
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  
від 30.09.2020 р.  

 
1. Затвердження штатного розпису НПП університету на 2020-2021 н. р.  
     Доповідач: начальник НВ доц. Штанько Я. В. 
2. Присвоєння вченого звання 
     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
3. Затвердження Тимчасового положення «Про організацію атестації здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії ІФНТУНГ» 

Доповідач: відповідальний за функціонування 
разових спецрад доц. Криштопа С. І. 

4. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертацій для здобуття 
наукового ступеня доктора філософії  
     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
5. Про створення разових спеціалізованих вчених рад  
     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
6. Рекомендація Вченої ради про зарахування до докторантури 
     Доповідач: зав. ВАіД доц. Процюк В. Р. 
7. Про надання права керівництва підготовкою докторів філософії  
     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
8. Про зміну наукової спеціальності 
     Доповідач: зав. ВАіД доц. Процюк В. Р. 
9. Про відрахування з аспірантури  
     Доповідач: зав. ВАіД доц. Процюк В. Р. 
10. Про зміни в структурі університету 
     Доповідачі: проректор з НПР проф. Гораль Л. Т. 
        проректор з НПР доц. Куровець С. С. 
11. Угода щодо програм спільних дипломів з університетом у Бєльсько-Бялій 
(Польща) 
     Доповідач: директор ІІТ проф. Лютак І. З. 
12. Різне 

 
1. Затвердження штатного розпису НПП університету на 2020-2021 н. р. 

 

 Ухвалили:  

1. Затвердити з 01.10.2020 року штатний розпис науково-педагогічних 

працівників університету на 2020-2021 н. р. обсягом 453,00 штатних одиниці, 

розрахований на основі реального контингенту студентів станом на 01.10.2020 р. 

2. Затвердити розподіл штату науково-педагогічних працівників між 

кафедрами, здійснений ректоратом (додаток 1). 

3. Завідувачам кафедр забезпечити до 06.10.2020 р. коригування штатних 

одиниць кафедри та навантаження науково-педагогічних працівників кафедри 

відповідно до доведеної граничної чисельності та подати до навчального відділу 

відповідне службове подання (у тому числі пропозиції щодо коригування 

розкладу навчальних занять). 

 

2. Присвоєння вченого звання 
 

Ухвалили: рекомендувати до присвоєння МОН України вчених звань: 

професора: Онищук Світлану Василівну каф. публічного управління та 

адміністрування; 

Кіся Святослава Ярославовича каф. теорії економіки та управління; 

Пащенка Олексія Валентиновича каф. технологій захисту навколишнього 

середовища та охорони праці. 

доцента: Циха Віталія Сергійовича каф. енергетичного менеджменту та 

технічної діагностики; 

 



Габльовського Богдана Богдановича каф. нафтогазової геофізики; 

Багрія Сергія Михайловича каф. геотехногенної безпеки та 

геоінформатики; 

Яцишин Теодозію Михайлівну каф. екології. 

Матвієнківа Олега Михайловича каф. зварювання; 

Присяжнюка Павла Миколайовича каф. зварювання. 

 

3. Затвердження Тимчасового положення «Про організацію атестації 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії ІФНТУНГ» 
 

 Ухвалили: затвердити Тимчасове положення «Про організацію атестації 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії ІФНТУНГ». 

 

4. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертацій 
 

 Ухвалили:  

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

значення результатів дисертації Прокопенка Д. П. призначити рецензентів:  

− проф. каф. технічної механіки, д.т.н., проф. Вольченка Олександра Івановича; 

− доц. каф. автомобільного транспорту, к.т.н., доц. Прунька Ігоря Богдановича. 

2. Попередню експертизу дисертації Прокопенка Д. П. провести на 

засіданні кафедри технічної механіки із запрошенням фахівців за науковим 

напрямом дисертації. 
 

 Ухвалили:  

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

значення результатів дисертації Чуфуса В. М. призначити рецензентів:  

− проф. каф. нафтогазових машин та обладнання, д.т.н., проф. Копея Богдана 

Володимировича; 

− доц. каф. автомобільного транспорту, к.т.н., доц. Прунька Ігоря Богдановича. 

2. Попередню експертизу дисертації Чуфуса В. М. провести на засіданні 

кафедри технічної механіки із запрошенням фахівців за науковим напрямом 

дисертації. 
 

 Ухвалили:  

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

значення результатів дисертації Григорчук Г. В. призначити рецензентів:  

− зав. каф. енергетичного менеджменту та технічної діагностики, д.т.н., проф. 

Райтера Петра Миколайовича; 

− проф. каф. газонафтопроводів та газонафтосховищ, к.т.н., доц. Дорошенка 

Ярослава Васильовича. 

2. Попередню експертизу дисертації Григорчук Г. В. провести на засіданні 

кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій із запрошенням 

фахівців за науковим напрямом дисертації. 
 

 Ухвалили:  

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

значення результатів дисертації Панасюка Р. В. призначити рецензентів:  



− зав. каф. менеджменту та адміністрування, д.е.н., проф. Полянську Аллу 

Степанівну; 

− доц. каф. публічного управління та адміністрування,, к.держ.упр., доц. 

Баран Марію Петрівну. 

2. Попередню експертизу дисертації Панасюка Р. В. провести на засіданні 

кафедри державного управління та адміністрування із запрошенням фахівців за 

науковим напрямом дисертації. 

 

5. Про створення разових спеціалізованих вчених рад 
 

Ухвалили: клопотати перед МОН України про утворення разових 

спеціалізованих вчених рад за спеціальностями: 051 – економіка, 133 – галузеве 

машинобудування, 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. 

 

6. Рекомендація Вченої ради про зарахування до докторантури 
 

Ухвалили: рекомендувати Бережницьку Уляну Богданівну до зарахування 

в докторантуру за спеціальністю 051 – економіка. Науковим консультантом 

призначити доктора економічних наук Никифорук О. І.  

 

7. Про надання права керівництва підготовкою докторів філософії 
 

Ухвалили: надати право керівництва підготовкою докторів філософії: 

• доктору технічних наук, професору Грудзу Ярославу Володимировичу за 

спеціальністю 133 – галузеве машинобудування. 

• кандидату економічних наук Даляк Надії Анатоліївні за спеціальністю  

073 – менеджмент. 

 

8. Про зміну наукової спеціальності 
 

 Ухвалили: у зв’язку зі зміною напрямку наукових досліджень перевести 

аспіранта денної форми другого року навчання Осташа Андрія Григоровича на 

навчання за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка. 

 

9. Про відрахування з аспірантури 
 

 Ухвалили: відрахувати з аспірантури Леніва Ігоря Ярославовича 

(спеціальність 131 – прикладна механіка, наукові керівники: д.т.н., проф. 

Воробйов М. С., д.т.н., с.н.с., доц. Роп’як Л. Я., денна форма навчання) за 

власним бажанням. 

 

10. Про зміни в структурі університету 
 

Ухвалили: для ефективної організації роботи персоналу енергетичних 

служб і підвищення їхньої продуктивності праці: 

1. Провести реорганізацію шляхом злиття таких структурних підрозділів: 

відділу головного енергетика, відділу по енергозбереженню та енерго-

ефективних технологій, лабораторію енергозбереження та енергоефективності. 



2. Створити новий структурний підрозділ–лабораторію енергозберігаючих 

технологій. 
 

Ухвалили: у зв’язку з прогнозованим зменшенням кількості іноземних 

студентів, пов’язаним з встановленням карантинних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 

внести зміни до організаційно-штатної структури Центру міжнародної освіти, а 

саме: 

o ліквідувати відділ супроводу навчального процесу Центру міжнародної 

освіти; 

o скоротити 1 посаду викладача підготовчого відділення для іноземних 

громадян;  

o ввести 1 посаду провідного інженера відділу з міграційних та соціально-

побутових питань Центру міжнародної освіти. 
 

Ухвалили: ліквідувати навчально-консультаційні пункти у м. Надвірна та 

у м. Бурштин. 

 

11. Угода щодо програм спільних дипломів з університетом 

 у Бєльсько-Бялій (Польща) 
 

 Ухвалили: підтримати угоду щодо програм спільних дипломів між Івано-

Франківським національним технічним університетом нафти і газу та 

університетом у Бєльсько-Бялій (Польща). 

 

 


