
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  

від 03.12.2020 р.  

 

1. Створення Центру прогнозування та попередження техногенно-гідроекологічної 

небезпеки Прикарпаття 

Доповідач: перший проректор проф. Мандрик О. М. 

2. Створення Центру енергетичного менеджменту  

Доповідач: проректор з НПР проф. Карпаш М. О. 

3. Про реорганізацію Центру українсько-польської співпраці 

Доповідач: проректор з НПР проф. Карпаш М. О. 

4. Про внесення змін до Положення про визначення рейтингу науково-педагогічних 

працівників, кафедр та інститутів 

Доповідач: проректор з НПР проф. Гораль Л. Т. 

5. Присвоєння вченого звання 

Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

6. Затвердження Положення про створення філій кафедр на виробництві 

     Доповідач: директор ІНГІ доц. Витязь О. Ю. 

7. Затвердження Положення про організацію інклюзивного навчання у ІФНТУНГ 

Доповідач: начальник ВЛіА  Стеліга І. І. 

8. Про внесення змін до «Положення про академічну доброчесність працівників та 

здобувачів вищої освіти ІФНТУНГ» 

Доповідач: начальник ВЗЯО доц. Зікратий С. В. 

9. Про відрахування з аспірантури  

Доповідач: зав. ВАіД доц. Процюк В. Р. 

10. Про створення разових спеціалізованих вчених рад  

Доповідач: зав. ВАіД доц. Процюк В. Р. 

11. Різне 

 

1. Створення Центру прогнозування та попередження техногенно-

гідроекологічної небезпеки Прикарпаття 

 

 Ухвалили:  

 1. Створити Центр прогнозування та попередження техногенно-

гідроекологічної небезпеки Прикарпаття. 

2. Координатор Центру – перший проректор, голова Басейнової ради Дністра, 

доктор технічних наук, професор Мандрик О. М. 

 

2. Створення Центру енергетичного менеджменту 

 

 Ухвалили: враховуючи виробничу потребу в координації зусиль підрозділів 

університету задля ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

розбудови системи моніторингу їх споживання, розбудови потенціалу у сфері 

використання відновлювальних джерел енергії, супроводу суміжних проектів 

утворити в університеті відповідний структурний підрозділ – Центр енергетичного 

менеджменту. 

 

 



3. Про реорганізацію Центру українсько-польської співпраці 

 

Ухвалили: у зв’язку із виробничою необхідністю, скороченням загального 

контингенту студентів, зокрема кількості студентів, які навчаються за програмами 

подвійних дипломів із ЗВО Польщі реорганізувати Центр українсько-польської 

співпраці у сектор українсько-польської співпраці та ввести до структури Центру 

міжнародного співробітництва (ЦМС). 

 

4. Про внесення змін до Положення про визначення рейтингу науково-

педагогічних працівників, кафедр та інститутів 

 

 Ухвалили: схвалити запропоновані зміни до Положення про визначення 

рейтингу науково-педагогічних працівників, кафедр та інститутів 

 

5. Присвоєння вченого звання 

 

Ухвалили: рекомендувати до присвоєння МОН України вченого звання: 

професора:  

Кафці Софії Михайлівні – каф. обліку та оподаткування; 

Сімків Лілії Євгенівні – каф. теорії економіки та управління 

доцента:  

 Шийко Вірі Ігорівні – каф. фінансів; 

 Піху Володимиру Ярославовичу – каф. інженерії програмного забезпечення; 

 Грицанчуку Андрію Валентиновичу – каф. видобування нафти і газу; 

 Бойчуку Роману Івановичу – каф. фізичного виховання та спорту; 

 Пятковській Ірині Олегівні – каф, нафтогазової геофізики; 

 Романюку Володимиру Васильовичу – каф. геодезії та землеустрою; 

 Кухтару Денису Васильовичу – каф. геодезії та землеустрою. 

 

6. Затвердження Положення про створення філій кафедр на виробництві 

 

 Ухвалили: затвердити Положення про створення філій кафедр на виробництві. 

 

7. Затвердження Положення про організацію 

інклюзивного навчання в ІФНТУНГ 

 

 Ухвалили: затвердити Положення про організацію інклюзивного навчання в 

Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. 

 

8. Про внесення змін до «Положення про академічну доброчесність працівників 

та здобувачів вищої освіти ІФНТУНГ» 

 

 Ухвалили: схвалити запропоновані зміни до «Положення про академічну 

доброчесність працівників та здобувачів вищої освіти Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу». 

 

 



9. Про відрахування з аспірантури 

 

 Ухвалили: відрахувати з аспірантури Герук Юлію Володимирівну (спеціаль-

ність 103 – науки про Землю, науковий керівник–д.г.-м.н., проф. Кузьменко Е. Д., 

денна форма навчання) за власним бажанням. 

 

10. Про створення разових спеціалізованих вчених рад 

 

Ухвалили: клопотати перед МОН України про утворення разової 

спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 051 – економіка з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертаційної роботи аспірантки Швед О. М. на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії: 

 голова ради – Фадєєва Ірина Георгіївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу. 

 Члени ради: 

 Полянська Алла Степанівна – доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту і адміністрування Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу (рецензент). 

 Запухляк Іванна Богданівна – доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри менеджменту і адміністрування Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу (рецензент). 

 Павлов Костянтин Володимирович – доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри економіки та природокористування Волинського  національного 

університету імені Лесі Українки (опонент). 

 Бабенко Віталіна Олексіївна – доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (опонент). 

 

 Ухвалили: клопотати перед МОН України про утворення разової 

спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 051 – економіка з правом  

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертаційної роботи аспірантки 

Столяр О. О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії: 

 голова ради – Запухляк Іванна Богданівна – доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри менеджменту і адміністрування Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу. 

 Члени ради: 

 Гораль Ліліана Тарасівна – доктор економічних наук, професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу (рецензент). 

 Фадєєва Ірина Георгіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного університету нафти 

і газу (рецензент). 

 Васильєва Тетяна Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, директор 

навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега 

Балацького Сумського державного університету (опонент). 



 Дергачова Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (опонент). 

 

 Ухвалили: клопотати перед МОН України про утворення разової 

спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 281 – публічне управління та 

адміністрування з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертаційної 

роботи аспіранта Панасюка Р. В. на здобуття наукового ступеня доктора філософії: 

 голова ради – Орлів Мар’яна Степанівна – доктор з державного управління, 

доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу. 

 Члени ради: 

 Полянська Алла Степанівна – доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту і адміністрування Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу (рецензент). 

 Баран Марія Петрівна – кандидат з державного управління, доцент, доцент 

кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу (рецензент). 

 Бурик Зоряна Михайлівна – доктор з державного управління, професор кафедри 

управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету 

ім. В. Стефаника, (опонент). 

 Толуб’як Віталій Семенович – доктор з державного управління, доцент кафедри 

менеджменту та публічного управління Західноукраїнського національного 

університету (опонент). 


