
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
від 31.10.2018 р.  

 

1. Звіт проректора з науково-педагогічної роботи професора Мандрика О. М. за 
звітний період 

Доповідач: проректор з НПР проф. Мандрик О. М. 
2. Звіт про роботу Приймальної комісії за 2017-2018 навчальний рік 

Доповідач: відповід. секретар ПК доц. Юрич А. Р. 
3. Про відновлення попередньої назви кафедри - кафедра загальної та прикладної 
фізики 

Доповідач: зав. каф.  проф. Галущак М. О. 
4. Про зміну наукових керівників 

Доповідач: зав. ВАіД  доц. Процюк В. Р. 
5. Про відрахування з аспірантури 

Доповідач: зав. ВАіД  доц. Процюк В. Р. 
6. Доповнення до Положення про конкурсний відбір науково-педагогічних 
працівників та обрання на посаду директора навчально-наукового інституту (декана 
факультету) ІФНТУНГ 

Доповідач: ректор проф. Крижанівський Є. І. 
7. Про представлення кандидатур на здобуття довічної державної стипендії видатним 

діячам  науки, освіти і культури 
Доповідач: учений секретар  доц. Процюк В. Р. 

8. Різне 
 

1. Звіт проректора з науково-педагогічної роботи  
професора Мандрика О. М. за звітний період 

 

 Ухвалили: інформацію взяти до відома. 
 

2. Звіт про роботу Приймальної комісії за 2017-2018 навчальний рік 
 

 Ухвалили: 
1. Ухвалити звіт про роботу Приймальної комісії у 2018 рік. 
2. На базі підготовчого відділення ІФНТУНГ розпочати курси для підготовки 

до здачі Єдиного вступного іспиту з іноземної мови. 
3. На основі аналізу вступних кампаній 2016-2018 років за пропозиціями 

директорів інститутів зменшити кількість конкурсних пропозицій на вступ у 2019 
році. 

4. Зобов’язати Приймальну комісію на основі Умов прийому на навчання до 
вищих навчальних закладів України в 2019 році, розробити до 15 грудня 2018 року 
проект Правил прийому до Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу. 
 

3. Про відновлення попередньої назви кафедри - кафедра загальної та 
прикладної фізики 

 

 Ухвалили: у зв’язку з ліцензуванням освітніх послуг в сфері вищої освіти за 
спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» відновити попередню назву 
кафедри - кафедра загальної та прикладної фізики. 
 

4. Про зміну наукових керівників 
 

 Ухвалили: у зв’язку зі зміною напрямку наукових досліджень аспіранта 
Барана Сергія Васильовича призначити його науковим керівником кандидата 
технічних наук, доцента Кучірку Ю. М. 
 

 Ухвалили: у зв’язку зі смертю д.т.н., професора Коцкулича Я. С. науковим 
керівником здобувачів наукового ступеня кандидата наук Витвицького Івана 
Івановича, Васька Андрія Івановича призначити доктора технічних наук, професора 
Чудика І. І.  



5. Про відрахування з аспірантури 
 

 Ухвалили: відрахувати з аспірантури Цідила Костянтина Івановича 
(спеціальність 131 – прикладна механіка, науковий керівник – к.т.н., доц. Роп’як Л.Я.) 
у зв’язку з погіршенням стану здоров’я відповідно до висновку МСЕК.. 
 

 Ухвалили: у зв’язку зі сімейними обставинами відрахувати з аспірантури 
Бойчук Ольгу Зіновіївну (спеціальність 183 – технологія захисту навколишнього 
середовища, науковий керівник – д.т.н., проф. Полутренко М. С.) за власним 
бажанням з правом поновлення її на навчання в аспірантурі. 
 

6. Доповнення до Положення про конкурсний відбір науково-педагогічних 
працівників та обрання на посаду директора навчально-наукового інституту 

(декана факультету) ІФНТУНГ 
 

Ухвалили: внести наступні доповнення: 
1. До складу вченої ради, яка обирає директора (декана) навчально-наукового 

інституту (факультету). входять за посадами директор навчально-наукового інституту 
(декан факультету), заступник директора (декана), завідувачі кафедр, керівники 
органів самоврядування та вибраних органів первинних профспілкових організацій 
працівників навчально-наукового інституту (факультету), а також виборні 
представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і 
обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, 
докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників 
навчально-наукового інституту (факультету) і які працюють у ньому на постійній 
основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, керівники виборних 
органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники 
органів студентського самоврядування навчально-наукового інституту (факультету) 
відповідно до квот, визначених статутом університету. 
 При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради мають становити 
наукові, науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти і не менш як 10 
відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів). При визначенні 
кількості представників, заокруглення до цілого відбувається за правилом до 
найближчого цілого. За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також 
представники організацій роботодавців. 
 Пропозиція про звільнення директора навчально-наукового інституту/декана 
вноситься на конференцію трудового колективу навчально-наукового 
інституту/факультету не менш як половиною голосів статутного складу вченої ради 
навчально-наукового інституту/факультету). 
 2. Терміни подання заяв встановлюються: 

 для директорів навчально-наукових інститутів (декана факультету) – 2 тижні; 
 для інших науково-педагогічних працівників – один місяць. 

Наказом ректора можуть бути встановлені інші терміни. 
 3. Оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади директора 
навчально-наукового інституту (декана факультету), строки і терміни й умови його 
проведення розміщуються на сайті університету та дошці оголошень головного 
корпусу. Оголошення та проведення конкурсу на заміщення інших посад науково-
педагогічних працівників строки і терміни й умови його проведення публікуються в 
місцевих друкованих засобах масової інформації та/або на сайті університету. 
Конкретні строки подання заяв та документів для участі у конкурсі визначаються в 
оголошенні. 
 

7. Про представлення кандидатур на здобуття довічної державної 
стипендії видатним діячам науки, освіти, культури 

 

Ухвалили: рекомендувати кандидатуру доктора технічних наук, професора 
Бойка Василя Степановича на здобуття державної стипендії видатним діячам науки, 
освіти і культури. 




