
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ 
від 27.12.2019 р. 

 

1. Розгляд та ухвалення Правил прийому до університету на 2020 рік 
Доповідач: відповідальний секретар ПК доц. Коваль Я. М. 

2. Про зміну типу та найменування Калуського коледжу економіки, права та 
інформаційних технологій ІФНТУНГ та відповідні зміни в установчих 
документах 

Доповідач: директор коледжу Тимків Г. Я. 
3. Про зміну типу та найменування Коледжу електронних приладів ІФНТУНГ та 
відповідні зміни в установчих документах 

Доповідач: директор коледжу Береговський В. В. 
4. Про створення закладу фахової передвищої освіти при Бурштинському 
енергетичному коледжі ІФНТУНГ 

Доповідач: директор коледжу Джура О. Д. 
5. Про реорганізацію та створення структурних підрозділів університету 

Доповідач: начальник НВ доц. Штанько Я. В. 
6. Різне 
 
 

1. Розгляд та ухвалення Правил прийому до університету на 2020 рік 
 

Ухвалили: затвердити Правила прийому на навчання до Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу в 2020 році. 
 

2. Про зміну типу та найменування Калуського коледжу 
економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ 

 та відповідні зміни в установчих документах 
 

Ухвалили: відповідно до пп. 2 п. 2 розділу XIV «Прикінцевих та 
перехідних положень» Закону України «Про фахову передвищу освіту» та ст. 31, 
пп. 6 п 2 розділу XV «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України 
«Про вищу освіту», рішення загальних зборів колективу Калуського коледжу 
економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ від 20.12.2019 р., 
протокол № 5 змінити з 01.01.2020 р. тип Калуського коледжу економіки, права 
та інформаційних технологій ІФНТУНГ, як закладу вищої освіти І-ІІ рівня 
акредитації на заклад фахової передвищої освіти «Калуський фаховий коледж 
економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ». 
 

3. Про зміну типу та найменування Коледжу електронних приладів 
ІФНТУНГ та відповідні зміни в установчих документах 

 
Ухвалили: відповідно до пп. 2 п. 2 розділу XIV «Прикінцевих та 

перехідних положень» Закону України «Про фахову передвищу освіту» та ст. 31, 
пп. 6 п 2 розділу XV «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України 
«Про вищу освіту», рішення загальних зборів колективу Коледжу електронних 
приладів ІФНТУНГ від 19.12.2019 р., протокол № 2 змінити з 01.01.2020 р. тип 
Коледжу електронних приладів ІФНТУНГ, як закладу вищої освіти І-ІІ рівня 
акредитації на заклад фахової передвищої освіти «Фаховий коледж електронних 
приладів ІФНТУНГ». 



4. Про створення закладу фахової передвищої освіти 

при Бурштинському енергетичному коледжі ІФНТУНГ 

 

Ухвалили: створити при Бурштинському енергетичному коледжі 

ІФНТУНГ, як закладу вищої освіти, структурний підрозділ – заклад фахової 

передвищої освіти. 

 

5. Про внесення змін до структури університету 

 

Ухвалили: з метою оптимізації структури університету, підвищення 

ефективності управління та покращення якості освітніх та інших послуг, що 

надаються університетом, відповідно до ст. 33, 34, 36 Закону України «Про вищу 

освіту» Статуту університету, п.1 ст. 40 Кодексу Законів про працю України, а 

також у зв’язку зі змінами в організації праці: 

1. Ліквідувати: 

− лабораторію моніторингу та контролю нормативного забезпечення 

навчального процесу; 

− лабораторію якості освіти, профорієнтаційної роботи та маркетингу. 

2. Створити з 03.02.2020 року наступні структурні підрозділи університету: 

• відділ забезпечення якості освіти; 

• відділ маркетингу. 

 

 


