
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  
від 24.11.2021 р.    

 

1. Про виконання наказу МОН від 09.09.2021 р. щодо приведення у відповідність 
статутів університетів в частині організаційно-правових форм структур підрозділів  

Доповідачі: уповноважений з АКД  Протас В. В. 
проректор з НР проф. Чудик І. І. 

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

3. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертації для здобуття наукового 
ступеня доктора філософії  

Доповідач: учений секретар доц. Процюк В.Р. 
4. Про створення разових спеціалізованих вчених рад  

Доповідач: учений секретар доц. Процюк В.Р. 
5. Про затвердження назв нових освітньо-професійних програм 

Доповідачі: проф. Архипова Л.М., проф. Шлапак Л.С. 
проф.Федоришин Д.Д. доц.Романишин Ю.Л. 

6. Різне 
 

1. Про виконання наказу МОН від 09.09.2021 р. щодо приведення у 
відповідність статутів університетів в частині організаційно-правових форм 

структур підрозділів 
 

 Ухвалили: затвердити структури наукових та навчально-наукових інститутів 
університету. 
 

2. Присвоєння вченого звання 
 

Ухвалили: рекомендувати до присвоєння МОН України вченого звання:  
Вінтонів Христині Михайлівні – доцента кафедри документознавства та 

інформаційної діяльності. 
Даляк Надії Анатоліївні – доцента кафедри підприємництва та маркетингу. 
Радловській Катерині Олексіївні – доцента кафедри екології. 
Качалі Тарасу Богдановичу – доцента кафедри екології. 

 

3. Про надання дозволу на попередню експертизу дисертації для здобуття 
наукового ступеня доктора філософії 

 

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

значення результатів дисертації Потеряйло Л. О. призначити рецензентів:  
Олійника Андрія Петровича – д.т.н., проф., зав. каф. прикладної математики. 
Лагойду Андрія Івановича – к.т.н., доц., доц. каф. автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій. 
2. Попередню експертизу дисертації Потеряйло Л. О. провести на засіданні 

кафедри інженерії програмного забезпечення із запрошенням фахівців за науковим 
напрямом дисертації. 
 

4. Про створення разових спеціалізованих вчених рад 
 

 Ухвалили: клопотати перед МОН України про утворення разової 
спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 151 – автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 
дисертаційної роботи здобувачки Григорчук Г. В. на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії: 



 голова ради – Горбійчук Михайло Іванович – доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу. 
 Члени ради: 
 Райтер Петро Миколайович – доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу (рецензент). 

Дорошенко Ярослав Васильович – доктор технічних наук, доцент, професор 
кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу (рецензент). 
 Пастух Олег Анатолійович – доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного 
університету імені І. Пулюя (опонент). 
 Алєксєєв Михайло Олександрович – доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» (опонент). 
 

 Ухвалили: клопотати перед МОН України про утворення разової 
спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 
дисертаційної роботи здобувачки Присяжнюк Л. О. на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії: 
 голова ради – Райтер Петро Миколайович – доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу. 
 Члени ради: 
 Середюк Орест Євгенович – доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу (рецензент). 

Чеховський Степан Андрійович – кандидат технічних наук, професор, професор 
кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу (рецензент). 
 Кузь Микола Васильович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
інформаційних технологій, директор Центру якості Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника (опонент). 
 Мотало Андрій Васильович – кандидат технічних наук, начальник сектору 
кадрів Газопромислового управління «Львівгазвидобування» (опонент). 
 

5. Про затвердження назв нових освітньо-професійних програм 
 

 Ухвалили: затвердити назви освітньо-професійних програм: 
o «Геологія родовищ нафти і газу» та «Нафтогазова геофізика» і навчальних 

планів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
103 – науки про Землю. 

o «Реновація деталей машин та конструкцій» і навчального плану для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 132 – 
матеріалознавство. 

o «Туристичний бізнес-менеджмент» та навчального плану для здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 – туризм. 

o «Інформаційний інжиніринг та соціальні комунікації» і навчального плану для 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю  
029 –інформаційна, бібліотечна та архівна справа. 

o «Комп’ютерна інженерія» та навчального плану для здобувачів вищої освіти 
на третьому освітньо-науковому рівні (PhD) за спеціальністю 123 – комп’ютерна 
інженерія. 


