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1. Зміни в структурі університету  
     Доповідачі: директор ІПНТ доц. Омельченко В. Г. 
2. Про зміну назви кафедри технологій захисту навколишнього середовища та 
охорони праці 
     Доповідач: зав. каф. ТЗНС проф. Погребняк В. Г. 
3. Присвоєння вченого звання 
     Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
4. Про створення разових спеціалізованих вчених рад  

Доповідач: відповідальний за функціонування 
разових спецрад доц. Криштопа С. І. 

5. Про відрахування з аспірантури 
     Доповідач: зав. ВАіД доц. Процюк В. Р. 
6. Різне 
 

1. Зміни в структурі університету 
 

 Ухвалили:  
1. З метою реорганізації та раціонального використання наукового та 

навчального потенціалу створити на базі кафедри хімії кафедру «Технології захисту 
навколишнього середовища». 

2. Новоствореній кафедрі з 2021 року розпочати профорієнтаційну роботу з 
метою організації набору на навчання здобувачів вищої освіти на освітньо-
професійну програму 183 – технології захисту навколишнього середовища за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським), третім (доктор філософії) рівнями вищої 
освіти. 
 
2. Про зміну назви кафедри технологій захисту навколишнього середовища та 

охорони праці 
 

 Ухвалили: у зв’язку з передачею студентів (бакалаврів 1-го і 2-го курсів) 
спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» з інституту 
нафтогазової інженерії до інституту природничих наук та туризму змінити назву 
кафедри “Технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці» на 
“Техногенно-екологічної безпеки та охорони праці”. 

 
3. Присвоєння вченого звання 

 

Ухвалили: рекомендувати до присвоєння МОН України вченого звання 
доцента: 

Орлів Мар’яні Степанівні – каф. публічного управління та адміністрування; 
 Тирличу Володимиру Васильовичу – каф. вищої математики; 
 Хайдаровій Лілії Ігорівні – каф. видобування нафти і газу; 
 Штогрин Мар’яні Володимирівні – каф. філології та перекладу; 
 Савчин Ірині Зіновіївні – каф. теорії економіки та управління. 
 

4. Про створення разових спеціалізованих вчених рад 
 

 Ухвалили: клопотати перед МОН України про утворення разової 
спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 281 – публічне управління та 
адміністрування з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертаційної 
роботи аспіранта Панасюка Р. В. на здобуття наукового ступеня доктора філософії: 
 голова ради – Орлів Мар’яна Степанівна – доктор з державного управління, 
доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу. 



 Члени ради: 
 Молодцов Олександр Володимирович – доктор наук з державного управління, 
доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу (рецензент). 
 Баран Марія Петрівна – кандидат з державного управління, доцент, доцент 
кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу (рецензент). 
 Бурик Зоряна Михайлівна – доктор з державного управління, професор кафедри 
управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету 
ім. В. Стефаника, (опонент). 
 Толуб’як Віталій Семенович – доктор з державного управління, доцент кафедри 
менеджменту та публічного управління Західноукраїнського національного 
університету (опонент). 
 

 Ухвалили: клопотати перед МОН України про утворення разової 
спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 132 – матеріалознавство з правом 
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертаційної роботи аспіранта  
Іванова О. О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії: 
 голова ради – Петрина Дмитро Юрійович – доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри технічної механіки Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу. 
 Члени ради: 
 Роп’як Любомир Ярославович – доктор технічних наук, доцент, професор 
кафедри комп’ютеризованого машинобудівного виробництва Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу (рецензент). 

Біщак Роман Теодорович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
зварювання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 
(рецензент). 
 Максимов Сергій Юрійович – доктор технічних наук, старший науковий 
співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту електрозварювання 
ім. Є. О. Патона НАН України (опонент). 
 Мариненко Сергій Юрійович – кандидат технічних наук, доцент, доцент 
кафедри інжинірингу машинобудівних технологій Тернопільського національного 
технічного університету ім. І. Пулюя. (опонент). 
 

 Ухвалили: клопотати перед МОН України про утворення разової 
спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 185 – нафтогазова інженерія та 
технології з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертаційної 
роботи аспіранта Бурачка О. В. на здобуття наукового ступеня доктора філософії: 
 голова ради – Федоришин Дмитро Дмитрович – доктор геологічних наук, 
професор, завідувач кафедри нафтогазової геофізики Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу. 
 Члени ради: 
 Хомин Володимир Романович – доктор геологічних наук, професор, завідувач 
кафедри загальної, інженерної геології та гідрогеології Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу (рецензент). 

Трубенко Олександра Миколайович – кандидат геологічних наук, доцент, 
доцент кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу (рецензент). 
 Наумко Ігор Михайлович – доктор геологічних наук, професор, завідувач 
відділу геохімії глибинних флюїдів Інституту геології і геохімії горючих копалин 
НАН України (опонент). 



 Угриновський Андрій Васильович – кандидат технічних наук, доцент, майстер з 
видобування нафти, газу та газового конденсату Пасічнянського ЦВНГК ГПУ 
«Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (опонент). 
 

 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  
Чуфуса В. М. на здобуття наукового ступеня доктора філософії: 
 голова ради – Роп’як Любомир Ярославович – доктор технічних наук, старший 
науковий співробітник, доцент, професор кафедри комп’ютеризованого 
машинобудування Івано-Франківського національного технічного університету 
нафти і газу. 
 Члени ради: 
 Копей Богдан Володимирович – доктор технічних наук, професор, професор 
кафедри нафтогазових машин та обладнання Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу (рецензент). 

Прунько Ігор Богданович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
автомобільного транспорту Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу (рецензент). 
 Гевко Іван Богданович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
технології машинобудування Тернопільського національного технічного 
університету ім. І. Пулюя (опонент). 
 Горбай Орест Зенонович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
автомобілебудування Національного університету «Львівська політехніка» 
(опонент). 
 

 Ухвалили: клопотати перед МОН України про утворення разової 
спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 073 – менеджмент з правом прийняття 
до розгляду та проведення захисту дисертаційної роботи аспірантки Савчук С. В. на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії: 
 голова ради – Дзьоба Олег Григорович – доктор економічних наук, професор, 
директор інститут економіки та менеджменту Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу. 
 Члени ради: 
 Гораль Ліліана Тарасівна – доктор економічних наук, професор, проректор з 
науково-педагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу (рецензент). 

Перевозова Ірина Володимирівна – доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу (рецензент). 
 Назарова Галина Валентинівна – доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри економіки та соціальних наук Харківського національного економічного 
університету ім. Семена Кузнеця (опонент). 
 Шпак Нестор Омелянович – доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету 
«Львівська політехніка» (опонент). 
 

 Ухвалили: клопотати перед МОН України про утворення разової 
спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 073 – менеджмент з правом прийняття 
до розгляду та проведення захисту дисертаційної роботи здобувачки Дюк О.М. на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії: 
 голова ради – Кінаш Ірина Петрівна – доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри менеджменту та адміністрування Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу. 
 



 Члени ради: 
 Петренко Віктор Павлович – доктор економічних наук, професор, в.о. 
завідувача кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу (рецензент). 

Зелінська Галина Олексіївна – доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри прикладної економіки Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу (рецензент). 
 Захарчин Галина Миронівна – доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри економіки та соціальних наук Харківського національного економічного 
університету ім. Семена Кузнеця (опонент). 
 Дергачова Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри менеджменту Національного технічного університету «Київський 
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (опонент). 
 

 Ухвалили: клопотати перед МОН України про утворення разової 
спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 133 – галузеве машинобудування з 
правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертаційної роботи 
здобувачки Рачкевич І. О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії: 
 голова ради – Гриджук Ярослав Степанович – доктор технічних наук, доцент, 
професор кафедри технічної механіки Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу. 
 Члени ради: 
 Грабовський Роман Степанович – доктор технічних наук, професор, професор 
кафедри будівельної механіки Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу (рецензент). 

Величкович Андрій Семенович – кандидат технічних наук, доцент, доцент 
кафедри будівельної механіки Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу (рецензент). 
 Шацький Іван Петрович – доктор фізико-математичних наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу моделювання демпфуючих систем 
Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН 
України (опонент). 
 Левчук Катерина Григорівна – доктор технічних наук, доцент, провідний 
науковий співробітник відділу теорії металічного стану Інституту металофізики  
ім. Г. В. Курдюмова НАН України (опонент). 
 

5. Про відрахування з аспірантури 
 

 Ухвалили: відрахувати з аспірантури: 
аспірантку другого року навчання з відривом від виробництва Білогубко 

Анастасію Любомирівну (спеціальність 04.00.17 – геологія нафти і газу, науковий 
керівник – к.г.н., доц. Манюк М. І.) за власним бажанням; 

аспіранта четвертого року денної форми навчання Кузика Михайла Івановича 
(спеціальність 152 – метрологія та інфор-маційно-вимірювальна техніка, науковий 
керівник – д.т.н., проф. Карпаш М. О.) за власним бажанням; 

аспіранта першого року денної форми навчання Кіта Степана Степановича 
(спеціальність 185 – нафтогазова інженерія та технології, науковий керівник–д.т.н., 
проф. Грудз В. Я.) за невиконання індивідуального плану виконання освітньо-
наукової програми підготовки доктора філософії. 
 

 


