
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  

від 21.12.2020 р.  

 

1. Звіти проректорів про діяльність університету за 2020 рік (відповідно до напрямів 

роботи) 

Доповідачі: проректори з НПР: проф. Карпаш М. О. 

                проф. Гораль Л. Т. 

             проф. Куровець С. С. 

2. Про внесення змін до Статуту університету 

Доповідач: провідний юрисконсульт Квасниця О. А. 

3. Затвердження нової редакції Антикорупційної програми університету  

на 2021-2022 роки 

Доповідач: провідний фахівець з антикорупційної 

діяльності Протас В. В. 

4. Про створення разової спеціалізованої вченої ради  

Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

5. Внесення змін до «Положення про порядок визначення результатів навчання, 

отриманих у неформальній та інформальній освіті в ІФНТУНГ 

Доповідач: в. о. начальника ВЗЯВО доц. Зікратий С. В.  

6. Різне 

 

1. Звіти проректорів про діяльність університету за 2020 рік 

 (відповідно до напрямів роботи) 
 

 Ухвалили: звіти проректорів з науково-педагогічної роботи професорів 

Карпаша М. О., Гораль Л. Т., Куровця С. С. про діяльність університету за  

2020 рік відповідно до напрямів роботи взяти до уваги. 

 

2. Про внесення змін до Статуту університету 
 

Ухвалили: прийняти запропоновані зміни до Статуту університету, виклавши 

його в новій редакції та винести на затвердження конференції трудового колективу.  

 

3. Затвердження нової редакції Антикорупційної програми університету 

на 2021-2022 роки 
 

 Ухвалили: затвердити нову редакцію Антикорупційної програми університету 

на 2021-2022 роки. 

 

4. Про створення разової спеціалізованої вченої ради  

 

 Ухвалили: клопотати перед МОН України про утворення разової 

спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 131 – прикладна механіка з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертаційної роботи здобувача 

Прокопенка Д. П. на здобуття наукового ступеня доктора філософії: 

 голова ради – Копей Богдан Володимирович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри нафтогазових машин та обладнання Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу. 



 Члени ради: 

 Вольченко Олександр Іванович – доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри технічної механіки Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу (рецензент). 

 Гриджук Ярослав Степанович – доктор технічних наук, доцент, доцент 

кафедри технічної механіки Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу (рецензент). 

 Пасіка В’ячеслав Романович – доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри технічної механіки та динаміки машин Національного університету 

«Львівська політехніка» (опонент). 

 Колосов Дмитро Леонідович – доктор технічних наук, доцент, завідувач 

кафедри будівельної, теоретичної та прикладної механіки Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка» (опонент). 

 

5. Внесення змін до «Положення про порядок визначення результатів навчання, 

отриманих у неформальній та інформальній освіті в ІФНТУНГ 
 

Ухвалили: затвердити внесені зміни до «Положення про порядок визначення 

результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті в 

ІФНТУНГ». 

 

 


