
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  
від 28.10.2020 р.  

 

1. Звіт приймальної комісії про результати вступної компанії 2020 року 
Доповідач: відповідальний секретар ПК доц. Коваль Я.М.  

2. Затвердження Положень: 
• про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній та 

інформаційній основі; 
• про внутрішнє забезпечення якості освіти Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу. 
Доповідач: начальник ВЗЯО доц. Зікратий С.В. 

3. Присвоєння вченого звання 
Доповідач: учений секретар доц. Процюк В.Р. 

 

4. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертації  
Доповідач: учений секретар доц. Процюк В.Р. 

5. Різне 
 

1. Звіт приймальної комісії про результати вступної компанії 2020 року 
 

 Ухвалили: 
1. Ухвалити звіт про роботу Приймальної комісії у 2020 році. 
2. В університеті організувати курси підготовки до здачі Єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови. 
3. На основі аналізу вступних кампаній 2018-2020 років за пропозиціями 

директорів інститутів зменшити кількість конкурсних пропозицій на вступ у 2021 р. 
4. Встановити кваліфікаційний мінімум при формуванні максимальних 

показників державного замовлення.  
5. Зобов’язати Приймальну комісію розробити, на основі Умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році, до 15 грудня 2020 року Проект 
Правил прийому до Івано-Франківського національного технічного університету 
нафти і газу. 
 

2. Затвердження Положень 
 

Ухвалили: затвердити Положення: 
• про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній та 

інформаційній основі; 
• про внутрішнє забезпечення якості освіти Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу. 
 

3. Присвоєння вченого звання 
 

Ухвалили: рекомендувати до присвоєння МОН України вченого звання 
доцента:  

Гобир Ірині Борисівні – кафедри прикладної економіки; 
Яремак Ірині Ігорівні – кафедри електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки; 
Грицуляк Галині Михайловні – кафедри хімії. 

 

4. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертації 
 

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

значення результатів дисертації Рачкевич І. О. призначити рецензентів:  
– проф. каф. будівельної механіки, д.т.н., проф. Грабовського Романа Степанов.; 
– доц. каф. будівельної механіки, к.т.н., доц. Величковича Андрія Семеновича. 

2. Попередню експертизу дисертації Рачкевич І. О. провести на засіданні 
кафедри нафтогазових машин та обладнання із запрошенням фахівців за науковим 
напрямом дисертації. 


