
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
від 27.02.2017 р. 

 

1. Звіт про наукову діяльність університету за 2016 рік 
2. Результати атестації аспірантів і докторантів університету за 2016 рік 
3. Конкурсна справа 
4. Про внесення змін до «Методичних рекомендацій щодо вільного вибору 
вибіркових дисциплін» 
5. Про внесення змін до Правил призначення і виплати стипендії студентам 
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 
6. Різне 
 

1. Звіт про наукову діяльність університету за 2016 рік 
 

 Ухвалили:  
1. Звіт взяти до уваги. 
2. Створити кваліфіковану робочу групу для того, щоб напрацювати програму, 
внести пропозиції щодо покращання наукової роботи і доповісти на 
наступному засіданні вченої ради університету. 
 

2. Результати атестації аспірантів і докторантів університету за 2016 рік 
 

 Ухвалили: 
1. Інформацію про результати атестації аспірантів і докторантів у 2016 р. взяти 
до відома. 
2. Завідувачам випускних кафедр проаналізувати до 01.04.2017р. програми 
дисциплін згідно з чинними РНП підготовки докторів філософії, з метою 
уникнення дублювання змісту цих дисциплін з відповідними дисциплінами 
підготовки фахівців освітнього рівня «магістр». 
3. Завершити до 01.07.2017р. підготовку навчальних програм та комплексів 
навчально-методичного забезпечення дисциплін навчального плану підготовки 
докторів філософії. Відповідальні: завідувачі профільних кафедр. 
4. Удосконалити систему моніторингу виконання індивідуального плану роботи 
докторантів, аспірантів. Відповідальний: завідувач ВПФВК Процюк В. Р. 
5. Завідувачам кафедр, на яких здійснюється підготовка аспірантів та 
докторантів, до 01.05.2017 року забезпечити функціонування науково-
дослідних лабораторій для проведення досліджень викладачами, аспірантами, 
студентами кафедр. 
 

3. Конкурсна справа 
 

Ухвалили: обрати Петрину Дмитра Юрійовича на посаду завідувача 
кафедри механіки машин та рекомендувати ректору укласти контракт з 
Петриною Дмиром Юрійовичем терміном на 5 років. 
 

4. Про внесення змін до «Методичних рекомендацій щодо  
вільного вибору вибіркових дисциплін» 

 

Ухвалили: затвердити зміни до «Методичних рекомендацій щодо 
вільного вибору студентами вибіркових дисциплін» у запропонованій редакції. 
 

5. Про внесення змін до Правил призначення і виплати стипендії 
студентам Івано-Франківського національного технічного  

університету нафти і газу 
 

 Ухвалили: затвердити зміни до Правил призначення і виплати стипендії 
студентам Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 
газу. 




