ЗВІТ
ректора Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу
про виконання контракту з Міністерством освіти і науки
за період з 01.01.2016 р. по 01.01.2017 р.

На виконання контракту № ІІІ-34 від 16 липня 2010 р. ректор зобов’язаний
забезпечити високоефективну стабільну статутну діяльність університету на рівні
державних стандартів відповідно до Законів України, Указів Президента України,
Постанов Верховної Ради України, Постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів
України, наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, інших нормативних документів, чинних на території України.
Щорічно звітувати перед органами громадського самоврядування навчального закладу про результати своєї діяльності на займаній посаді п.21 (розділ 2.3).
Звіт разом з протоколом органу громадського самоврядування навчального
закладу подати до Міністерства освіти і науки України до 15 січня 2017 р. п.20
(розділ 2.3).
Звіт складений у повній відповідності розділу 2.3 Контракту.
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У звітному 2016 році колектив університету працював над реалізацією основних положень Закону України «Про вищу освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Концепції сталого розвитку в Україні та
інших нормативно-правових документів.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 року
№ 1185 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого поста-

новою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», та з врахуванням Акту узгодження спеціальностей, затвердженого Міністерством освіти і науки України 11.12.2015 року, в університеті виконаний значний обсяг робіт з розроблення освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки бакалаврів за 24-ма,
магістрів за 22-ма спеціальностями набору 2016 року, робочі навчальні плани з
всіх спеціальностей для студентів очної та заочної форм навчання.
В університеті активно досліджувався стандарт вищої освіти як соціальнопедагогічне явище. Він вивчався з точки зору його основних ідей і понять, методологічного наукового обґрунтування навчання, відтворення неперервного характеру освітнього процесу у єдності навчання і виховання, формування компетентнісного підходу підготовки спеціаліста, загальнопедагогічних аспектів і теоретичних принципів розроблення стандартів, науково-педагогічного формування засад
професійної освіти, загальнометодологічних підходів до стандартизації в системі
вищої освіти.
Питання систематизації підходів до формування стандартів вищої освіти є
предметом активного обговорення та наукового пошуку науково-педагогічних
працівників в «Центрі педагогічної майстерності», який більше 10 років функціонує в університеті.
Все це дозволило підготувати на допомогу інститутам та кафедрам «Методичні рекомендації щодо розроблення освітньо-професійних програм підготовки бакалавра та магістра», що були затверджені наказом від 03.02.2016 р. № 02.
Освітньо-професійна програма визначає:
- вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
- кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;
- перелік компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач відповідного
ступеня вищої освіти: соціально-особистнісні, загальнонаукові, інструменттальні, професійні,спеціалізовано-професійні;
- перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення;
- форму атестації здобувачів ступеня бакалавра(магістра);
- характеристику системи внутрішнього забезпечення якості підготовки фахівців.
Освітня програма у частині переліку навчальних дисциплін має дві складові –
нормативну та вибіркову. За обсягом нормативна частина складає 40-75% від обсягу відповідної освітньої програми. Освітня програма розроблялась робочою
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групою випускової кафедри (міжкафедральною робочою групою) та ухвалювалась вченою радою університету.
Розробка ОПП проводилась на основі оновленої нормативної бази: Національної рамки кваліфікацій (2011), Закону України «Про вищу освіту» (2014), Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти (2015), Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти (2016).
Університет прийняв активну участь в оголошеному МОН конкурсі (наказ
від 26.01.2016 року, № 53) з відбору членів науково-методичних комісій (НМК).
Так, за результатами конкурсу членами окремих підкомісій НМК стали завідувачі
кафедрами Кондрат О.Р., Панчук В.Г., Приходько М.М., Хомин В.Р. та доцент
Піндус Н.М. (дистанційне навчання). За головування Кондрата О.Р. п’ятьма випусковими кафедрами вже до 1 липня 2016 року були створені проекти стандартів
вищої освіти (СВО) ступенів бакалавра та магістра з спеціальності «Нафтогазова
інженерія та технології».
На основі ухвалених вченою радою університету ОПП для переліку спеціальностей 2015 року були розроблені навчальні плани підготовки бакалаврів та
магістрів 2016 року набору. В цих навчальних планах витримані вимоги та рекомендації, що наведені в листі МОН від 13.03.2015 року
№ 1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у
2015/2016 навчальному році»:
- навчальні дисципліни і практики заплановані, як правило, в обсязі трьох і
більше кредитів ЄКТС, а їх кількість на навчальний рік не перевищує шістнадцять;
- загальний обсяг вибіркових дисциплін складає не менше 25% від загального
обсягу кредитів плану;
- обсяг одного кредиту ЄКТС – 30 годин.
Розроблене нове покоління навчальних планів сприяє виконанню вимог статті 36 Закону України «Про вищу освіту» в частині зменшення навчального навантаження науково-педагогічного працівника до 600 годин.
За рекомендаціями вище зазначеного листа МОН від 13.03.2015 року № 1/9126 вченою радою прийнято рішення про поступовий перехід з 900 до 600 годин
навчального навантаження за схемою, згідно якої в 2015/2016 н.р. воно складало
850 годин (наказ від 30.04.2015 р. № 57), а далі: 2016/2017 – 750 годин, 2017/2018
– 675 год., 2018/2019 – 600 годин.
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Як імплементація Закону України «Про вищу освіту» в 2016 році в університеті розроблені та запроваджені положення з окремих видів діяльності, як, наприклад:
Положення про співробітництво між науковими установами Національної академії наук України та Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу;
Положення про надання студентам окремих платних освітніх послуг
понад обсяги, встановлені навчальними планами та програмами в ІваноФранківському національному технічному університеті нафти і газу;
Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни;
Положення про робочу навчальну програму дисципліни.
Виконуючи одну із вимог концепції розвитку системи освіти для сталого
розвитку в Україні, велика увага в університеті надавалась розвитку навчальнолабораторної та наукової бази. Так, в 2016 році створено нові навчальні та науково-дослідні лабораторії, спрямовані на фахову підготовку студентів, що дозволить
їм успішно працювати в різних галузях промисловості. Так, на кафедрі інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем інституту інформаційних технологій у 2016 році були створені навчально-наукові лабораторії: автоматизованих
систем керування та промислових телекомунікацій «Phoenix-contact»; Smartтехнологій на базі обалдання Honeywell.
Названі лабораторії є навчально-дослідною базою для проведення лабораторних і практичних занять з профільних дисциплін спеціальностей «Системи
управління та автоматики», «Телекомунікації та радіотехніка», виконання студентами курсових і випускних кваліфікаційних робіт, наукових досліджень аспірантами, студентами, викладачами та співробітниками кафедри у відповідності з цілями і напрямком наукової діяльності.
Розроблено комплекс заходів щодо забезпечення якості підготовки фахівців
відповідно до вимог стандартів вищої освіти через навчально-методичне забезпечення дисциплін. Успішно виконується план видання навчально-методичної літератури. За звітний період підготовлено 29 видань: 1 підручник, 28 навчальних посібників. Іншої навчально-методичної літератури – 233 найменувань.
Комплектування бібліотечного фонду університетської бібліотеки спрямоване на своєчасне, в повному обсязі виконання замовлень кафедр та підрозділів університету, на придбання літератури та періодичних видань для навчального процесу і науково-дослідницької діяльності. За минулий рік із різних джерел комплектування до фонду бібліотеки надійшло 4356 примірників літератури (з них 1507 4

з університетського видавництва «Факел»). На 01.12.16 р. фонд бібліотеки складав 1248296 примірників, в т.ч. наукових видань - 202734 прим., навчальних 358545 прим.
Значна увага у звітному періоді приділялась аналізу книгозабезпеченості навчальних дисциплін. Забезпеченість основною літературою становить 100%.
Протягом звітного періоду кількість обслужених користувачів становила
26648, відвідувань - 395846 та книговидач - 633557.
Інформатизація бібліотек на практиці – це нові можливості в обслуговуванні
користувачів. Електронний каталог станом на 01.12.2016 р. містить 386 тис. бібліографічних описів документів. Електронна бібліотека навчально-методичної літератури налічує понад 5700 назв видань.
Велика увага приділялася інформаційному обслуговуванню науковопедагогічних працівників, співробітників університету. Були підготовлені інформаційні видання: «Бюлетень нових надходжень» (4 вип.), інформаційний бюлетень «Вища освіта» (12 вип.), які були представлені на сайті бібліотеки. Доброю
традицією стало проведення спільних засідань представників бібліотеки та кафедр університету в рамках «Дня кафедри».
Розвивається і наповнюється веб-сайт бібліотеки. Протягом 2016 року сайт
відвідали 57320 користувачів з понад ста країн світу, які переглянули його 105595
разів. Кількість завантажених електронних копій з веб-сайту бібліотеки становить
понад 30 тис. Сайт «Читальня онлайн» відвідали понад 30 тис. користувачів, які
переглянули сайт 110 тис. разів.
Створено Інституційний репозитарій ІФНТУНГ, де будуть розміщені наукові
праці викладачів університету. До електронного наукового архіву вже додано понад 2000 матеріалів.
У 2016 році було створено сайт «Скановані книги НТБ ІФНТУНГ», на якому
представлена сканована література науково-технічної бібліотеки. Вся література
захищена від копіювання і знаходиться у доступі тільки в локальній мережі університету.
Бібліотека, як методичний центр обласного методичного об'єднання, надавала консультативну допомогу бібліотекам методичного об'єднання, зокрема з питань поповнення та зберігання бібліотечних фондів, удосконалення інформаційних технологій та використання традиційних та пошук нових форм роботи з користувачами.
Для вирішення проблем організації самостійної роботи студентів, як важливого чинника при оволодінні студентами знань та навичок згідно стандартів ви5

щої освіти, в університеті успішно використовується система дистанційного навчання MOODLE. Зазначене навчальне середовище дозволяє створити єдиний навчальний простір для студентів і викладачів, вводити поняття електронного директорату та повного інформування студентів про організацію та перебіг навчального процесу через систему зворотніх зв’язків.
На сьогоднішній день за дистанційною формою навчання працюють понад
120 викладачів, розроблено 380 електронних навчальних курсів, задіяно 34 кафедри.
Позитивно зарекомендувала себе практика використання дистанційної форми
навчання при проведенні з студентами консультаційних занять з окремих дисциплін на базі навчально-консультаційного пункту (НКП) університету в м. Дрогобич.
Враховуючи стан та можливості дистанційного навчання в університеті,
МОН України дозволив університету здійснювати таке навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями.
На виконання Закону України про вищу освіту (ст. 54), Закону України про
наукову і науково-технічну діяльність (ст. 39) в університеті проводиться робота з
виявлення та підтримки обдарованої молоді, її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи. Робота зі студентською молоддю передбачена у складових стандартів вищої освіти, зокрема в освітньо-професійній програмі.
Кращі студенти університету одержують стипендії Президента України, Верховної Ради України та інші види стипендій. У 2015/2016 н.р. отримано шість
стипендій Президента України, три стипендії Верховної Ради України, одна стипендія Кабінету Міністрів України, одна стипендія ім. М. Грушевського, одна
іменна соціальна стипендія Верховної Ради України студентам з числа дітей сиріт
та дітей з малозабезпечених сімей, а також три стипендії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради. На призначення іменних стипендій в
2016/2017 н.р. подано 11 кандидатур кращих студентів. Щороку кращому студенту інституту нафтогазової інженерії спеціальності «Гірництво» (спеціалізація
«Буріння нафтових і газових свердловин») з профілю діяльності і професійнонаукової підготовки в сфері «Бурові промивальні рідини» надається іменна стипендія імені Авраама Розергафта (від ТОВ «Геосинтез Інженірінг» ). Також систематично призначаються іменні стипендії MND (від ТОВ «Геологічне бюро
«Львів») на стимулювання навчально-наукових комунікацій талановитих студентів. В 2016/2017 н.р. такі стипендії отримують двоє студентів інститутів: нафтогазової інженерії, геології та геофізики.
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Навчально-виховна робота протягом 2016 року проводилася згідно з університетським Планом з виховної роботи на 2016–2017 н.р., а також на виконання
окремих Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів, нормативних
документів МОН, обласних та міських органів влади, наказів та розпоряджень ректора з урахуванням ініціативи працівників та студентів університету.
У навчально-виховній роботі основні зусилля колективу університету були
спрямовані на:
- формування національної свідомості та людської гідності, любові до рідної
землі, свого народу, бажання працювати для розквіту держави, готовності її захищати на основі відродження національної пам’яті та реалій сьогодення;
- забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних
потреб та почуттів, виховання потреби у здоровому способі життя: позбавлення
шкідливих звичок, заняття фізкультурою і спортом, активний здоровий відпочинок та ін.;
- культурно-патріотичне виховання молоді;
- розвиток студентського самоврядування.
Зокрема, у 2016 році в університеті проведено наступні навчально-виховні
заходи:
- Вечір-спогад «Під Крутами пішли в безсмертя» (до Дня пам’яті героїв
Крут);
- Історична година «Соборність України - основа державності» (до Дня соборності України);
- Вечір-присвята «Мамо, я не вернусь…» (до річниці трагічних подій на
Майдані Незалежності);
- 22 березня проведено концерт, присвячений вшануванню пам’яті генія
українського народу – Тараса Шевченка.
- 3 квітня та 11 грудня 2016 року в актовій залі відбулися Дні майбутнього
студента;
- 7 квітня 2016 року відзначено День вишиванки;
- Вечір пам’яті «1939-1945 Ніколи знову» (до Дня пам’яті та примирення);
Заходи присвячені року І. Франка: Вечір-спогад «Слід генія…» (до 100-річчя
від дня смерті І. Франка); Літературно-поетичний вечір «Іван Франко – Мойсей
України»; Літературно-художня виставка «Сьогодні, мов зоря, він сяє Україні…»;
19 березня 2016 року в приміщенні НТБ університету відбулася ХХVІІ наукова
сесія Наукового товариства ім. Шевченка, присвяченого 160-річчю від дня народження Івана Франка, на якій було організовано книжкові виставки «Праці науко7

вців університету – членів Наукового товариства ім. Шевченка», «Все, що мав у
житті, він віддав для одної ідеї…»;
- До Дня Незалежності: історико-тематичний вечір «Українська держава: від
витоків до сьогодення»; організовано книжкову виставку «Від декларації до державності»; проведено концерт «Моя Україна – єдина і вільна»;
- Експрес в минуле: «Українська Громадська Група як правозахисна громадсько-політична організація» (до 40-ї річниці створення Української Громадської
Групи сприяння виконанню Гельсінських угод);
- 01.09.2016 – Посвята у першокурсники;
- 21.09.2016 – День університету: проведені святковий Молебень біля Ротонди, створено короткий фільм у формі інтерв’ю з керівниками, викладачами,
студентами про історію університету – єдиного в Україні університету нафтогазового профілю, урочисте засідання вченої ради, відкриття нових лабораторій, Наукового містечка «Нова Енергія» – повноцінного навчально-тренінгового комплексу для дітей, молоді, дорослих та людей похилого віку.
- 10 жовтня 2016 року з нагоди святкування Покрови Пресвятої Богородиці
та Дня захисника України в актовому залі університету відбувся святковий концерт за участю національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю
«Гуцулія».
- 21 листопада 2016 року відбулось віче до Дня Гідності та Свободи. Вечірпам’яті «Територія Свободи: нація нескорених»;
- 26 листопада 2016 року вся країна традиційно вшанує пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр. З цієї нагоди у конфернц-залі науково-технічної
бібліотеки відбулись перегляди документально-публіцистичного фільму «Закляття безпам’ятства (Голодомор 1932-1933 років на Луганщині)». Вечір-реквієм «О
не забудем 33 рік…».
Важливою складовою роботи бібліотеки університету було проведення заходів з організації виховної роботи. Культурно-просвітницькі заходи були присвячені різноманітним питанням громадського і культурного життя Української держави і світу, видатним явищам культури, питанням патріотизму, духовності, етики і моралі. Це - бесіди, літературні години, вечори, диспути та ін.
За звітний період в рамках клубу за інтересами «Діалог» відбулися зустрічі з
видатними людьми прикарпатського краю: письменницею та поетесою Оксаною
Кузів, головою Івано-Франківської обласної організації «Спілка Чорнобиль», членом Національної Спілки журналістів України Нестором Мартинцем. Гостями
краєзнавчої вітальні стали відомі краєзнавці Наталя Храбатин, Василь Романюк та
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Михайло Косило. На зустрічі з київською письменницею, поетесою, журналісткою Талою Прутковою відбулася презентація її книг.
Спортивні досягнення університету характеризуються значними здобутками,
які зумовлені, зокрема, високим рівнем патріотичного виховання: на даний час
культивується 14 видів спорту. За період 2016 року збірні команди університету
прийняли участь у більш як 50-ти змаганнях. Проведено 2 Чемпіонати України з
настільного тенісу серед школярів та для спортсменів з обмеженими можливостями, а також Міжнародний турнір «Кубок Карпат».
На обласній спартакіаді серед ВНЗ та чемпіонатах області команда університету стала лідером з окремих видів спорту (міні-футбол, настільний теніс, гирьовий спорт, волейбол, легка атлетика, баскетбол).
Команда з настільного тенісу успішно виступає в клубному чемпіонаті України Вищої ліги України та Регіональної ліги України.
Футбольна команда прийняла участь у Вищій студентській лізі України з міні-футболу серед ВНЗ і посіла 4 місце. Волейбольна команда приймає участь у
Вищій студентській лізі України і посідає 5 місце.
На кафедрі фізвиховання і спорту тренуються 2 студенти, які є членами збірної України: Сеник Станіслав з легкої атлетики та Журавель Анатолій з кіокушин
карате. Журавель Анатолій у 2016 р. став Чемпіоном України та Європи, а також
переможцем Міжнародного турніру в Польщі. Сеник Станіслав був двічі Чемпіоном України зимового та літнього сезону з легкої атлетики. Команда з легкої атлетики у відкритій першості Західного регіону України з легкої атлетики здобула
4 медалі.
За навчальний рік виконали нормативи Майстра спорту України 2 студенти
університету - з легкої атлетики та кіокушин карате.

2 Âèêîíàííÿ äåðæàâíîãî çàìîâëåííÿ
òà ³íøèõ äîãîâ³ðíèõ çîáîâ’ÿçàíü íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
За результатами проведеної профорієнтаційної роботи здійснено набір студентів за ступенем бакалавра та магістра, а також за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (табл.2.1 і 2.2).
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Таблиця 2.1 – Зарахування на місця державного замовлення для навчання за ступенем бакалавра
Зараховано
Форма
навчання

державне замовлення
всього

на базі ОКР молодшого
спеціаліста

на базі повної загальної
середньої освіти

план

факт

план (максимальні
обсяги)

факт

план

факт

Денна

736

601

572

428

164

173

Заочна

26

44

0

6

26

38

Всього:

762

645

572

434

190

211

За результатами автоматичного конкурсу при вступі для здобуття ступеня
бакалавра на базі повної загальної середньої освіти, на місця державного замовлення до університету зараховано на денну форму 424 особи. За зверненням університету до МОН України з проханням виділення додаткових місць для пільгових категорій вступників (дітей-сиріт, учасників АТО та їх дітей) додатково переведено на місця державного замовлення 10 осіб (4 денна та 6 заочна).
На навчання для здобуття ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста до університету зараховано 211 осіб, з них 21 на додатково виділені місця
для пільгових категорій вступників.

Таблиця 2.2 – Зарахування на місця державного замовлення для навчання за ОКР спеціаліста, ступенем магістра
Форма навчання

Зараховано
державне замовлення
спеціаліст

магістр

план

факт

план

факт

Денна

149

149

474

474

Заочна

20

21

39

40

Всього:

169

170

513

514
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Порівняно з планом державного замовлення на навчання для здобуття ОКР
спеціаліста, доведеного університету у 2016 році, факт зарахування фіксує збільшення державного замовлення на 1 місце, що пояснюється виділенням додаткових місць державного замовлення для переведення осіб з пільгових категорій
(учасник бойових дій). Аналогічно за ступенем магістра обсяг державного замовлення порівняно з планом також збільшився на 1 місце.
Серед 112 вищих навчальних закладів МОН України за кількістю спеціальностей з виконанням максимального обсягу державного замовлення (надання рекомендацій) університет посів шосте місце.
У звітному році за денною формою навчання за 29 спеціальностями закінчили університет 498 випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”,
з яких 357 осіб навчались за державним замовленням.
Здійснено перші набори магістрів за новими спеціальностями : “Технології
захисту навколишнього середовища”, “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”,” Телекомунікації та радіотехніка“.
З 15 квітня 2015 року вступила в дію Постанова Кабінету Міністрів України № 216 “Про внесення змін до Постанови КМ України від 22 серпня 1996 року
№ 992”, згідно з якою за університетом збережено функцію сприяння у працевлаштуванні випускників. Так, між університетом та основними роботодавцями підприємствами нафтогазової галузі (ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укртрансгаз”), промисловими підприємствами різних форм власності укладено довгострокові (2015-2019 р.р.) договори про співпрацю та підготовку фахівців, в яких відображено потребу роботодавців у випускниках.
В квітні 2016 року в університеті працювала комісія з сприяння працевлаштуванню випускників, в роботі якої взяли участь представники підприємств нафтогазового комплексу, підприємств та організацій різних форм власності .
Завдяки тісній співпраці лабораторії організації практик та зв’язку з виробництвом з випусковими кафедрами довідки про направлення на роботу на загальних підставах отримали 220 випускників, які навчались за державним замовленням та 19 осіб, які навчались за кошти фізичних осіб та виявили бажання отримати перше робоче місце. Таким чином, в 2016 році загальний відсоток працевлаштованих випускників, що навчались за держзамовленням склав 62 %.
Нафтогазові підприємства в 2016 році забезпечені молодими фахівцями наступним чином до:
– ПАТ “Укргазвидобування” направлено - 14 осіб
– ПАТ “Укртрансгаз”
- 12;
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– ПАТ “Укртранснафта”,філія МНП”Дружба”
- 6;
– ПАТ “Івано-Франківськгаз”, ін.облгази
- 4;
– Фірма “Нафтогазбуд”
- 3;
– ПАТ “Український нафтогазовий інститут”
- 3;
– ПрАТ “Нафтогазвидобування”
- 2.
На галузеві геологічні та геофізичні підприємства було направлено: ДГП
“Укргеофізика” - 7 випускників, Карпатське управління геофізичних робіт - 2,
“Західукргеологія” - 1, ТзОВ “Вікоіл” - 3 (всього - 13 осіб).
На інші галузеві підприємства: ПАТ “Ужгородський “ТУРБОГАЗ” – 2, ТзОВ
“Карпатнафтохім”-2, НТЦ “Промтехдіагностика” - 3 (всього направлено 10 випускників).
Таким чином, в нафтогазову галузь направлено 67 випускників університету - кожний третій від направлених (див. табл. 2.3) .
Таблиця 2.3 - Кількість випускників за спеціальностями, які отримали
довідку-направлення на роботу
Випуск, осіб
№
з/
п

Назва спеціальності

1
2
1 Видобування нафти і газу
2 Газонафтопроводи і газонафтосховища
3 Буріння свердловин
Всього по інституту нафтогазової
інженерії:
4 Геологія нафти і газу
5 Геофізика
Всього по інституту геології та
геофізики:
6 Обладнання нафтових і газових
промислів
7 Технології машинобудування
8 Автомобілі та автомобільне
господарство
9 Технології та устаткування зварювання
10 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
Всього по інституту інженерної
механіки:

всього

3
38

в т.ч. за
держзамовленням

4
38

Направлено на роботу осіб, які
навчались на місці держзамовлення
з них
на підвсьо- приємстна підприго
ва нафто- ємства Ів.газової
Франк. обл.
галузі
5
5

6
5

7

30

30

22

18

4

39(1ін.)
107(1ін.)

32(1ін.)
100(1ін.)

10
37
(37%)

7
30

3
7

16
12
28

16
8
24

5
8
13
(54%)

5
7
12

1
1

29

24

11

8

3

33
13

32
7

25
6

10
-

15
6

2

2

2

-

2

3

2

1

-

1

80

67

45
(67%)

18

30

12

Продовження табл. 2.3
3
4
1
2
11
11
11 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
17
12
12 Комп’ютерні системи та мережі
14
14
13 Автоматизоване управління технологічними процесами
20
13
14 Програмне забезпечення систем
62
50
Всього по інституту інформаційних технологій:
37
26
15 Електротехнічні системи електроспоживання
12
11
16 Прилади і системи неруйнівного контролю
13
13
17 Метрологія та вимірювальна техніка
62
50
Всього по енергетичному інституту:
8
6
18 Екологія та охорона навколишнього
середовища
18
2
19 Геодезія
8
5
20 Землеустрій та кадастр
10
2
21 Геоінформаційні системи і технології
44
15
Всього по інженерно-екологічному
інституту:
21
4
22 Економіка підприємства
5
4
23 Менеджмент організацій і адміністрування
5
2
24 Фінанси і кредит
8
4
25 Облік і аудит
39
14
Всього по інституту економіки та
управління у нафтогазовому комплексі:
17
8
26 Туризмознавство
25
8
27 Архітектура будівель і споруд
42
16
Всього по інституту архітектури,
будівництва і туризму:
17
11
28 Документознавство та інформаційна
діяльність
17
10
29 Переклад
34
21
Всього по інституту гуманітарної
підготовки і державного управління:
498(1 ін.) 357(1 ін.)
Разом по університету:

5
9

6
-

7
9

8
13

2

8
11

10
40
(76%)

–
2

10
38

21

2

19

8

1

7

7
36
(72%)

1
4

6
32

5

-

5

2
5
2

1
-

1
5
2

14
(93%)

1

13

4
3

-

4
3

4
11
(78%)

-

4
11

8
5
13
(81%)

-

8
5
13

6

-

6

5
11
(52%)

-

5
11

220
(62%)

67

153

На регіональні підприємства всіх форм власності Івано-Франківської області
направлено 85 випускників (майже кожен четвертий випускник, що навчався за
держзамовленням, див.таблицю 2.4).
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Таблиця 2.4 - Кількість випускників, направлених на регіональні підприємства
№ п/п

Кількість випускників, які
отримали довідку на
працевлаштування, осіб

Назва підприємства

1

ПАТ “Івано-Франківськцемент”

6

2

ПАТ “Івано-Франківський арматурний
завод”

9

3

ПрАТ “Івано-Франківський
локомотиворемонтний завод”

3

4

ПАТ “Івано-Франківськгаз”

3

5

ПАТ “Нафтохімік Прикарпаття”

2

6

ТзОВ “Уніплит”

3

7

ТзОВ “Карпатнафтохім”

2

8

ВО “Карпати”

2

9

ТзОВ “НТЦ “Промтехдіагностика”

3

10

ТОВ “Електросвіт”

2

11

ТОВ “Тайко Електронікс”

2

11

Обласні автотранспортні підприємства

6

12

Інші ПП,ТзОВ

42

Всього направлених на регіональні
підприємства

85

В підрозділи університету працевлаштовано 3 молодих фахівця.
В рамках співпраці з Івано-Франківським міським центром зайнятості у звітному році відбувся круглий стіл директорів інститутів, співробітників лабораторії
організації практик і зв’язку з виробництвом з представниками центру зайнятості
на тему: “Особливості співпраці університету та Івано-Франківського міського
центру зайнятості з питань профорієнтаційної роботи з урахуванням потреб ринку
праці”, організовано зустрічі випускників ряду інститутів з представниками
центру зайнятості, на яких відбулися тренінги на теми:
- джерела пошуку вакансій. Написання резюме, супровідних та рекомендаційних листів;
– співбесіда з роботодавцем - успіхи і невдачі.
– перше робоче місце - крок до успішної кар”єри (для студентів, які направляються на практику).
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З метою максимального зближення працедавців і випускників були організовані професіографічні екскурсії
на підприємства
ПАТ “ІваноФранківськцемент” та ТОВ “Тайко Електронікс”, на яких випускники мали можливість детально ознайомитись з виробництвом, пройти співбесіду з провідними
спеціалістами підприємств з перспективою майбутнього працевлаштування.
За звітний період університет виконував 39 договорів, угод про співпрацю з
провідними державними та зарубіжними університетами країн Європи, Канади,
Африки, Азії. Варто відзначити активну співпрацю між університетом та Краківською гірничо-металургійною академією імені С.Сташіца (КГМА). У рамках
Угоди про подвійні дипломи між Університетами ступінь магістра AGH в 20152016 навчальному році та міжнародний польський диплом отримали 73 студенти
університету.
Цьогоріч вперше мають можливість навчатися в КГМА студенти спеціальності “Фінанси і кредит” після відкриття відповідної магістерської програми в Інституті економіки та управління у нафтогазовому комплексі.
За Договором з Університетом м.Мішкольц (Угорщина) від 30.06.2015 року
у весняному семестрі 2015-2016 н.р. навчалося п’ятеро студентів нашого університету. Станом на травень 2016 року академічною мобільністю охоплено 87 студентів.

3 Âèñîêîåôåêòèâíà íàóêîâà ³ íàóêîâî-òåõí³÷íà ä³ÿëüí³ñòü
âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
Серед основних тенденцій розвитку світової економіки у ХХI столітті виділяють зростаючу роль науково-технічного прогресу у забезпеченні конкурентоспроможності національних економік, тому прискорений розвиток науковотехнічної й інноваційної сфер діяльності набуває стратегічного значення. Усі реформи в організаційних структурах управління наукою в університеті пов'язані з
пошуком шляхів підвищення ефективності інвестування у дослідження. Своїми
рішеннями адміністрація університету намагається запроваджувати нові стимули
для підвищення результативності наукової діяльності, а також формувати більш
дієві системи генерування знань, їх розповсюдження та продуктивного впровадження в економіку держави.
Інноваційні інфраструктури університету виконують роль ефективного механізму інтеграції наукового і виробничого секторів, чинників інтенсифікації і зде15

шевлення інноваційного процесу, прискорення впровадження наукових розробок
у промисловість. На сьогодні в університеті функціонують: Національний контактний пункт РП Горизонт 2020 ЄС за напрямком “Чиста, безпечна та ефективна
енергія”, Науково-навчальний центр “Енергоефективні технології в системах видобування, транспортування та зберігання нафти і газу”, центр трансферу технологій, науково-освітній центр “Сланцевий газ”, 3 спільних дослідницьких центри
із установами НАН України (“Технологічна безпека обладнання , споруд і трубопроводів у нафтогазовому комплексі”; “Теоретичні та прикладні проблеми геології”; “Нафтогазова геофізика”), Технічний комітет стандартизації ТК 146, центр
спільного користування наукового обладнання, бізнес-інкубатор, наукове містечко “Нова енергія”.
Фінансування наукової діяльності в поточному році здійснювалося за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, проектів міжнародної технічної допомоги та господарської тематики.
Таблиця 3.1 - Загальний обсяг фінансування НДДКР
Категорії робіт

2014
к-сть тис.грн.

2015
к-сть

тис.грн.

2016
к-сть

тис.грн.

Фундаментальні

3

644,5

6

1510,9

5

1150,6

Прикладні

6

1092,0

4

1029,1

5

1033,2

Господарські,
гранти

95

2126,7

77

3119,7

107

2440,0

УСЬОГО

104

3863,2

87

5659,7

117

4623,8

У поточному році отримано 42,7 тис. грн. фінансової підтримки для утримання Мінералогічної колекції геологічного музею університету, яка віднесена до
наукових об’єктів, що становлять національне надбання згідно з розпорядженням
КМУ від 5.12.2007 р. №1103-р. Отримано фінансування Національного контактного пункту (НКП) Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій “Горизонт
2020” в розмірі 50,1 тис. грн. Розвиток НКП сприяє забезпеченню інтеграції сектору наукових досліджень у Європейський дослідницький простір.
Впродовж року науковцями виконувалося 10 робіт за рахунок загального фонду державного бюджету з них – 5 фундаментальних, 5 - прикладних розробок.
Укладено 107 договорів на виконання наукових робіт та надання послуг підприємствам та організаціям, що працюють в реальному секторі економіки. У виконанні наукових досліджень, що фінансуються за рахунок бюджету брали участь
науковці з 22 кафедр, що становить 37% від загальної кількості кафедр. Госпдого16

вірну тематику виконувало 8 кафедр, що становить 14% від загальної кількості
кафедр. Тільки 7 % кафедр виконували впродовж року як держбюджетну так і госпдоговірну тематику.
Господарські, держбюджетні фундаментальні, пошукові та прикладні дослідження, надання науково-технічних послуг виконуються штатними науковопедагогічними працівниками університету.
Згідно зі Стратегією сталого розвитку "Україна - 2020" (Указ Президента
України від 12.01.2015 № 5/2015) та реалізацією «Програми енергонезалежності»
науковці університету розпочали виконання комплексної цільової програми: «Науково-організаційні засади нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу та
диверсифікації постачання енергетичних ресурсів для підвищення енергетичної
безпеки України» (№ РК 0115U007099), головним завданням якої є забезпечення
енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій.
Сформовані основні розділи програми: 1. Шляхи нарощування ресурсів нафти і
газу; 2. Нарощування видобутку та надійного постачання паливно-енергетичних
ресурсів нафтогазової енергетики України, 17 жовтня 2016 року відбувся форум
наукової та виробничої спільнот нафтогазової енергетики України на тему «Нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу: наука, технології, стандартизація
та прозорість».
В університеті сформовано 18 наукових шкіл. Дослідження проводяться за
пріоритетними напрямками, які відповідають державній політиці: енергетика та
енергоефективність; раціональне природокористування; фундаментальні наукові
дослідження з найбільш важливих проблем 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.
Впродовж року науковцями виконувалося 117 робіт за рахунок держбюджету
та за кошти реального сектору економіки.
Результатом досліджень стало створення, удосконалення та впровадження
наступної науково-технічної продукції:
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Таблиця 3.2
№
ч/ч

Назва науково-технічної продукції

Кількісні показники

1

Нормативні документи

4

2

Технології та технічні засоби

3

3

Методи та теорії

3

4

Методики, рекомендації, тощо

53

У 2016 році закінчено та впроваджено у виробництво - 50 тем, впроваджено
у навчальний процес - 41 науковий продукт.
Результатом виконання робіт за рахунок загального фонду державного бюджету стало:
- створення нових методів керування видобутком вуглеводнів через
одержання онлайнової інформації про фазовий склад газорідинних свердловинних
потоків (проф. Райтер П.М.);
- розроблення інноваційних технологій освоєння родовищ природних вуглеводнів з низькопроникними колекторами (проф. Кондрат О.Р.);
- створення методів оптимізації систем електропостачання та електрообладнання електротехнологічних комплексів нафтогазової промисловості за критеріями енергоефективності та надійності (проф. Костишин В.С.);
- розроблення та впровадження приладу для експрес-контролю теплоти згорання природного газу (доц. Яворський А.В.)
Для підприємств нафтогазового комплексу ПАТ “Укртрансгаз”, ПАТ “Укртранснафта” створено 4 нормативні документи (перегляд РД, СОУ, проекти технічних умов), для ПАТ “Івано-Франківськгаз” розроблено та впроваджено експериментальну установку по контролю якості природного газу. Укладено 31 угоду з
підприємствами нафтогазового комплексу на виконання розрахунку нормативних
технологічних втрат та виробничо-технологічних витрат нафти і газу. Продовжуються роботи з енергоаудиту будівель та споруд в Івано-Франківській обл. Продовжуються роботи по наданню послуг з геодезичного контролю стану та деформацій будівельних конструкцій вантажопідіймального обладнання Рівненської
АЕС. Проведено навчання виробничого персоналу ТОВ “Куб-Газ”, зайнятого
освоєнням та ремонтом свердловин під тиском, згідно затвердженої навчальної
програми.
На підставі Наказу МОНУ №973 від 15.08.2016 р. успішно пройшов конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних розробок молодих
18

учених, що виконуватимуться за рахунок видатків державного бюджету, починаючи з 2016 року професор кафедри хімії Побережний Любомир Ярославович, наукова робота: «Моніторинг технічного стану протяжних промислових об’єктів за
складних умов експлуатування»
Відповідно до Постанови президії Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки від 01 червня 2016 року № 2 надана стипендія Кабінету
Міністрів України молодим ученим доцентам кафедри буріння нафтових і газових
свердловин Юричу Андрію Романовичу та Богославцю Володимиру Васильовичу.
На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і
техніки присуджено премію Президента України для молодих вчених 2016 року
доценту кафедри зварювання конструкцій та відновлення деталей машин Біщаку
Роману Тодоровичу за роботу "Розроблення епоксидних нанокомпозитів з поліпшеними трибологічними властивостями для військової техніки, нафтової та газотранспортної промисловості" (Указ Президента України №509/2016 від 17 листопада 2016 року).
Науковцями університету подано 25 заявок на винаходи і корисні моделі.
Отримано 25 охоронних документа (8-винаходи, у співавторстві – 1 закордонний,
17- корисні моделі ).
У поточному році успішно виконано нагляд за сертифікованою системою
управління якістю (СУЯ) НДІ НГЕіЕ. Стан СУЯ відповідає вимогам ДСТУ ISO
9001:2009. Отримано сертифікат на систему управління якістю зареєстрований у
Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО 13 листопада 2015 р. за
№ UA 2.047/09380-15 дійсний до 12.11.2020 р.
З метою пропагування та популяризації наукових розробок університету та
залучення потенційних споживачів науково-технічної продукції науковці університету у звітному році опублікували в різних видавництвах України, країн СНД та
дальнього зарубіжжя 1237 публікацій, з них: 350 статей у фахових виданнях, 71
статей у закордонних виданнях, 28 монографії (7 закордонних), 5 підручників, 84
навчальних посібників, практикумів, словників тощо. Опубліковано 93 статей та
тез конференцій у закордонних виданнях з них - 22 публікацій з імпакт-фактором.
На базі нашого університету проведено 6 конференцій, з них – 3 міжнародні
та університет був співорганізатором 2 міжнародних науково-технічних конференцій.
В університеті видаються 7 фахових журналів : “Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ”, “Науковий вісник”, “Методи і прилади контролю якості”
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і “Нафтогазова енергетика”, “Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування”, ”Економіка та управління в нафтовій та газовій промисловості”, англомовний “Journal of hydrocarbon power engineering”. Університет є співзасновником
2-х фахових журналів: “Розробка родовищ ” (НГУ м. Дніпропетровськ); “Нафтогазова галузь України” (НАК “Нафтогаз України”).
Науково-дослідна робота студентів. Науково-дослідна робота студентів
університету є складовою частиною навчального процесу і призначена для
використання отриманих на лекційних, лабораторних та семінарських заняттях знань під час виконання курсових та дипломних проектів.
Впродовж року до виконання науково-дослідних робіт на платній основі було
залучено 27 студентів .
Протягом 2015/2016 н.р. 49 студентів нашого університету брали участь
у II етапі Всеукраїнських студентських олімпіад, проведених на базі вищих
навчальних закладів України. 14 стали переможцями, де отримали 12 призових
місць (2- перших, 3- других, 7- третіх місць) ІФНТУНГ став базовим для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу захисту студентських наукових робіт у
галузі "Нафтова та газова промисловість". У конкурсі прийняло участь понад 65
студентів із 12 вузів України. 17 студентів нашого вузу вибороли 14 призових
місць у семи номінаціях, а саме: 6- перших, 5- других, 3 – третіх)
З 20 по 24 квітня 2016р. на факультетах була проведена XXVIIІ науково-технічна конференція студентів, було сформовано 10 секцій, у конференції
взяли участь 618 студентів. Переможців нагородили грамотами та рекомендували до вступу у магістратуру.
Міжнародна діяльність ІФНТУНГ
У 2016 році продовжувалась робота університету з розширення міжнародної
співпраці університету з метою інтеграції в освітній та науковий простори Європи, інтенсифікації діяльності університету у світовому науково-освітньому просторі, його популяризації серед установ, організацій та закладів світу, пошуку партнерів для міжнародного співробітництва в рамках Програм Європейського Союзу на підтримку проектів, партнерства, заходів і мобільності у сфері освіти, науки.
Роботу із забезпечення міжнародної інтеграції освіти та науки, участі в реалізації міжнародних проектів та програм забезпечували: 1) відділ міжнародних
зв’язків: протокольний, договірний, інформаційно-документальний, організаційний супровід наукового співробітництва); 2) центр міжнародної інтеграції вищої
освіти: а) протокольний, договірний, інформаційно-документальний, організацій20

ний супровід академічної мобільності; б) навчання іноземних студентів та підготовка іноземних громадян до вступу у ВНЗ України.
Участь у міжнародному співробітництві
Угоди про співпрацю
Важливим елементом налагодження співпраці є укладення міжнародних договорів. На даний час в університеті діє 43 угоди. Цьогоріч укладено 3 нові рамкові угоди у сфері науково-дослідної та освітньої співпраці. Зокрема, підписано
Меморандум про співпрацю з нафтогазовими компаніями Польщі, Меморандум
про співпрацю з Університетом Аклі Моханд Олхадж-Буера в сфері обміну студентами, науково-педагогічними працівниками та угоду між нашим університетом і
вищим навчальним закладом нафтогазавого менеджменту та контролю "Галф
Філд" щодо співпраці у сфері навчання, освіти, мобільності студентів, викладачів,
наукових досліджень.
Участь у міжнародних проектах наукового спрямування
−
Україна-Норвегія
Університет продовжує співпрацю з провідними установами Королівства
Норвегії. Університет бере участь у реалізації проекту Україна-Норвегія «Професійна перепідготовка звільнених у запас кадрових військовослужбовців Збройних
сил України та інших силових структур, членів їх сімей та сприяння їх працевлаштуванню».
- Міжнародна конференція TESHEP
11 липня 2016 р. на базі університету відбулась конференція в рамках 10-ї
"Транс’європейської школи з фізики високих енергій" (TESHEP) за участі представників Посольства Французької Республіки в Україні, а також учасників з країн ЄС.
– Проект 7-ої Рамкової Програми ЄС
609570 Побудова більш ефективного шляху від досліджень до інновацій через співпрацю між країна ЄС та Східного Партнерства у сфері енергоефективності
– INNOVAER-EAST
- Tempus проекти
1) 530576 Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної
та підприємницької діяльності ІТ-студентів – NEFESIE
2) 543966 Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку - HETES
3) 544010 Тренінги по технологіям автоматизації для України – TATU
21

Національний Контактний Пункт програми «Горизонт 2020»
В 2016 продовжує функціонування та активну діяльність Національний контактний пункт (НКП) «Безпечна, екологічно чиста та ефективна енергетика» програми досліджень і інновацій ЄС «Горизонт 2020». Основна мета НКП – підтримка українських організацій, університетів, а також науково-дослідних інститутів,
промислових підприємств та підприємств малого та середнього бізнесу, які бажають приймати участь в науково - дослідних програмах Європейського Союзу та
стати частиною Європейської наукової спільноти.
Організація зарубіжних відряджень
За 2016 рік у зарубіжні відрядження з метою проведення наукових досліджень, викладацької роботи , стажування, участі у міжнародних семінарах, конференціях, робочих зустрічах виїхало 83 науково-педагогічні працівники університету: Австрія (1), Бельгія (2), Білорусія (6), Бразилія (1), Великобританія (1),
Грузія (4), Естонія (1), Іспанія (2), Італія (1), Молдова (1), Німеччина (1) Польща
(33), Португалія (3), Румунія (1), Словаччина (9), Словенія (3), Туреччина (1),
Угорщина (5), Франція (1), Чехія (1), Швеція (2)
Міжнародна академічна мобільність
Співробітники сектора академічної мобільності систематично інформували
підрозділи університету про нові можливості для співпраці у сфері вищої освіти,
сприяли подачі заявок для участі у конкурсах на отримання грантів освітніх програм ЄС, супроводжували подальшій реалізації міжнародних проектів у межах
університету.
−
Програми Erasmus+
Активна робота проводиться в рамках програми академічної мобільності
Erasmus +. Зокрема в другому семестрі 2016 р. на підставі укладеного договору в
Університеті м. Мішкольц (Угорщина) навчалися 5 студентів Університету (напрям підготовки «Науки про Землю» та «Інженерія»). Здійснювалися відрядження
викладачів (по одному з обох університетів) з метою викладання. Продовжується
співпраця з Гданською політехнікою (Польща) на рівні обміну викладачами з метою викладання та стажування (по одному викладачу з кожного університету).
Співробітники сектору академічної мобільності в 2016р. спільно з вузамипартнерами подали 9 заявок для проектів за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність, чотири з яких були відібрані, а саме: з Гданською, Познанською,
Сілезькою та Бялистоцькою політехніками (Республіка Польща).
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−
Міжнародні проекти exTempus
Проект програми Темпус 530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES під
назвою ICo-op “Промислова співпраця та креативна інженерна освіта на основі
дистанційної інженерії та віртуального інструментарію”.
Даний проект тривав 3,5 роки і закінчився 14 квітня 2016р.
Проект програми Темпус 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES під
назвою TATU “Тренінги по технологіям автоматизації для України”.
−
Даний проект повинен був закінчитись у листопаді 2016 року, але у
вересні 2016 року, за проханням консорціуму проекту, Департамент Європейської
Комісії дозволив його продовжити до червня 2017р. Заходи в рамках співпраці зі
Спілкою нафтогазових інженерів
Сектор академічної мобільності співпрацює зі Спілкою нафтогазових інженерів з метою підготовки, організації та проведення лекцій фахівців нафтогазової
галузі, організації та проведення щомісячних навчальних поїздок на підприємства
нафтогазової галузі, участі в технічних конференціях від SPE, підготовки до проведення щорічної конференції «Міжнародний паливний конгрес».
Участь у міжнародних освітніх виставках
Університет був представлений у восьми міжнародних виставках у різному
форматі:
̶ освітня виставка у Каїрі (Єгипет) – участь керівника сектору академічної
мобільності доц. Храбатина Р.І.;
̶ освітні виставки у Абуджа (Нігерія), Аккра (Гана), Яунде (Камерун), Додома (Танзанія), Хараре (Зімбабве), Лусака (Замбія), Александрія (Єгипет) – презентації та рекламні матеріали були розповсюджені іноземними студентами університету та агентами-суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють
набір іноземних студентів відповідно до їхніх контрактів з університетом.
Підготовлені матеріали для посольств Алжиру, Єгипту, Марокко, Лівії, Судану, Іраку, Катару, Лівану, Об’єднаних Арабських Еміратів, Палестини Саудівської Аравії в Україні для реклами освітніх програм університету. Загалом розповсюджено 2500 англомовних буклетів про діяльність університету.

4 Ïîãîäæåííÿ ç Ì³í³ñòåðñòâîì êàíäèäàòóð, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ
Â÷åíîþ ðàäîþ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íà ïîñàäó ïðîðåêòîð³â
В 2016 р. нових призначень на посади проректорів не було.
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5 Ï³äãîòîâêà íàóêîâèõ òà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â
âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿ (êàíäèäàò³â ³ äîêòîð³â íàóê) òà ¿õ àòåñòàö³ÿ
ùîäî ïðèñâîºííÿ â÷åíèõ çâàíü
В університеті успішно функціонують аспірантура та докторантура з 27 і 11
спеціальностей (згідно з переліком наукових спеціальностей затверджених наказом МОНС України 14.09.2011р. № 1057), та відповідно до наказів МОН України
№ 389 від 08.04.2016р., № 443 від 21.04.2016р., № 655 від 10.06.2016р. отримано
ліцензії на підготовку докторів філософії через аспірантуру за 12 спеціальностями
(згідно з переліком галузей знань і спеціальностей, затвердженим Постановою
КМУ від 29.04.2015р. №266).
7 спеціалізованих вчених рад приймають до захисту докторські і кандидатські дисертації, а саме:
1. Д20.052.01 геологія нафти і газу;
Геофізика (спецрада знаходиться на перезатвердженні).
2. Д20.052.02 розробка нафтових та газових родовищ
буріння свердловин
3. Д20.052.03 прилади і методи контролю та визначення складу речовин;
автоматизація процесів керування
4. Д20.052.04 машини нафтової і газової промисловості;
трубопровідний транспорт, нафтогазосховища.
5. Д20.052.05 екологічна безпека (технічні науки).
6. Д20.052.06 економіка та управління підприємствами.
7. К20.052.07 – теорія та історія державного управління;
механізми державного управління.
В таблицях 5.1 та 5.2 наведено показники, що характеризують захист кандидатських і докторських дисертацій за 2014 2015 та 2016 роки у спеціалізованих
вчених радах ІФНТУНГ та інших наукових закладах України працівниками університету, аспірантами та особами, які прикріплені до університету як здобувачі
наукового ступеня кандидата наук.
Таблиця 5.1 - Результати захисту докторських та кандидатських дисертацій в спецрадах університету.
Спецради
Д20.052.01
Д20.052.02
Д20.052.03
Д20.052.04
Д20.052.05
Д20.052.06
К20.052.07
Всього

2014р.
всього

2015р.

Прац., аспір. та
здоб. ун-ту, %,

всього

2д+7к
4к
3к
5к
1д+7к
4к

1д+3к
3к
1к
3к
1д+3к
2к

44%
75%
33%
60%
50%
50%

1к
3к
8к
1д+5к
3к
4к

3д+30к

2д+15к

57%

1д+24к
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2016р.

Прац., аспір. та
здоб. ун-ту, %,

5к
1к
2к
8к

всього

Прац., аспір. та
здоб. ун-ту, %,

62%
17%
67%
-

1д+2к
6к
3к
2д+3к
2д+4к
2д+2к
7к

1д+2к
2к
3к
2д+3к
3к
1д+1к
1к

100%
33%
100%
100%
50%
50%
14%

31%

7д+27к

4д+15к

56%

Таблиця 5.2 - Обсяги підготовки фахівців вищої кваліфікації
Роки

2014

2015

2016

Кандидати наук
Доктори наук

26
4

21
-

30
8

Нижче наведено список співробітників університету, аспірантів та здобувачів, які захистилися у 2016 році в спецрадах ІФНТУНГ (таблиця 5.3) та в інших
наукових закладах (таблиця 5.4).
Таблиця 5.3 - Дисертаційні роботи, захищені у спец. радах ІФНТУНГ
№
п/

ПІБ

Науковий
ступінь

спецраШифр спец-ті Шифрди

Науковий керівник (консультант)

Докторські дисертації
1

Куровець С.С.

д.геол.н

04.00.17

Д20.052.01

Д.геол.-мін.н., проф. Маєвський Б.Й.

2

Криштопа С.І.*

д.т.н.

05.05.12

Д20.052.04

Д.т.н., проф. Вольченко О.І.

3

Джус А.П.*

Д.т.н.

05.05.12

Д20.052.04

Д.т.н., проф. Крижанівський Є.І.

4

Кісь С.Я.*

Д.е.н.

08.00.04

Д20.052.06

Д.е.н., проф. Петренко В.П.

5

Ясінська Йоанна

Д.е.н.

08.00.04

Д20.052.06

Д.е.н., проф. Петренко В.П.

Кандидатські дисертації
1

Мазур А.П. *

К.г.н.

04.00.17

Д20.052.01

К.геол.н., доц. Омельченко В.Г.

2

Багрій С.М.*

К.г.н.

04.00.22

Д20.052.01

Д.геол.-мін.н., проф. Кузьменко Е.Д.

3

Міщук Б.М.*

К.т.н.

05.15.06

Д20.052.02

Д.т.н., проф.. Бойко В.С.

4

Гедзик Н.М.*

К.т.н.

05.15.06

Д20.052.02

Д.т.н., проф. Кондрат О.Р.

5

Слабінога М.О.*

К.т.н.

05.13.07

Д20.052.03

Д.т.н., проф. Горбійчук М.І.

6

Попович О.В.*

К.т.н.

05.11.13

Д20.052.03

Д.т.н., проф. Карпаш М.О.

7

Гуменюк Т.В.*

К.т.н.

05.13.07

Д20.052.03

Д.т.н., проф. Горбійчук М.І.

8

Волинський Д.А.*

К.т.н.

05.15.13

Д20.052.04

Д.т.н., проф. Тимків Д.Ф.

9

Станецький А.І.*

К.т.н.

05.15.13

Д20.052.04

Д.т.н., проф. Побережний Л.Я.

10

Ткач М.Я.

К.т.н.

05.05.12

Д20.052.04

Д.т.н., проф. Копей Б.В.

11

Касіянчук Д.В.*

К.г.н.

21.06.01

Д20.052.05

Д.геол.-мін.н., проф. Кузьменко Е.Д.

12

Михайлюк Ю.Д.*

К.т.н.

21.06.01

Д20.052.05

Д.т.н.,проф. Мандрик О.М.

13

Корчемлюк М.В.

К.т.н.

21.06.01

Д20.052.05

Д.т.н.,проф. Архипова Л.М.

14

Обельницька Х.В.*

К.е.н.

08.00.04

Д20.052.06

Д.е.н., доц. Перевозова І.В.

15

Ісаєва І.М.

К.держ. упр

25.00.02

К20.052.07

Д.е.н., проф. Петренко В.П.
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Таблиця 5.4 - Дисертаційні роботи, захищені у інших навчальних закладах
працівниками, аспірантами та здобувачами ІФНТУНГ

№
п/

Наукова
ступінь

ПІБ

Шифр
спец-ті

Шифр спецради

Наук. Керівник (консультант)

Дата захисту

Докторські дисертації
1

Мельничук С.І.

Д.т.н

05.13.05

2

Варцаба В.І.

Д.е.н

08.00.05

3

Малярчук О.М.

Д.і.н

07.00.01

Д35.052.08 у НУ «Львівська політехніка»
Д44.052.03 Полтавський нац. техн.
ун-т ім. Ю. Кондратюка
Д35.222.01 у Ін-ті українознавства
ім.. Івана Крип’якевича НАН України

Николайчук Я.М. – д.т.н.,
проф.. (Терноп. нац. економічний ун-т)
Петренко В.П. – д.е.н., проф.
директор ІПО (ІФНТУНГ)
Литвин М.Р. – д.і.н., проф.
(Ін-т українознавства ім. Івана
.Крип’якевича)

25.03.2016
29.03.2016
21.06.2016

Кандидатські дисертації
1

Веселовська Н.В.

К.філ
ол.н

10.01.01

Д 26.133.03 у Київському ун-ті імені
Бориса Грінченка

2

Нагорняк Я.П.

К.е.н.

08.00.02

Д20.001.02 у Київ-му нац. ун-ті ім.
Т.Шевченка

3.

Грибінник Ю.І.(

К.філ
ол.н

10.02.04

К76.051.07 у Чернів. нац. ун-ті Ю.
Федьковича)

4

Кухтар Д.В.

К.т.н.

05.24.01

5

Андрусів У.Я.

К.е.н.

08.00.04

6

Гордій О.М.

К.філ
ол.н

10.02.04

7

Ріккарді Г.Б.

К.і.н

07.00.02

8

Боднарук І.Л.

К.е.н.

08.00.05

К20.051.12 у ПНУ ім.. В. Стефаника

9

Гривнак Б.Л.

К.філ
ос.н

09.00.10

Д26.456.01 в І-ті вищої освіти НАПН України

10

Федунишин Л.Л.

К.і.н.

07.00.01

К20.051.05 у ПНУ ім. В. Стефаника

11

Яким І.С.

К.т.н.

05.02.08

К58.052.03 у Терноп. нац. техн. унті ім. і. Пулюя

12

Піх В.Я.

К.т.н.

05.13.05

К58.052.03 у Терноп. нац. техн. унті ім. і. Пулюя

13

Кушнір В.В..

К.фіз
.вих.

24.00.02

К20.051.10 у ПНУ ім.. В. Стефаника

14

Топольницька Т.Б.

К.е.н.

08.00.03

15

Штогрин М.В.

К.філ
ол.н

10.01.01

Д35.052.12 у НУ «Львівська політехн.)
К08.085.04 у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури»
К35.051.15 у Львів. нац. ун-ті ім.
І.Франка
Д35.222.01 в Ін-ті українознавства
ім.. Івана .Крип’якевича НАН України

Д79.051.04 у Чернігівськ. нац. тех. унті

Д26.133.03 у Київськ. ун-ті ім. Бориса Грінченка

Когут О.В. – д.філол.н., проф.
17.02.2016р
(ІФНТУНГ)
Вергун В.А. – д.е.н., , проф.
(Ін-т міжнародних відносин
23.05.2016
Київського нац. ун-ту ім. Т.
Шевченка)
Єсипенко Н.Г. – д.філол.н.,
проф. (Чернів. нац. ун-т ім. Ю. 15.04.2016
Федьковича)
Ільків Є.Ю. – к.т.н., доц. (ІФ26.05.2016
НТУНГ)
Витвицький Я.С. – д.е.н.,
проф. (ІФНТУНГ)
Остапович О.Я. – к.філол.н.,
доц., (ПНУ ім.. Стефаника)
Литвин М.Р. – д.і.н., проф.
(Ін-т українознавства ім. Івана
.Крип’якевича)
Благун І.С. – д.е.н, проф.
(ПНУ ім. В. Стефаника)
Дзвінчук Д.І. – д.філос.н.,
проф. (ІФНТУНГ)
Бурдуланюк В.М. – к.і.н, доц.
(ПНУ ім. В. Стефаника)
Петрина Ю.Д. –д.т.н., проф.
(ІФНТУНГ)
Николайчук Я.М. – д.т.н,
проф. (Терноп. нац. економ.
ун-т)
Фотуйма О.Я. – к.психол.н.
,доц. (ПНУ ім.. В. Стефаника)
Данилюк М.О. – д.е.н., проф.
(ІФНТУНГ)
Когут О.В. – д.філол.н., проф..
(ІФНТУНГ)

28.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
31.05.2016
29.06.2016
23.06.2016
01.07.2016
02.07.2016
16.12.2016
29.09.2016
16.11.2016

Інформацію про присвоєння вчених звань доцента і професора співробітниками університету наведено в таблиці 5.5.
Таблиця 5.5 - Присвоєння вчених звань співробітникам університету
Роки

2014

2015

2016

Доценти
Професори

28
8

60
16

2
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Зниження у 2016 році кількості осіб, кому присвоєно вчене звання, пояснюється затвердженням нового «Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», де зафіксовано жорсткі вимоги щодо знання
іноземної мови, стажування викладачів у закордонних наукових закладах тощо.
У 2016 році зараховано до аспірантури 21 особу, зокрема:
За рахунок державного бюджету:
на денну форму навчання – 13;
на контрактну форму навчання:
на заочну форму навчання – 8;
У поточному році здійснено випуск 24 аспірантів, з них: 16 – навчання з відривом від виробництва, 8 – навчання без відриву від виробництва. Працевлаштовані в організаціях державної форми власності 14 випускників аспірантури з відривом від виробництва, з них в ІФНТУНГ 11 осіб.
У відведений термін захищено дві докторські дисертації: Куровця С.С. (науковий консультант – д.геол.-мін.н., професор Маєвський Б.Й.) та Кіся С.Я. (науковий консультант д.е.н., професор Петренко В.П.), а також шість кандидатських
дисертацій аспірантами з навчанням з відривом та без відриву від виробництва, а
саме:
Навчання з відривом від виробництва
• Михайлюк Ю.Д. керівник – д.т.н., проф. Мандрик О.М.
• Гедзик Н.М.
керівник - д.т.н., проф. Кондрат
• Попович О.В.
керівник - д.т.н., проф. Карпаш М.О.
Навчання без відриву від виробництва
• Корчемлюк М.В. керівник – д.т.н., проф. Архипова Л.М.
• Піх В.Я.
керівник – д.т.н., проф. Николайчук Я.М.
• Яким І.С.
керівник – д.т.н., проф. Петрина Ю.Д.
Кількість осіб, які закінчили аспірантуру з представленням дисертації до захисту становить 25%.

6 Äîäåðæàííÿ ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â îñ³á
³ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè
На даний момент в університеті працює 84 особи з особливими потребами,
які мають відповідні групи інвалідності. Права і законні інтереси даних осіб дотримуються і виконуються.
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7 Âèñîêîåôåêòèâíå ³ ñò³éêå ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íå ñòàíîâèùå
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Ðåíòàáåëüí³ñòü íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ
ï³äðîçä³ë³â. Îäåðæàííÿ òà çá³ëüøåííÿ ïðèáóòêó, â òîìó ÷èñë³ äàí³ ïðî
ïîçàáþäæåòí³ êîøòè, îòðèìàí³ âèùèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì
çà çâ³òíèé ð³ê
Університет провадить фінансово-господарську діяльність відповідно до затверджених 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.
Кошториси надходжень і видатків університету розробляються та виконуються відповідно до «Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до використання кошторисів бюджетних установ», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228.
Дохідна частина загального фонду (ЗФ) – це виділені державою асигнування
на підготовку кадрів та наукову діяльність. Дохідна частина спеціального фонду
(СФ) наповнюється за рахунок надходжень структурних підрозділів університету,
отриманих від надання освітніх, наукових та інших послуг.
На фінансування діяльності університету із державного бюджету в 2016 році
надійшло коштів загального фонду на суму 80 803 500 грн. Кошти використані в
повному обсязі згідно з кошторисом на :
– оплату праці
—
45 059 823 грн.
– нарахування на зарплату
—
9 913 177 грн.
– предмети, матеріали (одяг дітям сиротам)
—
30 000 грн.
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв
—
922 800 грн.
в т.ч.
– теплопостачання
—
16 000 грн.
– електроенергія
—
441 900 грн.
– водопостачання та водовідведення
—
97 900 грн.
– природний газ
—
367 000 грн.
– інші поточні трансферти студентам
—
200 000 грн.
– стипендія студентам, аспірантам та доктора- —
27 055 010 грн.
нтам
– продукти харчування
—
505 890 грн.
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Фонд спеціальних коштів сформовано за рахунок надання освітніх послуг та від
господарської діяльності :
– підготовче відділення
—
127 700 грн.
інститут післядипломної освіти
—
4 522 604 грн.
– підготовка спеціалістів на контрактній осно- —
46 233 267 грн.
ві
– спорткомплекс (абонгрупи з плавання)
—
926 019 грн.
– орендна плата
—
242 448 грн.
– видавничо-поліграфічна діяльність
—
82 766 грн.
– плата за проживання в гуртожитках
—
4 563 297 грн.
– магістратура (платне навчання, держзамов- —
1 346 266 грн.
лення)
– спонсорська допомога, відсотки по депозиту —
1 062 000 грн.
– поліграфічні послуги
—
772 418 грн.
– інші послуги
—
612 084 грн.
– за навчання іноземних громадян на підгото- —
1 641 136 грн.
вчому відділенні
– науково-дослідна робота
—
1 450 280 грн.
—
Разом :
63 582 285 грн.
Спецкошти використані відповідно до затвердженого кошторису на такі цілі:
– оплату праці
– нарахування на зарплату
– на виплату стипендії магістрам галузі знань
«Публічне управління та адміністрування »
– на розвиток навчально-лабораторної та утримання технічної бази університету
– на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
– на оплату інших послуг (крім комунальних)
– платежі до бюджету
Разом :
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—
—
—

32 931 000 грн.
7 245 000 грн.
443 927 грн.

—

4 820 153 грн.

—
—
—
—

10 059 600 грн.
2 300 284 грн.
434 900 грн.
58 234 864 грн.

У 2016 році на дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт (за рахунок загального фонду) поступили кошти із державного бюджету
в сумі 2 418 448 грн.
Відповідно до затвердженого кошторису, кошти використані:
– на заробітну плату і нарахування
—
2 346 238 грн.
на придбання матеріалів та оплату послуг
—
72 210 грн.
Разом

—

2 418 448 грн.

Загалом, за рахунок бюджетних та спеціальних коштів в університеті забезпечено проведення занять за всіма формами навчання, наукові дослідження, функціонування матеріальної бази.
Протягом звітного періоду було закуплено обладнання та інвентар для навчальних аудиторій і гуртожитків ( прилади, комп’ютери, столи, стільці ).
Придбано навчальну і наукову літературу, проведено ремонт обладнання, навчальних корпусів, гуртожитків . Здійснені платежі за комунальні послуги, енергоносії, за охорону об’єктів, податків в бюджет держави.
Фонд оплати праці в університеті формується за рахунок таких джерел :
– кошти загального фонду
—
– оплати за навчання спеціалістів, перепідго- —
товку і підвищення кваліфікації, підготовче
відділення та інші
– кошти за виконані науково-дослідні роботи —
—
Разом :

46 982 967 грн.
32 931 000 грн.
1 020 000 грн.
80 933 967 грн.

За рахунок бюджетних коштів утримувався штат чисельністю 949,2 одиниць,
з них професорсько-викладацький персонал 339,2 одиниць.
За рахунок спецкоштів – 795,4 одиниць, в тому числі ПВП – 328,4 одиниць.
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 772 418 грн. ;
2. Навчально-виробничий центр, де проводяться курси :
- з професійно-технічного навчання студентів та працівників університету
робітничим професіям;
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- підвищення кваліфікації безробітних за договорами з обласним центром зайнятості.
Обсяг наданих послуг 450 850 грн.
3. Курси з підготовки водіїв категорії « В» - обсяг наданих послуг
196 500 грн.
4. Регіональний центр з підготовки (перепідготовки) водіїв, що перевозять
небезпечні вантажі. Обсяг наданих послуг 390 018 грн.
5. Платні абонементні групи з плавання в спорткомплексі університету . Обсяг наданих послуг - 926 019 грн.
Національний технічний університет нафти і газу не прибуткова установа,
тому одержання прибутку від надання освітніх послуг не планувалося.

8 Äîäåðæàííÿ óìîâ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó,
ñòàòóòó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
Сторонами Колективного договору є, з одного боку – адміністрація ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) в
особі ректора, проф. Крижанівського Є.І., який представляє інтереси роботодавця
і має відповідні повноваження, з іншого – первинна профспілкова організація
працівників ІФНТУНГ (ППО ІФНТУНГ), (ст. 4 Закону України «Про Колективні
договори і угоди та ст. 37 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності») – в особі голови ППО, голови профспілкового комітету ППО
ІФНТУНГ, проф. Дранчука М.М., який згідно зі ст. 37 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» представляє інтереси трудового
колективу університету.
Впродовж 2016 року в університеті діє Колдоговір, схвалений конференцією
трудового колективу 24.12.2014 року на термін 2015-2017 р.р.
Впродовж 2016 року трудові і соціально-економічні відносини між адміністрацією та трудовим колективом, захист прав та інтересів працівників університету
регламентувались та врегульовувались відповідно до чинного Колективного договору.
Належно забезпечувався соціальний захист працівників та розвиток соціальної сфери університету, а саме:
1. Вчасно (два рази в місяць) виплачувалась заробітна плата працівникам
університету як виконання головної соціальної гарантії працівникам за виконану
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роботу.
2. Забезпечувались безпечні і здорові умови праці, здійснювались заходи щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням .
3. Створений належний рівень медичного обслуговування, проводились заходи щодо зниження захворюваності студентів та працівників університету.
Однак, реалізація, у повному обсязі, заходів щодо профілактики захворювань
студентів і працівників університету у звітному періоді порівняно з попередніми
роками стала неможливою у зв’язку з ліквідацією фінансування студентського санаторію-профілакторію «Бадьорість» з Фонду соціального страхування.
4. Здійснювалась оздоровлення студентів та працівників на базі відпочинку
“Нафтовик”, та у спортивних групах “Здоров’я”, які функціонують на базі спорткомплексу університету.
5. Вирішувалися проблеми забезпечення студентів гуртожитками та житлові
проблеми працівників через гуртожитки для проживання малосімейних працівників № 4 і № 7.
6. Ефективно експлуатуються збудовані об’єкти теплозабезпечення та нетрадиційних джерел енергії.
Колективним договором передбачено розробку, фінансування та виконання
комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки і гігієни
праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці,
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій та пожеж, проведення заходів з охорони праці.
З метою додержання прав працівників, гарантованих законодавством про
охорону праці, в університеті протягом 2016 р. створені здорові та безпечні умови праці і виконано наступні заходи:
Розроблено і затверджено Комплексні заходи з охорони праці та БЖД щодо
досягнення встановлених нормативів безпеки ,гігієни праці і виробничого середовища, запобігання випадкам виробничого травматизму, профзахворювань, аварій
та пожеж на 2015 – 2017 рр. (п.п. 9.1 Колдоговору).
Відповідно до взятих планових показників «Комплексних заходів» у 2016 р.
виконано таке.
З метою створення здорових та безпечних умов праці в університеті
виконано заходи:
Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання захворюванням, аваріям та пожежам (Додаток №1 колективного
32

договору 2015-2017рр.):
виконано - пункти 1, 3, 5, 7, 16, 17, 22, 23, 24 зокрема:
- п 1. Проведено ремонт з заміною санітарно-технічних вузлів туалетних
кімнат 2 поверху головного корпусу – 108, 639 тис грн.;
- п.3. Облаштовано робочі місця для працівників охорони (встановлено турнікети) для чіткого обліку та безпеки мешканців гуртожитку № 7 - 56 тис грн.;
- п.5. Працівники студмістечка (паспортисти, інженер та директор ) забезпечені комп’ютерною та множильною технікою;
- п.7. Проведено реконструкцію систем опалювання (військова кафедра) 148
тис грн.;
- п.8. Проведено ремонт каналізаційної системи їдальні №1 – 18 тис. грн.;
- п. 17. Забезпечено електричним та ручним інструментом працівників ВГМ8,1 тис. грн.;
- п.16. Проведено випробування (повірка ) засобів захисту служби головного
енергетика – 2500 грн.;
- п.22. Приміщення гуртожитків та навчальних корпусів доукомплектовано
необхідними протипожежними засобами – 10660 грн.;
- п.23. Проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці та цивільного захисту з керівниками університету – 4152 грн;
- п.24. Поновлено та оформлено кутки з охорони праці та безпеки дорожнього руху.
частково виконано - пункти 4, 6, 12, 14, 21 зокрема:
- частково забезпечені робочим інвентарем та інструментом згідно норм прибиральниці, двірників та столярі студмістечка;
- проведено реконструкцію освітлювальної системи і частково замінено лампи та плафони в читальних залах та інших приміщення бібліотеки - 50000 грн.;
- частково доукомплектовано приміщення гуртожитків та навчальних корпусів необхідними засобами захисту від ураження електричним струмом (закуплені
діелектричні килимки);
- освітлення території частково забезпечене і приведено до нормативних вимог;
- частково відновлено роботу автоматичної пожежної сигналізації в гуртожитках та навчальних корпусах.
За ухвалою конференції виконання пунктів 2, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 20 перенесено на 2017 р.
З метою додержання прав працівників, гарантованих законодавством про
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охорону праці в університеті протягом 2016 р. створені здорові та безпечні умови
праці і виконано наступні заходи:
9.1 Розроблено і затверджено Комплексні заходи з охорони праці щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, запобігання випадкам виробничого травматизму, профзахворювань, аварій
та пожеж на 2015 – 2017 рр.
9.2 Заплановані заходи з підготовки до роботи університету в осінньозимовий період виконані в установлений термін.
9.3 Згідно атестації робочих місць за умовами праці, яка проводиться один
раз на 5 років ( 2014 р) вживаються заходи щодо покращення умов праці та надаються відповідні пільги і компенсації за шкідливі та небезпечні умови праці
працівникам університету:
9.4, 9.5 Згідно з додатком №2 Колективного договору ІФНТУНГ (РОЗДІЛ 9.
УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ ) працівникам, зайнятим на роботах з важкими та
шкідливими умовами праці, за переліком видів робіт, професій і посад проводиться додаткова оплата до основного окладу в розмірі від 4% до 12% та додаткові
щорічні відпустки (додатки № 3,4).
9.6 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 спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (додаток №7) – на загальну суму 44371 грн.
Протягом року виробничі служби та навчальні лабораторії і майстерні забезпечуються мийними та дезінфікуючими засобами (милом, содою та іншим) (додаток №8) – на загальну суму 58897 грн.
Проводиться профілактична дезінфекція приміщень навчальних корпусів, гуртожитків та їдальні на загальну суму 36091,0 грн.
9.7 Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці
забезпечуються молоком в кількості 18 чол. (додаток № 6) на загальну суму
26418 грн.
9.8 Протягом року за рахунок коштів університету проведено періодичні
медичні огляди працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними
умовами праці в кількості 53 осіб на загальну суму 3460 грн.
9.9 Постійно здійснювався контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов. За результатами перевірок відділом охорони
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праці видано 22 приписи з призначенням відповідальних осіб та строків усунення
виявлених недоліків. Відділом охорони праці постійно ведеться контроль за їх
виконанням.
9.11 Протягом року відділом ОП та БЖД з 174 працівниками кафедр, відділів та структурних підрозділів університету проведено навчання та перевірку
знань з питань охорони праці, електро- та пожежної безпеки, гігієни праці та надання долікарської допомоги при нещасних випадках.
За рахунок коштів університету пройшли навчання і перевірку знань з питань
охорони праці в Головному навчально-методичному центрі 3 чоловіка на суму –
1080 грн.
9.12 Навчальні лабораторії, комп’ютерні класи, майстерні та гуртожитки забезпечувалися засобами агітації та пропаганди, плакатами, інструкціями та
пам’ятками з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки.
За рахунок коштів університету в 2016 р. закуплено медикаменти на суму
18920 грн., які видано структурним підрозділам для поповнення медичних аптечок.
9.13 В навчально-методичному центрі цивільного захисту та БЖД м. ІваноФранківська пройшли навчання та підвищили свою кваліфікацію 1 заступник керівника об’єкта, 5 керівників занять і 3 члени воєнізованих формувань з питань
готовності до проведення ефективних заходів щодо захисту студентів і працівників університету у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та можливих терористичних актів - 1837 грн.
9.14 Пости хімічного і радіаційного спостереження не передбачаються керівними документами цивільного захисту (наказ МВС 2015 р.).Однак, в разі необхідності, вимірювання рівня забруднення та підвищення радіації проводиться
кафедрою геофізики повіреними приладами.
9.15 Перезаряджено 156 вогнегасників на суму 13826 грн.
Працівникам університету забезпечуються пільги та компенсації за шкідливі
і небезпечні умови праці, встановлені за результатами атестації робочих місць за
умовами праці.
Відповідно до чинних нормативних актів в університеті розроблена та функціонує система управління охороною праці(наказ №103/1 від 12.11.2007р.), згідно
з якою створені і співпрацюють:
- відділ охорони праці і безпеки життєдіяльності;
- постійно-діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці;
- пожежно-технічна комісія;
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- комісія з загального огляду будівель і споруд;
- комісія з прийому в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих
приміщень та обладнання.
В університеті функціонують: філія міської поліклініки № 2 (МП № 2) та
стоматологічний кабінет.
Ефективна робота цих медичних підрозділів впродовж звітного періоду забезпечувалась також і за рахунок спецкоштів університету: частково утримувались їх штати, здійснювались ремонт, благоустрій і господарське утримання.
Лікувально-діагностична робота медичних підрозділів здійснюється за такими напрямками діяльності:
1. Медичне обслуговування працівників університету.
2. Медичне обслуговування студентів.
3. Оздоровлення студентів в спорткомплексі та на базі відпочинку «Нафтовик».
Лікувально-діагностична робота полягає в наданні медичної допомоги студентам і працівникам, оздоровленні студентів, проведенні санітарно-профілактичної
роботи, наданні невідкладної медичної допомоги, диспансеризації студентів та
працівників, у проведенні медичних оглядів.
Щорічним медоглядам охоплені працівники їдалень, гуртожитків та працюючі в шкідливих умовах праці.
На сьогоднішній день філія МП №2 обслуговує 5299 студентів очної форми
навчання, з них: на диспансерному обліку спостерігалось впродовж 2016 року 441
студент в т.ч. з приводу терапевтичної патології 262 особи та 179 - з інших захворювань і ці показники мають тенденцію до зростання.
Вперше взято на диспансерний облік 138 студентів першого курсу з приводу
терапевтичної патології і 38 – з інших захворювань.
Пацієнти диспансерної групи ,,Д” мають право впродовж року консультуватись у вузьких спеціалістів закладу.
Профілактична робота як основний напрямок включає проведення:
1) профілактичних щеплень;
2) бесід і лекцій щодо профілактики захворювань на туберкульоз, СНІД;
3) профілактику захворювань на грип та інших інфекційних захворювань.
У зв’язку із ліквідацією санаторію-профілакторію для збереження функціонування фізіотерапевтичного відділення та кабінетів функціональної діагностики
керівництвом університету було прийнято рішення про оплату роботи лікарів
УЗД, ЕКГ, кардіолога, ЛОР, медсестри фізіотерапевтичного кабінету за рахунок
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спецкоштів університету, що дало можливість здійснити обстеження студентів і
працівників, а саме :
- УЗД – 491 особа,
- ЕКГ – 1067 осіб,
а також проведено 2519 фізіотерапевтичних процедур.
Таким чином, за результатами медоглядів встановлено, що кожного року з
різними вадами здоров`я поступає на 1 курс університету до 12% студентів. З
врахуванням цього наявність в медичному підрозділі вузьких спеціалістів і функціональних приладів та методів обстеження дає можливість самостійно у повному
обсязі проводити ці медогляди.
На базі медичного підрозділу щорічно здійснюється медичний огляд також і
студентів II-V курсів.
На базі відпочинку «Нафтовик» впродовж звітного періоду оздоровлено 217
працівників університету та членів їх сімей.
Покращено житлові умови в малосімейних гуртожитках №4 та №7 одинадцяти сім’ям працівників університету, а на черзі на отримання житла в університеті
знаходиться 96 сімей.
В університеті успішно проводиться значна робота щодо покращення харчування студентів та працівників шляхом розширення асортименту страв, їх якості,
культури обслуговування, зниження цін на продукцію тощо.
На виконання кошторису Колективного договору у 2016 році витрачено
(див.табл.8.1).
Таблиця 8.1 – Кошторис видатків, передбачених на виконання Колективного договору на 2016 р.
Сума, тис. грн.

Перелік видатків

план

факт

1

2

3

1.Одноразова допомога в розмірі одного окладу при
виході на пенсію

25,0

18,7

2.Матеріальна допомога в розмірі 1,0 окладу при
народженні дитини

45,0

52,8

3.Допомога на лікування колишнім працівникам,
що перебувають на пенсії

0,5

0,3

30,0

56,8

4.Грошова винагорода до ювілеїв
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Продовження табл. 8.1
1

2

3

5.Видатки на преміювання працівників за досягнуті
успіхи

320,0

309,5

6.Видатки на оздоровлення працюючих та їх сімей

6,0

5,8

7.Одноразова матеріальна допомога сім`ям померлих

21,0

20,2

8.Матеріальна допомога для придбання ліків

42,0

39,0

9.Допомога в зв`язку з важким матеріальним становищем

250,0

367,1

10.Витрати на заходи з охорони праці

600,0

610,9

РАЗОМ

1339,5

1481,1

В університеті діє Положення про матеріальне стимулювання науковопедагогічних, педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників, докторантів і аспірантів.
Ректор і голова профкому звітують перед колективом на розширеному засіданні профкому у вересні, та в грудні - на конференції трудового колективу.
Протягом 2016 року юридичною службою та профкомом університету надавались працівникам, які працюють у різних структурних підрозділах університету, юридичні консультації, зокрема:
- з трудових питань, а саме: щодо укладання трудового договору/контракту,
зміни істотних умов праці, щодо переважного права на залишення на роботі при
вивільненні працівників (скороченні) у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та працівника
тощо;
- з питань нової редакції Закону України «Про вищу освіту», а саме: права,
обов’язки та гарантії науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників,
робочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників, щодо
повноважень вченої ради, конференції трудового колективу, щодо відрахування,
переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти тощо;
- з житлових питань, а саме: житлові права та обов’язки громадян, в тому числі мешканців гуртожитків, порядку надання житлової площі в гуртожитках, плати за користуванням житловою площею у гуртожитках, виселення з гуртожитку
тощо.
На дошці оголошень первинної профспілкової організації працівників по38

стійно демонструються плакати з інформацією про права працівників, передбачених чинним законодавством.
В університеті створений і діє орган студентського самоврядування у формі
студентського Парламенту, діяльність якого визначена Статутом університету та
Положенням. Студентський Парламент збирається на чергові засідання не рідше
одного разу на місяць.
В університеті успішно функціонують первинні профспілкові організації
студентів та працівників.
У зв’язку із внесенням змін до податкового законодавства України та з метою подальшого збереження університетом статусу неприбуткової організації,
вченою радою університету 02.12.2014 р. було прийняті зміни до статуту, викладені у формі нової редакції та подані в МОН України для затвердження.

9 Ïðîâåäåííÿ ï³äãîòîâêè òà ïåðåï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íèõ,
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ³ ñïåö³àë³ñò³â çàêëàäó, ¿õíüîãî
åêîíîì³÷íîãî, ïðàâîâîãî, ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ, âêëþ÷àþ÷è
îáîâ’ÿçêîâå îñîáèñòå ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ àáî ïåðåï³äãîòîâêó
Підготовка науково-педагогічних працівників в університеті забезпечується
через аспірантуру і докторантуру, порівняльні показники діяльності яких наведені
в п. 5.
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (НПП) в університеті здійснюється з метою вдосконалення їхніх інформаційних компетентностей, що передбачає формування сучасної бази знань з теорії інформації, а також
застосування технічного і програмного забезпечення у своїй професійній діяльності.
В університеті використовуються різні форми підвищення кваліфікації. Найбільш поширені ФПК, стажування і навчання за дистанційною формою. Так, за
звітний період всього підвищили кваліфікацію 52 особи. Через ФПК підвищили
свою кваліфікацію 11 НПП університету: 10 – в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка, 1 – в Хмельницькому національному університеті.
Стажування здійснили 41 НПП університету у вищих навчальних закладах
України. Зокрема в: Національному університеті «Львівська політехніка» – 3 особи; Тернопільському національному економічному університеті – 8 осіб; Фізикомеханічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України – 1 особа; Інституті при39

кладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України – 1
особа та в інших ВНЗ.
Завідувач кафедри транспорту та зберігання нафти і газу проф. М. Д. Середюк підвищила свою кваліфікацію в Галузевому проектному інституті ТОВ
«ІК Машекспорт».
Осередком підвищення педагогічної майстерності НПП, обміну досвідом, поглиблення своїх знань з педагогіки та психології став університетський центр педагогічної майстерності. У звітному році тут підвищили свою кваліфікацію 23
НПП університету та 10 педагогічних працівників Коледжу електронних приладів, що входить до структури університету.
До проведення занять в центрі педагогічної майстерності залучалися науковці та педагоги університету, вищих навчальних закладів міста та області, інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
За звітний період ряд викладачів професорсько-викладацького складу підвищили свій професійний рівень закордоном. Так, зокрема, в Краківській гірничометалургійній академії ім. С. Сташиця (доц. Витязь О. Ю., доц. Омельченко В. Г.,
проф. Копей Б. В.); у Вищій школі Альмамер у м. Варшаві (проф. Кінаш І. П.); у
міжнародній компанії Невшехір – Туреччина (проф. Фадєєва І. Г.); в університеті
Мішкольца – Угорщина (доц. Гриманюк В. І.); у Таллінському університеті – Естонія (доц. Воронич А. Р.); у Проектній фірмі «НРЕ8Sp.zo.o» м. Гдиня – Польща
(проф. Дранчук М. М.).
За укладеними договорами в університеті підвищили свій професійний рівень педагогічні працівники закладів – членів навчально-науково-виробничого
комплексу університету – всього 64 особи. Так наприклад: Коледж електронних
приладів – 13 осіб; Бурштинський енергетичний коледж – 8 осіб; ІваноФранківський державний коледж технології та бізнесу – 11 осіб; Дрогобицький
механіко-технологічний коледж – 4 особи та ін.
Окремі працівники університету підвищують свою кваліфікацію, працюючи
в різних наукових, методичних та профільних радах та комісіях. Там вони мають
можливість ознайомитись з новітніми проектами та програмами, часто виконують
експертизи таких проектів, що сприяє поглибленому вивченню проблем,
пов’язаних з розглядуваними проектами. В науково-методичних комісіях сектору
вищої освіти Науково-методичної ради МОН України, як зазначалося в п. 1, працюють завідувач кафедри основ геології та екології Хомин В. Р. (підкомісія 103.
Науки про Землю), завідувач кафедри комп’ютеризованого машинобудівного виробництва Панчук В. Г. (підкомісія 131. Прикладна механіка), завідувач кафедри
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розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ Кондрат О. Р. (підкомісія
184. Гірництво та нафтогазова інженерія та технології), завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру Приходько М. М. (підкомісія 193. Геодезія та землеустрій), керівник центру дистанційного навчання університету доц. Піндус Н. С.
(підкомісія 302. Дистанційне навчання). В наукових секціях ради по науці МОН
України задіяні: д.т.н., проф. Карпаш М. О. (секція – Наукові проблеми матеріалознавства), д.т.н., проф. Кондрат О. Р. (секція – Технології видобутку та переробки
корисних копалин), д.геол.н., проф. Хомин В. Р. (секція – Науки про Землю).
Ректор університету є членом Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, головою експертної ради з розробки корисних копалин та металургії
ДАК, членом колегії Держінспекції освіти МОН України, першим заступником
голови секції екології та раціонального природокористування Комітету з Державних премій України в галузі, членом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, членом Ради державного фонду фундаментальних досліджень, членом Президії Західного наукового центру Міністерства освіти і науки
України та Національної академії наук України.

10 Çàõèñò ³íôîðìàö³¿, ùî ñêëàäàº äåðæàâíó, ñëóæáîâó
òà êîìåðö³éíó òàºìíèöþ â³äïîâ³äíî äî Çàêîí³â Óêðà¿íè
“Ïðî äåðæàâíó òàºìíèöþ”, “Ïðî ³íôîðìàö³þ”
Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за своїм призначенням виконує державні завдання
та функції, які пов'язані з державною військовою таємницею відповідно до Законів України " Про державну таємницю", "Про інформацію", "Порядку організації
та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях" (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року №
939 та інших нормативно-правових актів про державну таємницю. На кафедрі військової підготовки ведуться роботи таємного характеру, які пов'язані з підготовкою військових фахівців-офіцерів для проходження військової служби за контрактом і офіцерів запасу згідно замовлення Міністерства оборони України.
Кафедра військової підготовки має спеціальний дозвіл на провадження цієї
діяльності.
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Допуск та доступ військовослужбовців, працівників та студентів кафедри
військової підготовки університету до відомостей, що становлять державну вїйськову таємницю, організований та здійснюється у суворій відповідності до вимог
Порядку, згідно з номенклатурою посад військовослужбовців та працівників кафедри військової підготовки, які підлягають оформленню на допуск до державної
таємниці, 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 секретної
частини, кімната для роботи з МНСІ та клас для роботи з МНСІ .
Канцелярія університету організовує роботу з документами, що містять
службову інформацію відповідно до вимог Постанови КМУ від 19 жовтня 2016 р.
№ 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію".
Керівники структурних підрозділів здійснюють контроль за дотриманням
порядку підготовки документів з грифом “Для службового користування”, їх зберігання і використання.

11 Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà, âæèâàííÿ çàõîä³â ùîäî âäîñêîíàëåííÿ óïðàâë³ííÿ, çì³öíåííÿ äîãîâ³ðíî¿, òðóäîâî¿ äèñöèïë³íè â òîìó
÷èñë³ äàí³ ïðî âèïàäêè ïîðóøåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà êðèì³íàëüíèõ
ñïðàâ ïðîòè ÷ëåí³â êîëåêòèâó, â òîìó ÷èñë³ ó çâ’ÿçêó ³ç ïîðóøåííÿì
÷èííîãî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà
З метою дотримання законодавства в університеті юрисконсультами візуються накази, розпорядження, різноманітні договори, посадові та робочі інструкції,
інструкції з охорони праці і техніки безпеки, інші документи, що мають правовий
характер. Усі накази і розпорядження ректора, в тому числі і ті, згідно з якими
працівники університету та студенти притягаються до дисциплінарної відповідальності, в обов’язковому порядку вивчаються юрисконсультами університету на
предмет відповідності чинному законодавству України. При накладенні на працівників дисциплінарних стягнень усі документи ретельно розглядаються та готуються відповідні юридичні висновки про наявність чи відсутність в діях працівників складу дисциплінарного проступку.
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Притягнуті до дисциплінарної відповідальності працівники своєчасно ознайомлювались з такими наказами, і на які оскаржень в судовому порядку не було.
За звітний період 2-м працівникам та 37-ми студентам університету накладені дисциплінарні стягнення у вигляді доган.
Здійснюється також контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового
розпорядку університету, спрямованих на підвищення ефективності праці та зміцнення трудової дисципліни. Трудова дисципліна в університеті забезпечується
методами переконання та заохочення до сумлінної праці, а до порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу.
В 2016 році фактів поновлень на роботі працівників за рішенням суду, звільнених з ініціативи університету, не було. Звільнення, які мали місце, проводились
в суворій відповідності з вимогами чинного трудового законодавства та іншими
нормативно-правовими актами України.
Протягом 2016 pоку відсутні випадки притягнення працівників університету
до кримінальної та/або адміністративної відповідальності.
Юрисконсультами надаються працівникам та особам, які навчаються в університеті, безкоштовні консультації з різних юридичних питань, зокрема в цивільних, господарських, сімейних, цивільно-процесуальних, трудових, адміністративних взаємовідносин, а також щодо навчання, побуту і дозвілля студентів, порядку проживання у гуртожитках та сприянні їхньому працевлаштуванні.
Судові (цивільні, господарські, адміністративні) справи, які знаходились на
розгляді в судах різних інстанцій і за результатами яких прийняті рішення, більшість з них вирішені на користь університету. Наприклад: визнання правомірними дій ректора університету щодо відповіді на звернення Всеукраїнської громадської організації «Комітет конституційно-правового контролю України та відмова
у стягненні матеріальної шкоди в загальній сумі 10 280,00 грн. Випадків претензійних звернень або позовів щодо стягнення коштів з університету за рішеннями
господарських або загальних судів не було.
В університеті діє Комітет з конкурсних торгів для забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів та Комісія/робоча група
щодо проведення конкурсу на право оренди державного майна та здійснення організаційних відносин пов’язаних з передачею в оренду фізичним і юридичним
особам державного майна.
В поточному році проводився моніторинг щодо недопущення заборгованості
за цільовими державними кредитами для здобуття вищої освіти, житловокомунальними послугами в гуртожитках, а також по орендній платі.
43

Також, з метою попередження фактів порушення трудової дисципліни, норм
поведінки, педагогічної етики і моралі юрисконсультами періодично проводилась
консультаційно-роз'яснювальна робота з працівниками та студентами університету.

12 Âæèâàííÿ çàõîä³â ùîäî ñòâîðåííÿ â êîæíîìó ñòðóêòóðíîìó
ï³äðîçä³ë³ ³ íà êîæíîìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ óìîâ ïðàö³ â³äïîâ³äíî
äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà, à òàêîæ äîäåðæàííÿ ïðàâ ïðàö³âíèê³â,
ãàðàíòîâàíèõ çàêîíîäàâñòâîì ïðî ïðàöþ
На виконання програми розвитку університету на 2011-2020 роки та з метою
забезпечення в кожному структурному підрозділі належних умов праці господарськими службами університету придбано необхідні матеріали та виконано значний комплекс ремонтно-будівельних, санітарно-технічних та господарських робіт
на загальну суму 4 038 110 грн.
Відділом капітального та поточного ремонту університету були виконані будівельно-ремонтні роботи в навчальних корпусах та гуртожитках як підрядним,
так і господарським способами. Загальна вартість робіт у 2016 році склала
3 326 338 грн.
Так, у 2016 році на ремонт навчальних корпусів і гуртожитків підрядним
способом використано коштів на суму 1280,044 тис. грн., господарським способом – на суму 2046,294 тис. грн., в т. ч. на ремонт гуртожитків – 767,405 тис.
грн.
З метою забезпечення належної якості робіт до їх виконання допускались
тільки ті будівельні організації, які мали відповідні ліцензії на проведення ремонтно-будівельних робіт.
Підрядними організаціями у 2016 році виконано такі роботи:
– капітальний ремонт блоку «А» головного навчального корпусу на суму
257,3 тис. грн.;
– поточний ремонт їдальні №1 на суму 259,4 тис. грн.;
– поточний ремонт приміщення колишньої бойлерної на суму 172,3 тис.
грн.;
– поточний ремонт навчального корпусу № 1 (влаштування тяжів) на суму
23,5 тис. грн.;
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– здійснено заміну вікон та дверей в навчальних корпусах і гуртожитках на
суму 567,544 тис. грн., а саме, проведено заміну:
вікон в навчальному корпусі № 9 (виносна аудиторія, к. 9207, 9206, коридор 2-го пов.);
вікон в навчальному корпусі № 5 (к. 5310);
вікон в навчальному корпусі № 4 (к. 4307а, 4303, 4303а);
вікон в гуртожитку № 7 (секції № 18, 20);
вікон в головному навчальному корпусі (к. 0520, туалет 2-го пов.);
дверей в навчальному корпусі № 7;
дверей в гуртожитку № 5;
дверей в гуртожитку № 6;
дверей в навчальному корпусі № 1.
Господарським способом зокрема виконано такі роботи:
- в головному навчальному корпусі здійснено ремонт аудиторій на суму
108,639 тис. грн.;
- в навчальному корпусі № 1 проведено ремонт аудиторій, коридору 2-го
поверху і сходової клітки на суму 104,978 тис. грн.;
- в корпусі № 4 здійснено ремонт аудиторій, сходових, туалетів 3-го поверху на суму 225,46 тис. грн.;
- в корпусі № 5 – ремонт аудиторій на суму 58,677 тис. грн.;
- в корпусі № 3 проведено ремонт аудиторій на суму 108,108 тис. грн.;
- в корпусі № 9 здійснено ремонт аудиторій, коридору, даху на суму
190,289 тис. грн.;
- в приміщеннях кафедри військової підготовки проведено ремонт кімнат
на суму 34,385 тис. грн.;
- в спорткомплексі відремонтовано цоколь манежу на суму 15,231 тис.
грн.;
- в гуртожитку № 2 – відремонтовані санвузли, кімнати, здійснено благоустрій території на суму – 336,866 тис. грн;
- в гуртожитку № 3 відремонтований дах на суму 59,732 тис. грн.;
- відремонтовані кухні, санвузли, сходові в гуртожитку №5 на суму
106,917 тис. грн. та в гуртожитку № 6 на суму 86,922 тис. грн. ;
- в гуртожитку № 7 відремонтовані секції № 20, 24, кухні, санвузли та коридори секцій 2-16 на суму 130,922 тис. грн.
Відділом головного енергетика проводились роботи зі створення безпечних
умов праці та проживання студентів в гуртожитках.
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Роботи проводились тільки господарським способом, а їх загальна вартість
клала 140 тис. грн. Зокрема, виконано часткове освітлення території університету;
проведено реконструкцію освітлювальної системи із заміною ламп в читальних
залах бібліотеки; доукомплектовано приміщення гуртожитків та навчальних корпусів необхідними засобами захисту від ураження електричним струмом.
Відділом головного механіка проводились ремонтно-монтажні роботи в системах водопостачання і водовідведення, а також комплекс робіт із підготовки тепломереж до опалювального періоду. Роботи виконувались як підрядним, так господарським способами на загальну суму 284,470 тис. грн.
Підрядним способом проводилися такі роботи:
- ремонт тепломереж кафедри військової підготовки на суму 148,114 тис.
грн.;
- ремонт систем водопостачання та каналізації гуртожитку № 3, на суму
21,021 тис. грн.
Господарським способом проводився ремонт каналізаційної системи студентської їдальні та інші сантехнічні роботи на об’єктах університету загальною
сумою 115,335 тис. грн.
Для забезпечення належного стану охорони об’єктів університету та безпеки
студентів у 2016 році підрядним способом були виконані роботи вартістю 187,397
тис. грн., в тому числі:
- встановлені 19 камер відеоспостереження в гуртожитку № 7 та відеореєстратор з монітором, який виведений на пост охорони головного корпусу;
- встановлені камери відеоспостереження в головному корпусі та корпусі
№ 1, а також в гуртожитку № 3, 5, 7, що дає можливість детально контролювати
рівень безпеки даних об’єктах. Вартість робіт становила 159,759 тис. грн.
Також з метою економії коштів на оплату праці сторожів, встановлено
централізовану систему охорони (ТзОВ « Арте») в корпусі № 12 (вул. Короля Данила) вартістю 27,638 тис. грн.
З метою обслуговування літніх практик студентів та виконання господарських робіт в університеті, навчально-науковою автотранспортною лабораторією
було проведено роботи з ремонту транспортних засобів на суму 99,905 тис. грн.
З метою створення здорових та безпечних умов праці в університеті виконано наступні комплексні заходи, спрямовані на забезпечення нормативів безпеки
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони
праці, запобігання захворюванням, аваріям та пожежам (Додаток №1 колективного договору 2015-2017рр.):
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13 Âèêîíàííÿ ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ
äåðæàâíîãî ìàéíà òà éîãî çáåðåæåííÿ ³ ðàö³îíàëüíîãî
âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â, à òàêîæ ïîêàçíèê³â ìàéíîâîãî
ñòàíó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 19 áåðåçíÿ 1993 ðîêó ¹ 203
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 тощо)
та кошти, передані йому в оперативне управління і постійне користування Міністерством освіти і науки України. Все майно, яке знаходиться на балансі університету, ефективно використовується в навчальному процес, науковій та господарській діяльності та перебуває на зберіганні у матеріально-відповідальних осіб, які є
на кожній кафедрі чи структурному підрозділі. З кожною матеріальновідповідальною особою укладена угода про повну матеріальну відповідальність.
Фактична наявність та умови зберігання матеріальних цінностей перевіряються
щорічно шляхом проведення інвентаризації.
Майновий стан університету характеризують такі показники:
Необоротні активи університету на 01.01.2017 року складають:
- основні фонди – 133,4 млн. грн. ;
- залишкова вартість – 49,7 млн. грн. ;
- знос – 84,7 млн. грн. ;
- нематеріальні активи – 0,6 млн. грн.;
- інші необоротні активи – 10,9 млн. грн.
Оборотні активи університету станом на 01.01.2017 р. складають 20,0
млн. грн.
Протягом року відбувався рух основних засобів, а саме:
- придбано за рахунок спецкоштів основних засобів на суму 1,7млн. грн., в т.
ч за рахунок спонсорської допомоги на суму 400,1 тис. грн., навчальної літератури на суму 107,5 тис. грн.;
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-

списано морально зношених основних засобів на суму 1094,2 тис. грн.
Отримано спонсорської допомоги на суму 240,1 тис. грн., зокрема, отрима-

но допомоги від БО »БФ Мій університет» на суму 94,2 тис. грн.
За звітний період працівниками університету отримано 20 патентів та винаходів на суму 77,7 тис. грн.
Відчуження або безкоштовної передачі майна з балансу на баланс у 2016
році не було. Позики та кредити банків для здійснення фінансово-господарської
діяльності у 2016 році не використовувались.
Тимчасово вільні кошти університет, на вигідних умовах розміщував на
депозитних рахунках в державному банку АТ «Укргазбанк» та отримав за звітний період у вигляді нарахування відсотків за користування депозитними ресурсами 822,0 тис. грн.

14 Ñâîº÷àñí³ñòü ðîçðàõóíê³â ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè
òà îðãàí³çàö³ÿìè, áàíêàìè òà ³íøèìè îðãàí³çàö³ÿìè
Взаєморозрахунки з організаціями, підприємствами, банківськими установами здійснювались на підставі укладених договорів, що реєструвались в Головному управлінні казначейської служби України в Івано-Франківській області
протягом року.
Оплата за отриманий товар, надані послуги, виконані роботи здійснювалась
університетом своєчасно за фактом поставки на склад (або безпосередньо в підрозділи) товарно-матеріальних цінностей чи виконання (за наперед погодженими,
затвердженими кошторисами), робіт та наданих послуг.
Станом на 01.01.2017 року в університеті відсутня заборгованість за надані
послуги, виконані ремонтно-будівельні роботи, отримані товарно- матеріальні
цінності за всіма програмами.
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15 Ö³ëüîâå òà åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ êîøò³â
çàãàëüíîãî òà ñïåö³àëüíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó
Фінансування університету проводиться на нормативній основі за рахунок
державного бюджету, а також за рахунок надання платних послуг, проведення науково-дослідних робіт, коштів від господарської діяльності, благодійних внесків
та грантів. Розмір зведеного бюджету за 2016 рік складає 152,70 млн. грн., в тому
числі доходи з державного бюджету склали 86,5 млн. грн., спеціального фонду 60,9 млн. грн. Надходження з державного бюджету зросли у порівнянні з 2015 р.
на 3,3 млн. грн. за рахунок збільшення розміру заробітної плати та стипендії. Доходи спецфонду збільшились на 10,6 млн. грн. в основному за рахунок збільшення кількості іноземних студенів, надання додаткових видів послуг, зокрема організації курсів з вивчення іноземних мов, роботи гуртків тощо. У структурі затрат
поточні видатки на зарплату, нарахування на зарплату, соціальні виплати і утримання університету складають 96 %. Збільшення видатків на зарплату у зв’язку з
її ростом, на комунальні послуги у зв’язку з ростом тарифів та цін на матеріальні
ресурси призвело до зменшення витрат на капітальні видатки, в тому числі і на
придбання нового обладнання. Так, на придбання навчального обладнання, капітальний ремонт аудиторій університет витратив у 2016 році 1,7 млн. грн.
На кінець року кошти загального фонду використані в повному об’ємі.
Залишок коштів по рахунках спеціального фонду за програмами 2201160 та
2201040 на 01.01.2017 р. становить – 20,2 млн. грн.
В процесі діяльності фінансово-економічних служб університету забезпечено прозорість складання кошторису та використання коштів відповідно до кошторисних призначень. Інформація про фактичне використання коштів за всіма програмами та за видами в розрізі загального та спеціального фондів щокварталу
розміщувалась на сайті університету а також на єдиному веб - порталі використання публічних коштів «ЄДАТА».
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16 Ñâîº÷àñíå ³ ïîâíå âíåñåííÿ ïëàòåæ³â äî áþäæåòó, âêëþ÷àþ÷è
âíåñêè äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó, âèêîíàííÿ êîøòîðèñ³â äîõîä³â òà
âèäàòê³â íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, íåäîïóùåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çàðîá³òíî¿
ïëàòè, çà ñïîæèò³ åíåðãîíîñ³¿ ³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà äîòðèìàííÿ
ñïîæèâàííÿ ¿õ ó ìåæàõ äîâåäåíèõ ë³ì³ò³â
У звітному періоді університет був платником податків та платежів до бюджету, а саме: податку на додану вартість від платних послуг, збору за використання водних ресурсів, екологічного податку, земельного податку. Платежі єдиного соціального внеску проводились у встановлені законодавством терміни та зафіксовані у відповідних деклараціях та в терміни виплати зарплати.
За звітний період університетом внесено до держбюджету податків та платежів на суму 43211,6 тис. грн., в т. ч податку на додану вартість - 1220,5 тис.
грн., податку з доходів громадян - 10579,5 тис.грн., військового збору -1147,5 тис.
грн., інших податків та платежів на суму 434,9 тис. грн., єдиного соціального внеску - 29831,6 тис. грн.
Заробітна плата та пов’язані з нею податки виплачувались регулярно (без
зривів та затримок) два рази на місяць з авансовим платежем в тому числі. На кінець кожного місяця по виплаті зарплат та нарахувань фіксувалась відсутність
кредиторської заборгованості. Відповідно до законодавства працівникам університету виплачувались надбавки за складність та напруженість в роботі та за виконання додаткових обсягів робіт. Протягом року тричі збільшувалась зарплата всім
працівникам університету.
Споживання енергоносіїв відбувалось за встановленими лімітами без перевитрат. Відповідно, у встановлені терміни проводився розрахунок за спожиті енергоносії та комунальні послуги в межах кошторисних призначень. Протягом року
в університеті не було заборгованості за отримані комунальні послуги.
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17 Äîòðèìàííÿ âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó îáñëóãîâóâàííÿ
³ âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â, óêëàäåííÿ äîãîâîð³â îðåíäè
íåðóõîìîãî ìàéíà, çàêð³ïëåíîãî çà íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì íà ïðàâ³
îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ òà ñâîº÷àñí³ñòü ðîçðàõóíêó çà íèìè
В університеті створена та функціонує система контролю за дотриманням

âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó îáñëóãîâóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â, óêëàäåííÿ äîãîâîð³â îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà.
Ó çâ³òíîìó ðîö³ äоговори оренди укладалися з дозволу МОН України і
Фонду державного майна України та відповідно до законодавства. В оренду надавалися приміщення, які не належали до аудиторного фонду та з метою покращення соціально-культурних та побутових умов навчання та проживання студентів і
працівників університету. Бухгалтерією університету проводилось нарахування
орендної плати та здійснювався постійний контроль за своєчасною сплатою орендних платежів.
У 2016 році університет мав укладені договори оренди на нежитлові приміщення з 11 суб’єктами господарювання. Загальна площа приміщень навчального
закладу складає 114,5 тис. кв. м, здана в оренду площа - 1419.9 кв. м.
За звітний період від оренди приміщень університет отримав 242,4 тис. грн.,
також орендарями відшкодовано за використані комунальні послуги 254,7 тис.
грн. та ПДВ 90,3 тис. грн.
Відчуження майна та землі не відбувалось. Все майно, що закріплене за навчальним закладом на праві оперативного управління, знаходяться на балансі університету.

18 Âæèâàííÿ çàõîä³â äî çàïîá³ãàííÿ ïðîÿâàì êîðóïö³¿
òà õàáàðíèöòâà â óí³âåðñèòåò³
З метою, підвищення ефективності здійснення роботи щодо запобігання і
протидії корупції в університеті та на виконання ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» Підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ІФНТУНГ (далі Підрозділ) розроблено та затверджено 26.01.2016р. ректором університету Антикорупційну програму на 2016 рік. Протягом 2016 року Підрозділом здійснена належна робота для запобігання і протидії корупції в університеті, а
саме:
51

- надавали роз’яснювальну, методичну, консультаційну допомогу працівникам та студентам з питань антикорупційного законодавства;
- здійснювали розгляд та аналіз звернень працівників і студентів, які вбачали
корупційні правопорушення;
- надавали суб’єктам звернення до університету своєчасно, достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до Законів України
«Про доступ до публічної інформації» та «Про запобігання корупції»;
- забезпечили своєчасне, у повному обсязі подання працівниками університету декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за
2015 рік;
- забезпечили спільно з ректоратом прозорість вступної кампанії шляхом
профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл та коледжів, висвітлення її у
засобах масової інформації, на веб-сайті університету і на спеціальних стендах,
доступних широкій громадськості;
- здійснювали заходи щодо запобігання конфлікту інтересів, зокрема до
складу органів управління, робочих і дорадчих органів університету (вчена рада
університету, ректорат, приймальна комісія, тендерний комітет) включено представника Підрозділу з метою недопущення випадків прийняття рішень в супереч
антикорупційному законодавству та статуту університету;
- забезпечили функціонування телефону довіри і поштової скриньки для
скарг та/або пропозицій;
- забезпечили дотримання Етичного кодексу викладача та студента під час
реалізації навчального процесу тощо.
За звітній період працівники та студенти університету не притягувались до
відповідальності за корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення.

19 Ñêëàäàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ð³÷íîãî êîøòîðèñó
äîõîä³â ³ âèäàòê³â íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà ïîäà÷ó éîãî
íà çàòâåðäæåííÿ äî Ì³í³ñòåðñòâà, à òàêîæ ñâîº÷àñíå ïîäàííÿ
ô³íàíñîâî¿ òà ñòàòè÷íî¿ çâ³òíîñò³, íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿
ïðî ìàéíîâèé ñòàí íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
Питання фінансової дисципліни та контролю постійно перебували в центрі
уваги ректорату.
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Бухгалтерією та планово-фінансовим відділом університету відповідно до
вимог Бюджетного кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні” та наказу Державного казначейства України № 2
від 05 01 2011р. складалася фінансова та бюджетна звітність, формувався кошторис доходів і видатків університету на 2016 р. та вносились зміни до нього. Протягом 30 календарних днів з дня затвердження розпису бюджету кошторис закладу подавався на затвердження до Міністерства освіти і науки України.
В ГУДКСУ в Івано-Франківській області надавались щомісячні звіти щодо
дебіторської і кредиторської заборгованості та квартальні звіти про надходження
та цільове використання коштів загального фонду, спецфонду, спонсорської допомоги.
Університет своєчасно подавав фінансову та статистичну звітність, а також інформацію про майновий стан університету до Міністерства освіти і науки
України, Державної податкової служби та статуправління.
Працюючи в непростих умовах, Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу став визнаним в Україні і за її межами центром нафтогазової освіти і науки. Тут створена потужна навчально-наукова база, працюють
ефективні наукові школи, зростають молоді фахівці вищої кваліфікації. Тільки за
останні п’ять років серед молодих вчених віком до 45 років захищено 30 докторських та понад 150 кандидатських дисертацій.
Університет стабільно піднімається по щаблях різних рейтингів.
Так, в рейтингу ТОП-200 з 2009 до 2016 року з 47 перемістився на 30 місце.
За рейтингом «Вебометрікс» з 2013 до 2016 року перемістився з 43 до 21 місця. За
цим рейтингом за цей час у світі піднявся майже на 3,5 тис. позицій. За консолідованим рейтингом за два останні роки університеті піднявся з 41 на 32 позицію.
Університет сьогодні є комплексною багатогранною структурою, що
об’єднує потужний різновекторний інтелектуальний потенціал, який може вирішувати складні завдання процесів забезпечення сталого розвитку держави. Особливістю нашого університету є те, що його інтелектуальний потенціал зорієнтований на вирішення стратегічних завдань енергетичної безпеки держави. Реалізовуючи напрацювання вчених університету, можна створити прорив держави в забезпеченні паливно-енергетичними ресурсами, зокрема, збільшити власний видобуток енергоносіїв – нафти і природного газу та оптимізувати диверсифікацію
їх постачання.
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