
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  

від 05.02.2021 р.    
 

1. Про висунення кандидатур на заміщення вакантних посад членів-кореспондентів 

НАН України 

     Доповідач: ректор проф. Крижанівський Є. І. 

2. Про підтримку висунення кандидатур на заміщення вакантних посад членів-

кореспондентів НАН України 

     Доповідач: ректор проф. Крижанівський Є. І. 

3. Про затвердження взірців документів про вищу освіту 

     Доповідач: перший проректор проф. Мандрик О. М. 

4. Про внесення редакційних правок до Положень про коледжі ІФНТУНГ 

     Доповідачі: директори коледжів 

5. Затвердження Положення про радника ректора університету 

Доповідач: уповноважений з антикорупційної 

діяльності Протас В. В. 

6. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертацій  

     Доповідач: проректор з НР проф. Чудик І. І. 

7. Різне 

 
1. Про висунення кандидатур на заміщення вакантних посад  

членів-кореспондентів НАН України 
 

 Ухвалили:  
Враховуючи, що доктор технічних наук, професор Мойсишин Василь 

Михайлович є відомим науковцем, роботи якого стали вагомим внеском у розвиток 
механіки нафтогазового комплексу та дозволили розробити нові ефективні 
технології буріння вертикальних, похилоскерованих і горизонтальних свердловин за 
рахунок мінімізації енергоємності процесу руйнування гірської породи, автором 280 
наукових і навчально-методичних праць, зокрема 3 монографій, 9 навчальних 
посібників, одного наукового відкриття, 11 патентів та 14 інструктивних 
документів, підготував 2 докторів і 3 кандидатів наук та враховуючи результати 
таємного голосування висунути кандидатом для обрання членом-кореспондентом 
НАН України відділення механіки за спеціальністю “Механіка”. 

 Ухвалили:  

Куровець Сергій Сергійович – знаний український науковець – геолог нафти і 

газу, дослідник проблем глибинних вуглеводневих систем, геодинамічних процесів 

та нафтогазоносності глибинних горизонтів. Наукові праці Куровця С.С. стосуються 

широкого кола питань – від актуальних питань нафтогазової галузі, питань 

нафтогазоносності та геологічної будови Карпатської нафтогазоносної провінції до 

питань геологічної будови та ресурсної бази Чорноморського регіону. Окремим 

пунктом варто відмітити наукові праці присвячені нетрадиційним джерелам 

вуглеводнів України. 

У навчально-педагогічному доробку Сергія Сергійовича 6 монографій 

присвячених геологічній будові та нафтогазоносності різних регіонів України, 

перший україномовний підручник присвячений нафтогазоносності морських надр з 

грифом МОН України, один навчальний посібник «Актуальні проблеми нафтогазової 

геології» та понад 100 наукових та науково-методичних праць. В науково метричній 

базі Scopus опубліковано 8 публікацій, зокрема 7 за останніх 3 роки. Індекс Гірша 

h=3. 



С.С. Куровець відповідає вимогам для участі в конкурсі на зайняття наявної 

вакансії член-кореспондента НАН України зі спеціальності «Геологія покладів 

вуглеводнів» по Відділенню наук про Землю НАН України відповідно до 

повідомлення Національної академії наук згідно з п.5 Статуту НАН України (газета 

«Урядовий кур’єр» від 12 січня 2021 №6 (6874), як такий, що має визнаний 

вітчизняною та світовою науковою спільнотою науковий доробок, розв’язує 

актуальну наукову проблему вагомого теоретичного і практичного значення, 

провадить активну науково-громадську діяльність та враховуючи результати 

таємного голосування висунути кандидатом для обрання членом-кореспондентом 

НАН України за спеціальністю «Геологія покладів вуглеводнів», Відділення наук 

про Землю. 

 

2. Про підтримку висунення кандидатур на заміщення вакантних посад членів-

кореспондентів НАН України 
 

Ухвалили: враховуючи високі наукові здобутки, значну наукову, науково-

організаційну діяльність, особистий внесок у розвиток наукових досліджень 

підтримати наступні кандидатури на заміщення вакантних посад членів-

кореспондентів НАН України: 

➢ завідувача відділу магнітної гідродинаміки Фізико-технологічного інституту 

металів та сплавів НАН України, доктора технічних наук, професора Смірнова 

Олексія Миколайовича кандидатом у члени-кореспонденти НАН України за 

спеціальністю «Матеріалознавство, технологія металів» Відділення фізико-технічних 

проблем матеріалознавства. 
➢ завідувача відділу геохімії глибинних флюїдів Інституту геології і геохімії 

горючих копалин НАН України, доктора геологічних наук, старшого наукового 
співробітника Наумка Ігоря Михайловича кандидатом у члени-кореспонденти НАН 
України за спеціальністю «Геохімія» Відділення наук про Землю. 
➢ заступника директора з наукової роботи Фізико-технологічного інституту 

металів та сплавів НАН України, доктора технічних наук, професора Верховлюка 
Анатолія Михайловича кандидатом у члени-кореспонденти НАН України за 
спеціальністю «Матеріалознавство, технологія металів» Відділення фізико-технічних 
проблем матеріалознавства. 
➢ заступника директора з наукової роботи Інституту технічної теплофізики НАН 

України, завідувача відділу моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів, 
члена-кореспондента НАН України Бабака Віталія Павловича кандидатом у дійсні 
члени (академіки) НАН України за спеціальністю «Діагностика та надійність 
енергетичних комплексів і об’єктів» Відділення фізико-технічних проблем 
енергетики. 

➢ завідувача кафедри економічної кібернетики, декана економічного факультету 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, доктора економічних 

наук, професора Благуна Івана Семеновича кандидатом у члени-кореспонденти НАН 

України за спеціальністю «Інформаційне забезпечення економіки» Відділення 

економіки. 
➢ завідувача відділу процесів і машин обробки металів тиском Інституту чорної 

металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, доктора технічних наук Приходька Ігоря 
Юрійовича кандидатом у члени-кореспонденти НАН України за спеціальністю 
«Матеріалознавство, обробка матеріалів» Відділення фізико-технічних проблем 
матеріалознавства. 
 



3. Про затвердження взірців документів про вищу освіту 
 

Ухвалили: затвердити взірці документів про вищу освіту. 
 

4. Про внесення редакційних правок до Положень про коледжі ІФНТУНГ 
 

Ухвалили: у зв’язку із необхідністю уточнення назв коледжів відповідно до 

наказів Міністерства юстиції України № 3236/5 від 17.10.2018 р. та Міністерства 

освіти і науки України № 352 від 04.03.2020 р. внести редакційні правки до Положень 

про коледж, а саме слова «Фаховий коледж електронних приладів Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу» замінити на 

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж електронних приладів 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу» та 

«Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу» замінити на 

Відокремлений структурний підрозділ «Калуський фаховий коледж економіки, права 

та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу». 
 

5. Затвердження Положення про радника ректора університету 
 

Ухвалили:  затвердити Положення про радника ректора університету. 
 
6. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертації для здобуття 

наукового ступеня доктора філософії 
 

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

значення результатів дисертації Матківського С. В. призначити рецензентів:  

− зав. каф. загальної, інженерної геології та гідрогеології, д.г.н., проф. Хомин 
Володимир Романович; 

− доц. каф. геології та розвідки нафтових і газових родовищ, к.г.н., доц. Трубенко 
Олександра Миколайович. 

2. Попередню експертизу дисертації Матківського С. В. провести на засіданні 
кафедри видобування нафти і газу із запрошенням фахівців за науковим напрямом 
дисертації. 

 

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

значення результатів дисертації Бурачка О. В. призначити рецензентів:  

− зав. каф. загальної, інженерної геології та гідрогеології, д.г.н., проф. Хомин 
Володимир Романович; 

− доц. каф. геології та розвідки нафтових і газових родовищ, к.г.н., доц. Трубенко 
Олександра Миколайович. 

2. Попередню експертизу дисертації Бурачка О. В. провести на засіданні 
кафедри видобування нафти і газу із запрошенням фахівців за науковим напрямом 
дисертації. 

 

 

Учений секретар       Процюк В. Р. 


