
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  НАФТИ  І  ГАЗУ 

Н А К А З 

м. Івано-Франківськ 

___14 травня 2018 р.____                                                                       № _119________ 

 

Про внесення змін до структури  

університету 

 

З метою оптимізації структури університету, підвищення продуктивності 

праці та покращення якості освітніх та інших послуг, що надаються 

університетом, відповідно до ст. 33, 34, 36 Закону України «Про вищу освіту», 

Статуту університету, п.1. ст. 40 Кодексу Законів про працю України, а також у 

зв’язку із змінами в організації праці в університеті та на виконання рішення 

Вченої ради університету (протокол № 02/585 від 23.04.2018 р.), 

НАКАЗУЮ: 

1. З 27.08.2018 р. ліквідувати наступні структурні підрозділи 

університету та скоротити штатні одиниці (посади): 

1.1. Енергетичний інститут (1 ставка директора, 1 ставка методиста, 1 

ставка диспетчера); 

1.2. Інженерно-екологічний інститут (1 ставка директора, 1 ставка 

диспетчера, 2 ставки секретаря-друкарки); 

1.3. Кафедру транспорту та зберігання нафти і газу (12 ставок науково-

педагогічних працівників, 1 ставка завідувача лабораторії, 2 ставки інженера І 

категорії); 

1.4. Кафедру спорудження та ремонту газонафтопроводів і 

газонафтосховищ (9,5 ставок науково-педагогічних працівників, 2 ставки 

завідувача лабораторією, 1 ставка провідного інженера, 1 ставка інженера І 

категорії, 1,5 ставки інженера ІІ категорії); 

1.5. Кафедру логістичної інфраструктури нафтогазового комплексу (4,5 

ставки науково-педагогічних працівників, 0,5 ставки провідного інженера); 

1.6. Кафедру безпеки життєдіяльності (13,5 ставки науково-

педагогічних працівників, 1 ставка завідувача лабораторією, 1 ставка 

провідного інженера); 

1.7. Кафедру економічної геології (з розподілом штату кафедри між 

кафедрою геології та розвідки нафтових і газових родовищ та кафедрою 

загальної, інженерної геології та гідрогеології) (6,5 ставок науково-

педагогічних працівників, 1 ставка інженера І категорії); 



 

  

1.8. Кафедру нафтогазового обладнання (15 ставок науково-

педагогічних працівників, 1 ставка завідувача лабораторією, 1 ставка 

провідного інженера, 1,7 ставки інженера, 1 ставка техніка І категорії); 

1.9. Кафедру нафтогазової гідромеханіки (5,4 ставок науково-

педагогічних працівників, 1 ставка завідувача лабораторією, 1 ставка 

провідного інженера, 1 ставка інженера І категорії, 1 ставка інженера ІІ 

категорії); 

1.10. Кафедру механіки машин (7,9 ставки науково-педагогічних 

працівників, 1 ставка завідувача лабораторією, 1 ставка провідного інженера, 1 

ставка інженера І категорії); 

1.11. Кафедру прикладної механіки (6,33 ставки науково-педагогічних 

працівників, 1 ставка завідувача лабораторією, 1,5 ставки інженера); 

1.12. Кафедру економіки підприємства (14,25 ставки науково-

педагогічних працівників, 1 ставка завідувача лабораторією, 1 ставка інженера); 

1.13. Кафедру економіки природокористування та організації 

виробництва (7,5 ставки науково-педагогічних працівників, 2 ставки інженера І 

категорії); 

1.14. Кафедру інформатики (з закріпленням штату кафедри за кафедрою 

прикладної математики) (7 ставок науково-педагогічних працівників, 1 ставка 

завідувача лабораторією, 2 ставки інженера І категорії, 3 ставки техніка І 

категорії); 

1.15. Кафедру методів та приладів контролю якості і сертифікації 

продукції (8,17 ставки науково-педагогічних працівників, 1 ставка завідувача 

лабораторією, 1 ставка інженера 1 категорії); 

1.16. Кафедру інформаційно-вимірювальної техніки (9,08 ставки 

науково-педагогічних працівників, 1 ставка завідувача лабораторією, 1 ставка 

інженера І категорії); 

1.17. Кафедру електротехніки (з закріпленням штату за кафедрою 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки) (5,05 ставки науково-

педагогічних працівників, 1 ставка завідувача лабораторією, 1 ставка інженера І 

категорії, 1 ставка лаборанта); 

1.18. Кафедру основ архітектури (з закріпленням штату за кафедрою 

архітектури та містобудування) (5,2 ставки науково-педагогічних працівників, 1 

ставка провідного інженера, 1 ставка інженера); 

1.19. Кафедру землевпорядкування та кадастру (12,7 ставки науково-

педагогічних працівників, 1 ставка завідувача лабораторією, 1 ставка інженера І 

категорії); 

1.20. Кафедру інженерної геодезії (11,2 ставки науково-педагогічних 

працівників, 1 ставка завідувача лабораторією, 1 ставка провідного інженера, 1 

ставка інженера І категорії, 1 ставка інженера, 1 ставка техніка І категорії); 

1.21. Кафедру соціальних комунікацій та права (з розподілом штату 

кафедри між кафедрою суспільних наук та кафедрою документознавства та 

інформаційної діяльності) (8,25 ставки науково-педагогічних працівників, 1 

ставка провідного інженера, 1 ставка інженера І категорії); 

1.22. Кафедру історії та політології (6,6 ставки науково-педагогічних 

працівників, 1 ставка завідувача кабінетом, 1 ставка старшого лаборанта); 

1.23. Кафедру філософії (6,2 ставки науково-педагогічних працівників, 1 

ставка техніка І категорії). 



 

  

2. З 27.08.2018 р. створити наступні кафедри університету: 

2.1. Газонафтопроводів та газонафтосховищ – на базі ліквідованих 

кафедри транспорту та зберігання нафти і газу, кафедри спорудження та 

ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ, кафедри логістичної 

інфраструктури нафтогазового комплексу та підпорядкувати кафедру Інституту 

нафтогазової інженерії; 

2.2. Технічної механіки – на базі ліквідованих кафедри механіки машин, 

кафедри прикладної механіки та підпорядкувати кафедру Інституту інженерної 

механіки; 

2.3. Нафтогазових машин та обладнання – на базі ліквідованих кафедри 

нафтогазового обладнання, кафедри нафтогазової гідромеханіки та 

підпорядкувати кафедру Інституту інженерної механіки; 

2.4. Технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці – 

на базі ліквідованої кафедри безпеки життєдіяльності та підпорядкувати її 

Інституту нафтогазової інженерії; 

2.5. Прикладної економіки – на базі ліквідованих кафедри економіки 

підприємства, кафедри економіки природокористування та організації 

виробництва та підпорядкувати кафедру Інституту економіки та менеджменту; 

2.6. Геодезії та землеустрою – на базі ліквідованих кафедри 

землевпорядкування та кадастру, кафедри інженерної геодезії та 

підпорядкувати кафедру Інституту архітектури, будівництва та енергетики; 

2.7. Відновлювальної енергетики, енергоефективних споруд та 

інженерних мереж та підпорядкувати кафедру Інституту архітектури, 

будівництва та енергетики; 

2.8. Метрології та інформаційно-вимірювальної техніки – на базі 

ліквідованих кафедри методів та приладів контролю якості і сертифікації 

продукції, кафедри інформаційно-вимірювальної техніки та підпорядкувати 

кафедру Інституту інформаційних технологій; 

2.9. Суспільних наук – на базі ліквідованих кафедри історії та 

політології, кафедри філософії та підпорядкувати кафедру Інституту 

гуманітарної підготовки та державного управління. 

3. З 27.08.2018 р. перейменувати наступні структурні підрозділи 

університету: 

№ 

п/п 

Назва кафедри/інституту за 

чинною структурою 

Назва кафедри/інституту за 

новою структурою 

1.  Кафедра буріння нафтових і газових 

свердловин 

Кафедра буріння свердловин 

2.  Кафедра розробки і експлуатації 

нафтових і газових родовищ 

Кафедра видобування нафти і газу 

3.  Інститут геології та геофізики Інститут природничих наук і туризму 

4.  Кафедра основ геології та екології Кафедра загальної, інженерної геології та 

гідрогеології 

5.  Кафедра комп’ютеризованого 

машинобудівного виробництва 

Кафедра комп’ютеризованого 

машинобудування 

6.  Кафедра зварювання конструкцій та 

відновлення деталей машин 

Кафедра зварювання 



 

  

7.  Інститут економіки та управління у 

нафтогазовому комплексі 

Інститут економіки та менеджменту 

8.  Кафедра маркетингу і контролінгу Кафедра підприємництва та маркетингу 

9.  Кафедра обліку і аудиту Кафедра обліку та оподаткування 

10.  Кафедра програмного забезпечення 

автоматизованих систем 

Кафедра інженерії програмного 

забезпечення 

11.  Інститут архітектури, будівництва і 

туризму 

Інститут архітектури, будівництва та 

енергетики 

12.  Кафедра електропостачання та 

електрообладнання промислових 

підприємств 

Кафедра електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки 

13.  Кафедра архітектурного проектування Кафедра архітектури та містобудування 

14.  Кафедра будівельної механіки Кафедра будівництва 

15.  Кафедра загальної та прикладної фізики Кафедра фізики 

16.  Кафедра математичних методів в 

інженерії 

Кафедра прикладної математики 

4. З 27.08.2018 р. змінити підпорядкування наступних структурних 

підрозділів університету: 

4.1. Кафедру вищої математики вивести з складу Інституту 

інформаційних технологій та підпорядкувати Інституту нафтогазової інженерії; 

4.2. Кафедру хімії підпорядкувати Інституту природничих наук і 

туризму; 

4.3. Кафедру туризму вивести з складу Інституту архітектури, 

будівництва та енергетики та підпорядкувати Інституту природничих наук і 

туризму; 

4.4. Кафедру інженерної та комп’ютерної графіки вивести з складу 

Інституту архітектури, будівництва та енергетики та підпорядкувати Інституту 

інженерної механіки; 

4.5. Кафедру екології підпорядкувати Інституту природничих наук і 

туризму; 

4.6. Кафедру електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 

підпорядкувати Інституту архітектури, будівництва та енергетики; 

4.7. Кафедру енергетичного менеджменту та технічної діагностики 

підпорядкувати Інституту архітектури, будівництва та енергетики; 

4.8. Кафедру фізики підпорядкувати Інституту архітектури, будівництва 

та енергетики. 

5. Затвердити наступну структуру університету та ввести її в дію з 

27.08.2018 р.: 

№ 

п/п 
Назва кафедри/інституту 

І. Навчально-науковий інститут «Інститут нафтогазової інженерії» 



 

  

1.  Кафедра буріння свердловин 

2.  Кафедра видобування нафти і газу 

3.  Кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ 

4.  Кафедра вищої математики 

5.  Кафедра технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці 

6.  
Кафедра військової підготовки (підпорядковується Інституту нафтогазової інженерії з 

питань навчально-методичної роботи з підготовки фахівців спеціальності 185 

«Нафтогазова інженерія та технології») 

ІІ. Навчально-науковий інститут «Інститут природничих наук і туризму» 

7.  Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики 

8.  Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ 

9.  Кафедра загальної, інженерної геології та гідрогеології 

10.  Кафедра нафтогазової геофізики 

11.  Кафедра екології 

12.  Кафедра хімії 

13.  Кафедра туризму 

ІІІ. Навчально-науковий інститут «Інститут інженерної механіки» 

14.  Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки 

15.  Кафедра комп’ютеризованого машинобудування 

16.  Кафедра зварювання 

17.  Кафедра технічної механіки 

18.  Кафедра автомобільного транспорту 

19.  Кафедра нафтогазових машин та обладнання 

IV. Навчально-науковий інститут «Інститут економіки та менеджменту» 

20.  Кафедра прикладної економіки 

21.  Кафедра менеджменту та адміністрування 

22.  Кафедра підприємництва та маркетингу 

23.  Кафедра фінансів 

24.  Кафедра обліку та оподаткування 

25.  Кафедра теорії економіки та управління 

V. Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій» 

26.  Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем 

27.  Кафедра комп’ютерних систем і мереж 

28.  Кафедра прикладної математики 

29.  Кафедра інженерії програмного забезпечення 

30.  Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 



 

  

31.  Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки 

VІ. Навчально-науковий інститут «Інститут архітектури, будівництва та енергетики» 

32.  Кафедра енергетичного менеджменту та технічної діагностики 

33.  Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 

34.  Кафедра архітектури та містобудування 

35.  Кафедра будівництва 

36.  Кафедра геодезії та землеустрою 

37.  Кафедра відновлювальної енергетики, енергоефективних споруд та інженерних мереж 

38.  Кафедра фізики 

VІІ. Навчально-науковий інститут «Інститут гуманітарної підготовки та державного 

управління» 

39.  Кафедра філології та перекладу 

40.  Кафедра англійської мови 

41.  Кафедра документознавства та інформаційної діяльності 

42.  Кафедра суспільних наук 

43.  Кафедра публічного управління та адміністрування 

44.  Кафедра фізичного виховання та спорту 

VІІІ. Інститут післядипломної освіти 

ІХ. Кафедра військової підготовки 

6. У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці 

призначити виконуючими обов’язки керівників інститутів та кафедр: 

№ п/п Назва кафедри/інституту 
Прізвище та ініціали 

виконуючого обов`язки 

1.  Кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ доцент Пилипів Л. Д. 

2.  Кафедра технологій захисту навколишнього 

середовища та охорони праці 

професор Погребняк В. Г. 

3.  Кафедра технічної механіки доцент Попович В. Я. 

4.  Кафедра нафтогазових машин та обладнання доцент Федорович Я. Т. 

5.  Кафедра прикладної економіки доцент Бережницька У. Б. 

6.  Навчально-науковий інститут «Інститут 

інформаційних технологій» 

професор Лютак І. З. 

7.  Кафедра інженерії програмного забезпечення професор Шекета В. І. 

8.  Кафедра метрології та інформаційно-

вимірювальної техніки 

професор Середюк О. Є. 

9.  Навчально-науковий інститут «Інститут 

архітектури, будівництва та енергетики» 

доцент Мазур М. П. 



 

  

10.  Кафедра геодезії та землеустрою професор Бурак К. О. 

11.  Кафедра відновлювальної енергетики, 

енергоефективних споруд та інженерних мереж 

професор Павленко А. М. 

12.  Кафедра суспільних наук доцент Кравченко В. Ю. 

7. Виконуючим обов’язки завідувачів тих кафедр, які зазначені у 

п. 2 цього наказу: 

7.1. до 08.06.2018 р. подати до ректорату пропозиції щодо штатного 

розпису кафедр, чисельності науково-педагогічних працівників та навчально-

допоміжного персоналу; 

7.2. до 30.06.2018 р. подати до ректорату пропозиції щодо закріплення 

за кафедрами навчальних, службових та приміщень для науково-педагогічних 

працівників; 

7.3. до 30.06.2018 р. подати до бухгалтерії пропозиції щодо процедури 

інвентаризації та передачі матеріальних цінностей ліквідованих кафедр; 

7.4. до 30.06.2018 р. подати до навчального відділу розподіл 

навчального навантаження по кафедрах на 2018/2019 н.р., згідно форми, 

розробленої навчальним відділом; 

7.5. до 01.10.2018 р. розробити та затвердити в установленому порядку 

положення про підрозділ та посадові інструкції. 

8. Завідувачам кафедри геології та розвідки нафтових і газових 

родовищ, кафедри загальної, інженерної геології та гідрогеології, кафедри 

прикладної математики, кафедри електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, кафедри архітектури та містобудування, кафедри 

документознавства та інформаційної діяльності: 

8.1. до 01.06.2018 р. подати до ректорату пропозиції щодо штатного 

розпису кафедр, чисельності науково-педагогічних працівників та навчально-

допоміжного персоналу (спільне подання від завідувачів кафедр: а) геології та 

розвідки нафтових і газових родовищ та загальної, інженерної геології та 

гідрогеології; б) суспільних наук та документознавства та інформаційної 

діяльності); 

8.2. до 15.06.2018 р. подати до навчального відділу розподіл 

навчального навантаження по кафедрах на 2018/2019 н.р., згідно форми, 

розробленої навчальним відділом (спільне подання від завідувачів кафедр: а) 

геології та розвідки нафтових і газових родовищ та загальної, інженерної 

геології та гідрогеології; б) суспільних наук та документознавства та 

інформаційної діяльності). 

8.3. до 30.06.2018 р. подати до ректорату пропозиції щодо закріплення 

за кафедрами навчальних, службових та приміщень для науково-педагогічних 

працівників; 

8.4. до 30.06.2018 р. подати до бухгалтерії пропозиції щодо процедури 

інвентаризації та передачі матеріальних цінностей ліквідованих кафедр. 

9. Директорам інститутів до 30.06.2018 р. забезпечити подання до 

навчального відділу наступної інформації: контингент студентів, назва 

академічної групи, кількість студентів в групі з розподілом за джерелами 

фінансування за всіма формами навчання (в тому числі, якщо студенти 

однієї групи навчаються за різними освітніми програмами). 



 

  



 

  

Додаток 1  

до наказу від 14.05.2018 р. № 119 

 

 

№ 

з/п 
Назва кафедри/інституту 

Абревіатура 

кафедри/ 

інституту 

 І. Навчально-науковий інститут «Інститут 

нафтогазової інженерії» 
ІНГІ 

1.  Кафедра буріння свердловин БУР 

2.  Кафедра видобування нафти і газу ВНГ 

3.  Кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ ГНПС 

4.  Кафедра вищої математики ВМ 

5.  Кафедра технологій захисту навколишнього середовища 

та охорони праці 
ТЗНС 

6.  Кафедра військової підготовки  КВП 

 ІІ. Навчально-науковий інститут «Інститут 

природничих наук і туризму» 
ІПНТ 

7.  Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики ГБГ 

8.  Кафедра геології та розвідки нафтових і газових 

родовищ 
ГРН 

9.  Кафедра загальної, інженерної геології та гідрогеології ЗІГГ 

10.  Кафедра нафтогазової геофізики НГГ 

11.  Кафедра екології ЕКО 

12.  Кафедра хімії ХІМ 

13.  Кафедра туризму ТУР 

 ІІІ. Навчально-науковий інститут «Інститут 

інженерної механіки» 
ІІМ 

14.  Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки ІКГ 

15.  Кафедра комп’ютеризованого машинобудування КМВ 

16.  Кафедра зварювання ЗВ 

17.  Кафедра технічної механіки КТМ 

18.  Кафедра автомобільного транспорту АТ 

19.  Кафедра нафтогазових машин та обладнання НГО 

 IV. Навчально-науковий інститут «Інститут 

економіки та менеджменту» 
ІЕМ 

20.  Кафедра прикладної економіки ПЕК 

21.  Кафедра менеджменту та адміністрування МІА 

22.  Кафедра підприємництва та маркетингу ПІМ 

23.  Кафедра фінансів ФІН 

24.  Кафедра обліку та оподаткування ОП 



 

  

25.  Кафедра теорії економіки та управління ТЕУ 

 V. Навчально-науковий інститут «Інститут 

інформаційних технологій» 
ІІТ 

26.  Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій 

та систем 
ІТТС 

27.  Кафедра комп’ютерних систем і мереж КСМ 

28.  Кафедра прикладної математики ПМА 

29.  Кафедра інженерії програмного забезпечення ІПЗ 

30.  Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій 
АКІТ 

31.  Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної 

техніки 
МІВТ 

 VІ. Навчально-науковий інститут «Інститут 

архітектури, будівництва та енергетики» 
ІАБЕ 

32.  Кафедра енергетичного менеджменту та технічної 

діагностики 
ЕМТД 

33.  Кафедра електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки 
ЕЕМ 

34.  Кафедра архітектури та містобудування АРМ 

35.  Кафедра будівництва БУД 

36.  Кафедра геодезії та землеустрою ГКЗ 

37.  Кафедра відновлювальної енергетики, 

енергоефективних споруд та інженерних мереж 
ЕСМ 

38.  Кафедра фізики ФІЗ 

 VІІ. Навчально-науковий інститут «Інститут 

гуманітарної підготовки та державного управління» 
ГПДУ 

39.  Кафедра філології та перекладу ФП 

40.  Кафедра англійської мови АМ 

41.  Кафедра документознавства та інформаційної діяльності ДІД 

42.  Кафедра суспільних наук СН 

43.  Кафедра публічного управління та адміністрування ПУА 

44.  Кафедра фізичного виховання та спорту ФВС 

 VІІІ. Інститут післядипломної освіти ІПО 

 ІХ. Кафедра військової підготовки КВП 

 

 

Начальник навчального відділу     Я. В. Штанько 


