
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА УХВАЛИ ВЧЕНОЇ РАДИ  

від 30.06.2021 р.    
 

1. Затвердження мінімального прогнозованого штату НПП, НДП університету на  
2021-2022 навчальний рік 
    Доповідач: начальник НВ доц. Штанько Я. В. 
2. Присвоєння вченого звання 
    Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 

3. Затвердження Положення про репозитарій робіт здобувачів вищої освіти 
    Доповідач: в.о. нач. ВЗЯВО доц. Зікратий С. В. 
4. Затвердження змін до Правил прийому до університету 
    Доповідач: відповідальний секретар ПК доц. Коваль Я. М. 
5. Затвердження змін до Правил прийому до коледжів ІФНТУНГ  
    Доповідачі: директори коледжів 
6. Затвердження освітніх програм та навчальних планів за всіма рівнями вищої освіти 
на 2021-2022 навчальний рік та змін до них 
    Доповідач: начальник НВ доц. Штанько Я. В. 
7. Затвердження ОПП і навчальних планів підготовки бакалаврів, фахових молодших 
бакалаврів Бурштинського енергетичного фахового коледжу ІФНТУНГ 
    Доповідач: директор проф. Джура О. Д. 

8. Про зміну голови разової спеціалізованої вченої ради  
    Доповідач: учений секретар доц. Процюк В. Р. 
9. Про переведення аспіранта на навчання за іншою спеціальністю  
    Доповідач: зав. ВАіД доц. Процюк В. Р. 

10. Різне 
 

1. Затвердження мінімального прогнозованого штату  

НПП, НДП університету на 2021-2022 навчальний рік 
 

Ухвалили: 
1. Затвердити розподілений між кафедрами тимчасовий прогнозований 

штатний розпис науково-педагогічних працівників університету з максимальним 
обсягом 471,6 штатних одиниць та 105,25 штатних одиниць навчально-допоміжного 
персоналу, розрахований з дотриманням статті 56 Закону «Про вищу освіту», з 
урахуванням фінансового становища університету, бюджету годин навчального 
навантаження за денною формою навчання та ввести його в дію з 01.09.2021 р. 

2. Затвердити розподіл штатів НПП  та НДП між кафедрами. 
3. Навчальне навантаження за заочною формою навчання всіх курсів і рівнів 

навчання у обсяг навантаження на ставку (частину ставки) не включається. 
Виконання цього навантаження у 2021-2022 навчальному році буде оплачуватись 
погодинно. 

4. Відповідальним за розподіл навантаження у автоматизованій системі 
управління навчальним  процесом здійснити розподіл навантаження між НПП 
кафедри відповідно до максимального прогнозованого штату, роздрукувати розподіл 
та ознайомити з ним НПП. Один примірник підписаного НПП розподілу зберігається 
на кафедрі.  

5. Планово-фінансовому відділу, з урахуванням результатів вступної кампанії, 
фінансового становища університету та скоригованого бюджету годин навчального 
навантаження за денною формою навчання всіх рівнів вищої освіти, скоригувати 
тимчасовий прогнозований штатний розпис НПП та НДП університету та не пізніше 
25 серпня 2021 р. запропонувати штатний розпис НПП та НДП університету на 2021-



2022 навчальний рік та його розподіл між кафедрами на розгляд Вченої ради 
університету.  
Відповідальним за розподіл навантаження у автоматизованій системі управління 
навчальним  процесом здійснити коригування розподілу навантаження між НПП 
кафедри у період з 25.08.2021 р. до 31.08.2021 р. 

6. Завідувачам кафедр не пізніше 02 липня 2021 року провести засідання 
кафедр та здійснити попередній розподіл штатних одиниць кафедри відповідно до 
доведеної максимальної чисельності.   

7. Завідувачам кафедр, на яких згідно з розподілом штатів прогнозується 
скорочення працівників та/або зміна істотних умов праці (переведення працівників 
на меншу частку ставки) розподіл штатних одиниць між працівниками здійснювати з 
урахуванням вимог законодавства – зокрема, наявність у працівника необхідної 
кількості досягнень у професійній діяльності згідно вимог постанови Кабінету 
Міністрів України «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності» (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365), рівень 
кваліфікації працівника та його продуктивність тощо. Мінімальний рекомендований 
обсяг ставки для штатного працівника – 0,5 ставки. 

8. Завідувачам тими кафедрами, на яких згідно з розподілом штатів 
прогнозується скорочення працівників та/або зміна істотних умов праці (переведення 
працівників на меншу частку ставки) не пізніше 02 липня 2021 р. подати на розгляд 
ректору та профспілковому комітету університету письмові пропозиції з переліком 
посад НПП та НДП, що підлягають скороченню, або яким можуть бути змінені істотні 
умови праці (переведення на меншу частину ставки). Цим НПП може бути 
запропонована з 01.09.2021 р. робота на умовах погодинної оплати зі здобувачами 
заочної форми навчання. 

9. Відділу кадрів та юридичній службі, спільно із завідувачами кафедр та 
дирекціями навчально-наукових інститутів, не пізніше 07 липня 2021 року, згідно 
чинного законодавства попередити працівників, зазначених у пункті 8, про можливе 
звільнення або зміну істотних умов праці, ознайомивши їх з даним наказом. 

10. Завідувачам кафедр, на яких згідно з розподілом штатів не прогнозується 
скорочення працівників та/або зміна істотних умов праці (переведення працівників 
на меншу частку ставки) однак у штаті кафедри наявні працівники, у яких станом на 
01.07.2021 р. відсутня необхідна кількість досягнень у професійній діяльності згідно 
вимог постанови Кабінету Міністрів України «Ліцензійні умови провадження 
освітньої діяльності» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 
2021 р. № 365), спільно з відділом кадрів та юридичною службою не пізніше 07 
липня 2021 року попередити таких працівників про можливе звільнення або зміну 
істотних умов праці, ознайомивши їх з даним наказом. 

 

2. Присвоєння вченого звання 
 

Ухвалили: рекомендувати до присвоєння МОН України вченого звання:  
професора Пасєці Миколі Степановичу – каф. інженерії програмного 

забезпечення. 
доцента Ромашко Олександрі Михайлівні – каф. фінансів. 

 

3. Затвердження Положення про репозитарій робіт здобувачів вищої освіти 
 

 Ухвалили: затвердити Положення про репозитарій робіт здобувачів вищої 
освіти. 
 



4. Затвердження змін до Правил прийому до університету 
 

 Ухвалили:  

1. Затвердити зміни до Правил прийому до Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу в 2021 році. 

2. Відповідні зміни оприлюднити на сторінці Приймальної комісії офіційного 

сайту університету. 
 

 Ухвалили:  

1. Затвердити зміни до привал прийому (додаток 4). «Порядок прийому для 

здобуття вищої освіти в ІФНТУНГ осіб, які проживають на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій 

території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених 

пунктів на лінії зіткнення» у 2021 році.  

2. Відповідні зміни оприлюднити на сторінці Приймальної комісії офіційного 

сайту університету. 
 

5. Затвердження змін до Правил прийому до коледжів ІФНТУНГ 
 

 Ухвалили: затвердити відповідні зміни.  
 

6. Затвердження освітніх програм та навчальних планів за всіма рівнями вищої 

освіти на 2021-2022 навчальний рік та змін до них 
 

 Ухвалили: 

1. Затвердити зі змінами та ввести в дію у новій редакції з 01.09.2021 року 

освітні (освітньо-професійні, освітньо-наукові) програми спеціальностей першого 

(бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів 

вищої освіти.  

 2. Затвердити та ввести в дію з 01.09.2021 року навчальні плани для підготовки 

фахівців за освітньо-професійними програмами, введеними в дію наказом ректора № 

341 від 30.12.2020 р. «Про затвердження освітньо-професійних програм».  

 3. Затвердити зі змінами та ввести в дію у новій редакції з 01.09.2021 року 

навчальні плани для підготовки фахівців за всіма чинними в університеті освітніми 

(освітньо-професійними, освітньо-науковими) програмами спеціальностей першого 

(бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів 

вищої освіти. 
 

7. Затвердження ОПП і навчальних планів підготовки бакалаврів, 

фахових молодших бакалаврів Бурштинського енергетичного 

фахового коледжу ІФНТУНГ 
 

 Ухвалили:  

1. Затвердити освітньо-професійну програму підготовки фахових молодших 

бакалаврів «Обслуговування електричних машин, електричного та 

електромобільного транспорту» за спеціальністю 141 – електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка. 

2. Затвердити навчальні плани підготовки бакалаврів за ОПП: «Електро-

енергетика, електротехніка та електромеханіка», «Теплоенергетика», «Економіка». 

 



 

3. Затвердити навчальні плани підготовки фахових молодших бакалаврів за 

ОПП: «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і 

оподаткування», «Теплоенергетика», «Енергетичний менеджмент. Промислова і 

муніципальна теплоенергетика», «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», «Обслуговування електричних машин, електричного та 

електромобільного транспорту», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології». 
 

8. Про зміну голови разової спеціалізованої вченої ради 
 

 Ухвалили: клопотати перед Міністерством освіти і науки про виведення зі 

складу разової спеціалізованої вченої ради ДФ20.052.016 доктора технічних наук, 

доцента Роп’яка Любомира Ярославовича, ввівши до складу ради та призначивши 

головою ради доктора технічних наук, професора кафедри технічної механіки, 

професора Петрину Дмитра Юрійовича. 
 

9. Про переведення аспіранта на навчання за іншою спеціальністю  
 

 Ухвалили: перевести аспіранта першого року денної форми навчання 

Туровського Олександра Андрійовича на навчання за спеціальністю  

185 – нафтогазова інженерія та технології (науковий керівник – доктор технічних 

наук, професор Грудз В. Я.). 


