
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
від 26.06.2019 р. 

 

1. Затвердження освітньо-професійних програм та навчальних планів за всіма рівнями 

вищої освіти на 2019-2020 навчальний рік 

Доповідач: перший проректор проф. Мандрик О. М. 

2. Присвоєння вченого звання:  

➢ професора каф. туризму – Гуменюку Володимиру Володимировичу; 

➢ професора каф. підприємництва та маркетингу – Перевозовій Ірині 

Володимирівні; 

➢ доцента каф. нафтогазових машин та обладнання – Венгринюк Тетяні Петрівні 

Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

3. Конкурсна справа:     на посаду професора кафедри  

➢ видобування нафти і газу – Вольченко Дмитро Олександрович 

Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

4. Про представлення к. т. н., професора, радника ректора Козака Федора Васильовича 

на здобуття державної стипендії видатним діячам освіти 

Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

5. Встановлення розміру вартості навчання для вступників 2019 року 

Доповідач: проректор з НПР проф. Гораль Л. Т. 

6. Про рекомендацію кандидатур студентів на призначення іменних стипендій 

Доповідач: проректор з НПР проф. Гораль Л. Т. 

7. Про внесення доповнень до Положення про НДРК 

Доповідач: проректор з НР проф. Чудик І. І. 

8. Про внесення змін до Положення про планування і облік навчальної, методичної і 

організаційної роботи науково-педагогічних працівників 

Доповідач: начальник НВ доц.  Штанько Я. В. 

9. Різне 
 

1. Затвердження освітньо-професійних програм та навчальних планів за всіма 

рівнями вищої освіти на 2019-2020 навчальний рік 
 

 Ухвалили:  

1. Затвердити зміни до освітньо-професійних програм за спеціальностями та 

навчальних планів всіх рівнів вищої освіти та форм навчання. 

 2. Затвердити освітньо-професійні програми за спеціальностями та навчальні 

плани за всіма рівнями вищої освіти та форм навчання на 2019-2020 навчальний рік. 

3. На основі затверджених навчальних планів дирекціям навчально-наукових 

інститутів, у межах яких здійснюється підготовка за відповідними освітніми 

програмами, розробити індивідуальні навчальні плани здобувачів вищої освіти і до 

початку навчального року ухвалити їх на засіданні вченої ради навчально-наукового 

інституту (для здобувачів вищої освіти, що зараховані на навчання в поточному році – 

не пізніше 10 и днів від початку навчального року). 
 

2. Присвоєння вченого звання 
 

Ухвалили: рекомендувати Гуменюка Володимира Володимировича до 

присвоєння МОН України вченого звання доцента кафедри туризму 

Ухвалили: рекомендувати Перевозову Ірину Володимирівну до присвоєння 

МОН України вченого звання доцента кафедри підприємництва та маркетингу. 

Ухвалили: рекомендувати Венгринюк Тетяну Петрівну до присвоєння МОН 

України вченого звання доцента кафедри нафтогазових машин та обладнання. 



3. Конкурсні справи 
 

Ухвалили: обрати Вольченка Дмитра Олександровича на посаду професора 

кафедри видобування нафти і газу та рекомендувати ректорові укласти контракт з 

Вольченком Дмитром Олександровичем терміном на 5 років. 
 

4. Про представлення професора Козака Федора Васильовича на здобуття 

державної стипендії видатним діячам освіти 
 

 Ухвалили: рекомендувати кандидатуру Заслуженого працівника освіти 

України, кандидата технічних наук, професора Козака Федора Васильовича на 

здобуття державної стипендії для видатних діячів освіти.  
 

5. Встановлення розміру вартості навчання для вступників 2019 року 
 

 Ухвалили:  

1. Вартість навчання студентів ІІ – ІV курсів збільшена на індекс інфляції 1.098 

(в порівнянні з 2018 р.). 

 2. Вартість навчання студентів І курсу (бакалавр) збільшено на 15 – 20 %. 

 3. Вартість навчання студентів І курсу (магістр) збільшено на 15 – 20 %. 
 

6. Про рекомендацію кандидатур студентів на призначення 

іменних стипендій 
 

 Ухвалили: пропонується дати рекомендації кандидатам, остаточний список 

яких буде визначено 02 липня 2019 року на засіданні університетської комісії, склад  та 

обов’язки якої затверджено розпорядженням ректора № 04 від 17 січня 2019 року. 
 

7. Про внесення доповнень до Положення про НДРК 
 

 Ухвалили:  

1. Внести зміни до «Положення про організацію та виконання науково-

дослідної роботи на кафедрах Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу» згідно з додатком. 

2. Зміни вважати чинними на 2019-2020 навчальний рік. 

3. Внесені зміни застосувати для планування і обліку навчальної, методичної 

і організаційної роботи науково-педагогічних працівників із здобувачами вищої освіти 

заочної форми навчання. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи 

Чудика І. І. 
 

8. Про внесення змін до Положення про планування і облік навчальної, 

методичної і організаційної роботи науково-педагогічних працівників 
 

 Ухвалили:  

1. Схвалити запропоновані зміни до Положення про планування і облік 

навчальної, методичної і організаційної роботи науково-педагогічних працівників. 

2. Внесені зміни вважати чинними на 2019-2020 навчальний рік. 

3. Внесені зміни застосовувати для планування і обліку навчальної, методичної 

і організаційної роботи науково-педагогічних працівників зі здобувачами вищої освіти 

заочної форми навчання. 
 


