
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 30.05.2018 р. 
 

1. Обрання на посади:  
завідувача кафедри: 

• будівельної механіки – Артим Володимир Іванович; 
• філології та перекладу – Когут Оксана Володимирівна; 
• буріння нафтових і газових свердловин – Фем’як Ярослав Михайлович; 

професора кафедри: 
• програмного забезпечення автоматизованих систем – Шекета Василь Іванов.; 
• туризму – Гуменюк Володимир Володимирович 

Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
2. Присвоєння вченого звання доцента: 

• каф. теорії економіки та управління – Андрусів Уляна Ярославівна 
Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

3. Рекомендація вченої ради про обрання к.т.н., підполковника Станецького Андрія 
Ігоровича на посаду начальника кафедри військової підготовки 

     Доповідач: нач. каф. військ. підгот. Вязніцев Ю. В. 
4. Про створення відділу маркетингу 

Доповідачі: проректор з НПР проф. Карпаш М. О. 
5. Різне 

 
1. Обрання на посади 

 

Ухвалили: обрати Артима Володимира Івановича на посаду завідувача 
кафедри будівельної механіки та рекомендувати ректору укласти контракт з Артимом 
Володимиром Івановичем терміном на 5 років. 

Ухвалили: обрати Когут Оксану Володимирівну на посаду завідувача кафедри 
філології та перекладу і рекомендувати ректорові укласти контракт з Когут Оксаною 
Володимирівною терміном  на 5 років. 

Ухвалили: обрати Фем’яка Ярослава Михайловича на посаду завідувача 
кафедри буріння нафтових і газових свердловин і рекомендувати ректорові укласти 
контракт з Фем’яком Ярославом Михайловичем терміном  на 5 років. 

Ухвалили: обрати Шекету Василя Івановича на посаду професора кафедри 
програмного забезпечення автоматизованих систем і рекомендувати ректорові 
укласти контракт з Шекетою Василем Івановичем терміном на 5 років. 

Ухвалили: обрати Гуменюка Володимира Володимировича на посаду 
професора кафедри туризму і рекомендувати ректорові укласти контракт з 
Гуменюком Володимиром Володимировичем терміном  на 5 років. 
 

2. Присвоєння вченого звання 
 

Ухвалили: рекомендувати Андрусів Уляну Ярославівну до присвоєння МОН 
України вченого звання доцента кафедри теорії економіки та управління. 
 

3. Рекомендація вченої ради про обрання к.т.н., підполковника Станецького 
Андрія Ігоровича на посаду начальника кафедри  

військової підготовки 
 

Ухвалили: рекомендувати конкурсній комісії Тилу Збройних Сил України 
кандидатуру підполковника Станецього Андрія Ігоровича для заміщення на 
конкурсній основі посади начальника кафедри військової підготовки Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу. 
 

4. Про створення відділу маркетингу 
 

Ухвалили: створити відділ маркетингу шляхом реорганізації лабораторії 
зв’язку з виробництвом та організації практики. 


