертації Паневника Д. О. провести на засіданні 

кафедри нафтогазових машин та обладнання із запрошенням фахівців за науковим 
напрямом дисертації. 
 

 Ухвалили:  
1. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Савчук Л. М. призначити рецензентів:  
− завідувача кафедри теорії економіки та управління, д.е.н., доц. Сімків Лілію 

Євгенівну; 
− доцента кафедри теорії економіки та управління, к.е.н., доц. Андрусів Уляну 

Ярославівну; 
2. Попередню експертизу дисертації Савчук Л. М. провести на засіданні 

кафедри прикладної економіки із запрошенням фахівців за науковим напрямом 
дисертації. 
 

 Ухвалили:  
1. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Лісової О. В. призначити  рецензентів:  

− завідувача кафедри фінансів, д.е.н., проф. Фадєєву Ірину Георгієвну; 

− професора кафедри фінансів, д.е.н., проф. Гораль Ліліану Тарасівну; 
2. Попередню експертизу дисертації Лісової О. В. провести на засіданні 

кафедри менеджменту та адміністрування із запрошенням фахівців за науковим 
напрямом дисертації. 
 

 Ухвалили:  
1. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Псюка Р. М. призначити  рецензентів:  
− професора кафедри менеджменту та адміністрування, д.е.н., доц. Запухляк 

Іванну Богданівну; 
− доцента кафедри менеджменту та адміністрування, к.е.н., доц. Вербовську Лесю 

Степанівну. 
2. Попередню експертизу дисертації Псюка Р. М. провести на засіданні 

кафедри менеджменту та адміністрування із запрошенням фахівців за науковим 
напрямом дисертації. 
 

 Ухвалили:  
1. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Максименко Т. О. призначити  рецензентів:  
− завідувача кафедри теорії економіки та управління, д.е.н., доц. Сімків Лілію 

Євгенівну; 
− доцента кафедри фінансів, к.е.н. Король Світлану Василівну. 



2. Попередню експертизу дисертації Максименко Т. О. провести на засіданні 
кафедри прикладної економіки із запрошенням фахівців за науковим напрямом 
дисертації. 
 

 Ухвалили:  
1. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Швед О. М. призначити  рецензентів:  
− завідувача кафедри менеджменту та адміністрування, д.е.н., проф. Полянську 

Аллу Степанівну; 
− професора кафедри менеджменту та адміністрування, д.е.н., доц. Запухляк 

Іванну Богданівну. 
2. Попередню експертизу дисертації Швед О. М. провести на засіданні 

кафедри прикладної економіки із запрошенням фахівців за науковим напрямом 
дисертації. 
 

 Ухвалили:  
1. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Столяр О. О. призначити  рецензентів:  
− завідувача кафедри фінансів, д.е.н., проф. Фадєєву Ірину Георгієвну; 
− професора кафедри фінансів, д.е.н., проф. Гораль Ліліану Тарасівну; 

2. Попередню експертизу дисертації Столяр О. О. провести на засіданні 
кафедри прикладної економіки із запрошенням фахівців за науковим напрямом 
дисертації. 
 

 Ухвалили:  
1. Для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Когут Г. М. призначити  рецензентів:  
− завідувача кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, д.т.н., 

проф. Середюка Ореста Євгеновича; 
− доцента кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ, к.т.н., доц. 

Дорошенка Ярослава Васильовича. 
2. Попередню експертизу дисертації Когут Г. М. провести на засіданні 

кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики із запрошенням 
фахівців за науковим напрямом дисертації. 
 

4. Затвердження Положення про Калуський фаховий коледж економіки, 
права та інформаційних технологій ІФНТУНГ 

 

 Ухвалили: затвердити Положення про Калуський фаховий коледж 
економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ. 
 

5. Про відрахування з аспірантури 
 

Ухвалили: відрахувати з аспірантури з 30.05.2020 року аспірантку першого 
курсу заочної форми навчання на умовах контракту Гурак Христину Тарасівну 
(спеціальність 073 – менеджмент, науковий керівник – доктор економічних наук, 
професор Устенко А. О.) за невиконання умов договору п. 3.1, п. 4.3. 

 

Ухвалили: відрахувати з аспірантури з 30.05.2020 року аспіранта третього 
курсу заочної форми навчання на умовах контракту Нагорняка Юрія Миколайовича 
(спеціальність 185 – нафтогазова інженерія та технології, науковий керівник – 
доктор технічних наук, професор Чудик І. І.) за невиконання умов договору п. 3.1, 
п. 4.3. 


