
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  

від 29.12.2020 р.  

 

1. Затвердження Правил прийому на навчання до Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу в 2021 році 

Доповідач: відповідальний секретар ПК доц. Коваль Я.М. 

2. Затвердження Положень 

Доповідач: відповідальний секретар ПК доц. Коваль Я.М. 

3. Затвердження Положень про Приймальні комісії коледжів ІФНТУНГ та Правил 

прийому на навчання до них 

Доповідачі: директори коледжів  

4. Про переведення аспіранта на іншу спеціальність  

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

5. Різне 

 

1. Затвердження Правил прийому на навчання до університету в 2021 році 

 

Ухвалили: затвердити Правила прийому на навчання до Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу в 2021 р.  

 

2. Затвердження Положень  

 

Ухвалили: затвердити Положення про: 

o Приймальну комісію Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу; 

o проведення тестувань на вступних випробуваннях до Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу; 

o Всеукраїнську олімпіаду Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти. 

 

3. Затвердження Положень про Приймальні комісії коледжів ІФНТУНГ 

та Правил прийому на навчання до них 

 

Ухвалили: затвердити відповідні Положення про Приймальну комісію 

Відокремленого структурного підрозділу «Бурштинський енергетичний фаховий 

коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу» та 

Правила прийому на навчання до нього. 

 

Ухвалили: затвердити Положення про Приймальну комісію Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж електронних приладів Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу» та Правила 

прийому на навчання до нього. 

 

Ухвалили: затвердити Положення про Приймальну комісію Відокремленого 

структурного підрозділу «Калуський фаховий коледж економіки, права та 



інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу» та Правила прийому на навчання до нього. 

 

4. Про переведення аспіранта на іншу спеціальність 
 

 Ухвалили: відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 

23.03.2016 р. та ухвали розширеного наукового семінару кафедри прикладної 

економіки (протокол № 5 від 23.12.2020 р.) перевести аспіранта третього року денної 

форми навчання згідно з контрактом Гандіра Хатем – громадянина Алжиру 

(спеціальність 051 – економіка, науковий керівник – доктор економічних наук, 

професор Петренко В. П.) на спеціальність 073 – менеджмент. 

 

 


