
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  
від 27.05.2021 р.    

 

1. Конкурсні справи 

     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

2. Присвоєння вченого звання 

     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

3. Зміни в структурі університету 

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

4. Про створення Центру досліджень Старуні 

     Доповідач: директор ІПНТ доц. Омельченко В. Г. 

5. Затвердження Положення про конкурсний відбір на посаду директора відокремленого 

структурного підрозділу фахового коледжу ІФНТУНГ та затвердження форми контракту 

     Доповідач: юрисконсульт Квасниця О. А. 

6. Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір НПП, обрання директора НТБ  

та призначення на посаду директора ННІ (декана ф-ту), директора коледжу ІФНТУНГ  

     Доповідач: юрисконсульт Квасниця О. А. 

7. Про призначення) другим керівником аспіранта денної форми навчання Бакуна Б. М.  

     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

8. Різне 
 

1. Конкурсні справи 
 

Ухвалили: обрати на посади завідувачів кафедр та рекомендувати ректорові 
укласти контракти терміном на 5 років: 

зварювання – Шлапака Любомира Степановича; 
вищої математики – Мойсишина Василя Михайлович;  
геології та розвідки нафтових і газових родовищ – Михайлів Ірини Романівни;  
інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем – Заміховського 

Леоніда Михайловича; 
підприємництва та маркетингу – Перевозової Ірини Володимирівни;  
публічного управління та адміністрування – Орлів Мар’яни Степанівни. 
 

Ухвалили: обрати на посади професорів кафедр та рекомендувати ректорові 
укласти контракти терміном на 5 років: 

інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем – Стрілецького Юрія 
Йосиповича; 

інженерії програмного забезпечення – Юрчишина Володимира Миколайовича; 
інженерії програмного забезпечення – Пасєки Миколи Степановича; 
вищої математики – Мойсеєнко Лідії Анатоліївни; 
підприємництва та маркетингу – Мінакової Світлани Михайлівни; 
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки – Михайліва Миколи 

Івановича. 
 

2. Присвоєння вченого звання 
 

Ухвалили: рекомендувати до присвоєння МОН України вченого звання 
доцента: 

Бацалі Ярославу Васильовичу – каф. електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки; 
 Витвицькому Івану Івановичу – каф. буріння свердловин; 
 Касіянчуку Дмитру Васильовичу – каф. геотехногенної безпеки та 
геоінформатики; 
 Фешанич Лідії Ігорівні – каф. автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 
технологій; 



 Шанковському Андрію Зіновійовичу – каф. фізичного виховання та спорту; 
 Перович Лесі Львівні – каф. геодезії та землеустрою; 
 Криницькому Олександру Степановичу – каф. метрології та інформаційно-
вимірювальної техніки; 
 Біліщуку Віктору Борисовичу – каф. метрології та інформаційно-вимірювальної 
техніки; 
 Чуйко Мирославі Михайлівні – каф. метрології та інформаційно-вимірювальної 
техніки 
 

3. Зміни в структурі університету 
 

 Ухвалили: з метою удосконалення структури університету: 
1. Ліквідувати відділ матеріально-технічного забезпечення та сектор тендерних 

закупівель. 

2. Створити в університеті Сектор публічних закупівель і матеріального 

забезпечення. 

 

 Ухвалили: з метою ефективного використання майна, споруд і комплексів 

університету ввести у структуру кафедри фізичного виховання та спорту 

спорткомплекс ім. Гемби А. П. та Центр молодіжного спорту. 

 

4. Про створення Центру досліджень Старуні 
 

 Ухвалили: для проведення необхідних наукових досліджень пам’ятки природи 

загальнодержавного значення «Старуня» та з метою надання їй статусу геопарку 

Юнеско створити в університеті Центр досліджень Старуні. 

 

5. Затвердження Положення про конкурсний відбір на посаду директора 

відокремленого структурного підрозділу фахового коледжу ІФНТУНГ 

та затвердження форми контракту 
 

Ухвалили: 

1. Затвердити та ввести в дію «Положення про конкурсний відбір на посаду 

директора відокремленого структурного підрозділу – фахового коледжу Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу»  

2. Затвердити форму контракту з директором відокремленого структурного 

підрозділу – фахового коледжу Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу. 

 

6. Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір НПП, обрання 

директора НТБ та призначення на посаду директора ННІ (декана ф-ту), 

директора коледжу ІФНТУНГ 
 

Ухвалили:  

 1. Затвердити та ввести в дію з 20.06.2021 р. зміни до Положення про 

конкурсний відбір науково-педагогічних працівників, обрання директора науково-

технічної бібліотеки та призначення на посаду директора навчально-наукового 

інституту (декана факультету), директора коледжу ІФНТУНГ, в редакції, 

затвердженій на засіданні Вченої ради ІФНТУНГ протокол № 10/604 від 30.10.2019р., 

введеного в дію наказом ректора № 282 від 31.10.2019 р., а в частині процедури 

заміщення вакантної посади директора інституту з 27.05.2021 р. 



 2. Проректорам, директорам інститутів, завідувачам кафедр, начальникам 

навчального відділу, відділу акредитації та ліцензування, відділу кадрів, керівникам 

структурних підрозділів ознайомити працівників університету, аспірантів та 

докторантів зі зазначеними змінами до даного Положення та забезпечити неухильне 

його виконання. 

 3. Начальнику відділу ліцензування та акредитації Стелізі І. І. забезпечити 

розроблення інформаційної довідки щодо відповідності науково-педагогічних 

працівників Ліцензійним умовам, як додатку до заяв для участі у конкурсі щодо 

заміщення посад науково-педагогічних працівників, їх прийняття на роботу та 

переміщення. 

 

7. Про призначення другого наукового керівника 
 

 Ухвалили: призначити д.т.н. Кречковську Галину Василівну (Фізико-

механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України) другим науковим керівником 

аспіранта денної форми навчання Бакуна Богдана Миколайовича (спеціальність 133 – 

галузеве машинобудування, науковий керівник – д.т.н., проф. Копей Б. В.) у зв’язку з 

необхідністю проведення досліджень експлуатаційної деградації сталей гібридних 

насосних штанг за ступенем їх схильності до корозійно-втомного руйнування у 

Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України. 

 


