
ЗВІТ 
ректора Івано-Франківського національного технічного  

університету нафти і газу  

про виконання контракту №  ІV-34 від 09 листопада 2017 р.  

з Міністерством освіти і науки України 

за період з 01.01.2022 р. по 01.01.2023 р. 

 
 
Ректор зобов’язаний забезпечити високоефективну стабільну статутну діяль-

ність університету на рівні державних стандартів відповідно до Законів України, 

Указів Президента України, Постанов Верховної Ради України, Постанов та роз-

поряджень Кабінету Міністрів України, наказів та розпоряджень Міністерства 

освіти і науки України, інших нормативних документів, чинних на території 

України. 

Звіт складений у повній відповідності до п.6 Контракту № ІV-34 від  

09 листопада 2017 р. 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу є ком-

плексною багатогранною освітньою та науковою установою, котра об’єднує по-

тужний різновекторний інтелектуальний потенціал, покликаний  вирішувати  

складні завдання забезпечення сталого розвитку держави. Особливістю  нашого 

університету є те, що його інтелектуальний потенціал зорієнтований на вирішення 

стратегічних завдань енергетичної безпеки держави шляхом підготовки фахівців 

та виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт для нафтога-

зової та суміжних галузей економіки України.  

Послуги, які надає університет у сфері вищої освіти згідно з сертифікатом на 

систему управління якістю №  UA 80127.СУЯ.189-22, та виконання фундаменталь-

них, пошукових та прикладних науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт згідно з сертифікатом на систему управління якістю №  UA 80127.СУЯ.189-22, 

відповідають вимогам ДСТУ ISO 9001:2015. 
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1 Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами 

на відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами  

вищої освіти 

 

У період з 2018 по 2022 роки Міністерством освіти і науки прийнято ряд  

стандартів вищої освіти за спеціальностями підготовки фахівців в університеті 

(табл. 1.1, 1.2, 1.3). 

Таблиця 1.1 – Стандарти вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

Шифр та назва спеціальності Дата та номер наказу 
Рік набрання 

чинності 
29 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 12.12.2018 р. № 1378 2019/2020 
35 Філологія 20.06.2019 р. № 869 2019/2020 
51 Економіка 13.11.2018 р. № 1244 2018/2019 
71 Облік і оподаткування 19.11.2018 р. № 1260 2018/2019 
72 Фінанси, банківська справа та страхування 24.05.2019 р. № 729 2019/2020 
73 Менеджмент 29.10.2018 р. № 1165; 

05.12.2018 р. № 1338 (зміни) 
2018/2019 

75 Маркетинг 05.12.2018 р. № 1343 2018/2019 
76 Підприємництво, торгівля та біржова діяль-

ність 
13.11.2018 р. № 1243 2018/2019 

101 Екологія 04.10.2018 р. № 1076 2018/2019 
103 Науки про Землю 24.05.2019 р. № 730 2019/2020 
105 Прикладна фізика та наноматеріали 16.06.2020 р. № 804 2020/2021 
121 Інженерія програмного забезпечення 29.10.2018 р. № 1166 2018/2019 
123 Комп’ютерна інженерія 19.11.2018 р. № 1262 2018/2019 
126 Інформаційні системи та технології 12.12.2018 р. № 1380 2018/2019 
131 Прикладна механіка 20.06.2019 р. № 865 2019/2020 
132 Матеріалознавство 27.12.2018 р. № 1460 2018/2019 
133 Галузеве машинобудування 16.06.2020 р. № 806 2020/2021 
141 Електроенергетика, електротехніка та елект-

ромеханіка 
20.06.2019 р. № 867 2019/2020 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології 

04.10.2018 р. № 1071 2018/2019 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна 
техніка 

19.11.2018 р. № 1263 2018/2019 

172 Телекомунікації та радіотехніка 12.12.2018 р. № 1382 2018/2019 
183 Технології захисту навколишнього середо-

вища 
13.11.2018 р. № 1241 2018/2019 

184 Гірництво 30.04.2020 р. № 579 2020/2021 
185 Нафтогазова інженерія та технології 23.03.2021 р. № 358 2021/2022 
191 Архітектура та містобудування 16.06.2020 р. № 808 2020/2021 
192 Будівництво та цивільна інженерія 18.03.2021 р. № 333 2021/2022 
193 Геодезія та землеустрій 11.05.2021 р. № 517 2021/2022 
242 Туризм 04.10.2018 р. № 1068 2018/2019 
274 Автомобільний транспорт 22.10.2020 р. № 1293 2020/2021 
281 Публічне управління та адміністрування 29.10.2018 р. № 1172 2018/2019 
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Таблиця 1.2 – Стандарти вищої освіти другого (магістерського) рівня 

Шифр та назва спеціальності 
Дата та номер  

наказу 
Рік набрання 

чинності 
29 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 24.05.2019 р. № 728 2019/2020 
35 Філологія 20.06.2019 р. № 871 2019/2020 
51 Економіка 04.03.2020 р. № 382 2020/2021 
71 Облік і оподаткування 10.07.2019 р. № 958 2019/2020 
72 Фінанси, банківська справа та страхування 20.06.2019 р. № 866 2019/2020 
73 Менеджмент 10.07.2019 р. № 959 2019/2020 
76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10.07.2019 р. № 961 2019/2020 
101 Екологія 04.10.2018 р. № 1066 2018/2019 
103 Науки про Землю 21.11.2019 р. № 1453 2019/2020 
121 Інженерія програмного забезпечення 17.11.2020 р. № 1424 2020/2021 
123 Комп’ютерна інженерія 18.03.2021 р. № 330 2021/2022 
131 Прикладна механіка 30.06.2021 р. № 742 2021/2022 
141 Електроенергетика, електротехніка та електро-

механіка 
  

144 Теплоенергетика 22.10.2020 р. № 1292 2020/2021 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані тех-

нології 
10.08.2020 р. № 1022 2020/2021 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна тех-
ніка 

24.05.2019 р. № 731 2019/2020 

183 Технології захисту навколишнього середовища 04.03.2020 р. № 378 2020/2021 
184 Гірництво   
185 Нафтогазова інженерія та технології   
191 Архітектура та містобудування 09.05.2022 р. № 418 2022/2023 
192 Будівництво та цивільна інженерія   
193 Геодезія та землеустрій   
242 Туризм 21.02.2022 р. № 209 2022/2023 
274 Автомобільний транспорт   
281 Публічне управління та адміністрування 04.08.2020 р. № 1001 2020/2021 

Таблиця 1.3 – Стандарти вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 

Шифр та назва спеціальності 
Дата та номер  

наказу 
Рік набрання 

чинності 
51 Економіка 10.05.2022 р. № 424 2022/2023 
73 Менеджмент 24.12.2021 р. № 1436 2022/2023 
101 Екологія 23.12.2021 р. № 1421 2022/2023 
103 Науки про Землю 19.09.2022 р. № 828 2022/2023 
123 Комп’ютерна інженерія 25.05.2022 р. № 482 2022/2023 
131 Прикладна механіка   
132 Матеріалознавство   
133 Галузеве машинобудування 30.05.2022 р. № 503 2022/2023 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані тех-

нології 
05.09.2022 р. № 785 2022/2023 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна тех-
ніка 

  

183 Технології захисту навколишнього середовища 23.12.2021 р. № 1427 2022/2023 
185 Нафтогазова інженерія та технології   
281 Публічне управління та адміністрування   
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Всього на даний час МОН затверджено 30 стандартів за першим (бакалаврсь-

ким) рівнем, 19 – за другим (магістерським) рівнем та 8 – за третім (освітньо-

науковим) рівнем. Отже, всі спеціальності університету першого (бакалаврського) 

рівня мають затверджені стандарти вищої освіти. 

Тому в університеті гарантами освітніх програм – відділом ліцензування і ак-

редитації (ВЛіА), навчальним відділом (НВ), відділом забезпечення якості освіти 

(ВЗЯО) – виконано значний обсяг робіт з оновлення, відповідно до затверджених 

стандартів вищої освіти, існуючих та розроблення нових освітньо-професійних 

програм (ОПП) підготовки бакалаврів (46 освітніх програм) та магістрів (44 осві-

тні програми) за всіма ліцензованими спеціальностями, актуалізовано навчальні 

плани зі всіх спеціальностей для студентів очної та заочної форм навчання. 

На виконання ухвали Вченої ради університету з метою раціонального вико-

ристання навчального і наукового потенціалу, підвищення ефективності управ-

ління та покращення якості освітніх та інших послуг, що надаються в університе-

ті, було внесено ряд змін до його організаційної структури, зокрема:  

– змінено назву кафедри прикладної математики (прикладного програмуван-

ня та обчислення); 

– реорганізовано Центр дистанційного навчання; 

– змінено структуру Центру міжнародної освіти; 

– прийнято рішення Вченої ради про ліквідацію кафедри теорії економіки та 

управління. 

Рішенням Вченої ради університету у 2022 р. введені в дію дві нові освітньо-

професійні програми та навчальні плани спеціальностей першого (бакалаврсько-

го) рівня вищої освіти: «Програмне забезпечення кіберфізичних систем управлін-

ня» (спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) і 

«Мережеві та інтернет технології» (172 – Телекомунікації та радіотехніка). 

Протягом 2022 року на сайті університету та його підрозділів продовжува-

лась робота щодо наповнення інформаційного пакету, в якому розміщено профілі 

освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм, відгуки стейкхолде-

рів та навчальні плани, що містять перелік освітніх компонентів. 

Станом на 07 грудня 2022 року в університеті навчається 7124 здобувачі ви-

щої освіти (станом на 06 грудня 2021 року в університеті навчалося 5786 здобува-

чів вищої освіти) за бакалаврським та магістерським рівнями (табл. 1.4). 
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Таблиця 1.4 –  Чисельність здобувачів вищої освіти за бакалаврським та  

магістерським рівнями вищої освіти 

Форми навчання Освітній 
ступінь 

Шифр та назва спеціальності 
Денна Заочна 

1 2 3 4 
Бакалавр 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 77 16 
Бакалавр 035 Філологія 184 0 
Бакалавр 051 Економіка 77 24 
Бакалавр 071 Облік і оподаткування 32 17 
Бакалавр 072 Фінанси, банківська справа та страхування 104 17 
Бакалавр 073 Менеджмент 142 57 
Бакалавр 075 Маркетинг 63 0 
Бакалавр 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 74 11 
Бакалавр 101 Екологія 86 5 
Бакалавр 103 Науки про Землю 141 8 
Бакалавр 121 Інженерія програмного забезпечення 485 32 
Бакалавр 123 Комп’ютерна інженерія 202 18 
Бакалавр 126 Інформаційні системи та технології 67 0 
Бакалавр 131 Прикладна механіка 158 5 
Бакалавр 132 Матеріалознавство 5 0 
Бакалавр 133 Галузеве машинобудування 41 7 
Бакалавр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 249 24 
Бакалавр 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 254 64 
Бакалавр 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 107 2 
Бакалавр 172 Телекомунікації та радіотехніка 6 2 
Бакалавр 183 Технології захисту навколишнього середовища 35 1 
Бакалавр 184 Гірництво 156 101 
Бакалавр 185 Нафтогазова інженерія та технології 405 107 
Бакалавр 191 Архітектура та містобудування 112 0 
Бакалавр 192 Будівництво та цивільна інженерія 144 7 
Бакалавр 193 Геодезія та землеустрій 111 15 
Бакалавр 242 Туризм 60 19 
Бакалавр 274 Автомобільний транспорт 163 32 
Бакалавр 281 Публічне управління та адміністрування 63 0 
 Всього: 3803 591 
Магістр 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 43 2 
Магістр 035 Філологія 42 0 
Магістр 051 Економіка 49 17 
Магістр 071 Облік і оподаткування 26 16 
Магістр 072 Фінанси, банківська справа та страхування 29 21 
Магістр 073 Менеджмент 88 63 
Магістр 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 42 5 
Магістр 101 Екологія 90 4 
Магістр 103 Науки про Землю 122 9 
Магістр 121 Інженерія програмного забезпечення 223 28 
Магістр 123 Комп’ютерна інженерія 116 11 
Магістр 131 Прикладна механіка 72 4 
Магістр 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 130 20 
Магістр 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 158 25 
Магістр 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 74 10 



 6 

Продовження табл. 1.4 
1 2 3 4 

Магістр 183 Технології захисту навколишнього середовища 17 0 
Магістр 184 Гірництво 41 43 
Магістр 185 Нафтогазова інженерія та технології 262 187 
Магістр 191 Архітектура та містобудування 37 0 
Магістр 192 Будівництво та цивільна інженерія 114 42 
Магістр 193 Геодезія та землеустрій 102 14 
Магістр 242 Туризм 21 3 
Магістр 274 Автомобільний транспорт 76 12 
Магістр 281 Публічне управління та адміністрування 68 152 
Всього: 2042 688 
Всього по університету: 5845 1279 

 

За підсумками вступної кампанії 2022 р. до університету зараховано (вступ 

на основі ПЗСО) 1038 осіб (994 особи за денною формою навчання та 44 – за за-

очною). 

На навчання на здобуття освітнього рівня бакалавра на основі ОКР молодшо-

го спеціаліста, ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра до 

університету зараховано 445 осіб (345 осіб за денною формою навчання та 100 – 

за заочною). 

На навчання на здобуття освітнього рівня магістра у 2022 році зараховано 

1736 осіб, з них 1650 – за денною та 86 – за заочною формами навчання. 

Порівняно з 2021 у 2022 році кількість зарахованих осіб збільшилась на: 

– 2 % — вступ на основі ПЗСО; 

– 74 % — вступ на основі ОС бакалавра, спеціаліста, магістра. 

Також у звітному році вперше було здійснено набір 11 студентів на навчання 

для здобуття освітнього рівня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 

«Землевпорядкування та кадастр» (ліцензія Бурштинського енергетичного фахо-

вого коледжу ІФНТУНГ) на базі Маріямпільської ЗОШ Дубівецької ОТГ. 

 

У 2022 році підготовка здобувачів вищої освіти з числа іноземних   громадян 

здійснювалася за такими спеціальностями та рівнями вищої освіти (табл. 1.5.). 
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Таблиця 1.5 – Підготовка бакалаврів та магістрів (за переліком Постанови 

КМУ від 29 квітня 2015 р. №266) 

Підготовка бакалаврів, магістрів 
(За переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. №266) 

Підготовка (курс) 
Бакалавр Магістр № Код Спеціальність 

1 2 3 4 1 2 
Інститут 

1 051 Економіка 1 - - 1 2 1* 
Інститут  

економіки та  
менеджменту 

2 101 Екологія - - - - - 2 
Інститут  

природничих  
наук і туризму 

3 123 
Комп’ютерна  
інженерія 

- 1 - - - - 

4 121 
Інженерія програм-
ного забезпечення 

- 3 - - - - 

Інститут  
інформаційних  

технологій 

5 184 Гірництво - - - 2* - - 

6 185 
Нафтогазова інжене-
рія та технології 

1 4 5 
15 
34* 

4 6 

Інститут  
нафтогазової  

інженерії 

7 191 
Архітектура та  
містобудування 

- - - 
1 
1* 

- - 

8 193 
Геодезія та  
землеустрій 

- - - - - 1 

Інститут архітек-
тури, будівницт-
ва та енергетики 

9 274 
Автомобільний  
транспорт 

- - - 1* - - 
Інститут інже-

нерної механіки 
* успішно завершили навчання 
 

У зв’язку з повномасштабним військовим вторгненням російської федерації 

на територію України у лютому 2022 року університет зіткнувся зі значними тру-

днощами в питаннях навчання іноземних громадян та їх перебування в Україні. 

Значна частина іноземних студентів виявили бажання призупинити навчання, а з 

іншими університет продовжив навчальний процес з використанням дистанційних 

технологій, що дало можливість у червні 2022 року завершити навчання та здійс-

нити випуск 39 іноземних студентів. 

Також, з огляду на безпекову ситуацію в Україні, у 2022 р. значно зменши-

лась кількість іноземних громадян, бажаючих здобувати вищу освіту в ІФНТУНГ, 

про що свідчить зменшення кількості виданих запрошень на навчання (табл. 1.6).  

Таблиця 1.6 – Кількість виданих запрошень на навчання  

Навчальний рік 2019-2020 2021-2022 2022-2023 
Кількість виданих запрошень 72 137 51 
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Слід відзначити, що Міністерство освіти і науки України розробило новий 

Порядок прийому для здобуття вищої освіти у 2022 році, яким вперше дозволено 

дистанційний прийом іноземних студентів до закладів вищої освіти. Однак війна 

майже нівелювала плюси цих серйозних новацій, а саме у 2022 році зараховано на 

навчання в ІФНТУНГ тільки 2 здобувача вищої освіти з числа іноземних грома-

дян за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та 6 студентів за другим (ма-

гістерським) рівнем вищої освіти за очною та заочною формами навчання.  

 Набір на навчання здобувачів вищої освіти з числа іноземних громадян 

унеможливлюється на даний час через глобальні обмеження щодо надання  

іноземним студентам віз на навчання та пропуску через державний кодон на тери-

торію України. 

 

Результати діяльності  Центру дистанційного навчання 

Згідно з наказом № 282 від 30 вересня 2022 р. „Про реорганізацію Центру ди-

станційного навчання (ЦДН)”, даний структурний підрозділ після реформування 

продовжив виконувати функції згідно з „Положенням про Центр дистанційного 

навчання ІФНТУНГ". Впродовж роботи з 18.04.2022 по 15.07.2022 р. центром 

проводились курси підвищення кваліфікації, за результатами яких отримали по-

свідчення встановленого взірця про здійснення проєктування електронного на-

вчального курсу (ЕНК) та підвищення кваліфікації 38 слухачів. Проведено серти-

фікацію 21 електронного навчального курсу, які апробовані НПП університету за 

звітний період. Працівники ЦДН приймали активну участь у розроблені критеріїв 

для сертифікації ЕНК, які затверджено і прийнято до використання при процедурі 

сертифікації. 

З метою забезпечення якості вищої освіти в умовах дистанційного навчання у 

2022-2023 н.р. відновлено практику призначення "відповідальних осіб" від кафедр 

університету, що вперше був впроваджений у 2015 р. З відповідальними за функ-

ціонування навчальної платформи на кафедрах проводились тренінги «Основи 

адміністрування системи дистанційної освіти ІФНТУНГ на платформі  

MOODLE".  

Спільно з НВ впроваджено зміни до «Положення про облік навчальної, мето-

дичної та організаційної роботи» та систему оцінювання спроєктованого та сер-

тифікованого ЕНК. 

 У весняному семестрі 2022-2023 н.р. співробітниками Центру дистанційного 

навчання у співпраці з навчальним відділом планується організація курсів підви-

щення кваліфікації (3 кредити) на тему: «Проєктування електронних курсів з ви-
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користанням навчальної платформи Moodle» та циклу семінарів (1 кредит) на те-

му: «Вивчення структури електронних курсів  та основних видів ресурсів і діяль-

ностей університетської навчальної платформи Moodle» з видачею відповідних 

сертифікатів для НПП. 

ЦДН впродовж року систематично здійснював:  

1. Консультування науково-педагогічних працівників, що викладають норма-

тивні і вибіркові дисципліни при наповненні курсів, створених згідно «Положен-

ня  про електронні навчальні курси ІФНТУНГ». 

2. Моніторинг за використанням створених електронних навчальних курсів у 

навчальному процесі університету.  

3. Для оперативної взаємодії з НПП створено Google форму «Оперативна взаємо-

дія з Центром дистанційного навчання» (https://forms.gle/HdBXxgsXgnmMFSor9) 

та Telegram групу https://t.me/+TW0BNHxY2-U4ZGYy. 

 

 

2 Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників 

закладу вищої освіти 

 

В університеті постійно приділяється увага удосконаленню педагогічної та 

фахової майстерності професорсько-викладацького складу. Вона реалізовується 

через ознайомлення і впровадження прогресивних методів, інноваційних техноло-

гій навчання, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

В університеті продовжує свою роботу Центр педагогічної майстерності нау-

ково-педагогічних та педагогічних працівників. У 2022 році у центрі введено в 

дію нові програми навчальних курсів «Ергономіка та психологія безпеки праці»  

(1 кредит), «Новації у документуванні управлінської діяльності ІФНТУНГ»  

(0,3 кредити), а також успішно продовжувались заняття згідно запроваджених в 

минулому році навчальних програм «Стресостійкість: умови та специфіка»  

(1 кредит), «Проєктування силабусів дисциплін в контексті студенто-

орієнтованого навчання» (0,5 кредита), «Підвищення педагогічних, психологіч-

них, цифрових компетентностей викладача» (3 кредити). Відповідно до цих про-

грам у Центрі педагогічної майстерності пройшли навчання і підвищили свою 

кваліфікацію за 3-х кредитною програмою у 2022 році 41 викладач університету 

та інших навчальних закладів міста та Івано-Франківської області, за 1-кредитною 

– 21 осіб, за 0,3 – кредитною – 35 осіб (всього за час існування − 847 осіб). 
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Цього року велика увага приділялась і науково-методичній роботі, науково-

дослідній діяльності, а також цифровим компетентностям викладача. Відповідна 

статистика щодо підготовки та підвищення кваліфікації підтверджує той факт, що 

Центр педагогічної майстерності у технічному університеті є запорукою успіху 

якісної підготовки фахівців. 

Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу проходить від-

повідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок підвищення кваліфі-

кації педагогічних і науково-педагогічних працівників», затвердженої 21.08.2019 р. 

№ 800 (зі змінами) і Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і нау-

ково-педагогічних працівників в Івано-Франківському національному технічному 

університеті нафти і газу (наказ № 42 від 24.02.2020 р.). 

Підвищення кваліфікації в університеті здійснюється за накопичувальною 

системою, при цьому використовуються різні форми (заочна, дистанційна, дуаль-

на та інші). 

Так, за звітний період підвищили свій професійний рівень 91 особи при різ-

них навчальних закладах та установах: АТ «Прикарпаттяобленерго», Prometheus, 

Університет Григорія Сковороди у Переяславі, Прикарпатський національний 

університет ім. В. Стефаника, International science group, ТОВ "Академія цифрово-

го розвитку", Національна академія наук України Інститут фізики напівпровідни-

ків імені В. Є. Лашкарьова та інші. 

У 2022 р. в університеті також пройшли стажування викладачі інших навча-

льних закладів: ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу», Прикарпат-

ський національний університет ім. В. Стефаника, Вище професійне училище 

№ 21 м. Івано-Франківська, ВСП «Фаховий коледж електронних приладів Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу», ВСП «Калу-

ський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу», ДВНЗ «Ка-

луський політехнічний коледж», Університет Короля Данила, Національний уні-

верситет «Львівська політехніка», Волинський національний університет імені 

Лесі Українки, Донбаська національна академія будівництва та архітектури та інші. 
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3 Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань 

закладу вищої освіти 

 

За результатами вступної кампанії роботи здійснено зарахування вступників 

за освітнім ступенем бакалавра та магістра на місця державного замовлення  

(табл. 3.1 і 3.2) 

За підсумками вступної кампанії до університету зараховано та переведено на 

місця державного замовлення (вступ на основі ПЗСО) 523 особи. З них, за звер-

ненням університету до МОН України з проханням виділити додаткові місця дер-

жавного замовлення для осіб пільгових категорій, додатково переведено 20 осіб. 

На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР моло-

дшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалав-

ра до університету зараховано та переведено на місця державного замовлення 214 

осіб (190 осіб за денною формою навчання та 24 за заочною). З них 5 осіб (4 особи 

за денною та 1 особа за заочною формою навчання) переведено на додатково на-

дані місця державного замовлення як особи пільгових категорій.  

Таблиця 3.1 – Зарахування на місця державного замовлення для навчан-

ня за освітнім ступенем бакалавра 

Зараховано 
Державне замовлення 

Всього 
на основі повної зага-
льної середньої освіти 

на основі ОКР молодшого 
спеціаліста, ОС молодшого 
бакалавра, ОПС фахового 

молодшого бакалавра 

Форма  
навчання 

План Факт 
План  

(максима-
льні обсяги) 

Факт План Факт 

Денна 947 713 711 523 236 190 
Заочна 62 24 0 0 62 24 
Всього: 1009 737 711 523 298 214 

Таблиця 3.2 – Зарахування на місця державного замовлення для навчан-

ня за освітнім ступенем магістра 

Зараховано 
Державне замовлення 

Магістр 
Форма навчання 

План Факт 
Денна 302 321 
Заочна 0 4 
Всього: 302 325 
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За ступенем магістра у 2022 році зараховано та переведено на місця держав-

ного замовлення 325 осіб. З них 21 особа (19 осіб за денною та 3 особи за заочною 

формою навчання) переведені на додатково надані місця державного замовлення. 

Порівняно із 2021 роком в 2022 році кількість осіб, які були зараховані та пе-

реведені на місця державного замовлення зменшилась на: 

– 6 % – вступ на основі ПЗСО;  

– 4 % вступ на основі ОС бакалавра. 

Кількість осіб, що зараховані на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра, ОПС 

фахового молодшого бакалавра у 2022 році та 2021 р однакова. 

Отже, одним із основних пріоритетів набору 2022 р. було негайне переведення 

на місця державного замовлення дітей загиблих Захисників і Захисниць України, 

а також учасників бойових дій, дітей УБД, осіб з інвалідністю внаслідок військо-

вих дій та мешканців з особливо небезпечних територій. 

 

Результати роботи лабораторії якості освіти,  
профорієнтаційної роботи та маркетингу 

У звітному періоді: 

1. Проводилось щорічне маркетингове дослідження каналів інформування 

абітурієнтів (в т.ч. збір персональних електронних адрес) та студентів першого 

курсу щодо питань вступної кампанії  університету. 

2. Здійснено відеозаписи презентаційних відеороликів освітньо-

професійних програм університету. 

3. Організовано регулярні онлайн-зустрічі з представниками приймальної 

комісії університету та інститутів щодо роз’яснень питань та особливостей вступ-

ної кампанії 2022. 

4. Розроблено макети (у співпраці із відділом інформації та зв’язків з гро-

мадськістю) та виготовлено буклети, візитки і подарункові пакети (на суму 8895 

грн).   

5. Організовано День майбутнього студента 26 червня 2022 року, в межах 

якого було організовано окремі зустрічі з директорами інститутів та екскурсії уні-

верситетом. 

6. Здійснювалось адміністрування (спільно з приймальною комісією) кана-

лів інформування абітурієнтів за допомогою Telegram-bot «Абітурієнт ІФНТУНГ» 

з відповідями на актуальні питання вступників та першокурсників протягом  

червня-вересня 2022 року. 
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7. Запущено таргетовану рекламу в соціальних мережах Facebook та Insta-

gram з метою популяризації університету та збільшення кількості вступників  

в червні – серпні 2022 року на суму 35000 грн.  

8. Оновлено презентаційний відеоролик про університет. 

9. Здійснено відеозапис презентаційних роликів інститутів та їх ротація в 

соціальних мережах. 

10.  Здійснювалось періодичне інформування про заходи, можливості та пер-

спективи навчання в ІФНТУНГ шляхом публікацій на офіційних Facebook-

сторінках шкіл міста та області. 

11. Здійснювалось періодичне інформування (у взаємодії із управлінням 

освіти міста та області) про заходи, можливості та перспективи навчання в  

ІФНТУНГ шляхом надсилання інформаційних повідомлень на електронні пошти 

навчальних закладів та потенційних абітурієнтів. 

Отже, проведені заходи сприяли збільшенню кількості вступників у  

ІФНТУНГ у 2022 році. 

 

 

4 Дотримання закладом вищої освіти ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності 

 

У звітному 2022 році відділом ліцензування та акредитації (ВЛА), відповід-

но до покладених на нього функцій, виконувались такі завдання: 

з питань ліцензування: 

1) з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері вищої освіти, 

правової охорони інтелектуальної власності, забезпечення розвитку системи осві-

ти здійснювався контроль за дотриманням актів законодавства з питань ліцензу-

вання, виконанням закладом вищої освіти ліцензійних умов та вимог щодо змісту, 

рівня та обсягу в межах повноважень органу ліцензування; 

2) надавав консультації щодо підтримання актуальності даних щодо кадро-

вого та матеріально-технічного забезпечення університету в ЄДЕБО; 

3) здійснював моніторинг відповідності кадрового забезпечення спеціально-

стей університету вимогам Ліцензійних умов – відповідними наказами по універ-

ситету затверджено склад груп забезпечення спеціальностей та затверджені гара-

нти освітніх програм (ОП). 
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з питань акредитації: 

у період січень – серпень 2022 року: 

1) надавав організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам 

з питань акредитації освітніх програм, а саме: 

– ОНП «Менеджмент» за спеціальністю 073 Менеджмент третього (освіт-

ньо-наукового) рівня вищої освіти – рішення Національного агентству із забезпе-

чення якості вищої освіти - акредитація; 

– ОП «Екологія» за спеціальністю 101 Екологія першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти – рішення Національного агентству із забезпечення якості ви-

щої освіти - акредитація; 

– ОП «Інформаційні системи та технології» за спеціальністю 126 Інформа-

ційні системи та технології першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – рішен-

ня Національного агентству із забезпечення якості вищої освіти – акредитація; 

2) продовжено строк дії сертифікатів про акредитацію спеціальнос-

тей/сертифікатів про акредитацію освітніх програм відповідно до пункту 1 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про особливості акредитації освітніх 

програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєн-

ного стану» від 16 березня 2022 р. № 295 до 01.07.2023 р. для трьох ОП: 

- «Документознавство та інформаційна діяльність» за спеціальністю 029 Ін-

формаційна, бібліотечна та архівна справа першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти;  

- ОП «Облік і оподаткування» спеціальності 071 Облік і оподаткування 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

- ОП «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 Будівництво та 

цивільна інженерія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

3) перелік ОП, яким ухвалено рішення про умовну (відкладену) акреди-

тацію освітніх програм без проведення акредитаційної експертизи без оплати 

вартості акредитації закладом вищої освіти відповідно до пункту 2 Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про особливості акредитації освітніх програм, за 

якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану» 

від 16 березня 2022 р. № 295 до 01.07.2023 р. 

4) організував і проводив інструктивну зустріч для гарантів ОП з мето-

дики заповнення відомостей самооцінювання ОП, які проходять акредитацію 

весною 2022 р.; 

5) здійснював збір, обробку та підготовку даних для складання звітів 

самооцінювання ОП. 



 15 

№ 
з/п 

Шифр, назва  
спеціальності 

Назва освітньої програми Рівень 
вищої 
освіти 

1 (051) Економіка Економіка бізнесу перший 
2 (076) Підприємництво, 

торгівля та біржова дія-
льність 

Підприємництво, торгівля та біржова ді-
яльність 

перший 

3 (103) Науки про Землю Геологія нафти і газу, геофізика, геоін-
форматика, інженерна геологія та гідро-
геологія 

перший 

4 (133) Галузеве машино-
будування 

Інжиніринг і сервісне обслуговування 
нафтогазових машин та обладнання 

перший 

5 (152) Метрологія та інфо-
рмаційно-вимірювальна 
техніка 

Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 

перший 

 

у період вересень – грудень 2022 року: 

1) проведено семінар – тренінг для гарантів ОП з методики заповнення 

відомостей самооцінювання ОП, які проходять акредитацію у 2022/2023 н.р.; 

2) складено плани (графіки) підготовки звітів самооцінювання ОП; 

3) надавав організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам 

з питань акредитації п’яти ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти у 

2022/2023 н.р., а саме: 

№ 
з/п 

Шифр та назва спе-
ціальності 

Назва  
освітньо-професійної 

програми (ОПП)* 

Рішення 
ЕГ 

Рішення 
ГЕР 

Рішення 
НАЗЯВО 

1 (035) Філологія (спе-
ціалізація 035.041 
"Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська") 

Германська філологія, 
усний та письмовий пе-
реклад з англійської мо-
ви, викладання англій-
ської та німецької мов 

Умовна 
акреди-

тація 

  

2 Менеджмент та адмініс-
трування 

акреди-
тація 

акреди-
тація 

 

3 

(073) Менеджмент 

Проєктний менеджмент акреди-
тація 

акреди-
тація 

 

4 (141) Електроенерге-
тика, електротехніка 
та електромеханіка 

Електротехнічні систе-
ми електроспоживання 

акреди-
тація 

  

5 (151) Автоматизація 
та комп’ютерно-інте-
гровані технології 

Комп’ютеризовані сис-
теми управління та ав-
томатика 

акреди-
тація 

акреди-
тація 

акреди-
тація 
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Остаточне рішення Нацагентства очікується на кінець грудня 2022 року. 

4) надається організаційно-методична допомога структурним підрозді-

лам з питань акредитації 17 ОП весною 2023 р.: 

– дванадцять освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рів-

ня вищої освіти; 

– п’ять освітньо-наукових програм третього (освітньо-наукового) рівня ви-

щої освіти. 

5) запропонував в межах своєї компетенції пропозиції до низки поло-

жень університету/ 

 

Для якісної підготовки акредитаційних справ необхідно здійснити такі  

заходи: 

– проведення внутрішнього аудиту навчальних структурних підрозділів уні-

верситету; 

– проведення аналізу, узагальнення та статистичну обробку інформації що-

до відповідності стану забезпечення спеціальностей ліцензійним та акредитацій-

ним вимогам; 

– формування повідомлення Національному агентству із забезпечення якос-

ті вищої освіти про намір акредитувати освітні програми у 2023/2024 н.р; 

– проведення інструктивних зустрічей з гарантами ОП, які  будуть проходи-

ти акредитацію у 2022/2023 н.р. та у 2023/2024 н.р.; 

– визначення термінів підготовки звітів самооцінювання ОП на 2023/2024 

н.р.; 

– оновлення інформаційної бази показників, що визначають рівень наукової 

та професійної активності науково-педагогічних працівників кафедр відповідно 

до пункту 38 Ліцензійних умов (підпункти 1-20) за останні 5 років. 

 

 

5 Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна  

діяльність закладу вищої освіти, в тому числі впровадження 

результатів його наукових досліджень, міжнародне наукове  

та науково-технічне співробітництво 

 

У звітному періоді за пріоритетними напрямками досліджень, які відповіда-

ють Державній політиці (енергетика та енергоефективність; раціональне приро-

докористування; фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих про-



 17 

блем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-

політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності 

України у світі та сталого розвитку суспільства та держави, інформаційні та 

комунікаційні технології; нові речовини та матеріали) до виконання НДР задіяно 

98% чисельності НПП університету (держбюджетна, госпдоговірна і кафедральна 

тематики).  

Впродовж 2022 року колективом НПП університету виконано: 

- 3 прикладні науково-дослідні роботи за рахунок загального фонду дер-

жавного бюджету на суму ≈ 1640,4 тис.грн.; 

- 7 міжнародних проєктів за Європейськими програмами з обсягом  

≈ 6081,0 тис.грн; 

- 98 госпдоговірні  НДР загальним об’ємом фінансування понад  ≈2227,754 

тис.грн. 

Динаміка фінансових результатів наукової діяльності 

2018 2019 2020 2021 2022 Категорії робіт 

к-
ст

ь,
 о

д
. 

ти
с.

 г
рн

. 

к-
ст

ь,
 о

д
. 

ти
с.

 г
рн

. 

к-
ст

ь,
 о

д
. 

ти
с.

 г
рн

. 

к-
ст

ь,
 о

д
. 

ти
с.

 г
рн

. 

к-
ст

ь,
 о

д
. 

ти
с.

 г
рн

. 

Фундаментальні 1 262,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прикладні  5 1983,2 7 2052,6 6 1848,6 4 1157,9 3 1640,4 

Збереження науко-
вих об’єктів, що 
становлять націона-
льне надбання 

1 410,0 1 310,0 1 350,0 1 249,0 1 43,5 

Госпдоговірні,  
міжн. гранти 

139 6669,5 113 8751,8 100 15143,5 103 12120,1 105 8308,8 

Коефіцієнт ефекти-
вності  грн./грн. 

 2,97  4,26  8,19  10,16  5,06 

 

Наукові дослідження і розробки, які фінансуються за рахунок коштів 

державного бюджету: 

- «Дослідження і розробка гідроструминної водополімерної перфорації з ви-

користанням  сенсорів на основі наноструктур для керування пристроями захис-

ного відключення», керівник: проф. Погребняк Володимир Григорович 

- «Розробка екологічно чистої технології хромування у проточному електро-

літі довгомірних деталей зі складною топологією поверхні», керівник: проф. 

Роп’як Любомир Ярославович; 
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- «Розроблення конструкцій та технологій виготовлення, захисту і ремонту 

нарізевих з’єднань з покращеними експлуатаційними характеристиками»,  керів-

ник: проф. Онисько Олег Романови.  

 

Університет є учасником 7-ми міжнародних наукових грантових проєк-

тів,  фінансування яких склало  6081,0 тис. грн.: 

1) Карпатський культурний шлях - Valorisation of the historical and 

cultural heritage through the development and promotion of the Carpathian 

ultural route – HICART (HUSKROUA/1901/3.1/0005). Тривалість: 20/07/2021 –

19/07/2023. Головний бенефіціар – «Асоціація економічного розвитку Івано-

Франківщини (АЕРІФ)»; Центр розвитку малого та середнього бізнесу Мараму-

реського повіту (Румунія). 

2) П'ятирічна ініціатива, спрямована на підтримку міжнародних універ-

ситетських та інституційних партнерств для розвитку підприємницьких на-

вичок та креативної економіки у семи країнах: Україні, Казахстані, Узбекис-

тані, Киргизстані, Азербайджані, Вірменії, Грузії, за підтримки Великої Бри-

танії (З метою підтримки реформи вищої освіти та зниження рівня безробіття 

у семи країнах, де реалізується програма Creative Spark, ми звернемося до досвіду 

Великої Британії у галузі підприємницької освіти. 

3) Транскордонна мережа енергетично сталих університетів 

(Net4SEnergy). Проєкт розроблений з метою підвищення ефективності роботи 

ключових університетів у межах транскордонного регіону HUSKROUA задля по-

долання наслідків зміни клімату завдяки енергоефективності з метою забезпечен-

ня сталого розвитку територій через співпрацю, підтримку та обмін діями, що 

сприяють цьому.  

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Укра-

їна) - координатор; Технічний університет в Кошице (Словаччина); Університет 

Мішкольца (Угорщина); Технічний університет Клуж-Напока, Університетський 

центр в Байа-Маре (Румунія). 

4) «Регіональний центр навчання та моніторингу впливу електроустано-

вок на навколишнє середовище – CRIMIGE» (Основна мета – реалізувати спі-

льну екологічну підготовку та інформаційну кампанію про вплив електроенергії 

на навколишнє середовище на основі обміну дослідженнями, досвідом та практи-

кою). Проєкт передбачає співпрацю в добре організованому порядку, під безпосе-

редньою координацією двох мультидисциплінарних команд з Румунії та України, 

які здійснюватимуть низку спільних заходів.  
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Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Укра-

їна); Технічний університет Клуж-Напока, Університетський центр в Бая-Маре 

(Румунія) - координатор. 

5) Ro-Ua Транскордонний академічний розвиток для досліджень та інно-

вацій (Основна мета - підвищення потенціалу розвитку, наукових досліджень та 

інновацій в галузі механіки, електрики, електроніки та охорони навколишнього 

середовища з метою зменшення технологічних відмінностей і сприяння економі-

чному розвитку прикордонного регіону, особливо Івано-Франківської області та 

повіту Марамуреш). 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Укра-

їна) - координатор; технічний університет Клуж-Напока - Північний універси-

тетський центр Бая-Маре (Румунія); ГО «Академічна організація для дослі-

джень, інновацій та професійного розвитку» (Румунія). 

6) «Розвиток транскордонного співробітництва щодо популяризації  

об'єктів історичної та культурної спадщини на транскордонній території Ру-

мунії й України (Основна мета - активізація і поглиблення співробітництва щодо 

дослідження стану, збереження та популяризації об'єктів історичної та культурної 

спадщини на транскордонній території Румунії й України, підтримання культур-

ного діалогу між громадами Сучавського повіту та Івано-Франківської області, а 

також підвищення обізнаності туристів про історико-культурну спадщину двох 

регіонів).  

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Укра-

їна); Сучавський Університет «Штефана чел Маре» (Румунія) - координатор. 

 

Попри усі зовнішні виклики та складності поточного моменту в Університеті 

зберігається  позитивна динаміка нарощування обсягів досліджень на замовлення 

об’єктів господарювання, серед яких природньо вагому частку складають підпри-

ємства паливно-енергетичного комплексу (НАК «Нафтогаз України» та його 

структурні підрозділи, ПрАТ «Нафтогазвидобування» та інших компаній). 

Загалом звітного року укладено 99 договорів на виконання наукових робіт та 

надання інноваційних послуг підприємствам та організаціям, що працюють в реа-

льному секторі економіки держави. Замовникам передано  результати 42 дослі-

джень, де створено технології, методи і теорії, експериментальні взірці, рекомен-

дації для впровадження у виробництво і навчальний процес. У зазначених дослі-

дженнях приймали участь науково-педагогічні працівники 24 кафедр, що складає 

52% від загальної їх кількості. І тут маємо суттєвий резерв для покращення. 
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Результати інноваційної та організаційної діяльності ТОВ «Технопарк» 

Згідно з договором № 1/07-2022 від «05» липня 2022 року ТОВ «Нафтогазо-

вий науково-технологічний парк» провів роботи із визначиння чисельних значень 

електричного опору ґрунтів польовим методом на глибину до 2-3 метрів згідно 

наступних даних: 

– м. Судова Вишня Львівської обл. - на місцях розташування свердловин 

№15, №41; 

– с. Мужиєво Закарпатської обл.  - на місцях розташування свердловин №4, 

№17. 

Роботи виконувались для ТОВ «ГЕОЕКОСИСТЕМИ» вартістю 48 000,00 грн., 

в т.ч. 20% ПДВ – 8 000,00 грн. 

 

 

6 Одержання конкурентоспроможних  

наукових і науково-прикладних результатів 

 

Згідно зі Стратегією сталого розвитку "Україна – 2020" (Указ Президента 

України від 12.01.2015 № 5/2015) та вимогами «Програми енергонезалежності» 

науковцями 19-а наукових шкіл виконуються дослідження, головним завдан-

ням яких є забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та 

енерго-ощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням 

інноваційних технологій. 

Впродовж 2022 року науковцями університету на замовлення філії АТ «Укр-

газвидобування» - Український науково-дослідний інститут природних газів (Ук-

рНДІгаз)  відповідно до угоди № НДІ-3445п-22(200/2022) від 16.06.12022 р. на 

загальну суму 1 645 069,12 грн. Зазначена НДР мала комплексний характер та ви-

конувалась за наступними розділами: 

1. Розробка методики розрахунку кількості та періодичності закачування ін-

гібітору гідратоутворень пересувними насосними агрегатами. 

2. Розробка методики з визначення залежності загальної мінералізації води на 

вибої від досліджених проб, що відібрано на усті або на УКПГ. Попереджувальні 

заходи з недопущення відкладення солей NaCl (галіту) у малодебітних свердло-

винах. 

3. Розробка методики розрахунку швидкості виносу рідини з газових сверд-

ловин, пори якій можливе потрапляння твердих стержнів ПАР на вибій з метою 

стабілізації роботи свердловин. 



 21 

4. Розробка методики визначення в лабораторних умовах виносної здатності 

розчинів поверхнево-активних речовин. 

5. Розробка методики визначення ефективності розчинів реагентів для попе-

редження набухання та стабілізації глинистої складової колектору. 

6. Розробка методики визначення в лабораторних умовах числа ГЛБ (гідро-

фільно-ліпофільний баланс) поверхнево-активних речовин та визначення їх типу 

(неіоногенні, аніоноактивні, катіонактивні, амфотерні). 

7. Технічний нагляд під час проведення виконання лабораторних досліджень 

співробітниками лабораторії бурових розчинів та лабораторії тампонажних роз-

чинів відділу техніки і технології буріння УкрНДІгазу. 

8. Проведення лабораторних досліджень з метою розробки технології очист-

ки внутрішньої порожнини трубопроводів від рідинних забруднень із застосуван-

ням пружного поршня. 

9. Моделювання та проєктування в програмі SOLIDWORKS (з застосуванням 

модуля Flow Simulation) гідравлічних процесів з метою визначення геометричних 

розмірів внутрішніх деталей та отворів шламовловлювача зворотньої циркуляції 

для розробки конструкторської документації з метою подальшого виготовлення та 

впровадження розробленого пристрою на свердловинах АТ «УГВ» при проведен-

ні складних аварійно-відновлювальних робіт під час КРС. 

10. Побудова геолого-технологічної моделі (ГТМ) Безпалівського газоконде-

нсатного родовища АТ «Укргазвидобування». 

Дослідження виконувались провідними науково-педагогічними фахівцями 

Університету із залученням студентів, магістрів, аспірантів.  

Активно продовжували свою роботу:  Центр інноваційного розвитку; Центр 

колективного користування науковим обладнанням «Техноекобезпека Карпат»; 

ТОВ «Нафтогазовий науково-технологічний парк»; ТК 146, Центру розвитку 

підприємництва «Бізнес-Інкубатор», ТОВ «Науковий парк «Надійний трубопро-

відний транспорт енергоносіїв». 

 

 

7 Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової  

та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів 

державного бюджету 

 

Протягом 2022 року винахідниками університету подано 12 заявок, з яких  

4 – заявки на винаходи і 8 – заявки на корисні моделі. 
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 За 2022 рік університетом отримано 10 патентів, з яких 4 – патенти України 

на винаходи і 6 – патенти на корисні моделі. 

Перелік патентів університету, отриманих протягом 2022 року. 

1. Спосіб дослідження процесів трибокрекінгу під час фрикційної взаємодії в 

металополімерних парах тертя та пристрій для його здійснення. 

2. Циклон-фільтр для очищення газового або рідинного потоку. 

3. Свердловинна насосна установка. 

4. Пристрій для збирання нафтопродуктів із поверхні води. 

5. Спосіб гідроструминної перфорації свердловини. 

6. Пристрій для розгвинчування труб у свердловині. 

7. Спосіб визначення відстані між центраторами обсадних колон. 

8. Паля. 

9. Самодіючий шлюз для запобігання паводковим розливам. 

10. Гідроперфоратор. 

Протягом 2022 року винахідники Університету брали активну участь у дис-

танційному навчанні в стартап-школі "Сікорські Челендж", метою якого було  

набуття навичок започаткування бізнесу з використанням власних науково-

технічних розробок. 

 

 

8 Застосування нових наукових, науково-технічних знань  

під час підготовки кадрів з вищою освітою 

 

Відповідно до наказів МОН України № 389 від 08.04.2016р., № 443 від 

21.04.2016 р., № 655 від 10.06.2016 р. Університетом продовжувалась ліцензована 

підготовка докторів філософії через аспірантуру за 12 спеціальностями (згідно з 

переліком галузей знань і спеціальностей, затвердженим постановою КМУ від 

29.04.2015 р. №266). 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти станом на 2022 

рік акредитовано дві освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового)  

рівня, зокрема зі спеціальності 073 – Менеджмент та 185 – Нафтогазова інженерія 

та технології. 

Рішенням атестаційної колегії МОН України створені 2 спеціалізовані вчені 

ради з присудження наукового ступеня доктора наук. 

Д 20.052.05 профіль ради 21.06.01 «Екологічна безпека» (наказ МОН України 

від 06.06.2022 № 530). 
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Д 20.052.04 профіль ради 05.05.12 «Машини нафтової та газової промислово-

сті», 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища» (наказ МОН Укра-

їни від 10.10.2022 № 894). 

Інформація про обсяги підготовки в університеті фахівців вищої кваліфікації 

наведена у табл. 8.1. 

 

Таблиця 8.1 – Обсяги підготовки фахівців вищої кваліфікації 

Роки 2020 2021 2022 

Кандидати наук 13 24 - 

Доктори філософії 8 13 3 

Доктори наук 6 7 - 
 

 

Інформацію про присвоєння вчених звань доцента і професора співробітни-

ками університету наведено у табл. 8.2. 

 

Таблиця 8.2 – Присвоєння вчених звань співробітникам університету 

Роки 2020 2021 2022 

Доценти 25 32 24 

Професори 8 4 10 

У 2022 році зараховано в докторантуру 7 осіб  та до аспірантури 155 осіб,  

зокрема: 

за рахунок державного бюджету на денну форму навчання – 18;  

на контрактну форму навчання: на денну форму навчання –131; на заочну 

форму навчання – 6.  

У поточному році здійснено випуск 12 аспірантів, з них: 8 – денної форми 

навчання та 4 – заочної форми навчання, а також завершила підготовку в докто-

рантурі за спеціальністю „051 – Економіка” Бережницька У.Б. 

Практично всі нові наукові знання, отримані при підготовці дисертацій на 

здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії впроваджуються в 

навчальний процес підготовки фахівців відповідних спеціальностей нашого Уні-

верситету, що підтверджується відповідними актами. 
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Діяльність «Мінералогічної колекції Геологічного музею Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу» 

У 2022 році на базі геологічного музею ІФНТУНГ проводились геолого-

ознайомчі навчальні практики, профорієнтаційна робота, лекційні, лабораторні, 

практичні заняття, дослідження для виконання курсових проєктів, студентських 

наукових та магістерських робіт студентами інституту природничих наук і туриз-

му спеціальностей та спеціалізацій: 

– "101 ЕКОЛОГІЯ"; 

– "103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ": «Геологія родовищ нафти і газу»,  «Нафтога-

зова геофізика»,  «Геологія нафти і газу»,  «Геофізика», «Інженерна геологія та гі-

дрогеологія»; 

– "183 ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА"; 

– "242 ТУРИЗМ": «Туризм», «Міжнародний готельно-туристичний бізнес», 

«Туристичний бізнес-менеджмент».  

У 2022 р. експозиції Геологічного музею та  Мінералогічну  колекцію  актив-

но використовували для виконання кафедральних наукових досліджень: 

– науковці та НПП кафедри загальної, інженерної геології та гідрогеології 

при проведенні науково-досліднх робіт відповідно до плану затвердженої держ-

бюджетної тематики «Дослідження змін структурно-тектонічного плану та розви-

тку ендогенних процесів у межах Українських Карпат»;  

– науковці та НПП кафедри «Екології» – для науково-дослідних робіт з ви-

вчення геоекології об'єктів НГК України, збереження геолого-ландшафтних па-

м'яток;  

– науковці та НПП кафедри «Геології та розвідки нафтових і газових родо-

вищ»  при виконанні науково-дослідної роботи з вивчення структурно-тектонічної 

будови нафтогазових родовищ Передкарпаття та прогнозу змін геологічного сере-

довища внаслідок розробки покладів вуглеводнів.  

Завдяки використанню об'єкта НН опубліковані у звітний період наступні 

наукові праці та публікації: 

1. Assessment and minimization of the impact of oil and gas production on envi-

ronmental protection areas / Poberezhna L.; Chudyk I.; Khomyn, V.; Prykhodko M.; 

Yatsyshyn T.; Hrytsanchuk A. // Procedia Structural Integrity, 2022, 36, pp. 326–333. 

In English. Реферується у БД Scopus. ISSN 24523216, DOI 

10.1016/j.prostr.2022.01.042, SNIP >0.4  

2. Risk assessment of accidents at oil and gas infrastructure objects near the joint 

forces operation demarcation line / Poberezhna L.; Markhalevych V.; Poberezhny L.; 
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Lisafin D.; Khomyn V.; Stanetsky A.; Tuts O. // Procedia Structural Integrity, 2022, 36, 

pp. 350–355. In English. Реферується у БД Scopus. ISSN 24523216, DOI 

10.1016/j.prostr.2022.01.045, SNIP >0.4 

3. Umantsiv, Yu. M. Formation of the economic component of professional intel-

lect of future lawyers: a competence vector. / Umantsiv, Yu. M., Humeniuk, V. V., 

Kravchuk, O. O. //Economic Theory and Law, 4 (47), 116–129. DOI: 

https://doi.org/10.31359/2411-5584-2021-47-4-116. 

4. Humeniuk V. International hotel and tourism business: anti-crisis management 

aspects. / Humeniuk V., Kaziuka N., Malaniuk T., Vivsiuk I., Betlej A. // Financial and 

Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 1(42), 493–501. (2022).  

https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3738 (Web of Science). 

5. Гуменюк В.В. Особливості формування та використання туристично-

рекреаційного потенціалу Трускавецької територіальної громади в умовах геоди-

намічних процесів. Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в 

умовах нової соціальної реальності // Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 

Київ 26 травня 2022 р: МАУП, 2022. URL: https://maup.com.ua/ua/navchannya-u-

maup/naukova-robota/naukovo-praktichni-konferencii.html. 

6. Мельник Н.В., Мельник А.В., Єрко І.В., Качаровський Р. Є. Туристична 

інфраструктура Нововолинської ТГ як важливий елемент галузі туризму. 

Географія та туризм: матер. V Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., (28 лютого 

2022 року): зб. наук. праць. Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2022. – С.210–220. 

7. Мончак Л., Хомин В. Геологічні мандри Закарпаттям / Матеріали V 

Міжнародної науково-практичної конференції «Геотуризм: практика і досвід», Львів, 

20-22 жовтня 2022 р. – Львів, 2022. – С. 21-22. 

8. Мончак Л., Хомин В., Мончак Ю., Думенко С., Крикливий Ю. Геологічні 

мандри Чернівецьким Подністров’ям / Матеріали V Міжнародної науково-

практичної конференції «Геотуризм: практика і досвід», Львів, 20-22 жовтня 2022 р. 

– Львів, 2022. – С. 51-52. 

За тематикою наукових досліджень у 2022 р. проведені такі наукові заходи: 

— науковий форум – ювілейна Х Міжнародна науково-технічна конференція 

«Прогресивні технології в машинобудуванні».  Учасники  науковці з України та 

держав Польща, Чехія, Сербія, Румунія, аспірант з Китаю; 

— регіональна зустріч Рад молодих учених (РМУ) Івано-Франківської облас-

ті дорадчого органу Міністерства освіти і науки України, сфокусованої на оптимі-

зації професійної діяльності молодих науковців, їх творчої самореалізації. Від Іва-

но-Франківської ОДА в зустрічі взяли участь представники управління освіти і 
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науки департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОДА і спеціалісти відділу 

професійно-технічної, вищої освіти і науки; 

— міждисциплінарна лекція-презентація консультанта Ради молодих учених  

при Міністерстві освіти і науки України, доктора філософії з економіки Ольги 

Романенко, яка представила слухачам - студентам  Інституту природничих наук і 

туризму, здобувачам освіти за ОПП «Міжнародний готельно-туристичний бізнес» 

книгу «Реформація. Успіх Європи і шанс для України», опубліковану в співавтор-

стві з лауреатом Нобелівської премії з економіки Верноном Л.Смітом. 

 

У 2022 р. Геологічний музей відвідали: 

– учасники зустрічі-діалогу «Співпраця влади, науки та місцевого самовря-

дування» за участю керівників територіальних громад Прикарпаття, ректорату, 

директорів інститутів і завідувачів кафедр університету; 

– абітурієнти університету в день майбутнього студента 2022 «ІФНТУНГ від-

чиняє двері»;  

–  почесний консул з Респу́бліка Сенега́л, Африка; 

– студенти Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана 

Кожедуба; 

– внутрішньо переміщені особи з Херсонщини, Запоріжжя, Харкова, Києва, 

Сєвєродонецька; 

– учасники підписання офіційного договору про співпрацю ІФНТУНГ та  

АТ «Прикарпаттяобленерго»; 

– начальник Управління державної охорони України Сергій Рудь; 

– народні депутати Верховної Ради України – голова Комітету ВР з питань 

екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко та член Комітету 

Едуард Прощук; 

– представники тематичного парку-музею Парк історії Землі «Underhill».  

Місцезнаходження: Івано-Франківська область, Богородчанський район с. Підгір'я. 

У 2022 році  в геологічному музеї проведено: 

- загально-ознайомча практика студентів кафедри «Екологія» група ЕКО-21-1; 

- ознайомчо-практичні заняття для студентів коледжу спеціальності «Еколо-

гія» 21-Е групи з предмету «Ландшафтна екологія» та 31-Е групи з предмету «Охоро-

на навколишнього середовища» ВСП «Івано-Франківський Фаховий Коледж 

Львівського Національного Університету Природокористування»; 

- лабораторні заняття для юних геологів в умовах змішаного типу навчання з 

предметів «Петрографія» для групи НЗ-21-1 та групи НЗ-21-2, «Геологія родовищ 
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корисних копалин» для груп НЗФ-19-1, НЗГ-19-1(1), НЗГ-19-1(2); «Загальна та іс-

торична геологія» для груп НЗГ-22-1, НЗФ-22-1; «Загальна геологія та геодезія» 

для груп ЕКО-22-1(1), ЕКО-22-1(2); «Загальна геологія» для груп ГР-22-1, ГР-22-2, 

«Загальна геологія та геодезія» для груп НІВ-22-3, НІВ-22-2, НІВ-22-1, НІТ-22-1, 

НБ-22-1.  

 

 

Діяльність сектору видавництва науково-технічної інформації 

У 2022 р. продовжено термін дії договору між Університетом і базою даних 

Crossref, всім фаховим виданням Університету і кожній статті було присвоєно  

загалом 344 DOI. 

1. Відповідно до вимог Наказу МОН України № 32 від 15.01.2018 р. впоряд-

ковано редколегії всіх фахових видань за галузями знань; 

2. В усіх фахових виданнях Університету забезпечено подвійне сліпе рецен-

зування статей; 

3. Знято оплату за друк статей у фахових виданнях для НПП Університету; 

4. Зменшено обсяг кількості сторінок статей, що подається до друку у  

фахові видання Університету; 

5. Розширено мережу профільних міжнародних науковометричних баз даних 

(Research Bib, Scientific Indexing Services (SIS), World Cat, Cite Factor, Google 

Scholar, Erich Plus) для фахових видань Університету; 

6. Проведено передплату фахових видань Університету на 2023 рік; 

7. Забезпечено періодичність і своєчасність випуску журналів та всю поточ-

ну роботу лабораторії.  

 

 

Діяльність тренажерного бурового центру 

У  2022 році в тренажерному буровому центрі (ТБЦ) УФНТУНГ продовжу-

валась активна робота з виконання угод із замовниками послуг та реалізація пла-

нів і завдань міжнародної акредитації. 

У січні  2022 р. ТБЦ пройдено черговий міжнародний аудит центральним 

офісом IWCF, який проводився в режимі «он-лайн» Аудитором IWCF Brandon 

Rosler. 

В березні 2022 року асистент кафедри нафтогазових машин та обладнання 

Мосора Ю.Р. отримав сертифікат IWCF за 4-м рівнем та відновити свої повнова-

ження експерта-інструктора IWCF з можливістю оцінювання підсумкової  прак-
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тично-імітаційної вправи у кандидатів на сертифікат  IWCF за 3-м та 4-м рівнями, 

проведення  аудиторних лекційно-практичних занять з кандидатами на міжнарод-

ний сертифікат IWCF для всіх рівнів сертифікації.  

Впродовж звітного року персонал ТБЦ  підтримував відповідний загально-

технічний стан тренажера-імітатора «DRILLSIM-5000» та забезпечував його пра-

цездатність на належному рівні, а також технічний стан навчальної аудиторії та 

технічних засобів навчання. 

За звітний  період січень – грудень 2022 року в ТБУ було проведено більше 

п’ятнадцяти  інтенсивних  4-6-ти денних навчальних тренінгів рівня IWCF.  

В тому числі: 

– для 2-го рівня сертифікації  – 7  навчальних  тренінгів.   

– для 3-го та 4-го рівня сертифікації  – 10  навчальних  тренінгів. 

– додаткові тренінги  для завершення курсів з метою підготовки кандидатів 

до повторних підсумкових іспитів  – 5  додаткових  тренінгів. 

 Свій персонал сертифікували в ТБУ наступні підприємства: 

– АТ «Укргазвидобування» -  93 фахівців; 

– ТОВ «Факторіал К» - 5  фахівців; 

– ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» - 12  фахівців; 

– Інші нафтогазові підприємства 

   України та приватні особи - 7 фахівців; 

За 2-им рівнем  сертифікувалося - 64 фахівці; 

За 3-тім  та   4-тим рівнем  сертифікувалося - 53 фахівці; 

                                                                  Всього: 117 фахівців. 

 

 

Діяльність навчально-науково-виробничої автотранспортної лабораторії 

(ННВАЛ) 

За 2022 рік в ННВАЛ : 

1) Відкрито новий профіль господарської діяльності лабораторії (з отриман-

ням відповідних дозвільних документів) для проведення технічного контролю 

(ОТК) та сертифікації колісних транспортних засобів; 

2) Проведено планове технічне обслуговування та поточний ремонт транс-

портних засобів а саме: ГАЗ-ЧАЗ-32213 Н, № АТ6398АХ, Mazda CX-7,  

№ АТ7744ВА, ГАЗ 2705-222, № АТ6391АХ, ГАЗ-ЧАЗ 32212, № АТ6393АХ,  

ЛАЗ-699 Р, № АТ6395АХ, ЗІЛ-ММЗ 4502, № АТ 9411ВА, ГАЗ -53А, № АТ2328ВВ; 
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3) Оптимізовано витрати палива (бензину та природного газу) на 15% порі-

вняно з попереднім роком;   

4) Проведено навчання водіїв, що керують транспортними засобами на  

стисненому газі; 

5) У нововідкритій лабораторії ОТК проведено техогляди для транспортних 

засобів ІФНТУНГ; 

6) Покращено маркетингову діяльність ННВАЛ, а саме: 

– розроблено рекламну інформаційну продукцію (банер); 

– оновлено сайт щодо функціонування ННВАЛ; 

– в соціальних мережах створена сторінка ННВАЛ; 

7) Продовжувалася робота з відновлення спеціального „Центру для підго-

товки водіїв та/або уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних ван-

тажів автомобільними дорогами” (підготовлено нове навчально-методичне забез-

печення для погодження і затвердження ГСЦ МВС України); 

8) На курсах підготовки водіїв категорій «В», «С», «С1» успішно підготовле-

но 120 слухачів категорії «В», 35 слухачі категорії «С» відповідно до ліцензійного 

обсягу;  

9) За рахунок економії й інших вжитих заходів сума заощаджень по статті 

витрат на запасні частини та матеріали кошторису згаданих вище курсів підготов-

ки водіїв становить 237 000 грн. і на початку 2022 р. було повернено ПДВ у роз-

мірі 104 015 грн. 

10) Оптимізовано охорону ННВАЛ (за рахунок спонсорських коштів 

встановлено автоматичну систему відеонагляду) і діяльність автомобільної стоян-

ки Університету, що дозволило суттєво скоротити видатки на функціонування 

ННВАЛ і дало змогу отримати додаткові надходження на розвиток; 

11) На потреби військових передано автомобіль ЗІЛ 130 Г, №АТ9412ВА та 

320 літрів А95 для ЗСУ. 

 

 

Діяльність ради молодих вчених 

Рада молодих вчених ІФНТУНГ у 2022 р. Радою молодих учених (РМВ) ІФ-

НТУНГ створено Telegram-канал з метою інформування та сприяння реалізації 

можливостей молодих учених щодо їх участі у формуванні та реалізації держав-

ної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.  

Також у 2022 р. РМВ ІФНТУНГ ініціювалось і було проведено: 
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1) Семінар-тренінг «Формування моделі відкритого університету: візія сту-

дентства та викладачів».  Дата проведення: 10-13 травня 2022 р. Ініціатор: РМВ 

ІФНТУНГ. Співорганізатори: інституту післядипломної освіти ІФНТУНГ, коор-

динаційний центр післядипломної освіти ІФНТУНГ, студентський профком 

ІФНТУНГ, студентський парламент ІФНТУНГ. Формат проведення: онлайн  

(https://cutt.ly/q0r7rLV). 

2) Всеукраїнський науковий семінар «Наукова молодь – потенціал віднов-

лення України». Дата проведення: 25 травня 2022 р. Ініціатор: РМВ ІФНТУНГ. 

Співорганізатори: РМВ МОН України, РМВ НАН України, РМВ Державної уста-

нови "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України", РМВ ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», РМВ при Закарпатській обласній 

державній адміністрації, Сумський національний аграрний університет, Запо-

різький національний університет. Формат проведення: онлайн.  Видано збірник 

матеріалів всеукраїнського наукового семінару (https://cutt.ly/Q0r7iHz). 

3) Тематична зустріч з магістрами ІФНТУНГ "Планування науково-

дослідної траєкторії молодого науковця". Дата проведення: 20 червня 2022р. 

Ініціатори: РМВ ІФНТУНГ. Організатори: РМВ ІФНТУНГ, відділу аспірантури і 

докторантури. Формат проведення: онлайн (https://cutt.ly/V0r5fCT). 

4) Зустріч молодих вчених ІФНТУНГ. Дата проведення: 23 червня 2022р. 

Ініціатор та організатор: РМВ ІФНТУНГ. Запрошені гості: Григорій Мозолевич, 

керівник експертної групи з питань інтеграції до Європейського дослідницького 

простору директорату науки та інновацій МОН та Євгенія Поліщук, доктор еко-

номічних наук, професор кафедри фінансів і контролінгу ВНЗ «Київський держа-

вний економічний університет імені В. Гетьмана». Формат проведення: змішаний 

офлайн та онлайн формат (https://cutt.ly/G0r5xbS). 

5) За підтримки РМВ ІФНТУНГ 18.10.2022 відбулася стратегічна сесія 

«Впровадження інноваційних рішень та створення умов для розвитку «зеленої» 

економіки на території Івано-Франківської громади». Формат проведення: онлайн.  

(https://cutt.ly/E0r5mfn). 

РМВ ІФНТУНГ у 2022 р. була співорганізатором наступних подій:  

1) Регіональна зустріч РМВ Івано-Франківської області. Дата проведення:  

8 лютого 2022 р. Ініціатор: РМВ МОН України. Організатор: РМВ ІФНТУНГ. 

Місце проведення: ІФНТУНГ (змішаний формат) https://cutt.ly/X0r5IzK. 

2) X Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Нау-

кова молодь -2022». Дата проведення: 15 листопада 2022 р. Ініціатор: РМВ НАН 

України. Співорганізатори: РМВ НАПН України, РМВ МОН України, РМВ  
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Інституту цифровізації освіти НАПН України, РМВ Інституту соціальної та по-

літичної психології НАПН України, РМВ Інституту проблем моделювання в енер-

гетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, РМВ Державної установи «Інститут геохімії 

навколишнього середовища НАН України», РМВ ІФНТУНГ, РМВ Державного 

науково-дослідного інституту МВС України, РМВ Міжрегіональної Академії 

управління персоналом, Державний університет «Житомирська політехніка»,  

Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного уні-

верситету, Офіс підтримки вченого. Формат проведення: онлайн. Готується до 

видання збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 

(https://cutt.ly/P0r5Fjs). 

У 2022 році РМВ ІФНТУНГ доєдналася до наступних активностей, проєктів, 

подій: 

- проєкт РМВ МОН України - «Книга захиснику». 8.02.2022 було передано 

зібрані книги молодими вченими Івано-Франківської області до бібліотеки війсь-

кового шпиталю в м.Коломия; 

- ІІІ Всеукраїнський Форум РМВ. Голова РМВ ІФНТУНГ Т.Яцишин презен-

тувала діяльність РМВ ІФНТУНГ на Форумі.  Дата проведення: 27.10.2022 

(https://cutt.ly/G0r5NxV). 

- проєкту РМВ МОН України «Наукою вишиваємо Україну». РМВ ІФНТУНГ 

стала координатором зазначеного проєкту в Івано-Франківській області. Ре-

алізація проєкту в Івано-Франківській області стартувала 10 листопада 2022 

(https://cutt.ly/W0r5Xor). На даний час на етапі реалізації. 

План діяльності РМВ ІФНТУНГ зазнав ряду коректив, повязаних з воєнними 

діями на території України. Так, було відмінено проведення І Міжнародного Фо-

руму РМВ (плановане місце проведення: Буковель). Відбулося відтермінування 

щодо створення РМВ при Івано-Франківській ОВА (на даний час ця діяльність 

відновилася). 

У 2022 р. чотирьом  молодим науковцям Університету  надано стипендію 

Кабінету Міністрів України (проф. кафедри вищої математики Бандурі А., доцен-

ту кафедри видобування нафти і газу Грицанчуку А., доценту кафедри  інженер-

ної та комп’ютерної графіки Витвицькому В. та доценту кафедри видобування 

нафти і газу Матіїшин Л.). 
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Діяльність центру розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор»  

1. Наукове консультування суб’єктів підприємницької діяльності м. Івано-

Франківська на базі Центру розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор» ІЕМ 

ІФНТУНГ, з 2014 року і по сьогодні на договірній основі (щорічно), зокрема ви-

конання Договору №44 від 11.08.2021 р. про надання послуг з інформаційно-

консультаційного та ресурсного обслуговування потенційних та діючих суб’єктів 

підприємницької діяльності міста Івано-Франківська (сторони – департамент еко-

номічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської 

ради та ІФНТУНГ); 

2. Підготовлені та подані на фінансування проєкти у 2021-2022 н. р.: 

1) «Інноваційний розвиток підприємництва через налагодження ефективної 

комунікації між представниками влади-бізнесу-громади в м. Івано-Франківську» – 

проєкт виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, поданий до 

25.01.2022 р. в рамках конкурсу GIZ EU4Business; 

2) «Успіх в бізнесі» в рамках конкурсу Асоціації міст України (м. Київ) за ра-

хунок коштів проєкту ПРОМІС, розробники: Бережницька У.Б., Самборська О.П. 

Проєкт виконується на постійній основі за підтримки МВК, щорічно (теоретико-

практичний курс навчання з основ заснування і ведення власної справи для жінок 

м. Івано-Франківська). 

 

 

Діяльність наукового технологічного парку ТОВ «Науковий парк  

«Надійний трубопровідний транспорт енергоносіїв» 

У 2022 році ТОВ «Науковий парк «Надійний трубопровідний транспорт ене-

ргоносіїв» продовжувалося облаштування мінібази для забезпечення процесу 

оновлення ізоляційного покриття трубопроводів за унікальною інноваційною тех-

нологією.  

Комплекс з капітального ремонту трубопроводів має високу мобільність об-

ладнання і придатний для локального ремонту, переізоляції повітряних переходів 

та технологічного обладнання газорозподільних і компресорних станцій. 

 

 

Проведення конференцій 

У звітному році на базі університету проведено 4 конференції (2 міжнародні),  

у 3-х міжнародних науково-технічних конференціях Університет був співоргані-

затором. 



 33 

Науково-дослідна робота студентів 

Впродовж 2021/2022 н.р. до виконання науково-дослідних робіт було залуче-

но 1300 студентів, 35 студентів брали участь у Міжнародних та Всеукраїнських 

студентських конкурсах, конференціях, проведених на базі закладів вищої освіти 

України, 4 з яких стали переможцями (2 – перших, 1 – друге, 1 – третє місця). 

ІФНТУНГ як базовий ЗВО у 2022 р. проводив ІІ тур Всеукраїнського конкур-

су захисту студентських наукових робіт у галузі «Нафтова та газова промисло-

вість» в онлайн режимі, де взяло участь понад  76 студентів із 31 закладу вищої 

освіти України. Переможців нагороджено дипломами.  

Вперше в ІФНТУНГ у 2022 році проведено Міжнародний конкурс студентсь-

ких наукових робіт «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації за-

сад сталого розвитку», метою якого є створення умов для розвитку інтелектуаль-

ного потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студе-

нтів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інно-

ваційними технологіями. 

У травні  2022 р. в Університеті проведено XXIV науково-технічну конфере-

нцію студентів (онлайн), де участь взяли 678 студентів нашого закладу, перемож-

ців якої нагороджено відзнаками та рекомендовано до вступу у магістратуру. 

Команда Інституту інформаційних технологій „IFNTUOG_Espada” увійшла 

до півфіналу конкурсу SEERC-2022, отримавши можливість змагатися за 

студентську першість з програмування у Південно-Східній Європі. 

Кращих студентів нагороджено стипендіями різних рівнів, а саме: Президен-

та України – 3; Верховної Ради України – 5, Кабінету Міністрів України – 3, ака-

демічною стипендією – 4. 

 

 

Публікаційна діяльність НПП 

За результатами наукових досліджень науково-педагогічними працівниками  

університету опубліковано понад 700 наукових праць, зокрема: 396 статей у фа-

хових виданнях України та 284 статті у закордонних виданнях; видано 9 моно-

графій (2 закордонні), 78 підручників, навчальних посібників, довідників, практи-

кумів, словників; подано 12 патентів, отримано 10 патентів (2 – на винаходи, 8 – 

на корисні моделі). 
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9 Організація освітнього процесу відповідно до стандартів  

вищої освіти 

 

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Івано-

Франківському національному технічному університеті нафти і газу» (назву змі-

нено згідно з наказом ректора від 31 березня 2022 року № 68), затвердженого на-

казом ректора від 25 лютого 2019 року № 60 (зі змінами), «Положення щодо орга-

нізації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із 

застосуванням дистанційних технологій», затвердженого наказом ректора від 22 

жовтня 2020 року № 262, традиційними формами атестації здобувачів вищої осві-

ти є семестровий контроль та атестація у вигляді державних іспитів або захистів 

кваліфікаційних (бакалаврських чи магістерських) робіт. 

Порівнювати результати навчання студентів різних інститутів із попередніми 

результатами на сьогодні не доцільно, оскільки заліково-екзаменаційні сесії упро-

довж трьох років проводились для всіх курсів дистанційно у синхронному та аси-

нхронному режимі з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Причиною коливань успішності, безперечно, став вимушений перехід на дис-

танційне та змішане навчання, недостатність взаємодії між учасниками освітнього 

процесу у збереженні контролю за навчанням, різний рівень адаптованості до те-

хнологій дистанційного навчання.  

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації і введенням 

воєнного стану в Україні на учасників навчального процесу вплинули об’єктивні 

матеріально-технічні чинники, такі як відсутність або обмеження електропоста-

чання та зв’язку, відсутність необхідних побутових умов тощо.  

Надалі в університеті необхідно продовжувати впроваджувати в навчальний 

процес як існуючі методики дистанційної освіти так і нові, посилювати роль са-

мостійної та індивідуальної роботи студентів. Можливо, на часі почати впрова-

джувати в університеті STEM-освіту, концепція якої визначає відповідний педа-

гогічний процес формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей 

молоді, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку пра-

ці. Дана технологія навчання покликана формувати як фахові (предметні), так і 

соціальні компетенції сучасної студентської молоді, що дасть можливість бути за-

требуваними на ринку праці саме завдяки умінням комплексно вирішувати визна-

чені завдання, критично та креативно мислити, знаходити неординарні рішення, 

здійснювати інноваційну діяльність. 
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Як ми знаємо, в різних країнах, які орієнтуються на технологічний прогрес, 

відбувається нестача фахівців саме технічних напрямків, що зараз набуло назви 

STEM-професій, а саме: програмістів, інженерів, архітекторів та ін.  

 

Здобувачі вищої освіти університету у 2022 році отримують іменні стипендії 

різних категорій: 

1. Президента України – 3 осіб. 

2. Верховної Ради України – 3 осіб. 

3. Кабінету Міністрів України – 1 особа. 

4. Голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Іва-

но-Франківської обласної ради – 3 осіб. 

5. Імені М. С. Грушевського – 1 особа. 

6. Героїв Небесної Сотні – 3 осіб. 

7. Голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Іва-

но-Франківської обласної ради учасникам антитерористичної операції та Операції 

Об’єднаних Сил, які за кошти фізичних осіб здобувають вищу або фахову перед-

вищу освіту у закладах державної та комунальної форм власності  - 3 осіб. 

8. Голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Іва-

но-Франківської обласної ради учасникам антитерористичної операції  та Опера-

ції Об’єднаних Сил, які проходять навчання за програмою підготовки офіцерів 

запасу у закладах вищої освіти -3 осіб. 

9.  Голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови 

Івано-Франківської обласної ради студентам, один з батьків яких загинув  в період 

участі в АТО та ООС, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранення, 

контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гід-

ності – 1 особа. 

 

За звітний період з метою покращення та удосконалення організації освіт-

нього процесу в університеті зусилля методичної ради університету були спрямо-

вані на підвищення якості освіти, підготовки фахівців відповідно до вимог норма-

тивно-правових документів та враховуючи умови воєнного стану. 

Так, на засіданнях методичної ради було прийнято та затверджено ряд важ-

ливих документів: 

- Про внесення змін до Положення про планування і облік навчальної, мето-

дичної та організаційної роботи науково-педагогічних працівників; 

- Про внесення змін до «Положення про неформальну освіту»; 
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- про внесення змін до  «Положення про перевірку магістерських робіт на 

плагіат»; 

- Оновлення анкет оцінки якості освітніх компонентів.  

Крім того, щорічно на засіданнях методичної ради заслуховували представ-

лення звітів роботи студентських гуртків в університеті їх керівниками (Згідно 

Порядку створення гуртка наукового, інженерного, соціогуманітарного спряму-

вання в ІФНТУНГ» та «Типового положення про гурток наукового, інженерного, 

соціогуманітарного спрямування в ІФНТУНГ»).  

Слід зазначити, що методична рада університету постійно працює над питан-

нями пошуку різних шляхів удосконалення кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників, розглядаються та обговорюються нові робочі програми, 

навчальні плани.  

Методична рада враховує пропозиції професорсько-викладацького складу 

університету з навчально-методичного забезпечення дисциплін, які знайшли своє 

відображення в плані видань навчально-методичної літератури на 2022 рік. Так, за 

звітний період підготовлено: 

53– навчальні посібники, 

523 – видання іншої навчально-методичної літератури. 

Всього: 576 найменувань. 

 

Відділом забезпечення якості освіти: 

1) Проведено опитування учасників навчального процесу та підготовлено 

відповідні звіти (детальна інформація надана гарантам ОП) за наступними напря-

мками: 

– якість викладання дисциплін (бакалавр, магістр, аспірант) (червень 2022); 

– якість освітніх програм (бакалавр, магістр, аспірант) (червень 2022). 

2) Здійснюється постійна підтримка функціонування репозитарію кваліфіка-

ційних робіт здобувачів освіти. Організовано контроль завантаження кваліфіка-

ційних робіт 2022 р. (бакалавр – липень 2022, магістр – січень 2022). 

3) Організовано технічну та організаційну підтримку процедури перевірки 

кваліфікаційних робіт здобувачів освіти на виявлення співпадінь та збігів. Запро-

ваджено використання системи «Strikeplagiarism» паралельно з «Unicheck». 

4) Опрацьовано дисертаційні роботи на предмет  виявлення співпадінь та збі-

гів.  

5) Взято участь у проходженні 6 акредитаційних експертиз.  
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6) Постійно забезпечується робота ЄДЕБО в університеті (підтримка корис-

тувачів, заміна користувачів, перевірка валідності документів здобувачів освіти, 

видача документів про завершення навчання тощо). 

7) Зібрано та систематизовано інформацію від кафедр щодо технологій дис-

танційного навчання, що використовуються у навчальному процесі протягом по-

точного навчального року. На основі отриманих результатів висунуто пропозиції 

стосовно реорганізації ЦДН. 

8) Внесено зміни до «Положення про порядок визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній та інформальній освіті у Івано-Франківському націо-

нальному технічному університеті нафти і газу». 

 

У звітному році збільшилась кількість здобувачів, переведених на навчання 

за дуальною формою. У 1 семестрі 2022/2023 н.р. за дуальною формою  навча-

ються 86 студентів денної форми за 15 спеціальностями, поєднуючи теоретичні 

знання з практичним досвідом роботи, набуваючи певну кваліфікацію. 

Динаміка показників ДФЗО за 2020-2022 рр. 

Роки Спеціальність Кількість здобувачів, осіб 

2020-2021 н.р 14 38 

2021-2022 н.р. 17 68 

1 с. 2022-2023 н.р. 15 86 

 

Загалом майже у всіх інститутах збільшилась кількість здобувачів освіти, які 

навчаються за ДФЗО (окрім інституту природничих наук і туризму та інституту 

гуманітарної підготовки  та державного управління). 
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У запровадженні ДФЗО беруть участь підприємства, організації малого,  

середнього та великого бізнесу, в тому числі підприємства нафтогазового комп-

лексу. 
 

 
 

Таким чином, у нафтогазовій галузі у 2022 р. за ДФЗО навчалася 21 особа. 

На промислових, енергетичних, автотранспортних підприємствах за ДФЗО 

навчається 29 осіб, на підприємствах малого та середнього бізнесу – 36 осіб. 
 

Промислові  8 

Енергетичні 12 

Автотранспортні  9 

 

У звітному році за участі роботодавців відбулось 24 онлайн-засідань, круглих 

столів, консультацій, на яких виступали експерти, стейкхолдери, які стали фунда-

торами та дали поштовх розвитку ДФЗО в Україні.  
 

Успішному навчально-виховному процесу та науково-дослідній діяльності 

університету сприяє оптимально організована робота бібліотеки, яка зосереджена 

на формуванні та використанні інформаційних ресурсів; удосконаленні обслуго-

вування користувачів різних категорій; запровадженні технологій автоматизова-

них і бібліотечно-інформаційних процесів; ефективному управлінні інформацій-

но-бібліотечним обслуговуванням; комплектуванні та організації фондів; 

бібліографічній діяльності; веденні баз даних тощо. 

Основу якісного формування фонду складає його оптимальна відповідність 

напрямкам навчального процесу.  На 01.12.22 р. фонд бібліотеки складає 

1 172 579 прим., в т.ч. наукових видань – 204 978 прим., навчальних – 313 819 

прим. 
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Забезпечувалося повне та оперативне бібліотечно-бібліографічне та інфор-

маційне обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних 

працівників, співробітників згідно з їх інформаційними запитами на основі широ-

кого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.  

Користувачам надавалися інформаційно-бібліографічні послуги за допомо-

гою комп’ютерних технологій. Використання можливостей подати інформацію 

користувачу через мережу Інтернет полегшило доступ до електронного каталогу.  

Бібліотека готує інформаційні видання «Бюлетень нових надходжень» та ін-

формаційний бюлетень «Вища освіта» (щоквартально), які  представлені на сайті 

бібліотеки.  За звітний період відбулося 4 Дні кафедр в мультимедійному форматі 

(суспільних наук; філології та перекладу; геотехногенної безпеки та геоінформа-

тики; туризму). 

В 2022 р. підготовлено бібліографічний покажчик «Романишин Любомир 

Іванович»: (до 70-річчя від дня народж.) в серії «Університет і наука в поста-

тях» (вип. 15), «Календар ювілейних та пам’ятних дат Івано-Франківського наці-

онального технічного університету нафти і газу на 2023 рік», доповнено «Ката-

лог дисертацій, захищених в ІФНТУНГ 2018-2021 рр. з фонду НТБ».   

Не дивлячись на складну ситуацію в країні, важливою складовою роботи біб-

ліотеки залишається проведення заходів з організації виховної роботи. Культур-

но-просвітницькі заходи були присвячені різноманітним питанням громадського і 

культурного життя Української держави і світу, видатним явищам культури, пи-

танням патріотизму, духовності, етики і моралі. Це – бесіди, літературні години, 

вечори, диспути, книжкові виставки та ін. проводилися переважно у вигляді вір-

туального спілкування. 

Проводилася робота по систематизації та збереженню фондів. Успішно заве-

ршився процес переведення бібліотечних фондів з класифікації ББК на УДК.  

До акредитації всіх освітніх програм бібліотека організовувала розгорнуті 

книжково-інформаційні виставки відповідної тематики.  

Електронний каталог  станом на 01.12.2022р.  містить понад 419 тис. бібліо-

графічних описів документів. Електронна бібліотека налічує понад 20 тис. назв 

видань (в т.ч. навчально-методичної літератури – понад 9 912 назв). 

Читачі мають змогу не відвідуючи бібліотеку з’ясувати наявність необхідно-

го видання, підібрати літературу за темою тощо.  

Розвиваються та активно наповнюються веб-сайт бібліотеки,  сайти «Читаль-

ня онлайн»,  «Скановані книги НТБ ІФНТУНГ» та Інституційний репозитарій, кі-

лькість матеріалів  якого становить понад 8 тис. 
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Відділ технологій та інформаційних ресурсів готував інформацію про публі-

кації університету, цитованість та індекс Гірша (h-index) науковців у  наукомет-

ричних базах Scopus і Web of Science та викладав її на веб-сайті бібліотеки. 

Бібліотека як методичний центр обласного методичного об’єднання викорис-

товувала в своїй діяльності  різні форми та методи роботи: підвищення кваліфіка-

ції, організація семінарів, практикумів, надання консультацій,  довідок та ін. Ак-

тивно діють секції з основних видів діяльності книгозбірень, на засіданнях яких 

розглядалися  важливі та актуальні питання для бібліотек методичного 

об’єднання. 

 

 

10 Дотримання прав та законних інтересів осіб  

з особливими потребами 

 

На даний момент в університеті працює 65 осіб з особливими потребами, які 

мають відповідні групи інвалідності.  

Вагомий недолік – це обмежений доступ до більшості корпусів університету 

осіб з обмеженими фізичними можливостями. Головний навчальний корпус,  а та-

кож навчальні корпуси №4 та №5 мають зручні пандуси, що дає можливість без-

перешкодного доступу до навчальних аудиторій, а в головному корпусі до спорт-

залу, актової зали розміщених на першому поверсі.  

В спортивному тенісному залі тренуються спортсмени з обмеженими фізич-

ними можливостями і мають вагомі здобутки в параолімпійському русі. 

Дістатись верхніх поверхів особи, які переміщуються в інвалідних візках мо-

жуть за допомогою спеціального сходового підйомника. 

Такий підйомник придбаний університетом і спеціально підготовлений пра-

цівник управляє ним. Для реалізації підйому необхідно звернутись до вахтера. 

Для вирішення проблеми доступу осіб з інвалідністю до верхніх поверхів 

планується спорудження зовнішнього ліфта. Профком замовив технічну докумен-

тацію. Шукаємо меценатів.  

В університет напрацьована програма забезпечення доступу до будівель уні-

верситету осіб з обмеженими фізичними можливостями, яка передана до МОН 

для забезпечення відповідного фінансування. 

Права і законні інтереси даних осіб з особливими потребами дотримуються і 

виконуються. 
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11 Стабільне фінансово-економічне становище закладу вищої освіти 

та ефективне використання майна, закріпленого за закладом вищої 

освіти (переданого йому), дотримання вимог законодавства  

під час надання в користування іншим особам зазначеного майна 

 

Університет  провадить фінансово-господарську діяльність  відповідно до за-

тверджених МОН України кошторисів загального фону державного бюджету та 

спеціального фонду державного бюджету та керуючись законами України «Про 

освіту», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Бюджетним 

кодексом України, Указом Президента України «Про державне казначейство 

України», Статутом  університету , іншими нормативно-правовими актами.  

Дохідна частина загального фонду (ЗФ) – це виділені державою асигнування 

на підготовку фахівців та наукову діяльність. Дохідна частина спеціального фон-

ду (СФ) наповнюється за рахунок надходжень від структурних підрозділів універ-

ситету, отриманих від надання освітніх, наукових та інших послуг.  

На фінансування діяльності університету із державного бюджету в 2022 році 

надійшло коштів загального фонду на суму 184 978 591 грн. Кошти використані в 

повному обсязі згідно з кошторисом на : 

– оплату праці — 112 919 796 грн. 

– нарахування на зарплату — 24 842 395 грн. 

– предмети, матеріали (в т.ч.одяг дітям сиротам) — 11 600 грн. 

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 12 349 600 грн. 

в т.ч.   

– теплопостачання — 1 430 100  грн. 

– електроенергія — 6 908 700 грн. 

– водопостачання та водовідведення — 700 000 грн. 

– природний газ — 3 310 800  грн. 

– стипендія студентам, аспірантам та докторантам — 34 208 300  грн. 

– продукти харчування — 456 000 грн. 

 

Фонд спеціальних коштів сформовано за рахунок надання освітніх послуг та 

від господарської діяльності : 

– підготовка фахівців на контрактній основі — 62 684 533  грн. 

– інститут післядипломної освіти — 5 049 490 грн. 

– підготовче відділення —  22 000 грн. 
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– спорткомплекс (в т.ч. абонгрупи з плавання) —  2 176 028 грн. 

– орендна плата —  260 708 грн. 

– видавничо-поліграфічна діяльність —  17 885 грн. 

– курси робітничих професій  —  223 326 грн. 

– плата за  проживання в гуртожитках                         — 5 452 309 грн. 

– магістратура (платне навчання, держзамовлення) — 2 444 195 грн. 

– спонсорська допомога, благодійні внески — 3 923 964 грн. 

– поліграфічні послуги — 723 123 грн.   

– інші послуги — 306 164 грн. 

– за навчання іноземних громадян на підготовчому 

відділенні 

— 344 336 грн. 

– науково-дослідна робота — 1 804 877 грн. 

Разом :  85 432 938  грн. 

 

Спецкошти використані відповідно до затвердженого кошторису на такі цілі: 

– оплату праці — 31 123 750 грн.    

– нарахування на зарплату — 7 250 726 грн. 

– на виплату стипендії магістрам галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування» 

— 152 485 грн. 

– на розвиток навчально-лабораторної та утри-

мання технічної бази університету 

— 1 559 682 грн. 

– на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 7 751 501 грн. 

– на оплату інших послуг (крім комунальних) 

   видатки на відрядження                                          

— 2 140 041 грн. 

66 938 грн. 

– платежі до бюджету — 98 815 грн. 

Разом : — 50 183 938 грн. 

 

У 2022 році на дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконан-

ня робіт (за рахунок загального фонду) поступили кошти із державного бюджету 

в сумі  1 559 435 грн. 

Відповідно до  затвердженого кошторису, кошти використані: 

– на заробітну плату і нарахування — 1 427 034 грн. 

– на придбання матеріалів та оплату послуг — 132 401 грн. 

Разом — 1 559 435 грн. 
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Фонд оплати праці в університеті формується за рахунок таких джерел : 

– кошти загального фонду — 114 089 496 грн. 

– оплата за навчання фахівців, перепідготовку  і 

підвищення кваліфікації, підготовче відділення 

та інші  

— 29 225 131 грн. 

– кошти за виконані науково-дослідні роботи — 1 898 619 грн. 

Разом : — 145 213 246 грн. 

 

За рахунок бюджетних та позабюджетних коштів  університет підтримує в 

належному санітарно-технічному стані будівлі навчальних корпусів і гуртожит-

ків, модернізує та збільшує комп’ютерну мережу, поповнює навчально-

лабораторну базу. Оплачено за комунальні послуги та інші господарські видатки, 

податки в бюджет держави.       

За рахунок бюджетних коштів утримувався штат середньою чисельністю 780 

одиниця, з них професорсько-викладацький персонал 323 одиниць. 

За рахунок спецкоштів – 478 одиниці, в тому числі професорсько-

викладацького персоналу – 165 одиниці. 

За звітний період  в університеті функціонували такі навчально-виробничі 

підрозділи, від діяльності яких отримані кошти : 

1. Лабораторія з надання поліграфічних послуг (друкування студентських 

квитків та іншої друкованої продукції ) в сумі  723 123  грн. ; 

2. Навчально-виробничий центр, де проводяться курси : 

- з професійно-технічного навчання студентів та працівників університету 

робітничим професіям; 

- підвищення кваліфікації безробітних за договорами з обласним центром за-

йнятості. 

Обсяг наданих послуг  223 326 грн. 

3. Курси з підготовки водіїв категорії «В» – обсяг наданих послуг  

593 700  грн. 

4. Послуги, надані в  спорткомплексі університету та платні абонементні 

групи (в т.ч. з плавання). Обсяг наданих послуг  – 2 176 028 грн. 

Для  виконання завдань та функцій в освітній та науковій сферах Університет 

здійснює фінансово-господарську діяльність, використовуючи майно (будинки, 

споруди, технологічне обладнання, транспортні засоби, засоби зв’язку та ін.) та 

кошти, передані йому в оперативне управління і постійне користування Міністер-

ством освіти і науки. Все майно, яке знаходиться на балансі університету, ефекти-



 44 

вно використовується в навчальному процесі та знаходиться на зберіганні у мате-

ріально-відповідальних осіб, які є на кожній кафедрі та структурному підрозділі. З 

кожною матеріально-відповідальною особою укладена угода про повну матеріа-

льну відповідальність. Фактична наявність та умови зберігання матеріальних цін-

ностей перевіряється щорічно інвентаризацією. 

Показники майнового стану університету: 

Необоротні активи університету на 01.01.2023 року складають: 

 основні фонди – 177,7 млн грн., 

 залишкова вартість – 59,6 млн грн., 

 знос –118,1 млн грн.,  

 нематеріальні активи – 0,4 млн. грн., інші необоротні активи – 13,7 млн грн. 

Оборотні активи університету станом на 01.01.2023 р. складають 18,6 млн 

грн. 

Протягом року відбувся рух основних засобів, а саме – придбання їх на суму 

2,7 млн грн. (в т.ч. за рахунок коштів загального фонду 1,3 млн грн,  спонсорської 

допомоги – 638,7 тис. грн.), навчальної літератури на 92,6 тис. грн,; списання мо-

рально зношених – на 848,2 тис. грн.   

Відчуження  або безкоштовної передачі  майна з балансу на баланс не було. 

У 2022 році університет  мав укладені договори оренди на нежитлові примі-

щення з 15 суб’єктами господарювання з дозволу МОН України і Фонду держав-

ного майна України та відповідно до законодавства. Загальна площа приміщень 

навчального закладу складає 114,5 тис.м2, здана в оренду площа 632,35 м2. 

 Бухгалтерією університету проводилось нарахування орендної плати  та 

здійснювався постійний контроль за своєчасною сплатою орендних платежів 

шляхом щомісячного подання рахунків та актів виконаних робіт орендарям. 

За звітний період від оренди приміщень університет отримав 260,7 тис. грн.,   

відшкодовано орендарями за використані комунальні послуги  594,2 тис. грн.  та 

ПДВ в сумі 106,2 тис. грн. 
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12 Подання засновникові щоквартальної звітності про використання 

майна, закріпленого за закладом вищої освіти (переданого йому),  

зокрема майна, наданого у користування іншим особам 

 

Щоквартальна електронна звітність про використання майна, закріпленого за 

університетом, на виконання наказу МОН України від 25.09.2019 р. № 1236 пода-

ється в управління з питань державного майна та підприємств через систему АС 

«Юридичні особи» за формами «Майно1», «Майно 2» «Майно3», «Майно» до 5 

числа місяця, що настав за звітним кварталом, а також у паперовому вигляді один 

раз на рік. Закріплене майно використовується для здійснення основної статутної 

діяльності. Крім того, станом на 31.12.2022 р. ІФНТУНГ виступає орендодавцем і 

надає в оренду майно загальною площею 5492,75 м.кв. за звітний період від орен-

ди приміщень отримано 260,7 тис. грн., відшкодовано орендарями за використані 

комунальні послуги 594,2 тис.грн. Для забезпечення діяльності коледжів, що вхо-

дять в структуру ІФНТУНГ та навчально-консультаційних пунктів в регіоні уні-

верситет орендує майно загальною площею 3295м.кв. 

 

 

13 Дотримання умов колективного договору,  

статуту закладу вищої освіти 

 

Згідно плану робіт 2022 року відділом охорони праці проводились роботи з 

метою додержання прав працівників гарантованих законодавством про охорону 

праці в університеті. 

Протягом року створені  здорові та безпечні умови праці, забезпечено конт-

роль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових 

актів з охорони праці, що діють у межах університету. Надавались роз'яснення та 

інформування  працівникам університету з питань охорони праці, а також викона-

но наступні заходи: 

1. Розроблено Комплексні заходи з охорони праці передбачені програмами, 

планами та Колективним договором щодо досягнення встановлених нормативів 

безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, запобігання випадкам виробни-

чого травматизму, профзахворювань, аварій та пожеж на 2023 р.  



 46 

2. Заплановані заходи з підготовки до роботи університету в осінньо-зимовий 

період  виконані. 

3. Згідно атестації робочих місць за умовами праці, яка проводиться один раз 

на 5 років (2019р.) вживаються заходи щодо покращення умов праці та надаються 

відповідні пільги і компенсації за шкідливі та небезпечні умови праці працівни-

кам університету, а саме:  

Згідно додатку №2 колективного договору ІФНТУНГ ( РОЗДІЛ 9. УМОВИ 

ТА ОХОРОНА ПРАЦІ) працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідли-

вими умовами праці, за переліком видів робіт, професій і посад проводиться до-

даткова оплата до основного окладу в розмірі 160 531,62 грн. та додаткові що-

річні відпустки (додатки № 3,4). 

На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах 

пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних 

умовах, працівники підрозділів  забезпечені за встановленими нормами спеціаль-

ним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 

(додаток №7) – на загальну суму 5 864 грн., однак не в повному обсязі.  

 Протягом року виробничі служби та навчальні лабораторії і майстерні за-

безпечуються мийними та дезінфікуючими засобами (милом, содою та іншим) 

(додаток №8) – на загальну суму 12 881 грн.  

Проводиться профілактична дезінфекція працівниками «Надвірнянський 

центр профілактичної дезінфекції» приміщень навчальних корпусів, гуртожитків 

та їдальні – на загальну суму 43 359 грн. 

4. Постійно ведеться контроль за додержанням законодавства про охорону 

праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих і 

санітарно-побутових умов. За результатами перевірок відділом охорони праці ви-

дано 12 приписів з призначенням відповідальних осіб та строків усунення виявле-

них недоліків. Відділом охорони праці постійно ведеться контроль за їх виконан-

ням. 

5.  На протязі року відділом ОП  проведено навчання та перевірку знань з пи-

тань охорони праці, електро- та пожежної безпеки, гігієни праці та надання доме-

дичної допомоги при нещасних випадках – з 142 працівником кафедр, відділів та 

структурних підрозділів  університету. 

6. Навчальні лабораторії, комп’ютерні класи, майстерні та гуртожитки забез-

печуються засобами агітації та пропаганди, плакатами, інструкціями та 

пам’ятками з охорони праці,  пожежної та техногенної безпеки. 
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7. За рахунок коштів університету в 2022р. закуплено медикаменти на суму 

10 840 грн., які видано представникам структурних підрозділів для поповнення 

медичних аптечок.  

8. Проведено періодичний медичний огляд 30 працівників університету на 

загальну суму 24 000 грн. 

9. Проведено атестацію робочих місць працівників відділу кадрів на суму 

5 854 грн. 

10. В ДП «Центрі оцінки та інформації» пройшли навчання 2 працівники уні-

верситету з питань охорони праці - на суму 1 524 грн. 

11. В навчально-методичному центрі цивільного захисту та БЖД м. Іва-

но-Франківська пройшов навчання та підвищив свою кваліфікацію один праців-

ник університету з питань готовності до проведення ефективних заходів щодо за-

хисту студентів і працівників університету у разі виникнення надзвичайних ситу-

ацій техногенного характеру та можливих терористичних актів – на суму 599 грн. 

12. В обласному центр зайнятості пройшов навчання один працівник універ-

ситету з питань охорони праці на суму 500 грн. 

13. Пости хімічного і радіаційного спостереження не передбачаються керів-

ними документами цивільного захисту  (наказ МВС 2015 р.). В разі необхідності 

вимірювання рівня забруднення та підвищення радіації проводиться кафедрою 

геофізики повіреними приладами. 

 14. Проведена закупівля 30 вогнегасників в ТОВ «Лоджік Безпека» - на су-

му 34 580 грн. 

15. Облаштовано автоматичною пожежною сигналізацією гуртожиток №5 

Північний бульвар, 11) та навчальний корпус №13 (вул. Короля Данила) на суму 

246 087 грн. 

16. Проведено обслуговування вогнегасників  ПП «Пожежна безпека - за-

хист»на суму 31 000 грн.  

17. Проведено перевірку пожежних кранів та гідрантів на суму14 641 грн. 

18. Проведено закупівлю продуктів харчування, води для комплектації най-

простіших укриттів на суму 51 977 грн. 

Загальна сума витрат  на всі заходи становить 644 237 грн. 

 

Для забезпечення діяльності університету в своїй роботі ректорат постійно 

дотримувався вимог чинного Статуту, прийнятого 27.12.2017 р. вченою радою, 

погодженого 27.12.2017 р. конференцією трудового колективу та затвердженого в 
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новій редакції наказом Міністра освіти і науки України №43 від 18.01.2019 р.,  

а саме: 

1) діяльність університету провадилась на принципах управління: автономії і 

самоврядування, незалежності від політичних партій, громадських і релігійних 

організацій, поєднання колегіальних та єдиноначальних засад, розмежування пов-

новажень і відповідальності органів управління університету та його структурних 

підрозділів тощо. Так, в університеті діють (відповідно до своїх положень) вчена 

рада, як колегіальний орган управління та наукова рада, методична рада і ректо-

рат, як дорадчі органи; 

2) вирішення на вченій раді університету найважливіших питань, а саме: 

- визначення стратегії та перспективних напрямів розвитку освітньої, науко-

вої та інноваційної діяльності університету; 

- ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту університету; 

- визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти; 

- ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних 

органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслугову-

вання бюджетних коштів або в банківських установах; 

- ухвалення рішень про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних 

підрозділів; 

- обирання за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів  

кафедр, професорів, директора бібліотеки, директорів підпорядкованих коледжів 

університету; 

- затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня ви-

щої освіти та спеціальності; 

- ухвалення рішення з питань організації освітнього процесу, визначення 

строків навчання на відповідних рівнях; 

- ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та іннова-

ційної діяльності; 

- оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів; 

- присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника і по-

дання відповідних рішень на затвердження до Атестаційної колегії Міністерства 

освіти і науки України тощо; 

3) вирішення поточних питань діяльності університету на засіданнях ректо-

рату, дирекцій інститутів, приймальної комісії, тощо; 
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4) здійснювався наглядовою радою нагляд за управлінням університету, до-

держанням мети його створення; 

5) здійснювалась підготовка згідно з державним замовленням і договірними 

зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для нафтогазової промисловості 

та інших галузей економіки України і зарубіжних країн, післядипломної перепід-

готовки кадрів, підвищення кваліфікації викладачів та спеціалістів, виконання 

фундаментальних та прикладних досліджень, впровадження нових та вдоскона-

лення існуючих технологій; 

6) скликається (не менше одного разу в рік) Конференція трудового колекти-

ву Університету, яка: 

- погоджує за поданням вченої ради Університету Статут чи зміни (допов-

нення) до нього; 

- заслуховує щороку звіт ректора Університету та оцінює його діяльність; 

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку Університету і ко-

лективний договір; 

- розглядає інші важливі питання діяльності Університету. 

До складу делегатів конференції трудового колективу входять всі категорії 

учасників освітнього процесу Університету. При цьому не менш як 75 відсотків 

складу делегатів (членів) виборного органу становлять наукові, науково-

педагогічні та педагогічні працівники Університету, які працюють в ньому на по-

стійній основі, не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів, 

які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів, і виборні представ-

ники з числа інших представників Університету - до 10 відсотків. Кількісний 

склад конференції трудового колективу становить 310 (триста десять) осіб. 

Також скликаються конференції трудових колективів навчально-наукових ін-

ститутів відповідно до статуту університету та положень про інститути. 

Ректором здійснюється співпраця з студентським парламентом університету 

щодо забезпечення і захисту прав та інтересів студентів, зокрема в організації 

навчального процесу та сприянню створенню відповідних умов для проживання і 

відпочинку студентів, сприяння їх навчальній, науковій та творчій діяльності 

тощо. 

З метою приведення норм Статуту університету до вимог Закону України 

«Про вищу освіту» та на виконання наказу МОНУ від 09.09.2021 р. №974 «Про 

приведення у відповідність до законодавства статутів закладів вищої та фахової 

перед вищої освіти, що належить до сфери управління МОН», юридичною 

службою підготовлено новий проєкт статуту університету, який прийнято в новій 
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редакції вченою радою 26.10.2022 р. (протокол № 12/643) та направлено на 

погодження конференцією трудового колективу, за результатами якого його буде 

направлено в Міністерство освіти і науки України на затвердження. 

 

 

14. Захист інформації відповідно до законодавства 

 

Кафедра військової підготовки ІФНТУНГ за своїм призначенням виконує 

державні завдання та функції, які пов'язані з державною військовою таємницею 

відповідно до закону України "Про державну таємницю", "Про інформацію", "По-

рядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, орга-

нах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях", (да-

лі Порядок) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 

2013 року №939 та інших нормативно-правових актів про державну таємницю. На 

кафедрі військової підготовки ІФНТУНГ ведуться роботи з матеріалами які ста-

новлять державну таємницю, які пов'язані з підготовкою військових фахівців-

офіцерів для проходження військової служби за контрактом і офіцерів запасу згі-

дно замовлення Міністерства оборони України. 

В 2022 році кафедра пройшла спеціальну експертизу, за результатами якої 

був продовжений спеціальний дозвіл на провадження діяльності,  пов’язаної з 

державною таємницею на два роки. 

Допуск та доступ військовослужбовців, працівників та студентів кафедри 

військової підготовки ІФНТУНГ до відомостей, що становлять державну військо-

ву таємницю організований та здійснюється у суворій відповідності до вимог По-

рядку, згідно з номенклатурою посад військовослужбовців  та працівників кафед-

ри військової підготовки, які підлягають оформленню допуску до роботи з держа-

вною таємницєю, та наказів начальника кафедри військової підготовки про доступ 

до державної таємниці. 

Для роботи та зберігання матеріальних носіїв секретної інформації (далі-

МНСІ) на кафедрі військової підготовки використовуються: приміщення секрет-

ної частини, кімната для роботи з МНСІ та клас для роботи з МНСІ . 

 

Загальний відділ університету відповідає за забезпечення єдиного порядку 

документування, організації роботи з документами, діловодства, контролю за ви-

конанням і підготовкою документів на архівне зберігання. Він організовує роботу 

з документами, що містять службову інформацію, їх зберігання та використання 
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відповідно до вимог Постанови КМУ від 19 жовтня 2016 р. № 736 "Про затвер-

дження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання 

і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять служ-

бову інформацію" і змінами, внесеними Постановою КМУ від 24 червня 2022 р. 

№ 710 "Про внесення змін до Типової інструкції про порядок ведення обліку, збе-

рігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інфо-

рмації, що містять службову інформацію".  

Контроль за підготовленням  відповідей на листи з грифом «Для службового 

користування» здійснюють керівники структурних підрозділів університету. 

 

 

15 Дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства,  

забезпечення виконання в установлені строки вимог органів,  

що забезпечують здійснення фінансового контролю в Україні,  

та їх територіальних підрозділів 

 

В 2022 році здійснювалась правова робота в університеті, зокрема юридична 

служба забезпечила правильне застосування, неухильне дотримання та запобіган-

ня невиконанню вимог законодавства, інших нормативних та локальних актів (на-

казів/розпоряджень). 

З метою дотримання вимог діючого законодавства в університеті здійснюва-

лися наступні заходи: 

- аналізувалися, погоджувалися (візувалися) посадові та робочі інструкції, 

накази, розпорядження, в тому числі щодо притягнення до дисциплінарної відпо-

відальності працівників; 

- надавалися висновки з пропозиціями щодо законності укладання різних до-

говорів, контрактів; 

- надавалися консультації під час проведення аукціонів щодо передачі майна 

університету в оренду та під час укладання відповідних договорів, а також під час 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення статут-

ної діяльності університету. 

Юридичною службою спільно з іншими структурними підрозділами прово-

дились моніторинги щодо недопущення виникнення заборгованості: 

- за оплатою щодо надання освітніх послуг; 

- за оплатою щодо цільових державних кредитів для здобуття вищої освіти; 

- за оплатою щодо житлово-комунальних послуг в гуртожитках; 
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- за орендною оплатою щодо переданого університетом майна в оренду. 

Працівникам та здобувачам вищої освіти в звітному періоді юридичною слу-

жбою продовжувалися надавати безоплатні консультації з різних правових пи-

тань, зокрема по цивільних, господарських, сімейних, трудових, адміністративних 

взаємовідносинах, а також щодо навчання, побуту і дозвілля студентів, порядків 

призначення стипендій, проживання у гуртожитках та сприянні їхньому праце-

влаштуванні тощо. 

Юридична служба під час виконання завдань і функціональних обов'язків 

здійснювала представництво інтересів університету (за довіреністю) в органах 

державної влади, місцевого самоврядування, приватних та державних організаці-

ях, різних судових та правоохоронних органах. 

Протягом звітного року було направлено позов до суду про стягнення дебі-

торської заборгованості, несплачених процентів і нарахованої пені колишньому 

студенту, якому було надано освітні послуги. За результатом розгляду цієї судової 

справи, вживалися відповідні заходи щодо виконання судового рішення на ко-

ристь університету. 

Також університет забезпечив виконання вимог Управління західного офісу 

державної аудиторської служби в Івано-Франківській області, а саме за результа-

тами перевірки закупівлі «Газового палива» (природнього газу) в 2021 році (акт                 

від 17.08.2022 р. № 03-21/1-п) та на підставі рішення Івано-Франківського госпо-

дарського суду (від 05.10.2022 р. по справі № 909/467/22), було скеровано наказ 

про примусове виконання цього рішення до Державної виконавчої служби щодо 

стягнення коштів з постачальника газу ТзОВ «Екотехноінвест» на користь універ-

ситету, в сумі 957 517,57 грн. 

З метою покращення стану договірних відносин, більш ефективного здійс-

нення аналізу та надання пропозицій ректору щодо необхідності та законності 

внесення змін до істотних умов укладених університетом договорів про закупівлю 

товарів, робіт і послуг, університетом було підготовлено та видано наказ від 

28.09.2022 р. №49/1, а також наказом ректора від 25.11.2022 р. №73/1 посилено 

контроль за здійсненням публічних закупівель університетом товарів, робіт і по-

слуг. 

Для профілактики і не допущення вчинення працівниками та здобувачами 

вищої освіти університету правопорушень, юридичною службою проводились 

консультаційно-роз'яснювальна робота спрямована на попередження недопущен-

ня таких дій, в т.ч. зверталась увага на встановлену відповідальність. 
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16 Виконання закладом вищої освіти вимог органів  

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності,  

а також вимог засновника 

 

Для забезпечення публічності фінансово-господарської діяльності універси-

тету, з метою дотримання вимог органів державного нагляду та виконання Закону 

«Про відкритість використання публічних коштів, від 24.10.2020 р. № 183-8, на 

веб-порталі Є-Дата протягом року проводилася реєстрація укладених договорів та 

звітів про проведені трансакції за договорами в розрізі товарів, робіт та послуг. В 

розділі «Звітність» опубліковані квартальні та річний звіти щодо використання 

коштів загального, спеціального фондів за всіма програмами та формами звітів 

На сайті університету у розділі «Фінансова звітність» розміщуються річні 

звіти фінансового-господарської діяльності. 

У звітному періоді проводились як планові так і позапланові  перевірки 

управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Іва-

но-Франківській обл. правильності використання страхових коштів та правильно-

сті заповнення листків непрацездатності та аналізу захворюваності застрахованих 

осіб. Позапланова перевірка Головного управління Пенсійного фонду України в 

Івано-Франківській обл. щодо дотримання вимог законодавства у сфері загально-

обов’язкового державного пенсійного страхування. Управління Західного офісу 

Держаудитслужби в Івано-Франківській області здійснювало перевірку дотри-

мання процедур здійснення публічних закупівель. 

 

 

17 Вжиття заходів до вдосконалення управління закладом вищої 

освіти, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни 

 

Відповідно до законодавства, зокрема Бюджетного, Податкового, Господар-

ського, Цивільного кодексів України, Законів України «Про державний бюджет 

України на 2022 рік», «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-

технічну діяльність», «Про публічні закупівлі», «Про оренду державного та кому-

нального майна», «Про правовий режим воєнного стану», Указів Президента, По-

станов Кабінету Міністрів України, наказів і розпоряджень Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства фінансів України та інших рішень центральних ор-

ганів державної виконавчої влади України і статуту ІФНТУНГ, університетом 

вживались заходи, в т.ч. щодо вдосконалення системи управління та зміцнення 
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фінансово-господарської дисципліни, а саме підготовлено та видано такі локальні 

акти: 

- наказ від 06 лютого 2022 року № 12 «Про внесення змін до Правил призна-

чення і виплати стипендій студентам (курсантам), аспірантам та докторантам уні-

верситету»; 

- наказ від 26 лютого 2022 року № 41 «Про реалізацію освітнього процесу в 

умовах військових дій»; 

- наказ від 04 березня 2022 р. №47 щодо робочого місця працівника; 

- наказ від 04 березня 2022 року № 48 «Про внесення змін до наказу               

від 19.02.2021 р. № 307 «Про перенесення робочих днів в 2022 р.»; 

- наказ від 11 березня 2022 року № 53 «Про здійснення освітнього процесу в 

2-му півріччі 2021/2022 н.р. в умовах воєнного стану»; 

- наказ від 15 березня 2022 року № 56 «Про особливості здійснення освітньо-

го процесу в умовах воєнного стану»; 

- наказ від 29 березня 2022 року № 63 «Про затвердження форми Угоди про 

навчання за програмою академічної мобільності»; 

- наказ від 29 березня 2022 року № 64 «Про здійснення посиленого контролю 

за здійсненням освітнього процесу в умовах воєнного стану»; 

- наказ від 31 травня 2022 року №127 щодо робочого дня на День Конституції 

України; 

- наказ від 14 липня 2022 року № 200 «Про затвердження рекомендованих 

форм наказів щодо студентського складу». 

- наказ від 22 липня 2022 року № 209 «Про режим роботи працівників універ-

ситету». 

- наказ від 18.08.2022 № 234 «Про приведення відомостей кадрового складу 

кафедр до вимог Ліцензійних умов в ЄДЕБО». 

Під час здійснення фінансово-господарської діяльності університету було за-

безпечено дотримання і виконання Закону України «Про організацію трудових ві-

дносин в умовах воєнного стану» та постанов Кабінету Міністрів України від 26 

квітня 2022 р. № 481 «Деякі питання організації роботи працівників суб’єктів гос-

подарювання державного сектору економіки на період воєнного стану», від 27 

травня 2022 р. №634 «Про особливості оренди державного та комунального майна 

у період воєнного стану», від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особ-

ливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, 

передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» та наказу Міністра осві-
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ти і науки України від 27.04.2022 р. № 392 «Про порядок прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти в 2022 році». 

В університеті в поточному році здійснювався контроль за дотриманням ви-

мог Закону «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 р. № 

183-VIII, зокрема за розміщенням інформації про реєстрацію укладених договорів 

та звіти про обсяги платежів за договорами в розрізі товарів, робіт та послуг. 

Трудова дисципліна в університеті забезпечувалась згідно з чинним законо-

давством та Правилами внутрішнього трудового розпорядку університету, зокре-

ма на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків, 

що є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу, а 

також створенням нормальної високопродуктивної роботи працівників. У 2022 

році керівництвом університету та відповідними службами здійснювався конт-

роль за дотриманням трудової дисципліни працівників, неухильним виконанням 

Правил внутрішнього трудового розпорядку, зокрема за використання робочого 

часу, виконанням посадових обов’язків, дотримання наказів, інструкцій тощо. 

За зразкове виконання обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новації в 

праці у 2022 році, окремі працівники заохочувались згідно з п. 6.1 Правил внут-

рішнього трудового розпорядку оголошенням Подяки, Почесними грамотами  

тощо. За результатами рейтингу НПП кращі викладачі заохочувались преміями. 

Заохочення оголошувались наказами ректора, які доводились до відома всьо-

го колективу, а відповідні записи заносились в трудову книжку працівника. Під 

час використання засобів заохочення працівників, університет забезпечував поєд-

нання матеріальних і моральних стимулів до праці. 

За успіхи в навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі та громадсь-

кому житті університету здобувачі вищої освіти також представлялись до заохо-

чень. 

За особливі досягнення та високі результати трудової діяльності окремі пра-

цівники університету представлялись до нагородження державними нагородами, в 

т.ч. до присвоєння Почесних звань України, нагородженнями орденами і медаля-

ми, а також до відзначення регіональними, відомчими та галузевими нагородами. 

В звітному періоді відбулись окремі звільнення працівників з ініціативи уні-

верситету за скороченням штату, згідно з чинним законодавством, в т.ч. з дотри-

манням вимог Кодексу законів про працю та ч. 2 ст. 5 Закону України «Про орга-

нізацію трудових відносин в умовах воєнного стану». 
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В 2022 році фактів поновлень на роботі працівників за рішенням суду, звіль-

нених з ініціативи університету, не було. Також відсутні випадки притягнення 

працівників університету до дисциплінарної та/або кримінальної відповідальності. 

 

 

18 Виконання навчальних планів і програм, дотримання  

всіма підрозділами закладу вищої освіти штатно-фінансової  

дисципліни, організацію та здійснення контролю  

за навчальною діяльністю 

 

В університеті велика увага приділяється практичній підготовці здобувачів 

вищої освіти. У звітному періоді навчальні практики пройшли 466 студентів, ви-

робничі та переддипломні – 1286 студентів денної  та 332 студента заочної форми 

навчання. В загальному всі види практик, що були передбачені навчальними ро-

бочими програмами, відбулися згідно з  графіком навчального процесу, окрім по-

одиноких випадків відтермінувань чи перенесення проходження практики для 

окремих студентів у зв’язку з поважними обставинами. Ряд підприємств різних 

форм власності відмовили або відтермінували укладання договорів про прохо-

дження практики, інші – проводили практику очно, дистанційно або за змішаною 

формою. 

Для проходження виробничих і переддипломних практик на основі заявок 

укладено низку договорів про її проходження студентами ІФНТУНГ з підприємс-

твами, організаціями, установами різних форм власності не тільки в межах Івано-

Франківської, але й Харківської, Львівської, Полтавської, Київської та Житомир-

ської областей. 

Протягом 2022 року велику увагу в університеті приділялось роботі щодо 

адаптації організації навчального процесу до умов воєнного стану. З 01.09.2022 р.  

освітній процес в університеті проводився аудиторно (частково змішаний) з до-

триманням вимог безпеки. 

 

Корпоративні електронні пошти. Кількість внесених пошт викладачів та 

студентів 

Центр інформаційних технологій забезпечив створення корпоративних пошт 

«@nung.edu.ua» та їх постійне оновлення для всіх учасників освітнього процесу в 

університеті. Всього зареєстровано понад 10800 корпоративних еккаунтів для 

студентів, викладачів та підрозділів університету. 
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Вибіркові дисципліни 

У 2022 році НВ та ВЗЯО продовжено процедуру електронного голосування 

щодо дисциплін вільного вибору із загальноуніверситетського каталогу з подаль-

шим формуванням збірних груп, розкладу та внесення інформації до індивідуаль-

них навчальних планів студентів. Розроблена система голосування пройшла ус-

пішну апробацію та впровадження у навчальний процес. Перелік дисциплін по-

стійно оновлюється, що дозволяє здобувачам вищої освіти розширити, поглибити 

або здобути додаткові професійні компетентності. 

 

Електронні картки дисциплін 

З метою збільшення повноти та ефективності використання інформаційних 

систем у 2022 році в ІФНТУНГ продовжено впровадження вбудованого модуля 

«Електронна картка дисциплін» у програму «Деканат+», за допомогою якого ви-

кладачі можуть: 

➢ створювати та зберігати у базі даних Системи відформатовані (у форматі 

HTML) та структуровані описи дисциплін (електронні картки дисциплін); 

➢ створювати та зберігати у базі даних відформатовані та структуровані описи 

окремих занять з дисципліни (електронні картки занять); 

➢ з’єднувати картки дисциплін з відповідними предметами у навчальних пла-

нах та електронних журналах поточної успішності; 

➢ з’єднувати картки занять з відповідними заняттями у електронних журналах 

поточної успішності; 

➢ переглядати приєднані до предметів картки дисциплін у програмі Навчаль-

ний план; 

➢ переглядати у електронному кабінеті студента приєднані викладачами до 

дисциплін та окремих занять в Електронному Журнал відповідні і картки 

дисциплін та занять. 

 

Електронний індивідуальний план 

З 2021/2022 навчального року впроваджено електронний індивідуальний на-

вчальний план викладача (ПС-План викладача-Web). Результати заповнення ви-

кладачами відкриті для перегляду самим викладачам, що заповнюють, відповіда-

льним по кафедрі (завідувачам кафедри, гарантам ОП), дирекції інституту, навча-

льному відділу та керівним особам у будь-який момент. Це спрощує процедуру 

заповнення, ознайомлення та погодження ІНПВ. Таким чином, навчальне наван-
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таження для НПП формує модуль системи для викладачів, а система сама вирахо-

вує суми по заповненню навантаження. 

 

Розклад. Умови роботи в дистанційному форматі 

Для вирішення завдань, які виникли під час роботи у дистанційному форматі, 

у програмі "ПС-Розклад" додано розробниками наступні функції: 

➢ можливість контролювати кількість студентів, які одночасно знаходяться у 

корпусі або у частині корпусу, з метою не допускати їх великого скупчення 

(під час повітряних тривог); 

➢ можливість маркувати дистанційні заняття так, щоб при перегляді розкладу 

на сайті і студенти, і викладачі бачили, які заняття проводяться очно, а які – 

дистанційно; 

➢ можливість кріпити до занять посилання викладачами у своєму електро-

нному кабінеті на електронні матеріали або на вхід у середовище, де буде 

проходити онлайн навчання; 

➢ можливість розміщувати повідомлення у заголовку веб-сторінки з розкла-

дом, з метою оперативного повідомлення про перехід на дистанційне на-

вчання, тощо. 

В осінньому семестрі 2022/2023 н.р. розклад був складений таким чином, що 

лекції проводились у п’ятницю і суботу. 

 

Контроль за проведенням занять 

У режимі змішаного навчання із використанням дистанційних технологій 

працівниками навчального відділу проводилась щоденна вибіркова перевірка 

проведення навчальних занять, щотижневі звіти за результатам перевірок занять, 

зокрема посилань на відеоконференції, розглядались на засіданнях ректорату та 

доводилися до відома дирекцій інститутів. 

 

 

19 Створення належних умов праці відповідно до вимог  

законодавства, дотримання прав працівників відповідно  

до законодавства про працю 

 

Для створення належних умов навчання студентів в корпусах університету, 

проживання студентів в гуртожитках, дотримання існуючих норм праці, що пе-

редбачено законодавством, службами господарського комплексу університету бу-
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ло організовано виконання робіт та були придбані необхідні матеріали для їх ви-

конання. Ремонт навчальних корпусів та гуртожитків у 2022 році проводився гос-

подарським та підрядним способом, загальна сума становила 572 590 грн. 

На ремонт навчальних корпусів і гуртожитків господарським способом 

використано коштів на суму 392 819 грн. 

Господарським способом виконано наступні роботи: 

1. Головний навчальний корпус (поточний ремонт ауд. 0421, 0525, 0419, 

0502, 0206, 0427-А, 0526, ремонт водостічної системи); 

2. Навчальний корпус № 1 (поточний ремонт внутрішніх приміщень); 

3. Навчальний корпус № 2 (поточний ремонт котельні, внутрішніх примі-

щень); 

4. Навчальний корпус № 3 (встановлення пандуса); 

5. Навчальний корпус № 5 (поточний ремонт ауд. 5311, 5511, 5215-Б); 

6. Навчальний корпус № 7 (поточний ремонт покрівлі); 

7. Навчальний корпус № 8 (поточний ремонт сходів, водостічної системи); 

8. Навчальний корпус № 9 (встановлення дверних блоків, поточний ремонт 

приміщень); 

9. Навчальний корпус № 11 (ремонтні роботи внутрішніх приміщень); 

10.  Навчальний корпус № 13 ННВАЛ (поточний ремонт внутрішніх примі-

щень); 

11.  Кафедра військової підготовки (поточний ремонт фасаду, ауд. 310, 311, 

санвузлів); 

12.  Гуртожиток №1 (поточний ремонт приміщень, ремонт водостічної систе-

ми, ремонт покрівлі); 

13.  Гуртожиток №3 (поточний ремонт кімнат 26, 27, 37); 

14.  Гуртожиток №4 (поточний ремонт покрівлі, водостічної системи); 

15.  Гуртожиток №5 (ремонт кімнат 19, 20, 21, 22, 109, 132, 105, 182, 139, хол, 

115, 75, ремонт водостічної системи); 

16.  Гуртожиток №6 (поточний ремонт приміщень); 

17. Гуртожиток №7 (поточний ремонт секції 18, 26, 7, підвалу, сходової, там-

буру); 

18.  Виставковий комплекс (ремонт покрівлі, водостічної системи); 

19. Територія (ремонт огородження). 

На ремонт навчальних корпусів і гуртожитків підрядним способом ви-

користано коштів на суму: 179 771 грн., виконано наступні роботи: 
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1. Гуртожиток №6 – (ремонт житлових кімнат 61, 90, 60, 40, 36, 102, 67, 40, 

місць загального користування); 

2. Гуртожиток №5 – (ремонт житлових кімнат 24, 19, 4, 92, 95, 70, 86, 53, 

108, 120) 

3. Гуртожиток №3 – (ремонт житлових кімнат 119, 120) 

4. Гуртожиток №7 – (ремонт житлових кімнат 54, 94, тамбурів, кухонь). 

Відділом головного механіка були здійснені роботи господарським та 

підрядним методом на суму 222 848 гривень. Роботи виконані ВГМ господар-

ським способом на суму 98 646 грн., а саме: 

‒ заміна трьох засувок на крани кульові фланцеві та водомірного вузла, заміна 

труби в басейні спорткомплексу ім. Гемби А. П. по вул. Карпатській, 15 – на суму 

9 551,38 грн.; 

‒ зварювальні роботи, порив опалення, проведення водопроводу на кухнях 

Гуртожитку №5 – на суму 678,43 грн.; 

‒ зварювальні роботи в підвалі, порив і заміна труби водопостачання в підва-

лі, монтаж водопроводу холодної води на кухні, заміна унітазів, ремонт водопро-

воду і встановлення змішувачів в Гуртожитку №7 – на суму 7 716,99 грн.; 

‒ порив холодної води в навчальному корпусі № 3 по вул. Шопена, 1 – на су-

му 736,20 грн.; 

‒ заміна шлангів до умивальника, ізоляційні роботи на системі опалення, за-

міна і монтаж Запірної арматури в Гуртожитку №1 – на суму 3 057,44 грн.; 

‒ ремонт стояка холодної води на кухні, встановлення кухонного змішувача в 

Гуртожитку №2 – на суму 1 250,26 грн.; 

‒ встановлення змивних бачків і ремонт кранів, встановлення унітазів ком-

плект 5 шт. на другому і четвертому поверсі Головного корпуса – на суму 16 

449,86 грн.; 

‒ заміна внутрішньої каналізації (другий – четвертий поверх), ремонт каналі-

зації в підвалі, ремонт каналізації (в кімнаті 27, 129), матеріали на встановлення 

умивальників і унітазів в кількості по 20 штук в Гуртожитку №3 – на суму 57 

439,94 грн.;  

‒ заміна кульових кранів в Навчальному корпусі по вул. Короля Данила, 13 – 

на суму 1 436,36 грн.; 

‒ монтаж пральних машин і бойлерів в кількості по 7 штук в Гуртожитку №6 

– на суму 329,10 грн. 

Роботи, виконані підрядним способом на суму 124 202 грн. 
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‒ Договір №254 від 20.10.22 р. (Максим’юк А. В.) – Послуги з ремонту і Т. О. 

системи центрального опалення – 46 962,05 грн. 

‒ Договір №255 від 20.10.22 р. (Максим’юк А. В.) – Послуги з ремонту, зем-

ляні роботи поза територією Військової кафедри – 29 565,51 грн. 

‒ Договір №256 від 20.10.22 р. (Максим’юк А. В.) – Завершальні будівельні 

роботи (Засипка траншеї, благоустрій території) – 31 174,78 грн. 

‒ Договір з ФОП Іванців А. М. від 8.12.22 р. на чищення забитої каналізацій-

ної системи гідродинам. методом в Гуртожитках №5 і №6 – 16 500 грн. 

Лабораторією енергозбереження та енергоефективності було проведено 

підрядним способом робіт на суму 306 976 грн. 

‒ Придбання теплового лічильника гарячої води (зворотка) в Гуртожиток №7 

ІФНТУНГ на суму 6 394,80 грн.; 

‒ Технічне обслуговування вузлів обліку тепла (встановлення лічильника в 

Гуртожиток №2) ІФНТУНГ на суму 5 045,04 грн.; 

‒ Повірка теплових лічильників в Гуртожитку №1 та №2 ІФНТУНГ на суму 

13 238 грн.; 

‒ Повірка промислових лічильників газу – головний корпус, ФАЄ, корпус №8 

(НТБ) ІФНТУНГ на суму 13 732,06 грн.; 

‒ Послуги по повторному щорічному обстеженню димовивідних трактів на 

суму 14 725 грн.; 

‒ Послуги технічного обслуговування засобів вимірювальної техніки, встано-

влення та пломбування газових лічильників, коректорів газу, датчики тиску та да-

тчики температур котелень, (три лічильники в Головному корпусі, ФАЄ, корпус 

№8 (НТБ) ІФНТУНГ) на суму 6 764,67 грн.; 

‒ Послуги сервісного (технічного) обслуговування системи газопостачання 

газовикористовуючого обладнання ІФНТУНГ на суму 28 060,80 грн.; 

‒ Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опа-

лення на суму 200 000,00 грн.; 

‒ Послуги (роботи) по технічному обслуговуванню приладів обліку енергоно-

сіїв на суму 19 015,92 грн. 

Службою головного енергетика в 2022 році проводилися ремонтні робо-

ти в корпусах та гуртожитках університету та придбано матеріалів для їх ви-

конання на суму 180 632 грн., а саме: 

‒ ремонт кабельної лінії електропередач в Гуртожитку № 2 І №5 на суму 

91 927 грн.; 

‒ експертне обстеження діючих електроустановок на суму 27 000 грн.; 
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‒ повірка технічних засобів комерційного обліку електроенергії (повірка лі-

чильника ТП-210; повірка трансформаторів струму; позачергова перевірка трьох-

фазних засобів комерційного обліку електроенергії) на суму 10 805 грн.; 

‒ випробування підвищеною напругою електротехнічних засобів захисту на 

суму 900 грн.; 

‒ заміна світильників в коридорах Головного корпусу, електромонтажні робо-

ти (прокладання проводки, монтаж світильників, розеток, вимикачів) в Головному 

корпусі в ауд, 0505, 0526, 0427, 0305, 0206, 0502 на суму 10 000 грн.; 

‒ ремонт щитів освітлення; ремонт проводки, вимикачів, розеток; заміна сві-

тильників в Гуртожитку №3, №5, №6, №7 на суму 25 000 грн.; 

‒ ремонт світильників, заміна ламп, ремонт вимикачів, розеток, проводки в 

Навчальних корпусах на суму 15 000 грн. 

 

Службою безпеки та охорони організована робота по реалізації договорів 

про централізовану охорону окремих особливо важливих об’єктів універси-

тету з охоронними підприємствами на загальну суму 222 333 грн., а саме: 

‒ Управління поліції охорони в Івано – Франківській обл.: геологічний музей; 

каса; кімната зберігання зброї кафедри Військової підготовки. 

‒ ТзОВ «АРТЕ»: студентська їдальня; інноваційний – виставковий комплекс; 

актова зала; центр розвитку підприємництва «Бізнес - інкубатор»; НТБ; лаборато-

рії №0105, 0107 кафедри буріння; Інститут інженерної механіки (7 корпус); Інсти-

тут економіки та управління (корпус №3, вул. Шопена, 1); Інститут гуманітарної 

підготовки та держуправління (корпус №12, вул. Короля Данила, 13); лабораторія 

№9206; Гуртожиток №1 та №2; складське приміщення стадіону («ангар»); «насо-

сна» для поливу футбольного поля; приміщення НВЛПП (блок «А»); кабінет заві-

дувача ННВАЛ; приміщення «Студентського Інтернет радіо» (корп. №8, кім. 

№40): лабораторія «SIEMENS»; лабораторія кафедри енергетичного менеджменту 

та технічної діагностики (корп. №9). 

В цілому на оплату послуг охорони на об’єктах ІФНТУНГ у 2022 році було 

витрачено 168 300 грн.  

Службою безпеки та охорони організована робота по реалізації договорів про 

пожежну охорону окремих особливо важливих об’єктів університету: геологічний 

музей, приміщення НВЛПП (блок «А»), кімната зберігання зброї кафедри Війсь-

кової підготовки, каса, Гуртожитки №3, №5, №6, корпуси №0, №4, №5, №8, №9, 

№12. 
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На оплату послуг пожежної охорони на об’єктах ІФНТУНГ у 2022 році було 

витрачено 54 033 грн. 

Таким чином, загальний обсяг виконаних робіт із використання бюджетних 

коштів в Господарському комплексі університету за 2022 рік склав 1 505 379 гри-

вень. 

 

 

20 Своєчасність проведення розрахунків з юридичними  

та фізичними особами 

 

У звітному 2022 р. університетом укладено понад 672 господарських догово-

рів на отримання послуг, в тому числі комунальних, придбання товарно-

матеріальних цінностей. 

Університет своєчасно проводив оплату за фактом постачання на склад (або 

безпосередньо в підрозділи) товарно-матеріальних цінностей чи виконання робіт 

та наданих послуг в межах укладених договорів. 

В процесі укладання договорів університет керується Порядком виконання 

повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах 

воєнного стану, затвердженим Постановою КМ України від 09.06.2021 року 

№ 590, в частині щодо визначення першочерговості платежів. 

За звітний період в університеті відсутня заборгованість за надані послуги, 

виконані ремонтно-будівельні роботи, отримані товарно-матеріальні цінності. 

 

 

21 Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету 

 

Зведений бюджет за 2022 складає 271,7 млн грн. Структура доходів: кошти 

державного бюджету КПК 2201160 – склали 150,5 млн грн, КПК 2201190 – 34,2 

млн грн, КПК 2201040 – 1,6 млн грн, спеціального фонду КПК 2201160 – 83,6 млн 

грн, проведення науково-дослідних робіт КПК 2201040 – 1,8. Університет отри-

мав у звітному періоді благодійну допомогу і спонсорські кошти на суму 4,3 млн 

грн. 

Збільшення доходів відбулось на 14,17 млн грн за рахунок зростання контин-

генту студентів державного замовлення та підготовки спеціалістів на контрактній 

основі, розміру мінімальної зарплати та тарифів і цін на енергоносії. У структурі 

затрат поточні видатки на заробітну плату, нарахування на заробітну плату, соціа-
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льні виплати і утримання університету складають 86,5%.; на комунальні послуги 

складають 12%; на матеріально-технічне забезпечення – 1,5%  

Витрати на стипендіальне забезпечення студентів складають – 34,2 млн грн. в 

тому числі академічна стипендія – 29,4 млн грн.; стипендія аспірантам, докторан-

там – 4,8 млн грн.;  

Кошти департаменту соціальної політики - соціальна стипендія – 1,6 млн грн.  

Кошти отримані за іншими джерелами власних надходжень (іменна стипен-

дія) – 0,15 млн грн.  

Кошти загального фонду використані в повному об’ємі.  

Залишок коштів спеціального фонду на 12.12.2022 р. становить – 35,3 млн 

грн. 

 

Для здійснення заходів щодо забезпечення належного рівня публічних заку-

півель в університеті створено сектор публічних закупівель і матеріального забез-

печення робота якого базується на неухильному дотриманні Закону України «Про 

публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII із урахуванням затверджених По-

становою КМУ від 12.10.2022 №1178 «Особливості здійснення публічних закупі-

вель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених ЗУ «Про публічні заку-

півлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 

днів з дня припинення або скасування», «Про відкритість використання публічних 

коштів», Господарського, Цивільного та Кримінального кодексів, інших нормати-

вних актів, що діють у сфері публічних закупівель. Метою Закону України «Про 

публічні закупівлі» є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупі-

вель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобі-

гання проявам конкуренції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції. 

У 2022 році для потреб Івано-Франківського національного технічного уні-

верситету нафти і газу було проведено 37 закупівель з використанням електронної 

системи Prozorro: з них 11 відкритих торгів та відкритих торгів з особливостями, 

19 спрощених закупівель та 7 закупівель через запит цінових пропозицій. Опублі-

ковано договорів у вигляді звітів без використання електронної системи 300. У 

зв’язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro ми досягли 

максимальної економії бюджетних коштів про що свідчать дані з таблиці наведе-

ної нижче: 
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№ Предмет закупівлі 

та процедура 

Очікувана 

вартість  

закупівлі 

Сума, на яку 

укладено 

договір 

Економія 

Спрощені закупівлі 

1. Меблі та приспособи різні  103 500,00 66 000,00 37 500,00 

2. Столи, серванти, письмові сто-

ли та книжкові шафи 

60 000,00 35 800,00 24 200,00 

3. Технічне обслуговування і ре-

монт офісної техніки 

23 500,00 20 585,00 2 915,00 

4. Печі непобутового призначення 120 000,00 71 900,00 48 100,00 

5 Лічильні прилади 67 300,00 64 990,00 2 310,00 

6. Машини для обробки даних 

(апаратна частина) 

43 400,00 42 000,00 1 400,00 

7. Технічне обслуговування і ре-

монт офісної техніки 

34 000,00 33 995,00 5,00 

Відкриті торги з особливостями 

8. Послуги з виробництва кіноплі-

вки та відеокасет і супутні по-

слуги 

400 000,00 310 000,00 90 000,00 

9. Машини для обробки даних 

(апаратна частина) 

77 000,00 64 374,00 12 626,00 

10. Машини для обробки даних 

(апаратна частина) 

352 960,00 352 800,00 160,00 

Запит ціни пропозиції 

11. Електрична енергія 1 213 692,00 1 179 000,00 34 692,00 

12. Електрична енергія 9 709,54 9 540,00 169,54 

13. Електрична енергія 9 709,54 9 540,00 169,54 

14. Нафта і дистиляти 49 980,00 49 784,00 196,00 

 

Таким чином, у 2022 році закупівлі, які проводились через електронну сис-

тему Prozorro призвели до економії бюджетних коштів в розмірі  254 443,08 гри-

вень. 
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22 Своєчасне та у повному обсязі виконання закладом вищої освіти 

зобов’язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного фонду 

України, державними соціальними фондами 

 

Університет у звітному періоді своєчасно і в повному обсязі вносив платежі 

до бюджету, зокрема єдиного соціального внеску, податку з доходів фізичних 

осіб, військовий збір, податку на додану вартість. Загальна сума платежів стано-

вить: 62,1 млн грн, в т.ч.: податку на додану вартість – 1,1 млн грн, податку з до-

ходів фізичних осіб – 26,1 млн грн, військового збору – 2,2 млн грн, інших подат-

ків та платежів на суму 0,8 млн грн, єдиного соціального внеску 31,9 млн. грн. 

 

 

23 Виконання кошторису доходів і видатків закладу вищої освіти,  

недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати,  

за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги 

 

З метою провадження фінансово-господарської діяльності працівниками бух-

галтерії здійснювались видатки в межах кошторису доходів і видатків, зокрема 

проводилась виплата заробітної плати (відпускні, розрахункові), а також пов’язані 

з нею податки вчасно відповідно до Законів України та п 6.15 Колективного дого-

вору. Відсутня кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати.  

Постійно здійснювався контроль за споживанням тепло- і енергоносіїв, за 

встановленими лімітами на недопущення перевитрат. Оплата за спожиті енерго-

носії та комунальні послуги проводилась в межах кошторисних призначень згідно 

з актами наданих послуг та укладених договорів. Заборгованість за отримані ко-

мунальні послуги відсутня. 

 

 

24 Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання 

проявам корупційних правопорушень у закладі вищої освіти 

 

Під час здійснення статутної діяльності Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу (далі ІФНТУНГ або Університет) та з метою 

покращення функціонування системи запобігання та протидії корупції, універси-

тетом протягом 2022 року було вжито наступних антикорупційних заходів: 
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– забезпечено дотримання законодавства, в тому числі норм Законів України 

«Про запобігання корупції», «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і на-

укову-технічну діяльність» та вимог Антикорупційної програми ІФНТУНГ                                       

на 2021-2022 роки при здійсненні освітньої, наукової та фінансово-господарської 

діяльності університету; 

– проведено оцінку корупційних ризиків в університеті відповідно до наказу 

ректора від 23.02.2022 р. № 37 та за результатами цієї роботи, видано розпоря-

дження ректора від 22.09.2022 р. № 37 про виконання заходів щодо усунення ко-

рупційних ризиків окремими структурними підрозділами університету; 

– здійснено в університеті на підставі наказу ректора від 04.05.2022 р. № 104 

окремі службові перевірки з метою виявлення можливих причин невиконання ви-

мог Закону України «Про запобігання корупції» та/або Антикорупційної програ-

ми, зокрема щодо правомірності використання електроенергії в навчальному кор-

пусі № 6 університету з його прилеглою територією і за результатами перевірок 

проводився аналіз та вживалися заходи відповідно до законодавства; 

– затверджено та введено в дію наказом ректора від 23.06.2022 р. № 162 По-

ложення та Порядок про завдання і роботу Уповноваженого з антикорупційної ді-

яльності під час реалізації вступної кампанії в умовах воєнного стану, в тому чис-

лі для дотримання принципів доброчесності, законності та прозорості. Уповнова-

жений з антикорупційної діяльності успішно пройшов курс підвищення кваліфі-

кації шляхом участі в спеціалізованому тренінгу Департаменту запобігання та ви-

явлення корупції НАЗК і Асоціації юридичних клінік щодо особливостей діяльно-

сті вступної кампанії 2022 р. та отримав відповідний сертифікат № 2022-0077;  

– створено наказом ректора від 28.09.2022 р. № 49/1 робочу групу з метою 

більш ефективного здійснення аналізу та надання пропозицій ректору щодо необ-

хідності та законності внесення змін до істотних умов господарських договорів 

укладених університетом для закупівель товарів, робіт і послуг, а також відповід-

но до наказу ректора від 25.11.2022 р. № 73/1 посилено контроль за процедурами 

проведення публічних закупівель; 

– наказом ректора від 07.10.2022 р. № 284 додатково виведено із прямого під-

порядкування завідувачів кафедр окремих працівників, як близьких їм осіб та 

опосередковано підпорядковано їх директорам навчально-наукових інститутів з 

метою недопущення виникнення конфлікту інтересів; 

– підготовлено та подано на затвердження вченій раді університету нову ре-

дакцію Антикорупційної програми ІФНТУНГ на 2023-2024 рр. для більш ефекти-

вного здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції; 
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– встановлено додатковий механізм для анонімних повідомлень про виявлен-

ня ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного 

або пов’язаного з корупцією правопорушень, а також забезпечено конфіденцій-

ність та захист викривачів, шляхом створення на веб-сайті університету відповід-

ної форми. Таких анонімним повідомлень, які б підлягали розгляду, за умови на-

веденої у них інформації, що стосуються конкретної особи, містить фактичні дані, 

які можна було перевірити, до університету не надходили; 

– здійснювався розгляд та надавались суб’єктам звернення до університету 

достовірну і в повному обсязі інформацію відповідно до Законів України «Про 

доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про запобігання 

корупції»; 

– здійснювалась антикорупційна перевірка ділових партнерів університету в 

тому числі їх установчих/реєстраційних документів, перед укладанням з ними ві-

дповідних договорів; 

– проводилась роз’яснювально-консультаційна робота з окремими працівни-

ками та здобувачами вищої освіти університету щодо їхніх прав, обов’язків, 

пов’язаних із виконанням/дотриманням Антикорупційної програми ІФНТУНГ і 

про встановлену відповідальність, у випадку її невиконання; 

– здійснювався контроль за дотриманням процедури проведення конкурсного 

відбору науково-педагогічних працівників, в тому числі щодо встановлених об-

межень передбачених Законами України «Про запобігання корупції» та/або «Про 

вищу освіту», а також відбувалось ознайомлення нових працівників із змістом 

Антикорупційної програми. 

Відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звіт-

ності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» та листів 

(роз’яснення) Національного агентства з питань запобігання корупції від 

07.03.2022 р. № 4, Міністерства освіти і науки України від 18.05.2022 р. № 1/5276-

22 подання декларацій за 2021 рік ректором та проректорами не здійснювалось в 

2022 році, оскільки це відтерміновано - протягом трьох місяців після припинення 

чи скасування воєнного стану. 

Уповноважений з антикорупційної діяльності університету продовжував бра-

ти участь в роботі вченої ради університету, ректорату, приймальної комісії, в то-

му числі в комісії по розгляду мотиваційних листів, а також здійснював пого-

дження (візування) проєктів наказів, розпоряджень, положень, інструкцій та дого-

ворів/контрактів з метою дотримання антикорупційного законодавства. 
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За звітний період працівники та здобувачі вищої освіти університету не при-

тягувались до відповідальності за корупційні чи пов’язані з корупцією правопо-

рушення. 

 

 

25 Подання на затвердження засновникові річного кошторису доходів 

і видатків закладу вищої освіти 

 

На виконання Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-

ність в Україні», статті 58 Бюджетного кодексу України, університет як бюджетна 

установа складає кошторис доходів і видатків університету на поточний рік за 

всіма програмами та протягом 30 календарних днів з дня затвердження розпису 

бюджету кошторис закладу подає на затвердження засновнику. 

 

 

26 Розвиток і модернізація змісту, форм фізичного виховання  

студентів, студентського спорту та відповідної матеріально-технічної 

бази, підготовку та оприлюднення щорічного звіту про стан фізичного 

виховання у закладі вищої освіти 

 

На даний час в університеті культивуються 12 видів спорту.  

У 2022 р. завершено ремонт плавального басейну та машинного відділення за 

рахунок коштів Мінрегіонбуду на 4,5 млн грн.  

За даний період збірні команди університету взяли участь у більш як 20–ти 

змаганнях. Проведено Міжнародний турнір «Кубок Карпат» а також  спартакіаду 

серед студентів з футболу, волейболу, тенісу, шахів.  

На обласній універсіаді серед ЗВО та чемпіонатах області команда ІФНТУНГ 

стала призерами з окремих видів спорту (настільний теніс,  волейбол).  

Чоловіча команда з настільного тенісу успішно виступає в клубному чемпіо-

наті Регіональної ліги України. 

Волейбольна чоловіча команда стала переможцем кубка міста та області.  

Чоловіча баскетбольна команда стала бронзовим призером Чемпіонату кубка 

області з баскетболу. 

На кафедрі фізичного виховання та спорту розроблено та впроваджено у  

навчальний процес методику з дистанційного навчання з фізичної культури. 
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Досягнення за 2022 рік 

За результатами XVI літньої Універсіади України  університет посів 3-те 

місце в загальному заліку серед 17-ти команд 

1. Норка Владислав  - гр. НІВ-18-2 (ІНГІ) 

20.02.2022р. Чемпіонат України з класичного жиму лежачи пауерліфтингу, у 

ваговій категорії 83 з результатом 160 кг., м. Хмельницький – І місце. 

2. Штих Анна Тарасівна – гр. ІС-19-1 (ІГПДУ) 

28.01.2022р. Всеукраїнський чемпіонат з Кіокушинкай Карате пам’яті бійців 

спецпідрозділу «Альфа» в розділі Куміте та Ката, м. Івано-Франківськ, І місце. 

отримала сертифікат судді І категорії 

сертифікат інструктора з кіокушин-карате 

3. Гривінський Олександр – Б-19-1 (ІАБЕ) 

03-05.02.2022р. Чемпіонат України з кікбоксингу, розділ К-1-лайт серед чо-

ловіків 18-35 років, вагова категорія до 60 кг. м. Київ. І місце. 

4. Кривоніс Марія гр. ЕК-18-1 (ІЕМ) 

28-30.01.2022р. Чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок до 22 ро-

ків м. Коломия, ІІ місце. 

5. Якимчук Ігор Тарасович гр. КІ-20-1к (ІІТ) 

11-13.02.2022р. Чемпіонат області з важкої атлетики у ваговій категорії до 67 

кг, м. Чернівці І місце. 

10-14.11.2021 Кубок України з важкої атлетики м. Хмельницький - І місце. 

6. Канюка Іван – 3 міс. на Чемпіонаті України з фрі-файту 

7. Петрів Галина – 2  срібне міс. на Гімназіада у Франції з боксу 2022 

8. Якимчук Ігор – підтвердив норматив Майстра спорту України з важ-

кої атлетики 

9. Тимкович Володимир  - виконав норматив Кандидата в Майстри спо-

рту України з важкої атлетики  

10. Борух Владислав - 05-06.11.2022 на відкритому чемпіонаті зі зміша-

них єдиноборств м. Івано-Франківськ  - ІІІ місце. 

 

Спорткомплексом надано послуг:  

- басейн - 1953770 грн.,  

- спортивні зали - 85700 грн., 

- термічна кімната - 28800 грн. 
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Організація і координування роботи студентського містечка 

Студентські гуртожитки ІФНТУНГ об’єднані в студентське містечко, яке 

функціонує як окремий структурний підрозділ університету. До студентського мі-

стечка входять гуртожитки, інші необхідні для експлуатації і підтримки життєдія-

льності споруди, інженерне обладнання та комунікації. 

Цільове призначення студентського містечка полягає в забезпеченні житло-

вих, побутових, культурних, спортивних та інших потреб здобувачів вищої освіти 

та працівників, наданні їм відповідних послуг. 

Управління студентським містечком здійснюється адміністрацією, яка визна-

чає основні напрямки економічного і соціального розвитку, керує усією діяльніс-

тю і організовує роботу студентського містечка, вирішує питання вдосконалення 

його структури. Безпосереднє керівництво діяльністю і експлуатацією студентсь-

кого містечка, організація побуту здобувачів вищої освіти, підтримання установ-

леного порядку здійснюється директором студентського містечка. З метою забез-

печення експлуатації і ремонту будинків та споруд студентського містечка, на-

дання послуг здобувачам вищої освіти також можуть створюватися необхідні під-

розділи і служби. 

Адміністрація студентського містечка співпрацює з органами студентського 

самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів з питань 

навчально-виховної роботи, організації дозвілля та спорту, харчування, медично-

го обслуговування.  

Для покращення умов проживання мешканців гуртожитків ІФНТУНГ відгу-

кнулися благодійні організації Червоного Хреста України, МОМ, Рокада. На без-

оплатній умові придбано у місця загального користування побутову техніку на 

суму 1138725.2 грн., а саме: 

– холодильники – 30 шт. 

– електричні плити – 30 шт. 

– електричні чайники – 30 шт. 

– водонагрівачі – 30 шт. 

– пральні машини – 20 шт. 

– мікрохвильові печі – 20 шт. 

– генератори – 3 шт. 

(для підключення цієї техніки Червоним Хрестом було придбано комплекту-

ючі майже на 432 тис 847 грн.) 

– ліжко-розкладачка з матрацом – 100 шт. 

– ліжка металеві з матрацами – 30 шт. 
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– одіяла, ковдри – 300 шт. 

А також буде проводитися заміна вікон (всього по гуртожитках № 3, 6, 7 – 

380 шт.). 

На даний момент укладено два договори підряду на суму – 2 926 698.23 грн. 

на заміну вікон у гуртожитках № 3,6, а у гуртожиток № 7 завезено 81 вікно. 

З перших днів вторгнення та введення воєнного стану університет прийняв та 

надав житлові приміщення внутрішньо переміщеним особам, громадянам які були 

змушені покинути місця свого постійного проживання та переїхали до Івано-

Франківська та які проживають по даний час. 

Студмістечко активно залучалось до он-лайн засідань з експертними групами 

під час акредитації освітніх програм. 

 

 

У звітному 2022 році Студентський парламент провів низку заходів, кон-

курсів та різноманітних подій для студентів університету. А саме Медіа сектор: 

опублікував 200+ постів та 540+ історій пізнавального, розважального та навча-

льного контенту в Instagram та Facebook. Серед них 2 відеопривітання та 7 озна-

йомчих відео про діяльність кожного інституту. Зробили фото та відеозвіти до  

більшості подій та заходів. Опублікували 100+ відео розважального характеру в 

TikTok. Комунікували зі студентами та надавали консультації  через медіа ресур-

си протягом року. Інформували про важливі події, дати, заходи та особливості  

навчального процесу. 

Протягом року студентськими радами було виконано наступне: 

- надано необхідну інформацію абітурієнтам під час вступної кампанії; 

- проведено старостати; 

- проведено загальні збори студентських рад; 

- організовано збір матеріалів для виготовлення окопних свічок; 

- організовано акцію «Святий Миколай іде до сиріт»; 

- проведено конференції студентів; 

- внесено пропозиції для адміністрації університету щодо організації навча-

льно–виховного процесу; 

- проінформовано студентів з питань, що стосуються їх прав та інтересів; 

- забезпечено інформування мешканців студмістечка з питань, що стосуються 

їхніх прав, обов’язків та інтересів. 

Загальним сектором СП ІФНТУНГ були проведені такі заходи: 
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31 січня 2022 р. – конкурс «Найатмосферніше зимове фото». 

13 лютого 2022 р. – топ-5 порад від викладачів для успішного навчання. 

20 лютого 2022 р. – відео до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

19 травня 2022 р. – відео-привітання до Дня вишиванки. 

25  травня 2022 р. – вікторина  "Архаїзми та їх значення".  

07 серпня 2022 р. – «У чому лідирує кожна з областей України». 

18 серпня 2022 р. – «Відгадати місце в ІФНТУНГ по емодзі». 

01 – 15 вересня 2022 р. – корисна інформація для абітурієнтів.  

04 жовтня 2022 р. – проведення «Що? Де? Коли?». 

10 жовтня 2022 р. – опитування студентів щодо якості освіти та шляхи вирі-

шення проблем в ІФНТУНГ.  

21 жовтня 2022 р. – «Хто зверху». 

02 листопада 2022 р. – квест «Знайди Фіро». 

03 листопада 2022 р. – кіновечір. 

08 листопада 2022 р. – квартирник. 

14 листопада 2022 р. – вечір Мафії. 

16 листопада 2022 р. – «Морський бій». 

Спортивний сектор Студентського парламенту провів такі заходи протягом 

звітного року: 

14 лютого 2022 р. – Меми до Дня Валентина. 

1 квітня 2022 р. – Меми до дня сміху. 

6 серпня 2022 р. – Катання на SUP. 

13 серпня 2022 р. – Пляжний волейбол. 

22.10.2022–23.10.2022 р. – Турнір з волейболу. 

26 жовтня 2022 р. – Турнір з шахів. 

29.10.2022–30.10.2022 р. – Турнір з міні-футболу. 

10 листопада 2022 р. – Турнір з настільного тенісу. 

15 листопада 2022 р. – Турнір з міні-футболу. 

Заходи проведені Культурно-масовим сектором: 

14 жовтня 2022 р. – Квартирник. 

27 жовтня 2022 р. – Вечір настільних ігор до Хелловіну. 

9 листопада 2022 р. – Літературний вечір. 

1 листопада 2022 р. – Навчання SMM з Софією Футерко. 

16 листопада 2022 р. – Мафія. 
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У звітному році Первинна профспілкова організація студентів: 

 Активно долучились до організації приймальної комісії, на якій допомага-

ли абітурієнтам з подачею документів та корегуванням в подальших діях з приво-

ду початку та проведення навчального семестру; 

 Інформували студентів з приводу форми початку навчального семестру та 

змін навчального плану з усіх ректоратів; 

 Було створено чек-лист з переліком необхідної інформації для першокурс-

ника в який входив: 

 «Путівник для першокурсника»,  студентський чат «Nafta family», контак-

тні дані голів Профбюро інститутів до яких студенти-першокурсники звертались з 

виникаючих питань в продовж семестру; 

 Було проведено профагітацію по інститутах з запрошенням активних сту-

дентів в команду Профкому; 

 Повідомляли про можливість пільгового проживання в гуртожитку студе-

нтам з квотами та активно займались оформленням потрібної документації для 

оформлення безкоштовного проживання; 

 Організували поїздку студентам на озеро Синевир, екопарк «Долина Вов-

ків» та водоспад Шипіт; 

 Було проведено турнір з Боулінгу серед студентів ІФНТУНГ з партнером 

ППОС «Панорама плаза» ; 

 Провели масштабну поїздку-посвяту в студенти ІФНТУНГ в Закарпатті за 

трьома маршрутами, такими як:  

1. Підйом на гору Говерла; 

2. Підйом на гору Малий Горган; 

3. Екскурсія по Буковелю.  

За результатами поїздки було зареєстровано близько 150 студентів, які в ре-

зультаті були нагороджені медалями за підйом на г. Говерла. 

 Успішно запустили реєстраційну форму, за якою студенти почали відвіду-

вати волейбол та футбол по суботах, у поза навчальний час; 

 Заключили партнерство з множинними закладами Івано-Франківська та-

кими як: 

@cultpizza_if 

@mgym.if 

@skypro_if 

@backstage_if_ 
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@pixophone 

@tarilka_if 

@alsbarbershop.com.ua 

@kultura.if 

@foodguru.if 

@grotesque.if 

За домовленістю з партнерами було погоджену знижку на послуги закладів за 

дисконтною карткою Student card of IFNTUOG яка надається членам профспілки;  

 Спільно з Профбюро інституту економіки та менеджменту провели Бізнес-

інкубатор, де обговорювалось ідеї власного бізнесу, знайти співпрацю, як отрима-

ти нових клієнтів чи просто знайти розуміння з чого все почати; 

 Включно від 4 жовтня 2022 по 7 листопада 2022, проводили щотижневі кі-

новечори  з показами різноманітних фільмів та мультфільмів в конференц- та ак-

товій залах нашого університету; 

 Інформували студентів про запуск навчальних курсів за напрямками:  

«Електрозварник ручного зварювання»;  

«Електрозварник напівавтоматичного зварювання»;  

«Газокисневе різання»;  

«Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння 

свердловин на нафту і газ» 

 Провели інформаційне ознайомлення для студентів 1-2 курсу з приводу 

користування корпоративною поштою, її основними діями, потребою в викорис-

танні тощо; 

 Організували ряд турнірних змагань серед студентів ІФНТУНГ з карткової 

гри «Мафія», лазертагу, настільного тенісу, спортивного покеру та швидкісного 

поїдання піци спільно з партнером ППОС мережі піцерій  Pronto pizza 

 Організували та провели зйомку медіа проєкту «УніверЧек» в ІФНТУНГ з 

гостем Олександром Педаном:  

 Організували поїздку в Чернівці та Кам’янець-Подільський з екскурсійною 

програмою по містах; 

 Відстоювали активну позицію студентів в боротьбі з некоректним став-

ленням викладацького складу до студентства; 

 Спільно з Профбюро інституту нафтогазової інженерії та командою Івано-

Франківського відділення SPE було проведено спільну неформальну зустріч зі 
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студентами ІНГІ де студенти задавали питання щодо діяльності обох організацій, 

питань з приводу спеціальностей тощо; 

 Організували масштабну подію нашого університету, Благодійний ярма-

рок, на якому було вилучено 40006 грн., які в подальшому були передані на заку-

півлю необхідного спорядження ЗСУ; 

 Відновили реєстраційну форму на басейн, за попередньою реєстрацією 

студенти мають можливість відвідувати безкоштовно басейн; 

 Інформували мешканців гуртожитків та Івано-Франківська з приводу пла-

нових відключень електроенергії; 

 Двічі організовували Stand up з друзями нашої організації PleasestandupIf, 

за результатами двох заходів відвідувачів було близько 130 студентів; 

 Було проведено онлайн турнір з Conter strike global offensive, на грошову 

винагороду; 

 Члени Профкому студентів Єгор Уланов – Голова профбюро Інституту 

нафтогазової інженерії та Підгурський Олег – заступник голови інституту архіте-

ктури будівництва та енергетики, гідно представляли наш університет та міжна-

родній конференції щодо студентського самоврядування «Ukrainian Hodwarts 

2022» у Чернівцях; 

 Активно інформували студентів з приводу ситуації в країні та виплатами 

соціальних, та академічних стипендій; 

 Організували поїздку в Закарпаття на термальні води та виноробню, з но-

чівлею у готелі,  приуроченому до дня студента; 

 Провели акцію «Стань донором крові – врятуй життя» з донорства крові, 

до якого були залученні студенти ІФНТУНГ; 

 Успішно було проведено квест «Вкрадений скарб» до якого були залучені 

партнери ППОС та 5 команд студентів ІФНТУНГ; 

 Інформували студентів з приводу списків для безкоштовного відвідування 

басейну; 

 За активну студентську, громадську та волонтерську діяльність кращі ак-

тивість ІФНТУНГ були нагородженні грамотами та подяками від міського голови; 

 Спільно з кафедрою ПУА долучились до плетіння маскувальних сіток та 

створення окопних свічок на Промприладі, з командою «Маскувальні феї»; 

  Відкрили пункт енергохарчування в стінах університету в кабінеті ППОС, 

транслювання якого відбувалось на множинних провідних каналах Івано-

Франківська в тому числі в телемарафоні #UAразом;  
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 В пункті енергохарчування студенти за попередньою реєстрацією мають 

можливість навчатись та заряджати електроприлади та в студентській атмосфері 

наповнитись позитивними емоціями, та зігрітись напоями;  

 Провели пробний турнір «Клуб дилетантів» на якому учасники за допомо-

гою логіки та інтуїції боролись за призи, відповідаючи на актуальні питання. 

 Долучились до благодійної акції за ініціативи Мальтійської Служби Допо-

моги. 

 

 

27 Відділ інформації та зв’язків з громадськістю 

 

На виконання Комунікаційної стратегії університету відділ інформації та 

зв’язків з громадськістю (ВІЗГ) працював над створенням позитивного іміджу 

університету за такими напрямами: 

 

Інформаційна діяльність: 

- Сайти 

Відділ адмініструє офіційний сайт університету http://nung.edu.ua. За резуль-

татами липневої редакції міжнародного рейтингу Webometrics Ranking of World’s 

Universities університет займає 36 місце серед 312 ЗВО України. 

Незважаючи на військовий стан, у 2022 році ВІЗГ активно реалізовував інфо-

рмаційну діяльність університету. За звітний період на сайті опубліковано 610 

статей в категорії «Новини», 161 – в категорії «Оголошення». Всі інформаційні 

повідомлення супроводжувались світлинами (близько 1550), відеосюжетами (ав-

торськими та ЗМІ).   

Протягом 2022 року ВІЗГ започаткував і впродовж року підтримував нові ін-

формаційні проєкти: «Все буде Україна», «55 років історії ІФНТУНГ у світлинах» 

та продовжив рубрики «Вступ_ІФНТУНГ_2022» (соціальні мережі), «На думку 

фахівця», «ЗНАЙ НАШИХ: кращі студенти ІФНТУНГ», «Навігатор спеціальнос-

тей» для абітурієнтів.  

Відділом проводились онлайн-зустрічі адміністрації університету, приймаль-

ної комісії з абітурієнтами та студентами 7 прямі ефіри – з приймальною комісі-

єю, 4 – з адміністрацією університету). 

 Також розроблено і впроваджено новий шаблон ІФНТУНГ для оформлення 

оголошень університету на офіційному сайті та в соціальних мережах ФБ, Інста-

грам. 
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 Забезпечено технічну, адміністративну підтримку на рівні системного адмі-

ністратора  сайтів 7 фахових журналів університету, постійно надається авторська 

підтримка редакціям: 

1) «Journal of Hydrocarbon Power Engineering» http://ogpe.nung.edu.ua 

2) «Розвідка, розробка нафтових і газових родовищ» (РРНГР) 

rngr.nung.edu.ua 

3) «Нафтогазова енергетика» (НГЕ) http://nge.nung.edu.ua. 

4) «Науковий вісник ІФНТУНГ» (НВ) http://nv.nung.edu.ua. 

5) «Методи та прилади контролю якості» (МПКЯ) http://mpky.nung.edu.ua. 

6) «Науковий вісник ІФНТУНГ (серія «Економіка та управління в нафтовій і 

газовій промисловості») http://eung.nung.edu.ua. 

7) «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування» ІФНТУНГ» 

(ЕБЗРК) http://ebzr.nung.edu.ua. 

 Відділ наповнює контентом та здійснює супровід сторінки ІФНТУНГ на  

інтернет-ресурсах: 

- Вікіпедія 

- Освіта UA: http://osvita.ua/vnz/guide/267 

- Education UA: https://www.education.ua/universities/198 

 

- Соціальні мережі 

 Facebook (https://www.facebook.com/IFNTUOG). Кількість підписників вкін-

ці 2021 – 17 580 , станом на 07.12.2022 – 18 412 ). За кількістю вподобань універ-

ситет впевнено лідирує серед ЗВО Прикарпаття. Мінімум публікацій у тиждень на 

ФБ-сторінці – 7 (щоденно).  

 Instagram (IFNTUOG). Кількість підписників в кінці 2022 - 4594, станом на 

07.12.2022  – 4637). Кількість дописів: 702.  

 Відео-контент youtube-канал прес-служби університету 

(https://www.youtube.com/channel/UCjYRh4awRHKC2Ths7H2xn4Q/featured) вкінці 

2021 року налічував 278 відеосюжетів, зараз - 384. Кількість підписників у 2021 – 

140, зараз - 202. 

 

- Співпраця зі ЗМІ 

 ВІЗГ тісно співпрацює зі ЗМІ. За звітний період найважливіші події універ-

ситету були висвітлені місцевими та регіональними ТРК: ОТБ «Галичина», 3 сту-

дія, 402 Канал, UA: Карпати, РАІ, ТРК «Вежа», 1+1, ICTV, Espreso TV,  Всього за 

рік близько 70 відеосюжетів. Також організовано більше 10 радіоефірів з експер-
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тами ІФНТУНГ на радіо Карпати. Протягом 2022 року інформація про універси-

тет з’являлась більше 600 разів у місцевих і загальноукраїнських онлайн-

виданнях.  

 

Забезпечено висвітлення інформації, в тому числі і рекламної, про універси-

тет (інформація про вступну компанію) в друкованих та онлайн-  ЗМІ, радіо, ТБ : 

1) Друковані видання: «Галичина», «Репортер», КurierGalicyjski. 

2) Інтернет ресурсах ГАЛКА, КУРС та інших. 

3) ОТБ «Галичина», ТРК «Вежа», 3 студія, 402 Канал,  UA: Карпати. 

 

 

Видавнича діяльність 

Розроблено та видано повноколірну частину всіх 7 фахових видань  (палітур-

ку, зміст, рекламні сторінки) до 10 номерів.  

Адаптовано до типографських вимог і забезпечено видання повноколірних 

рекламних буклетів про всі освітні підрозділи.   

Розроблено та забезпечино видавництво нового повноколірного буклета  про 

ІФНТУНГ з цитатами з інтерв’ю з кращими студентами на українській мові. Оно-

влено на 2022 р. та видано на українській мові  інформаційні буклети всіх навча-

льно-наукових інститутів,   

 

Інформаційно-наочне оформлення університету 

В межах дозволеного фінансування, розроблено та введено в експлуатацію 

(передано замовникам) таблиці (таблички), стенди, банери, вітражі, зовнішню на-

очну інформацію університету, інститутів, підрозділів. 

Відділом здійснюється інформаційний супровід  та періодичне оновлення 

університетських стендів: «Кращі студенти», «Доктори наук, професори універ-

ситету», «Лауреати Державних премій в галузі науки і техніки», «Молоді вчені – 

лауреати Державних нагород – наша гордість». 

 

Рекламно-сувенірна продукція 

Забезпечено виготовлення рекламно-сувенірної продукції зі слоганами уні-

верситету ”Якісна освіта – запорука Вашого успіху”, ”Енергетична безнека дер-

жави – наша мета”, ”Західна Україна – колиска нафтогазової індустрії Європи”: 

- Двомовний презентаційний комплект з логотипом (паперовий пакет, ручка, 

брелок, блокнот, папка, чашка) 
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- Подарункові комплекти «Мінерали» (зріз мінералів в рамці, дерев’яний фу-

тляр). 

 

Профорієнтаційна робота 

В умовах широкомасштабної російської агресії в університеті продовжується 

робота із залучення міжнародних партнерів до співпраці в освітній сфері. Так, зо-

крема, підписана угода про співробітництво між ІФНТУНГ та Університетом Іг-

бінедіон (Федеративна Республіка Нігерія), а також підписані договори з новими 

суб’єктами підприємницької діяльності у сфері залучення іноземних абітурієнтів.  

Проводиться постійна інформаційна робота на різних освітніх інтернет-

порталах з популяризації університету. зокрема, інформаційне наповнення  освіт-

ніх додатків “AdmissionWorldWide” та “KeyStone”. 

 

Інші види діяльності 

Впродовж року забезпечено технічний, адміністративний,  договірний  су-

провід телекомунікаційних послуг, які надаються університету провайдерами по-

слуг зв’язку ПрАТ “Фарлеп-Інвест”, а АТ ”Укртелеком”. 

 

 

 

 

Ректор   Є. І. Крижанівський   


