
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  

від 26.02.2020 р.  
 

1. Стратегія розвитку університету до 2025 року 
Доповідач: ректор проф. Крижанівський Є. І. 

    Затвердження Положення про Наглядову раду ІФНТУНГ 
Доповідач: ректор проф. Крижанівський Є. І. 

2. Про результати сприяння у працевлаштуванні випускників університету  
Доповідач: проректор з НПР доц. Куровець С. С. 

3. Про результати рейтингування НПП за 2019 рік 
Доповідач: проректор з НПР доц. Гораль Л. Т. 

4. Затвердження Положення про навчання бакалаврів 
Доповідач: начальник НВ доц. Штанько Я. В.  

5. Затвердження Положення про приймальну комісію коледжу електронних 
приладів ІФНТУНГ 

Доповідач: директор коледжу Береговський В. В. 
6. Затвердження Положення про приймальну комісію Калуського коледжу 
економіки, права Калуського коледжу економіки, права та інформаційних 
технологій ІФНТУНГ 

Доповідач: директор коледжу Тимків Г. Я. 
7. Затвердження Положення про психологічну службу ІФНТУНГ 

Доповідач: практичний психолог Береза С. О. 
8. Про відрахування з аспірантури Пастуха Андрія Михайловича (спеціальність 
185–нафтогазова інженерія, науковий керівник д.т.н., проф. Чудик І. І.) 

Доповідач: зав. ВАіД доц. Процюк В. Р. 
9. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертації здобувача 
наукового ступеня доктора філософії Гринюк І. М.  
10. Різне 
 

1. Стратегія розвитку університету до 2025 року 
 

 Ухвалили: схвалити стратегію розвитку університету до 2025 року. 
 

Затвердження Положення про Наглядову раду ІФНТУНГ 
 

 Ухвалили: затвердити Положення про Наглядову раду Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу. 
 

2. Про результати сприяння у працевлаштуванні  
випускників університету 

 

Ухвалили: 
1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Куровця С.С. 

щодо сприяння працевлаштуванню випускників 2019 року прийняти до відома. 
2. Завідувачам випускових кафедр продовжити за необхідності роботу зі 

сприяння працевлаштуванню випускників, використовуючи запропоновані 
роботодавцями місця роботи. 

3. Директорам інститутів, завідувачам випускових кафедр спрямувати 
зусилля до залучення студенів до дуальної освіти. 

4. На виконання розпорядження № 250 від 22.11.2018 року директорам 
інститутів, завідувачам випускових кафедр продовжити моніторинг 
працевлаштування випускників минулих років. 



3. Про результати рейтингування 
науково-педагогічних працівників за 2019 рік 

 

 Ухвалили:  
1. Взяти до відома рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр та 

інститутів університету. 
2. Заслухати на засіданнях кафедр звіти працівників з рейтинговими 

показниками нижче 30 балів та вжити заходів щодо підвищення якості їх роботи 
з метою покращення рейтингових показників університету. 

3. Завідувачам кафедр керуватись показниками працівників кафедр у 
даному рейтингу при організації навчального процесу та формуванні штату. 

4. Навчальному відділу керуватись показниками рейтингу кафедр при 
розподілі навчального навантаження на 2020-2021 навчальний рік між 
кафедрами університету. 
 

4. Затвердження Положення про навчання бакалаврів 
 

 Ухвалили: затвердити Положення про навчання бакалаврів. 
 

5. Затвердження Положення про приймальну комісію  
коледжу електронних приладів ІФНТУНГ 

 

 Ухвалили: затвердити Положення про приймальну комісію коледжу 
електронних приладів ІФНТУНГ. 
 

6. Затвердження Положення про приймальну комісію Калуського коледжу 
економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ 

 

 Ухвалили: затвердити Положення про приймальну комісію Калуського 
коледжу економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ. 
 

7. Затвердження Положення про психологічну службу ІФНТУНГ 
 

 Ухвалили: затвердити Положення про психологічну службу ІФНТУНГ. 
 

8. Про відрахування з аспірантури 
 

 Ухвалили: відрахувати з аспірантури Пастуха Андрія Михайловича 
(спеціальність 185 – нафтогазова інженерія, науковий керівник – д.т.н.,  
проф. Чудик І. І., денна форма навчання) з 29.02.2020 р. за власним бажанням. 
 

9. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертації здобувача 
наукового ступеня доктора філософії Гринюк І. М. 

 

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

значення результатів дисертації Гринюк І. М. призначити  рецензентів:  

− зав. каф. теорії економіки та управління, д.е.н., доцента Сімків Лілію 
Євгенівну; 

− професора кафедри менеджменту та адміністрування д.е.н., доцента Запухляк 
Іванну Богданівну. 

2. Попередню експертизу дисертації Гринюк І. М. провести на засіданні 
кафедри обліку та оподаткування із запрошенням фахівців за науковим 
напрямом дисертації. 


