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Від укладача 
 
 Науково-технічна бібліотека підготувала 8-й випуск 
«Календаря ювілейних та пам’ятних дат Івано-Франківського 
технічного університету нафти і газу» на 2019 рік. Запропо- 
новане довідково-бібліографічне видання інформує про 
ювілейні дати науковців ІФНТУНГу, подаючи до кожної з них 
біографічні відомості та найважливіші праці. 
  Структура календаря традиційна: усі дати розташовані в 
хронологічній послідовності. Наприкінці подані також пам’ятні 
дати, що стосуються структурних підрозділів університету. 
  Календар адресовано, в першу чергу, професорсько-
викладацькому складу університету. Сподіваємось, що він 
зацікавить аспірантів, студентів, працівників бібліотек та 
інформаційних установ. 
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Нехай цвітуть під небом синьооким 
Ще довго-довго дні й літа, 

А тиха радість, чиста і висока, 
Щоденно хай до хати заверта! 

Бажаємо здоров`я, сонця у зеніті, 
Любові, доброти і щастя повен дім, 

Нехай у серці розкошує літо 
І соняхом квітує золотим. 

Хай постійний успіх, радість і достаток 
Сипляться до Вас, немов вишневий цвіт, 

Хай життєвий досвід творить з буднів свята, 
Господь дарує довгих-довгих літ! 
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1 січня 
85 років від дня народження 

кандидата технічних наук, професора 
Пилип’юка Романа Герасимовича 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Пилип'юк Роман Герасимович народився 1 січня 1934 року в  
с. Рудники Снятинського району Івано-Франківської області. 
 Освіту здобував у початковій школі с. Рудники, а згодом - у 
середній школі № 5 м. Івано-Франківська. Після закінчення школи у 
1950 році вступив на геодезичний факультет Національного 
університету «Львівська політехніка» (тоді ЛПІ - Львівський 
політехнічний інститут), який закінчив з відзнакою у 1955 році. 

Трудову діяльність розпочав інженером Українського аерогео-
дезичного підприємства (м. Київ), звідки був скерований на роботу в 
Китайську Народну Республіку, де в 1956-1957 роках працював над 
створенням високоточних геодезичних мереж, що послужили 
основою для картографування важкодоступних районів пустель Гобі, 
Тикла-Макон та гірських районів Тибету. 

Після повернення із закордонного відрядження розробляв проекти 
геодезичного освоєння району Байконура, працював над створенням 
державної астрономо-геодезичної мережі країни. 

З осені 1963 року розпочав викладацьку роботу, перейшовши на 
посаду асистента кафедри Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу (тоді Івано-Франківський філіал 
ЛПІ). 

Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента та 
професора кафедри інженерної геодезії. 
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Професор Пилип'юк Р. Г. зробив значний внесок у становлення 
геологорозвідувального факультету, працюючи заступником декана 
(1967-1976 рр.), деканом факультету (1985-1990 рр.), завідувачем 
кафедри інженерної геодезії (1990-1994 рр.). 

У 1991 році за ініціативою професорів Козака Ф. В. і Пилип'юка Р. 
Г. в університеті було відкрито спеціалізацію з підготовки фахівців із 
землеустрою на базі геодезичної спеціальності, що було 
започатковано вперше на Україні і в подальшому дало можливість 
відкрити в університеті нову спеціальність «землевпорядкування та 
кадастр» і значно підвищити фаховий рівень землевпорядної служби 
Прикарпаття. 

У 1991-1993 рр. Пилип'юк Р. Г. разом з керівництвом 
Українського геодезичного підприємства (м. Київ) розробили кон-
цепцію створення на Прикарпатті спеціалізованого геодезичного 
підприємства для якісного геодезичного обслуговування всіх 
користувачів необхідною їм картографічною продукцією. Після 
узгодження всіх питань з обласною адміністрацією і Кабінетом 
Міністрів України в Івано-Франківську було створено державне 
підприємство «Карпатигеодезкартографія» (1993 р.). 

Наукові інтереси Романа Герасимовича стосуються проблем 
тривимірної геодезії, методів високоточних геодезичних вимі-
рювань, проблем землеустрою і кадастру. Він успішно захистив 
кандидатську дисертацію (1974 р.), є автором багатьох наукових 
праць. Наукові розробки Р. Г. Пилип'юка мають теоретичне значення 
і практичне застосування в геодезичному виробництві. 

За багаторічну сумлінну працю вчений неодноразово відзначався 
як відомчими, так і державними нагородами. Йому присвоєно 
почесне звання «Відмінник освіти України» (1998 р.), він перший на 
Прикарпатті удостоєний звання «Почесний геодезист України»  
(2003 р.), нагороджений медалями «За доблесну працю» (1970 р.), 
«Ветеран праці» (1987 р.), орденом дружби КНР (1957 р.). 
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До основних публікацій слід віднести: 
 

 
Пилип'юк Р. Г.  Геодезична астрономія ( Системи виміру часу ) : 
конспект лекцій / Р. Г. Пилип'юк, Р. Р. Пилип'юк. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 59 с.  
 
Пилип'юк Р. Г.  Математична картографія : навч. посіб. / Р. Г. Пи-  
лип'юк, Р. Р. Пилип'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. –  
164 с. 
 
Пилип'юк Р. Г.  Вища геодезія. (Сфероїдна геодезія) : практикум 
/ Р. Г. Пилип'юк, Р. Р. Пилип'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2013. – 187 с.  
 
Пилип'юк Р. Г.  Вища геодезія. (Сфероїдна геодезія) : практикум / 
Р. Г. Пилип'юк, Р. Р. Пилип'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2016. – 188 с. 
 
Магістерська робота : метод. вказівки / К. О. Бурак, Р. Г. Пилип'юк, 
Г. Г. Мельниченко, Р. Р. Пилип'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2018. – 59 с. 
 
Дипломне проектування : метод. вказівки / К. О. Бурак, Р. Г. Пи-
лип'юк, Г. Г. Мельниченко, Р. Р. Пилип'юк. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 30 с.  
 
Професійно-орієнтована практика : програма та метод. рек. / 
Р. Г. Пилип'юк, К. О. Бурак, М. П. Лісевич [та ін.]. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 28 с.  
 
Геодезія : лаб. практикум / Р. Г. Пилип'юк, Є. Ю. Ільків, І. В. Біда [та 
ін.]. – Івано-Франківск : ІФДТУНГ, 2010. – 72 с.  
 
Геодезія : метод. вказівки і лаб. практикум / Р. Г. Пилип'юк, 
Є. Ю. Ільків, І. В. Біда [та ін.]. – Івано-Франківск : ІФДТУНГ, 2004. – 
72 с.  
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Пилип'юк Р. Г.  Супутникова геодезія та сферична астрономія 
(розділ сферична астрономія) : лаб. практикум / Р. Г. Пилип'юк, 
Р. Р. Пилип'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 69 с.  
 
Пилип'юк Р. Г.  Вища геодезія. (Сфероїдна геодезія) : практикум 
/ Р. Г. Пилип'юк, Р. Р. Пилип'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2013. – 188 с.  
 
Пилип'юк Р. Г.  Вища геодезія (Фізична геодезія) : метод. вказівки 
до курс. проектування / Р. Г. Пилип'юк, Р. Р. Пилип'юк. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 43 с. 
 
Пилип'юк Р. Г.  Вища геодезія : лаб. практикум / Р. Г. Пилип'юк, 
Р. Р. Пилип'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 36 с.  
 
Пилип'юк Р. Г.  Супутникова геодезія : лаб. практикум 
/ Р. Г. Пилип'юк, Р. Р. Пилип'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ 
Факел, 2009. – 67 c.  
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9 січня  
70 років від дня народження  

доктора технічних наук, професора 
Карпаша Олега Михайловича 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Народився 9 січня 1949 р. в містечку Тлумач на Івано-

Франківщині у сім'ї службовців. Закінчивши із золотою медаллю 
Тлумацьку середню школу, в 1966 р. вступив на факультет 
автоматизації і економіки ІФІНГ. Після завершення навчання в 
інституті, у 1972 р. розпочав наукову діяльність у науково-дослідних 
і дослідно-впровадницьких організаціях, зокрема таких як 
«Укрдіпронафта» (м. Дрогобич), Івано-Франківський відділ 
ВНДІТнафта (м. Самара), СКТБ «Надра», НВФ «Зонд», Івано-
Франківський державний технічний університет нафти і газу. 

 Здобуті наукові знання та практичний досвід втілилися у 
кандидатській дисертації на тему «Підвищення роботоздатності 
бурильних труб з конічними стабілізуючими поясками» (1983 р.) та 
докторській дисертації на тему «Методи та засоби забезпечення 
роботоздатності трубних колон» (1996 р.). 

 У 2005 р. заснував і до 2014 р. одночасно працював завідувачем 
кафедри технічної діагностики і моніторингу, яка стала однією з 
найкращих в університеті. 

 У    творчому   доробку   доктора    технічних  наук,   професора  
О. М. Карпаша - майже 400 публікацій, зокрема і в наукометричних 
виданнях, понад 50 авторських свідоцтв і патентів, серед яких є і 
закордонні, п'ять монографій, десять навчальних підручників, 41 
нормативний документ. 
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 Основним напрямом наукових робіт ученого є дослідження та 
розроблення нових методів і технологій визначення фактичного 
технічного стану металоконструкцій довготривалої експлуатації, а 
також складу технологічних рідин і газів, зокрема теплоти згорання 
природного газу. Сформував власну наукову школу - «Методи та 
засоби забезпечення технологічної безпеки обладнання, споруд і 
конструкцій довготривалої експлуатації». Під його керівництвом 
захищено три докторські і 19 кандидатських дисертацій. 

 В університеті з ініціативи Олега Михайловича створено низку 
інноваційних структур, серед яких: Орган із сертифікації фахівців 
нафтогазової галузі за вимогами IWCF, Тренажерний буровий центр 
DRILL-SIM 5000, Лабораторія захисту та комерціалізації інте-
лектуальної власності, Нафтогазовий науково-технологічний парк 
«Технопарк», технічний комітет зі стандартизації ТК 146 «Матеріали, 
обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості», 
Національний контактний пункт, Центр трансферу технологій, Центр 
сталого розвитку. 

 Є членом редколегій журналів «Технічна діагностика та 
неруйнівний контроль», «Machinery technology, Materials» (Болгарія), 
«Journal of Hydrocarbons Mines and Environmental Research» (Франція) 
та низки інших науково-технічних видань. О. М. Карпаш бере 
активну участь у виконанні міжнародних проектів транскордонної 
співпраці у науково-освітній сфері Європейського Союзу TEMPUS, 
Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», 
«QASERD», «INOGATE» та ін. 

 Як авторитетний вчений, є членом двох спеціалізованих вчених 
рад із захисту докторських дисертацій - при ФМІ ім. Г. В. Карпенка 
HAH України (спеціальність - «Технічна діагностика») і при 
ІФНТУНГ (спеціальність - «Прилади і системи контролю якості»), 
віце-президентом Українського товариства з неруйнівного контролю і 
технічної діагностики, членом Клубу лідерів якості України. 

 За вагомий внесок у справу консолідації українського 
суспільства, розбудову демократичної, соціальної і правової держави, 
згідно з Указом Президента України, в 2010 р. О. М. Карпа-ша 
нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня. Олег Михайлович — 
заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, занесений до «Золотої книги ділової 
еліти України - 2000». 
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Одружений. Разом із дружиною, Віолеттою Антонівною, виховав 
дочку Тетяну (економіст) та сина Максима (доктор технічних наук, 
професор). Є щасливим дідусем онучок Анастасії та Віталінки. 

 
 

До основних публікацій слід віднести: 
 
Неруйнівний контроль труб нафтового сортаменту : навч. посіб. 
/ О. Карпаш, П. Криничний, Є. Крижанівський [та ін.]. – Івано-
Франківськ : Факел, 2001. – 380 с. 
 
Вимірювання витрати та кількості газу : довідник / М. П. Андрії-шин, 
С. О. Каневський, О. М. Карпаш [та ін.]. – Івано-Франківськ : Сімик, 
2004. – 160 с.  
 
Механіка руйнування і міцність матеріалів : довід. посіб. Т. 10 : 
Міцність та довговічність нафтогазового обладнання / В. І. Пох-
мурський, Є. І. Крижанівський, В. М. Івасів, О. М. Карпаш [та ін.]. – 
Львів-Івано-Франківськ : ФМІ НАНУ, ІФНТУНГ, 2006. – 1193 с.  
 
Карпаш О. М.  Технічна діагностика бурового та нафтогазового 
обладнання : навч. посіб. / О. М. Карпаш. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2007. – 272 с.   
 
Карпаш О. М.  Технічна діагностика систем нафтобазопостачання : 
навч. посіб. / О. М. Карпаш, М. П. Возняк, В. М. Василюк. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. – 341 с. 
 
Енергоменеджмент та енергоефективність : навч. посіб. / 
О. М. Карпаш, В. С. Костишин, М. Й. Федорів [та ін.]. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 450 с.  
 
Карпаш О. М.  Основи забезпечення якості в нафтогазовій інже-нерії : 
навч. посіб. / О. М. Карпаш, А. В. Яворський, М. О. Карпаш. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 440 с.  
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Новітні методи прикладної фізики і математики в інженерних 
дослідженнях : навч. посіб. / О. М. Карпаш, А. О. Снарський, 
П. М. Райтер, М. О. Карпаш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. – 
320 с.  
 
Облік природного газу : довідник / М. П. Андріїшин, О. М. Карпаш, 
Я. С. Марчук [та ін.]. – Івано-Франківськ : СІМИК, 2008. – 180 с.  
 
Райтер П. М.  Методи та засоби оброблення інформації для контролю 
структури та витрати фаз газорідинних потоків : монографія 
/ П. М. Райтер, О. М. Карпаш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ 
Факел, 2009. – 262 с. 
 
Неруйнівні методи визначення фізико-механічних характеристик 
металоконструкцій тривалої експлуатації : монографія 
/ М. О. Карпаш, Є. Р. Доценко, Н. Л. Тацакович, О. М. Карпаш. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 309 с.  
 
Акустичний контроль конструкцій та устатковання у нафтогазовій 
галузі : монографія / М. О. Карпаш, І. В. Рибіцький, Т. Т. Котурбаш 
[та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 420 с.  
 
Карпаш О. М.  Інженерна діяльність в умовах сталого розвитку : навч. 
посіб. / О. М. Карпаш, В. С. Шейнбаум, М. О. Карпаш. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 285 с.  
 
Карпаш О. М.  Методологія наукових досліджень : навч. посіб. 
/ О. М. Карпаш, П. М. Райтер, М. О. Карпаш. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2014. – 253 с.  
 
Старуня: парк льодовикового періоду : монографія / О. Адаменко, 
О. Карпаш, Д. Зорін [та ін.]. – Івано-Франківськ : Голіней О. М., 
2017. – 212 с.  
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6 лютого 
75 років від дня народження 

 завідувача кафедри фізики, доктора 
фізико-математичних наук, професора 

Галущака Мар’яна Олексійовича 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Народився в 1944 р. у с. Колодіївка на Івано-Франківщині. В 

1965 р. з відзнакою закінчив фізико-математичний факультет Івано-
Франківського педагогічного інституту. 

 Педагогічну діяльність розпочав вчителем фізики середньої 
школи, викладачем технікуму. Спільно з вченими педінституту 
створив лабораторію «Фізика тонких напівпровідникових плівок», в 
якій під керівництвом Д. Фреїка провів експериментальні 
дослідження. На основі цих досліджень в 1977 р. захистив кандидат-
ську дисертацію. В 1978 р. перейшов на викладацьку роботу в Івано-
Франківський інститут нафти і газу: працював на кафедрі фізики 
старшим викладачем, доцентом, заступником декана та деканом 
механічного факультету, а з 1992 р. - професором кафедри фізики. З 
2001 р. обіймав посаду директора Інституту фундаментальної 
підготовки, а з 2004 р. - завідувача новоствореної кафедри фізики 
новітніх технологій. У 2007 р. Вченою радою Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу обраний 
проректором з науково-педагогічної роботи, а в 2010 р. - завідувачем 
кафедри загальної та прикладної фізики. 

 Під його керівництвом розроблено і впроваджено в навчальний 
процес модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів, 
котра покладена в основу Всеукраїнського експерименту з кредитно-
модульної технології навчання згідно з Болонською декларацією. 
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Ефективно працює над методикою дистанційного навчання. Спільно 
з Академією педагогічних наук України створив Центр педагогічної 
майстерності, який став школою підвищення фахового рівня викла-
дачів університету. 

 Автор 245 друкованих праць, зокрема шести монографій, понад 
30 навчальних посібників, із яких 16 - з грифом МОН України. На 
основі проведених експериментальних і теоретичних досліджень 
розробив нові способи, що дають можливість отримувати матеріали 
за попередньо заданими параметрами. Вони захищені 26 патентами 
України на винаходи. Підготував сімох кандидатів наук. 

 Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і 
докторських дисертацій та член редколегії журналу «Фізика і хімія 
твердого тіла». Заслужений працівник освіти України, Соросівський 
професор, академік Академії наук вищої школи України. 

 
 

До основних публікацій слід віднести: 
 
 
Галущак М. О.  Курс фізики : підручник : в 3 кн. Кн. 1 : Механіка. 
Молекулярна фізика і термодинаміка / М. О. Галущак. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 428 с.  
 
Фізика : зб. тест. завдань : навч. посіб. / М. О. Галущак, В. І. Пустогов, 
М. П. Мазур [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 399 с.  
 
Галущак М. О.  Вища освіта і Болонський процес : конспект лекцій 
/ М. О. Галущак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 157 с.  
 
Галущак М. О. Будівельна фізика : навч. посіб. Ч. 2 / М. О. Галущак, 
Б. М. Рувінський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 269 с.  
 
Галущак М. О.  Курс загальної фізики. Практичні заняття : навч. посіб.: в 
3 кн. Кн. 2 : Електромагнетизм / М. О. Галущак, Т. І. Луцишин, 
Ю. Б. Басараба. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 195 с.  
 
Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріалознавства : 
[монографія]. Т. 4 : Кристали цинк халькогенідів ZnS, ZnSe, ZnTe 
/ М. О. Галущак, Г. Я. Гургула, Д. М. Фреїк, Н. Д. Фреїк. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 188 с.  
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Галущак М. О.  Курс загальної фізики. Практичні заняття : навч. посіб.: в 3 
кн. Кн. 3 : Оптика. Атомна і ядерна фізика / М. О. Галущак, 
Ю. Б. Басараба, Т. І. Луцишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. –  
411 с.   
 
Галущак М. О.  Курс фізики : навч. посіб.: в 3 кн. Кн. 2 : Електро-
магнетизм / М. О. Галущак, О. Є. Федоров. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2016. – 405 с.  
 
Галущак М. О.  Електронний засіб навчання. Мультимедійний супровід 
лекційних занять з курсу фізики. Ч. 1 / М. О. Галущак, М. П. Мазур, 
В. Б. Гевик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 100 с.  
 
Галущак М. О.  Будівельна фізика: практичні заняття : навч. посіб. 
/ М. О. Галущак, Б. Я. Депутат. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. –  
92 с.  
 
Галущак М. О.  Курс фізики : підручник : в 3 кн. Кн. 1 : Механіка. 
Молекулярна фізика і термодинаміка / М. О. Галущак. – 2-ге вид., 
перероб. і допов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 612 с.  
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4 березня 
70 років від дня народження 

кандидата технічних наук, професора 
Лях а Михайла Михайловича 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Народився 4 березня 1949 р. у с. Кольчино Мукачівського 
району Закарпатської області в родині Михайла Івановича і Софії 
Юріївни Ляхів. Батько працював головним інженером Мукачівського 
верстатобудівного заводу. Під час навчання у Кольчинській 
восьмирічній школі майбутній вчений брав участь в обласних 
олімпіадах. Закінчив Мукачівську середню школу № 2. Вищу освіту 
здобув в Івано-Франківському інституті нафти і газу за спеціальністю 
«Машини та обладнання нафтових і газових промислів». Впродовж 
1971–1974 рр. працював у Центральній нафтогазорозвідувальній 
експедиції глибокого буріння Бухарського геологорозвідувального 
тресту в Узбекистані. Виконував обов’язки дизеліста, старшого 
дизеліста-моториста, старшого інженера–механіка, начальника 
механічних майстерень експедиції. За успішну роботу в експедиції 
нагороджений грамотами та відзнаками.  

З 1974 по 1979 рр. працював у науково-дослідному секторі 
Івано-Франківського інституту нафти і газу на посадах інженера, 
старшого інженера, наукового, а потім - старшого наукового спів-
робітника. Займався розробкою, дослідженням і впровадженням у 
виробництво ежекторних насосних установок, системи 
автоблокування бурових установок (САБУ). Розробки експонувались 
на виставках досягнень народного господарства СРСР та Української 
РСР, де відзначені медалями та дипломами. У 1979 р. Міністерством 
нафтової промисловості СРСР і Президії Центральної Ради 
Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів Михайло 
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Лях нагороджений першою премією за працю «Система 
автоблокування бурових установок (САБУ 1)». З 1979 р. - асистент, 
доцент, а з 2014 р. - професор кафедри нафтогазового обладнання 
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 
газу. У 1994 р. захистив дисертацію і отримав науковий ступінь 
кандидата технічних наук. З 2002 по 2014 рр. завідував 
університетською науково-дослідною лабораторією бурового 
обладнання та технологічних процесів. Діяльність М. М. Ляха 
пов’язана із дослідженням та вдосконаленням бурового 
і нафтогазопромислового обладнання, а також дослідженням зміни 
властивостей потоків газорідинних і рідинногазових сумішей 
в сепараційному обладнанні та піногенеруючому устаткуванні. Автор 
та співавтор понад 200 наукових праць, серед них монографії, 
публікації у закордонних виданнях, а також понад 50 авторських 
свідоцтв, патентів на винаходи та корисні моделі. Досвідчений 
викладач та провідний вчений, М. М. Лях консультує аспірантів, 
підготував трьох кандидатів наук. Нагороджений нагрудними 
знаками «Винахідник СРСР», «Відмінник освіти України», 
почесними грамотами Міністерства вищої і середньої спеціальної 
освіти Української РСР, НАК «Нафтогаз України», відзнакою 
президії Центральної ради профспілки працівників нафтової і газової 
промисловості України. Лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки (2016р.) за роботу «Підвищення ефективності 
розробки родовищ вуглеводнів на основі використання 
компресорного устаткування нового покоління». Займався 
живописом та графікою, брав участь у Міжнародному конкурсі 
«Плакат Олімпіади — 80», робота М. М. Ляха відзначена подякою 
голови оргкомітету та головою журі конкурсу. 

 
 

До основних публікацій слід віднести: 
 
Лях М. М.  Ергономіка і основи дизайну : лаб. практикум /  
М. М.Лях, В. М.  Івасів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 18 с. 
 
Математична модель сепарації газорідинної суміші в сепараторі 
інерційного типу / М. М. Лях, Е. В. Юр'єв, В. М. Вакалюк, 
Я. В. Солоничний // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 
2008. – № 1. – С. 67-73. 
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Лях М. М.  Силовий привод установок для буріння та ремонту 
свердловин : лаб. практикум / М. М. Лях, Ю. Р. Мосора. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 90 с.  
 
Основи моделювання : лаб. практикум / М. М. Лях, В. В. Михайлюк, 
Р. О. Дейнега, І. М. Гойсан. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 
111 с.  
 
Особливості механізму піноутворення в піногенеруючих пристроях 
ежекторного типу / М. М. Лях, В. М. Савик, Н. В. Федоляк [та ін.] 
// Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2013. –  
№ 1. – С. 98-104. 
 
Лях М. М.  Дослідження впливу коливальних рухів сітки на 
ефективність роботи вібросита / М. М. Лях, Н. В. Федоляк, 
В. М. Вакалюк // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2015. – 
№ 4. – С. 36-42. 
 
Лях М. М.  Дослідження впливу змінних параметрів на траєкторію 
руху віброрами бурового вібросита / М. М. Лях, Н. В. Федоляк // 
Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2016. – № 3. – С. 71-78. 
 
Лях М. М.  Вибір та удосконалення обладнання для ліквідації 
відкритих нафтогазових фонтанів / М. М. Лях, І. В. Добровольський, 
Т. М. Яцишин // Нафтогазова енергетика 2017 : міжнар. наук.-техн. 
конф., м. Ів.-Франківськ, 15-19 трав. 2017 р. : тези доп. - Івано-
Франківськ, 2017. –С. 181-183. 
 
Лях М. М.  Дослідження чинників, що впливають на форму траєкторії 
руху віброрами вібросита / М. М. Лях, Н. В. Федоляк, В. В. Михайлів 
// Нафтогазова енергетика - 2017 : міжнар. наук. -техн. конф., м. Ів.-
Франківськ, 15-19 трав. 2017 р. : тези доп. – Івано-Франківськ, 2017. – 
С. 176-178. 
 
Лях М. М.  Силовий привод установок для буріння та ремонту 
свердловин : метод. вказ. для вивчення дисципліни / М. М. Лях, 
Р. О. Дейнега, Ю. Р. Мосора. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 
44 с.  
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Перспективи розвитку устаткування для промивання свердловин 
аерованими розчинами / М. М. Лях, В. М. Савик, П. О. Молчанов, 
О. І. Сидоренко // Нафтогазова енергетика - 2017 : міжнар. наук.-техн. 
конф., м. Івано-Франківськ, 15-19 трав. 2017 р. : тези доп. – Івано-
Франківськ, 2017. – С. 178-180. 
 
Зменшення вібрацій у насосно-циркуляційному комплексі бурової 
установки / М. М. Лях, І. Ф. Концур, Р. О. Дейнега [та ін.] // Машини, 
обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку 
нафти і газу PGE – 2018 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф., м. 
Івано-Франківськ, 24-27 квіт. 2018 р. – Івано-Франківськ, 2018. –  
С. 237-240. 
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24 березня 
65 років від дня народження 

вченого секретаря науково-технічної бібліотеки 
Пилип Ярослави Антонівни 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Народилася в 1954 р. на Івано-Франківщині. У 1978 р. закінчила 
бібліотечне відділення Калуського культурно-освітнього училища, а в 
1985 р. - Рівненського інституту культури. 
 Трудовий шлях бібліотекаря розпочала в 1970 р. З листопада 
1988 р. працює в науково-технічній бібліотеці ІФНТУНГ: спочатку - 
на посаді завідувача відділу обслуговування користувачів, а з серпня 
1994 р. очолювала колектив бібліотеки університету. 
 Докладає зусиль до модернізації книгозбірні, впровадження 
електронної системи «УФД/Бібліотека», поліпшення якості 
обслуговування користувачів, впровадження інноваційних 
бібліотечних технологій. 
 Я. А. Пилип є членом обласного методичного об'єднання 
бібліотек вищих навчальних закладів освіти, членом науково-
методичної бібліотечної комісії МОН України. 

 
До основних публікацій слід віднести: 

 
Пилип Я. Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ - невичерпна скарбниця 
знань / Я. Пилип // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 
2004. – № 4. – С. 144-148. 
 
Пилип Я. Від традиційної книгозбірні до сучасної інформаційної установи 
/ Я. Пилип // Бібл. форум України. – 2009. – №2. – С. 48-50. 
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Пилип Я. Роль вузівської бібліотеки в забезпеченні самостійної роботи 
студентів / Я. Пилип // Вища шк. – 2009. – № 6. – С. 67-71. 
 
Пилип Я. Інформаційне забезпечення освіти і науки: вимоги часу (з 
досвіту роботи науково-технічної бібліотеки ІФНТУГ) / Я. А. Пилип // 
Библиотека высшей школы на новом этапе развития социальных 
коммуникаций : материалы междунар. науч.-практ. конф.,  г. Днепро-
петровск, 24-25 окт. 2013 г. – Днепропетровск, 2013. – С.169-172. 
 
Рідкісні та цінні видання у фондах науково-технічної бібліотеки  
(1946-1960) : бібліогр. покажч. Ч. 2 / уклад. : Я. А. Пилип, Л. В.Цок. – 
Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2014. – 317 с. 
 
Бібліотека університету. Роки становлення: 1960-2015 : (до 55-річчя НТБ 
ІФНТУНГ) : іст. нарис / уклад. : Я. А. Пилип, Л. В. Цок, Л. А. Жолобко. – 
Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 168 с. : іл. 
 
Збірник нормативних документів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ 
: на допомогу студ.-практ. спец. "Документознавство та інформаційна 
діяльність / уклад. : Я. А. Пилип, Л. В. Цок. – Івано-Франківськ : НТБ 
ІФНТУНГ, 2016. – 180 с. : іл. 
 
Соціологічні дослідження в НТБ : огляд.-аналіт. зб. / уклад : Я. А. Пилип,  
Л. В. Цок. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 55 с. 
 
Сучасні бібліотечно-інформаційні технології підтримки навчальної та 
наукової діяльності ВНЗ : [з досвіду роботи НТБ ІФНТУНГу] 
/ Я. А. Пилип // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону 
"Про вищу освіту" та інформатизації суспільства : матеріали Всеукр. наук. 
конф., м. Івано-Франківськ, 16-19 черв. 2015 р. / ред. : Я. А. Пилип,  
Л. В. Цок, О. Б. Тачинська, Т. В. Степашкіна. – Івано-Франківськ : НТБ 
ІФНТУНГ, 2015. – C. 220-230. 
 
Науково-технічна бібліотека в інформаційному просторі університету 
/ Я. А. Пилип, Т. Р. Стисло // Теорія і методика саморозвитку педагогічної 
майстерності педагогів вищих технічних навчальних закладів України : 
матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., м. Івано-Франківськ, 30 трав. –  
1 черв. 2011 р. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 103-104. 
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Роль науково-технічної бібліотеки університету в саморозвитку 
педагогічної майстерності викладача / Я. А. Пилип, Л. В. Цок // Теорія і 
методика саморозвитку педагогічної майстерності педагогів вищих 
технічних навчальних закладів України : матеріали Всеукр. наук.-метод. 
конф., м. Івано-Франківськ, 30 трав. - 1 черв. 2011 р. – Івано-Франківськ, 
2011. – С. 187-190. 

 
Складання списків використаної літератури до курсових, дипломних та 
інших наукових робіт : метод. вказівки щодо проведення  практ. занять / 
Я. А. Пилип, Л. А. Жолобко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 28 с. 
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30 березня 
40 років від дня народження 

доктора технічних наук, професора 
Вольченка Дмитра Олександровича 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У 2001 р. закінчив ІФДТУНГ за спеціальністю «Розробка та 
експлуатація нафтових і газових родовищ» з відзнакою, отримавши 
диплом магістра. З 2001 р. по 2004 р. продовжував навчання в 
аспірантурі при університеті, працюючи за сумісництвом на кафедрі. 
Пройшов шлях від стажиста-дослідника до професора кафедри. 
Основними напрямками наукової діяльності є :  
 - розроблення та проектування нових типів фрикційних 
пристроїв бурових лебідок, дослідження і підвищення 
експлуатаційних параметрів гальмівних пристроїв при їхньому 
природному і різних видах примусового охолодження; 
 -  розроблення концепції контактно-електротермічної взаємодії 
пар тертя; керування знософрикційними властивостями метало полі-
мерних пар тертя;  
 - застосування зарубіжного досвіду проведення теплових, 
газових і хімічних методів підвищення нафтовилучення пластів на 
родовищах України. 
 Співавтор чотирьох наукових відкриттів. Автор і співавтор 
десяти монографій, трьох навчальних посібників, одного - з грифом 
Міністерства освіти і науки України. Опублікував понад 250 науко-
вих і 7 навчально-методичних праць. 
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До основних публікацій слід віднести: 
 
 

Стрічково-колодкові гальма : монографія : в 2 т. Т. 1 
/ Є. І. Крижанівський, М. О. Вольченко, Д. О. Вольченко [та ін.]. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 230 с. : іл. 

 
Барабанно-колодочные тормозные устройства : монография : в 2 т.  
Т. 1 / А. А. Петрик, А. И. Вольченко, Н. А. Вольченко, 
Д. А. Вольченко. – Краснодар : КГТУ, 2006. – 264 с.  
 
Барабанно-колодочные тормозные устройства : монография : в 2 т.  
Т. 2 / А. А. Петрик, А. И. Вольченко, Н. А. Вольченко, 
Д. А. Вольченко. – Краснодар : Изд-во Кубанск. гос. технолог. ун-та, 
2007. – 173 с.  
 
Стрічково-колодкові гальма : монографія : в 2 т. Т. 2 
/ Є. І. Крижанівський, О. І. Вольченко, Д. О. Вольченко [та ін.]. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. – 215 с. :  
 
Ленточно-колодочные тормозные устройства : монографія : Т. 1 
/ А. А. Петрик, Н. А. Вольченко, Д. А. Вольченко [и др.]. – 
Краснодар : КубГТУ, 2009. – 276 с. 
 
Возний В. Р.  Розробка та експлуатація морських нафтових і газових 
родовищ : посібник / В. Р. Возний, О. Р. Кондрат, Д. О. Вольченко. – 
Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. –  
395 с.   
 
Курс лекцій з підйомно-транспортних машин і тестові завдання : 
навч. посіб. / О. І. Вольченко, Д. О. Вольченко, Д. Ю. Журавльов [та 
ін.]. – Івано-Франківськ - Бережани : Прикарпат. нац. ун-т ім.  
В. Стефаника, 2012. – 308 с.  
 
Ленточно-колодочные тормозные устройства : [монография] 
/ Н. А. Вольченко, Д. А. Вольченко, Д. Ю. Журавлев,А. В. Возный. - 
Івано-Франківськ-Краснодар : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 
2013. – 441 с.  
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Трибология. Электротермомеханические основы, анализ и синтез на 
нано-, микро- и миллиуровнях и технические приложения : учебник 
/ А. И. Вольченко, М. В. Киндрачук, Д. А. Вольченко [и др.]. - Киев - 
Краснодар : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. – 371 с.  
 
Бойко В. С.  Технологія і проектування розробки нафтових родовищ : 
зб. задач / В. С. Бойко, Д. О. Вольченко, І. М. Драган. - Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 84 с.  
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11 квітня 
60 років від дня народження завідувача кафедри 

вищої математики, доктора технічних наук, професора 
Мойсишина Василя Михайловича 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Народився у 1959 р. в шахтарському містечку 
Верхньодуванному (нині - м. Суходільськ) на Луганщині. У 1982 р. 
закінчив механіко-математичний факультет Київського державного 
університету імені Тараса Шевченка. Після завершення навчання 
працював інженером, молодшим, а згодом і старшим науковим спів-
робітником науково-дослідного сектору Івано-Франківського 
інституту нафти і газу. З 1991 р. обіймав посаду асистента, з 1992 р. - 
доцента, а з 1997 р. - професора кафедри вищої математики 
ІФДТУНГ. Із 2004 р. - завідувач цієї кафедри. 

Сфера наукових інтересів ученого - стійкість і коливання бурових 
систем, ліквідація аварій та ускладнень при бурінні свердловин, 
геомеханіка. 

У 1988 р. захистив кандидатську, а в 1996 р. - докторську 
дисертації, які присвячені вивченню стійкості та коливань бурильної 
колони при поглибленні свердловин роторним способом. 

Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 
трьох монографій, трьох навчальних посібників, чотирьох збірників 
задач та восьми інструктивних документів. Розробив науково-мето-
дичні засади вивчення взаємодії бурильної колони зі стінкою 
свердловини довільного профілю; розв'язав задачі про стійкість 
багаторозмірної бурильної колони при натуральних граничних 
умовах на долоті, динамічну стійкість обваженого низу 
компонування з амортизатором і без нього; вдосконалив методику 
ліквідації прихоплень колони труб ударним способом. Автор 
наукового відкриття в царині геомеханіки, за яке нагороджений 
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срібною медаллю імені П. Л. Капіци. Крім цього, в доробку науковця 
- патенти на гвинтовий вибійний двигун, обважені бурильні труби, 
амортизатори, пристрої для усунення прихоплень при бурінні тощо. 

Очолює Івано-Франківський осередок Наукового товариства імені 
Шевченка (НТШ) і його механіко-математичну комісію, член 
Президії НТШ в Україні (2011). 

Академік Української нафтогазової академії (1999), Академії наук 
вищої школи України (2016), член секції гірничої справи Комітету з 
Державних премій України в галузі науки і техніки (2006), експертної 
ради ДАК України з розробки корисних копалин і металургії  (2010). 
Входить  до  складу  спеціалізованої  вченої   ради  
Д 20.052.02 із захисту кандидатських і докторських дисертацій за 
спеціальностями «Розробка нафтових та газових родовищ» та 
«Буріння свердловин». 

Редактор-упорядник книги «Івано-Франківський осередок НТШ: 
біобібліографічний покажчик (2000-2008)». Засновник і головний 
редактор наукового журналу «Прикарпатський вісник НТШ». Член 
редколегій журналів «Розвідка та розробка нафтових і газових 
родовищ», «Нафтогазова енергетика», «Науковий вісник ІФНТУНГ». 

Член Національної спілки письменників України (НСПУ), 
відповідальний секретар Івано-Франківської обласної організації 
НСПУ. Автор збірок поезій «Тірас» (2000), «Бескид» (2006), «Коло» 
(2013), кількох добірок віршів, опублікованих у періодиці, близько 30 
публіцистичних статей. Один із засновників туристичного клубу 
«Ватра» при ІФНТУНГ. Спільно з однодумцями ініціював 
спорудження пам’ятника видатному українському вченому Івану 
Пулюю в м. Івано-Франківську. 

 

 
 

До основних публікацій слід віднести: 
 

 
Математичний аналіз. Інтегральне числення функцій декількох 
змінних. Елементи теорії поля : конспект лекцій / Б. С. Сікора, 
В. І. Горгула, С. І. Гургула, В. М. Мойсишин. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2003. – 286 с. 
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Збірник конкурсних завдань з математики : навч. посіб. 
/ В. М. Мойсишин, С. І. Гургула, В. І. Горгула [та ін.]. – Івано-
Франківськ : Д К Д, 2004. – 610 с.  
 
Мойсишин В. М.  Бескид / В. М. Мойсишин. – Івано-Франківськ : 
"Лілея-НВ", 2006. – 94 с. 
 
Векерик В. И.  Уравнения равновесия участков бурильной колонны в 
скважине произвольно ориентированной в пространстве : монография 
/ В. И. Векерик, В. М. Мойсишин. – изд. 2-е, испр. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. – 138 с.  
 
Лабораторний практикум з вищої математики : навч. посіб. 
/ В. М. Мойсишин, Л. І. Камаєва, І. М. Гураль [та ін.]. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. – 242 с.  
 
Математика : зб. тест. завдань для абітурієнтів / В. М. Мойсишин, 
С. І. Гургула, М. М. Осипчук [та ін.]. – Івано-Франківськ :  
СПД Ярош Л. М., 2007. – 452 с.  
 
Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики : навч. 
посіб. / С. І. Гургула, В. М. Мойсишин, С. С. Гулька, І. М. Гураль. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 451 с. 
 
Збірник конкурсних завдань з математики : навч. посіб. 
/ В. М. Мойсишин, С. І. Гургула, В. І. Горгула [та ін.]. – 2-ге, допов. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2010. – 625 с.  
 
Мойсишин В. М.  Вступ до математичного аналізу : навч. посіб. 
/ В. М. Мойсишин, Б. С. Сікора, Т. Г. Лавинюкова. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 162 с.  
 
Комплексне освоєння газовугільних родовищ на основі потокових 
технологій буріння свердловин : монографія / В. М. Мойсишин, 
І. М. Наумко, В. І. Пилипець [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2013. – 
310 с.  
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Стійкість і коливання бурильної колони : монографія / В. М. Мой-
сишин, Б. Д. Борисевич, Ю. Л. Гаврилів, С. А. Зінченко. – Івано-
Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 590 с.  
 
Мойсишин В. М.  Вища математика : ел. засіб навч. призначення 
/ В. М. Мойсишин, Р. Й. Ріпецький, В. М. Сеничак. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. 
 
Мойсишин В. М.  Вища математика : ел. засіб навч. призначення 
/ В. М. Мойсишин, Р. Й. Ріпецький, В. М. Сеничак. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. 
 
Мойсишин В. М.  Вища математика : ел. засіб навч. призначення. Ч. 3 
/ В. М. Мойсишин, Р. Й. Ріпецький, І. М. Гураль. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2016.  
 
Мойсишин В. М.  Вища математика : ел. засіб навч. призначення. Ч. 4 
/ В. М. Мойсишин, Р. Й. Ріпецький, І. М. Гураль. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2016.  
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7 травня  
70 років від дня народження 

 доктора технічних наук, професора 
Середюк Марії Дмитрівни 

 
 

 
 

 Народилася 7 травня 1949 р. у м. Івано-Франківську. В 1971 р., 
після закінчення з відзнакою Івано-Франківського інституту нафти і 
газу за спеціальністю «Проектування та експлуатація газонафто-
проводів, газосховищ та нафтобаз», була рекомендована до вступу в 
аспірантуру цього ж інституту. В 1974 р. захистила кандидатську 
дисертацію на тему «Дослідження сумішоутворення нафтопродуктів 
при їх послідовному перекачуванні з рідинними роздільними 
пробками». 

 З 1975 р. М. Д. Середюк працює на кафедрі транспорту і 
зберігання нафти і газу: спочатку - на посаді асистента, згодом - 
доцента,  з 1982 р. - завідувача кафедри, а з 2018 р. – професора 
кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ. Впродовж своєї 
педагогічної діяльності розробила і забезпечувала викладання понад 
десяти фахових дисциплін, що відіграють вирішальну роль у 
формуванні висококваліфікованих фахівців з питань проектування та 
експлуатації газонафтопроводів і газонафтосховищ. 

У 1996 р. захистила докторську дисертацію на тему 
«Методологічні основи проектування та експлуатації 
нафтопродуктопровідних систем України», в 1997 р. їй було 
присвоєно вчене звання професора. 

 Є автором понад 200 праць, серед яких - монографія 
«Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів», підручник 
«Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів», «Довідник з 
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газопостачання населених пунктів України», вісім навчальних 
посібників. 

 Напрям наукової роботи проф. М. Д. Середюк - розроблення 
наукових основ проектування та експлуатації нафтогазопровідних 
систем складної конфігурації. Результати її наукової роботи широко 
впроваджені у виробництво. Під керівництвом Марії Дмитрівни захи-
щено сім кандидатських дисертацій. За успіхи у педагогічній та 
науковій роботі, особистий внесок у підготовку висококва-
ліфікованих спеціалістів у 2007 р. була нагороджена орденом княгині 
Ольги III ступеня. 
 

 
До основних публікацій слід віднести: 

 
 
Середюк М. Д.  Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : 
підручник / М. Д. Середюк, Й. В. Якимів, В. П. Лісафін. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. – 518 с.  
 
Середюк М. Д.  Проектування та експлуатація нафтопродукто-
проводів / М. Д. Середюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. – 
282 с.  
 
Середюк М. Д.  Проектування та експлуатація систем газопостачання 
населених пунктів : навч. посіб. / М. Д. Середюк, В. Я. Малик, 
В. Т. Болонний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 436 с.  
 
Середюк М. Д.  Технологічні розрахунки газових мереж населених 
пунктів : навч. посіб. / М. Д. Середюк, Л. Д. Пилипів, Ю. І. Зарубі-
на. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 183 с.  
 
Середюк М. Д.  Технологічні розрахунки режимів роботи насосних 
станцій магістральних трубопроводів : навч. посіб. / М. Д. Середюк, 
Н. В. Люта. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 151 с.  
 
Середюк М. Д.  Введення в спеціальність : конспект лекцій 
/ М. Д. Середюк, В. Б. Михалків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ 
Факел, 2005. – 180 с. 
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Гончарук М. І.  Довідник з газопостачання населених пунктів України 
/ М. І. Гончарук, М. Д. Середюк, В. І. Шелудченко. - Івано -
Франківськ : Сімик, 2006. – 1313 с. 
 
Середюк М. Д.  Трубопровідний транспорт високов'язких 
вуглеводнів : навч. посіб. / М. Д. Середюк, Л. Д. Пилипів. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 347 с.  
 
Середюк М. Д.  Підземне зберігання газу : навч. посіб. 
/ М. Д. Середюк, Б. П. Савків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2015. – 232 с.  
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25 травня 
55 років від дня народження  
завідувача кафедри екології, 

                             доктора технічних наук, професора 

Адаменка Ярослава Олеговича 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Народився 25 травня 1964 р. у с. Єлань Кемеровської області 

(Росія). У 1986 р. з відзнакою закінчив Івано-Франківський інститут 
нафти і газу за спеціальністю «Геологія та розвідка нафтових і 
газових родовищ», отримавши кваліфікацію гірничого інженера-
геолога. Кандидат геолого-мінералогічних наук (1991), доктор 
технічних наук (2006), професор (2007). 

Протягом 1993-2003 pp. працював асистентом та доцентом 
кафедри екології ІФДТУНГ. У березні 2003 р. призначений на 
посаду завідувача кафедри природних ресурсів та туризму, яку 
очолював до 2007 p., а з травня 2007 р. і дотепер - завідувач кафедри 
екології ІФНТУНГ. 

Я. О. Адаменко зробив значний внесок у вирішення актуальної 
проблеми оцінки впливів техногенно-небезпечних об’єктів на 
навколишнє середовище та підвищення рівня їх екологічної безпеки 
шляхом розроблення науково-методологічних засад екологічної 
безпеки територіальних одиниць з еколого-техногеохімічним 
моделюванням ситуацій під дією прогнозованого впливу техногенно-
небезпечних об’єктів у межах Карпатського регіону для наукового 
обґрунтування систем прийняття рішень з урахуванням екологічних 
оцінок стану на довкілля. Є автором понад 180 наукових праць, у тому 
числі п’яти монографій (одна з яких видана за кордоном) та понад 150 
наукових статей (зокрема й у закордонних журналах з індексами 



 36 

цитування). Я. О. Адаменко був керівником трьох науково-
прикладних тем, які фінансувалися за рахунок МОН України, а також 
понад 20 госпдоговірних тематик, які стосувалися оцінювання 
негативних впливів на навколишнє середовище екологічно 
небезпечних об’єктів та видів діяльності. Ярослав Олегович був 
керівником та експертом у чотирнадцяти міжнародних проектах. 
Також він є головним редактором науково-технічного журналу 
«Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування» та членом 
редколегії двох науково-технічних журналів (у тому числі журналу 
«Scientific Bulletin of North University of Baia Маге», Румунія). 

 
 

До основних публікацій слід віднести: 
 
Адаменко Я. О.  Основи гідрометеорології і кліматології : конспект 
лекцій для студентів спец. «Туризм» / Я. О. Адаменко, 
Л. М. Консевич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. –  
131 с. 
 
Адаменко Я. О.  Екологічна експертиза : конспект лекцій 
/ Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 43 с.  
 
Екологічна безпека збалансованого ресурсокористування в 
Карпатському регіоні : наук. монографія / О. М. Адаменко, 
Я. О. Адаменко, Л. М. Архипова [та ін.]. – Івано-Франківськ : 
Симфонія форте, 2013. – 368 с.  
 
Адаменко Я. О.  Оцінка впливів на навколишнє середовище : навч. 
посіб. / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2014. – 
284 с.  
 
Екологічна безпека територій : колективна монографія 
/ Я. О. Адаменко, О. М. Адаменко, Л. М. Архипова [та ін.] ; ред. 
Адаменко Я. О., Адаменко О. М. – Івано-Франківськ : Голіней, 
2014. – 442 с.  
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Архипова Л. М.  Гідрологія : навч. посіб. / Л. М. Архипова, 
Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 276 с.  
 
Комп’ютеризовані системи екологічної безпеки : монографія 
/ О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко, Л. В. Міщенко, Д. О. Зорін. – 
Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2015. – 208 с.  
 
Системний аналіз якості навколишнього середовища : підручник 
/ Т. А. Сафранов, Я. О. Адаменко, В. Ю. Приходько [та ін.]. – Одеса : 
Екологія, 2015. – 244 с.  
 
Стратегічна оцінка використання відновлювальних джерел енергії у 
сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону : 
кол. моногр. / О. М. Мандрик, Л. М. Архипова, Я. О. Адаменко [та 
ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 323 с.  
 
Адаменко О. М.  Газопроводи і довкілля : монографія 
/ О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2017. – 244 с.  
 
Екологічна безпека нафтогазового комплексу у Західному регіоні 
України : колективна монографія / О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко, 
В. М. Антонюк [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 384 с. 
 
Адаменко Я. О.  Екологічне інспектування : конспект лекцій 
/ Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 131 с.  
 
Адаменко Я. О.  Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) : 
конспект лекцій / Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2018. – 45 с. 
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1 червня 
70 років від дня народження завідувача кафедри 
 зварювання, доктора технічних наук, професора 

Шлапака Любомира Степановича 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Народився 1 червня 1949 р. в смт. Рожнятів Івано-       
Франківської області. У 1976 р. закінчив газонафтопромисловий    
факультет  Івано-Франківського інституту нафти і  газу. 
        Науковий ступінь кандидата технічних наук здобув у в 
спеціалізованій вченій раді Московського інституту нафтохімічної і 
газової промисловості ім. І. М. Губкіна, захистивши дисертацію на 
тему «Розробка уточненої методики розрахунку напружено-
деформованого стану надземних ділянок газопроводів і практичних 
рекомендацій з підвищення ефективності їх роботи у гірських 
умовах». 
     У 1996 р. захистив докторську дисертацію на тему «Науково-
методичні основи діагностування напружено-деформованого стану 
надземних ділянок нафтогазопроводів». 

        За розроблення технології ремонту трубопроводів під тиском у 
2008 р. Л. С. Шлапака нагороджено Державною премією України в 
галузі науки і техніки. 
          Напрями наукових досліджень: діагностування технічного 
стану нафтогазопровідних систем, розробка наукових основ 
підвищення надійності експлуатації у складних умовах, розробка 
нових технічних засобів діагностування трубопроводів та рекоменда-
цій їх ремонту. 

Автор понад 200 публікацій, шести патентів на корисні моделі. 
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До основних публікацій слід віднести: 
 
Трубопровідний транспорт газу: монографія / М. П. Ковалко,  
В. Я. Грудз, В. Б. Михалків, Л. С. Шлапак [та ін.]. – Київ : Агенство з 
рац. використання енергії та екології, 2002. – 600 с.  
 
Панчук М. В.  Зварювання пластмас: конспект лекцій / М. В. Панчук, Л. 
С. Шлапак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 128 с. 
 
Шлапак Л. С.  Технологія спорудження трубопроводів : конспект лекцій / 
Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 380 с. 
 
Панчук М. В.  Зварювання і монтаж технологічних трубопроводів : 
конспект лекцій / М. В. Панчук, Л. С. Шлапак, О. М. Матвієнків. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 172 с.  
 
Шлапак Л. С.  Основи проектування та спорудження трубопроводів : 
конспект лекцій / Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. 
– 360 с.  
 
Панчук М. В.  Технологія зварювання конструкцій нафтогазового 
обладнання : конспект лекцій / М. В. Панчук, Л. С. Шлапак. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 119 с. 
 
Шлапак Л. С.  Вступ до спеціальності : конспект лекцій 
/ Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 197 с. 
 
Біщак Р. Т.  Напруги та деформації при зварюванні : конспект лекцій / 
Р. Т. Біщак, Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. –  
129 с. 
 
Панчук М. В.  Зварювання тиском : конспект лекцій / М. В. Панчук, 
Л. С. Шлапак, О. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2017. – 133 c.  
 
Панчук М. В.  Зварювання плавленням : конспект лекцій. Ч. 2 
/ М. В. Панчук, Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2017. – 109 с. 
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8 липня 
50 років від дня народження 
завідувача кафедри туризму, 

доктора технічних наук, професора 

Архипової Людмили Миколаївни 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Народилася в 1969 р. у м. Шяуляй (Литва). Навчалася у 

Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка. В Івано-
Франківському національному технічному університеті нафти і газу 
працює з 1995 р. 

 Сфера наукових інтересів Л. М. Архипової стосується 
підвищення рівня екологічної безпеки поверхневих природно-тех-
ногенних гідроекосистем, оцінки впливів на водне середовище 
промислових об'єктів, сталого розвитку туризму у Карпатському 
регіоні, ресурсів відновлюваних джерел енергії, їх екологічно 
безпечного впровадження тощо. За роки науково-педагогічної 
діяльності опублікувала понад 280 праць, серед яких 60 – методично-
го характеру, 220 - наукового. У доробку Л. М. Архипової: чотири 
підручники, п'ять навчальних посібників, шість монографій, п'ять 
патентів на корисні моделі, 11 наукометричних статей, зокрема в базі 
Scopus. 

Упродовж останніх трьох років залучалася до роботи у складі 
трьох експертних комісій МОН України (проведення ліцензування й 
акредитації спеціальності «Туризм»), тричі брала участь в атестації 
наукових кадрів як офіційний опонент, член спеціалізованої вченої 
ради К 45.052.05 та спеціалізованої вченої ради Д 20.052.05. 

Є членом редакційної колегії науково-технічного журналу 
університету «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористу-
вання», що входить до переліку фахових видань України. 
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Брала участь у міжнародних грантових проектах, а саме: була 
експертом проекту TACIS «Вдосконалення транскордонної системи 
збереження природи Верховини»; експертом програми  ENPI СВС 
«Угорщина - Словаччина - Румунія - Україна» проекту «RoUaSoil: 
Румунія - Україна: транскордонне співробітництво - управління 
забруднених ділянок із нафтопродуктами» (2007~2013); учасником 
проекту TEMPUS «Вища інженерна освіта для екологічно сталого 
промислового розвитку (HETES)». 

 
 

До основних публікацій слід віднести: 
 
 
Архипова Л. М.  Гідрологія : навч.-метод. посіб. / Л. М. Архипова. – 
Івано-Франківськ : Галицька академія, 2008. – 304 с. 
 
Архипова Л. М.  Природно-техногенна безпека гідроекосистем : 
монографія / Л. М. Архипова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2011. – 355 с. 
 
Екологічна стандартизація і сертифікація : конспект лекцій. Ч. 1 : 
Екологічна стандартизація / І. Я. Дарвай, І. В. Рибіцький, 
М. О. Карпаш, Л. М. Архипова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2012. – 215 с.  
 
Екологічна стандартизація і сертифікація : конспект лекцій. Ч. 2 : 
Екологічна сертифікація / І. Я. Дарвай, І. В. Рибіцький, М. О. Карпаш, 
Л. М. Архипова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 205 с.  
 
Екологічна безпека збалансованого ресурсокористування в 
Карпатському регіоні : наук. монографія / О. М. Адаменко, 
Я. О. Адаменко, Л. М. Архипова [та ін.]. – Івано-Франківськ : 
Симфонія форте, 2013. – 368 с.  
 
Екологічна безпека територій : колективна монографія 
/ Я. О. Адаменко, О. М. Адаменко, Л. М. Архипова [та ін.]. – Івано-
Франківськ : Голіней, 2014. – 442 с.  
 
Архипова Л. М.  Гідрологія : навч. посіб. / Л. М. Архипова, 
Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 276 с.  
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Стратегічна оцінка використання відновлювальних джерел енергії у 
сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону : 
кол. моногр. / О. М. Мандрик, Л. М. Архипова, Я. О. Адаменко [та 
ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 323 с.  
 
Архипова Л. М.  Основи гідрометеорології : навч. посіб. 
/ Л. М. Архипова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 240 с.  
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15 липня 
75 років від дня народження завідувача 
 кафедри ком’ютерних систем і мереж,  

доктора технічних наук, професора 
Горбійчука Михайла Івановича  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Народився 15 липня 1944 р. в с. Сокирчино Тлумацького району 

Івано-Франківської області. Вищу освіту здобував упродовж 1961-
1966 рр. у Львівському політехнічному інституті за спеціальністю 
«Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних про-
цесів» з присвоєнням кваліфікації інженера-електромеханіка з 
автоматизації. У 1982 р. захистив кандидатську, а в 2000 р. - 
докторську дисертацію на тему «Адаптивне управління процесом 
буріння глибоких свердловин». 

З 1967 р. працює в Івано-Франківському національному 
технічному університеті нафти і газу. У 1984 р. М. І. Горбійчуку 
присвоєно вчене звання доцента, а в 2002 р. - професора. До 2004 р. 
Михайло Іванович - професор кафедри автоматизації технологічних 
процесів і моніторингу в екології. З квітня 2004 р. обіймає посаду 
завідувача кафедри комп'ютерних систем та мереж. 

 Автор понад 290 друкованих праць, з них дев'ять навчальних 
посібників та одна монографія. Сфера наукових інтересів - 
оптимальне керування складними технічними системами в умовах 
невизначеності. Фахівець у галузі комп'ютерних систем і процесів 
керування. 
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До основних публікацій слід віднести: 
 
Горбійчук М. І.  Математичне моделювання на ЕОМ технологічних 
об'єктів : навч. посіб. / М. І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : Факел, 
2001. – 240 с.  
 
Автоматичне управління : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, 
М. І. Когутяк , М. І. Горбійчук [та ін.]. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2003. – 398 с.  
 
Горбійчук М. І.  Оптимізація процесу буріння глибоких свердловин : 
монографія / М. І. Горбійчук, Г. Н. Семенцов. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2003. – 493 с.  
 
Новітні засоби контролю і управління технологічними процесами : 
навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук, 
М. І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 190 с.  
 
Основи автоматизації виробничих процесів в бурінні : навч. посіб. 
/ Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. І. Когутяк, М. І. Горбійчук 
 [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 270 с.  
 
Горбійчук М. І.  Теоретичні основи проектування комп'ютерних 
мереж : конспект лекцій / М. І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2009. – 152 с.  
 
Горбійчук М. І.  Теорія проектування комп'ютерних систем та мереж : 
навч. посіб. / М. І. Горбійчук, В. Б. Кропивницька, І. Р. Пітух. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2010. – 105 с. 
 
Горбійчук М. І.  Числові методи і моделювання на ЕОМ : навч. посіб. 
/ М. І. Горбійчук, Є. П. Пістун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 409 с.   
 
Горбійчук М. І.  Алгоритми і методи обчислень : конспект лекцій 
/ М. І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 270 с.  
 
Горбійчук М. І.  Алгоритми і методи обчислень : навч. посіб. 
/ М. І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 310 с.  
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Автоматичне управління : навчальний посібник / Г. Н. Семенцов, 
Я. Р. Когуч, М. І. Когутяк М. І. Горбійчук ,[та ін.]. – 2-е вид. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 398 с. 
 
Новітні засоби контролю і автоматизації технологічних процесів : 
навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук, 
М. І. Горбійчук. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 
190 с.  
 
Горбійчук М. І.  Математичні методи оптимізації : навч. посіб. 
/ М. І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 302 с.  
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20 липня 
60 років від дня народження  

директора інституту природничих наук і туризму,  
кандидата геологічних наук, доцента 
Омельченка Валерія Григоривича 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Народився 20 липня 1959 р. у смт. Чорнухи Полтавської області 
в сім'ї робітника. В 1976 р. закінчив Талалаївську середню школу, а 
згодом, з відзнакою, - Харківське МПТУ № 11. З 1977 до 1979 р. 
служив у Збройних силах СРСР. Завершивши в 1985 р. з відзнакою 
навчання на геологорозвідувальному факультеті Івано-Франківського 
інституту нафти і газу, отримав диплом гірничого інженера-геолога 
за спеціальністю «Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ». 

 Упродовж 1985-2002 рр. працював на посадах стажиста-
дослідника, асистента, а згодом - доцента кафедри геології та 
розвідки нафтових і газових родовищ. Цей період охоплює також 
навчання Валерія Григоровича в цільовій аспірантурі (1987-1990 рр.), 
захист кандидатської дисертації (1999 р.) та присвоєння вченого 
звання доцента (2002 р.). 

 З 2002 до 2004 р. обіймав посаду заступника директора з 
наукової роботи Науково-дослідного інституту «Інститут 
нафтогазових технологій» Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу. 

 Протягом 2004-2014 рр. був деканом геологорозвідувального 
факультету, а в 2015 р. обраний директором Інституту геології та 
геофізики. 

 Є автором понад 100 наукових і навчально-методичних праць з 
проблем геології родовищ нафти і газу та методів пошукової геології, 
а також із дослідження перспектив нафтогазоносності надр України. 
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 Активно займається міжнародною діяльністю, пов'язаною з 
навчанням і стажуванням студентів у провідних навчальних закладах 
Європейського Союзу. 
       За високі здобутки у навчальній та науковій діяльності 
нагороджений «Золотим нагрудним знаком» Спілки геологів України, 
знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти 
України», пам'ятним знаком імені Л. І. Лутугіна «За заслуги у 
розвідці надр» Державної геологічної служби України. 
 
 

До основних публікацій слід віднести: 
 

Мончак Л. С.  Основи геології нафти і газу : підручник 
/ Л. С. Мончак, В. Г. Омельченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2004. – 276 с.  
 
Нафтогазопромислова геологія : підручник / О. О. Орлов,  
М. І. Євдощук, В. Г. Омельченко [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2005. 
– 432 с. 
 
Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ : підручник / 
О. О. Орлов, Д. Д. Федоришин, В. Г. Омельченко [та ін.] ; ред. Орлов 
О. О. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 489 с. 
 
Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ : підручник / 
О. О. Орлов, Д. Д. Федоришин, В. Г. Омельченко [та ін.]. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 293 с.  
 
Омельченко В. Г.  Комп’ютерна обробка геологічних даних : 
конспект лекцій / В. Г. Омельченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2009. – 347 с. 
 
Горючі корисні копалини України : підручник / В. А. Михайлов, М. 
В. Курило, В. Г. Омельченко, Л. С. Мончак. – Київ : КНТ, 2010. – 
376 с. 
 
Геологія і нафтогазоносність морських надр : підручник /  
О. М. Трубенко, Б. Й. Маєвський, С. С. Куровець, В. Г. Омельченко. 
– Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 232 с. 
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Омельченко В. Г.  Математична статистика та обробка геологічної 
інформації : конспект лекцій / В. Г. Омельченко. - Івано-Франківськ 
: ІФНТУНГ, 2011. – 120 с.  
 
Орлов О. О.  Сланцевий і вугільний газ та інші джерела енергоносіїв 
майбутнього : монографія / О. О. Орлов, В. Г. Омельченко, 
А. В. Локтєв. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – 152 с.   
 
Мончак Л. С.  Основи геології нафти і газу : підручник 
/ Л. С. Мончак, В. Г. Омельченко. – 2-ге вид., випр. та допов. – 
Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 284 с.  
 
Маркевич К.  Глобальні енергетичні тренди крізь призму 
національних інтересів України : аналіт. доп. / К. Маркевич, 
В. Омельченко. – Київ : Заповіт, 2016. – 118 с. 
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30 липня 
55 років від дня народження 

 завідувача кафедри прикладної математики, 
 доктора технічних наук, професора 

Олійника Андрія Петровича 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Народився в 1964 р. у м. Городенка на Івано-Франківщині. В 
1986 р. закінчив механіко-математичний факультет Московського 
державного університету імені М. В. Ломоносова. Згодом навчався в 
аспірантурі відділення механіки цього ж університету. 
 Упродовж 1989-1991 pp. працював співробітником Централь-
ного науково-дослідного інституту спеціального машинобудування 
Міністерства оборонної промисловості СРСР. В Івано-Франківському 
національному технічному університеті нафти і газу працює з 1991 р. 
Обіймав посади наукового співробітника, старшого наукового 
співробітника, доцента, професора, а з лютого 2014 р. очолює 
кафедру математичних методів в інженерії. 
 У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Математичне моделювання процесу деформування трубопроводів за 
зміною їх конфігурації». З 2013 р. - професор кафедри комп'ютерних 
технологій в системах управління і автоматики. 

 Викладає дисципліни «Математичний аналіз», «Моделювання 
процесів і систем», «Дослідження операцій» та ін., зокрема й 
англійською мовою. 

 Автор 180 наукових праць, серед яких три монографії. Низку 
статей науковця опубліковано в журналах, що входять до різних 
наукометричних баз, зокрема п'ять - у SCOPUS. 

 Член спеціалізованих вчених рад у Вінницькому національному 
технічному університеті та в Івано-Франківському національному 
університеті нафти і газу. 
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 З лютого 2016 р. А. П. Олійник - головний редактор журналу 
«Методи та прилади контролю якості», включеного до переліку ДАК 
України як видання, в якому публікуються статті для апробації 
результатів кандидатських та докторських дисертаційних робіт. 

 
 
 
 

До основних публікацій слід віднести: 
 

 
Заміховський Л. М.  Математичний апарат для контролю напружено-
деформованого стану трубопроводів при зміні їх просторового 
положення : монографія / Л. М. Заміховський, А. П. Олійник. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. – 306 с.  
 
Олійник А. П.  Математичні моделі процесу квазістаціонарного 
деформування трубопровідних та промислових систем при зміні їх 
просторової конфігурації : монографія / А. П. Олійник. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 320 с.  
 
Олійник А. П.  Дослідження операцій : конспект лекцій 
/ А. П. Олійник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 120 с. 
 
Олійник А. П.  Математичні основи АСУ : конспект лекцій 
/ А. П. Олійник, Б. С. Незамай. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2015. – 50 с. 

 
Олійник А. П.  Математичне моделювання процесів розробки 
нафтових і газових родовищ : лаб. практикум / А. П. Олійник, 
Б. С. Незамай. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 43 с.  
 
Олійник А. П.  Емпіричні методи програмної інженерії : метод. вказ. 
для самост. та індивідуал. роботи / А. П. Олійник, Б. С. Незамай, 
В. В. Бачук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 
27 с. 
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7 серпня 
             50 років від дня народження  

директора інституту нафтогазової інженерії,  
кандидата технічних наук, доцента,  

академіка Української нафтогазової академії 
Витязя Олега Юлійовича 

 
 

 
 Народився у 1969 р. у м. Долина Івано-Франківської області. В 

1991 р. закінчив механіко-технологічний факультет Львівського 
політехнічного інституту за спеціальністю «Автоматизація і 
комплексна механізація машинобудування». Протягом 1991–1993 рр. 
та 1996-1999 рр. працював на кафедрі теоретичної механіки на поса-
дах інженера, молодшого та старшого наукового співробітника. З 
1993 по 1996 р. навчався в аспірантурі при кафедрі теоретичної 
механіки під керівництвом професора В. І. Векерика. 

 У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Удосконалення технології буріння свердловин долотами ріжучого 
типу з використанням віброзахисних пристроїв» та здобув науковий 
ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Буріння 
свердловин».  
 З 1999 р. - асистент, а з 2001 р. – доцент кафедри морських 
нафтогазових технологій. З 2004 по 2008 р. очолював Раду молодих 
вчених і спеціалістів університету. У 2004 р. отримав премію та 
диплом «Кращий молодий науковець» за рішенням Івано-
Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради. У 
2008 р. обраний дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка. 

 З 2005 по 2009 р. працював заступником відповідального 
секретаря Приймальної комісії університету, а з 2007 по 2009 р. 
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заступником декана газонафтопромислового факультету. У вересні 
2009 р. обраний деканом цього факультету. 

 З жовтня 2014 р. очолює Інститут нафтогазових технологій. У 
лютому 2016 р. нагороджений медаллю «За заслуги» Краківської 
гірничо-металургійної академії ім. С. Сташіца (Польща). 
 Є автором більше ніж 70 публікацій та методичних розробок, 
співавтором п'яти монографій, має 11 авторських свідоцтв та патентів 
України. До сфери його наукових інтересів належать: моделювання 
динаміки роботи бурильного інструменту, дослідження умов руйну-
вання тривало експлуатованих труб бурильних колон, колтюбінгові 
технології при бурінні, експлуатації та ремонтах свердловин, 
технології видобування метану з природних газогідратних покладів. 

 
 

До основних публікацій слід віднести:  
 
Витязь О. Ю.  Цивільна оборона : методичні вказівки і завдання для 
самостійної роботи студентів заочної форми навчання всіх 
спеціальностей / О. Ю. Витязь, В. П. Заник. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2002. – 16 с.  
 
Витязь О. Ю.  Динаміка долота ріжучого типу в процесі буріння : 
монографія / О. Ю. Витязь, О. Т. Драганчук, В. І. Векерик. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. – 195 с. 
 
Якимечко Я. Я.  Попередження і ліквідація аварій на морських 
промислах : метод. вказівки для виконання курс. роботи 
/ Я. Я. Якимечко, О. Ю. Витязь, Я. М. Фем'як. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2012. – 15 с.  
 
Газогідрати. Гідратоутворення та основи розробки газових гідратів : 
монографія / Г. Г. Півняк, Є. І. Крижанівський, В. О. Онищенко, 
О. Ю. Витязь [та ін.]. – Дніпропетровськ : Літограф, 2015. – 219 с.  
 
Основи інтенсифікації припливу вуглеводнів на морі : практикум 
/ О. Ю. Витязь, С. О. Овецький, Я. М. Фем'як [та ін.]. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 109 с.  
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Цивільний захист та техногенна безпека нафтогазових об'єктів : навч. 
посіб. / Я. М. Семчук, О. Ю. Витязь, М. П. Кулик, 
М. П. Школьний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 550 с.  
 
Витязь О. Ю.  Колтюбінгові технології в нафтогазовидобуванні : 
метод. вказівки для виконання курс. роботи / О. Ю. Витязь. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 15 с.  
 
Витязь О. Ю.  Колтюбінгові технології в нафтогазовидобуванні : 
практикум / О. Ю. Витязь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 
143 с.  
 
Витязь О. Ю.  Попередження та ліквідація аварій на морських 
нафтогазових промислах : практикум / О. Ю. Витязь, 
В. Б. Боднарук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 143 с.  
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25 вересня 
50 років від дня народження завідувача 

 кафедри інженерної та ком’ютерної графіки, 
доктора технічних наук, професора 

Шкіцу Лесю Євcтахіївну 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

З 2003 року доктор технічних наук Шкіца Леся Євстахіївна є 
завідувачем кафедри інженерної і комп’ютерної графіки, де активно 
працює над удосконаленням методів викладання дисциплін кафедри 
згідно кредитно-модульної системи організації навчального процесу, 
розробкою відповідної навчально-методичної літератури для 
дисциплін: „Нарисна геометрія,  інженерна та комп’ютерна графіка”, 
„Комп'ютерна графіка” „Автоматизація креслярсько-конструк-
торських робіт” і є автором понад 20 методичних розробок.  
 Шкіца Леся Євстахіївна є досвідченим науковцем і автором 
понад 100 наукових праць; у співавторстві отримано авторське 
свідоцтво, п’ять патентів на винахід та корисну модель; видано у 
співавторстві монографію, навчальний посібник з грифом МОН 
України; отримано Державну премію України в галузі науки та 
техніки (2008 р.) та премію обласної державної адміністрації та 
обласної ради в номінації "Найкращий вчений 2008 року".       
 Професор Шкіца Л. Є. працює над створенням наукової школи з 
розробки та впровадження наукових та методологічних основ 
екологічної безпеки гірничопромислових комплексів. Під її 
керівництвом підготовлено і захищено 1 докторська та 2 кандидатські 
дисертації. 
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До основних публікацій слід віднести: 

 
 
Рудько Г. І.  Екологічна безпека та раціональне природоко-ристування в 
межах гірничопромислових і нафтогазових комплексів (наукові і 
методологічні основи) : монографія / Г. І. Рудько, Л. Є. Шкіца. – Київ : 
Нічлава, 2001. – 528 с.  
 
Драганчук О. Т.  Креслярсько-конструкторський редактор Компас-
графік 5. Х : посібник / О. Т. Драганчук, І. В. Павлик, Л. Є. Шкіца. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 62 с.  
 
Інженерна графіка : навч. посіб. / Я. В. Василишин, О. Т. Драганчук, 
Л. Є. Шкіца, В. Я. Василишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 
256 с.  
 
Павлик  І. В.  Комп'ютерна графіка : конспект лекцій / І. В. Павлик, 
Л. Є. Шкіца, С. С. Чаплінський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2006. – 137 с.  
 
Нарисна геометрія : зб. тест. завдань / Л. Є. Шкіца, Я. В. Василишин, 
Р. І. Таранова [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. – 97 с.  
 
Онищук О. О.  Системи автоматизованого проектування трубопро-
відного транспорту : конспект лекцій / О. О. Онищук, Л. Є. Шкіца. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 147 с. 
 
Шкіца Л. Є.  Нарисна геометрія : практикум / Л. Є. Шкіца, 
М. Є. Стовбенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 154 с. 
 
Інженерна графіка : навч. посіб. / Л. Є. Шкіца, О. В. Корнута, 
І. О. Бекіш, І. В. Павлик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 301 с. 
 
Шкіца Л. Є.  Інженерна графіка : дистанц. курс / Л. Є. Шкіца, 
І. В. Павлик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 96 с. 
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У 2019 році минає : 
 
25 років з часу створення Інституту гуманітарної 
підготовки та державного управління 
 
 Інститут гуманітарної підготовки та державного управління є 
навчально-науковим підрозділом Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, що створений 2 січня 2015 
року. 
  Проте історія Інституту розпочалась значно раніше - 5 травня 
1994 р., коли рішенням вченої ради університету було започатковано 
діяльність Інституту гуманітарної підготовки (ІГП) - навчального й 
науково-дослідного підрозділу, основна мета якого полягала в 
практичному втіленні концепції гуманізації і гуманітаризації вищої 
багатоступеневої інженерно-технічної освіти, яка мала зберегти і 
розвинути людську ментальність у сучасному суспільстві через 
виховання молодої людини-фахівця з широким мисленням. 
  У своєму розвитку Інститут гуманітарної підготовки пройшов 
чимало організаційно-структурних трансформацій, які зрештою 
завершились тим, що було об’єднано ІГП та ФТПД – факультет 
технічного перекладу та документознавства, очолюваний доктором 
філософських наук, професором Дмитром Івановичем Дзвінчуком, 
який і став директором новоутвореного Інституту гуманітарної 
підготовки та державного управління (ІГПДУ). 
 
 
 

55 років з часу створення Інституту природничих 
наук і туризму 

Інститут природничих наук і туризму (Геологорозвідувальний 
факультет) заснований у 1951 році при Львівському політехнічному 
інституті. У 1957 році кафедри факультету увійшли до складу 
Нафтового факультету, а у 1964 році, після утворення Івано-
Франківської філії Львівського політехнічного інституту, факультет 
був вдруге виділений в окремий структурний підрозділ був вдруге 
виділений в окремий структурний підрозділ. 
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 З 19.02.2015 року при факультеті утворену кафедру економічної 
геології, а Геологорозвідувальний факультет реорганізовано у 
Навчально-науковий інститут 
 "Інститут геології та геофізики". З 27.08.2018 року Інститут 
геології та геофізики реорганізовано у Інститут природничих наук і 
туризму. У Інституті здійснюється підготовка фахівців за наступними 
спеціальностями: "101 - Екологія", "103 - Науки про Землю", "183 - 
Технології захисту навколишнього середовища" та "242-Туризм" 
рівнів вищої освіти "Бакалаврський" і "Магістерський", з отриманням 
відповідного ступеня вищої освіти "бакалавр" та "магістр". За рівнем 
вищої освіти "бакалаврський" підготовка ведеться протягом чотирьох 
років, а за "магістерський" - 1,5 року. У 2019 році у інституті буде 
здійснюватись набір на підготовку фахівців за рівнем вищої освіти 
"магістерський" за спеціальністю "Науки про Землю" за освітніми 
програмами: "Геологія нафти і газу", "Геофізика", "Геоінформатика" 
та "Інженерна геологія і  гідрогеологія". Для навчання студентів у 
інституті та на випускних кафедрах є комп'ютерні класи, де майбутні 
фахівців оволодівають сучасними комп'ютерними системами обробки 
та аналізу геолого-геофізичної інформації. У інституті спільно із 
фірмою Шлюмберже створено тренажерний комп'ютерний клас, де 
студенти навчаються роботі із сучасними комп'ютерними програми 
Petrel, PetroMod, Promax. За міжнародною програмою стажування 
"IAESTE" студенти інституту кожного року проходять стажування у 
наукових та навчальних закладах багатьох країн світу, а саме: 
Польщі, Німеччини, Франції, Словенії, Греції, Канади, Норвегії, 
Великобританії. Реалізовуючи принципи "Болонської конвенції" з 
2011 року студенти інституту "безкоштовно" навчаються за рівнем 
вищої освіти "магістерським" у Краківській Гірничо-Металургійній 
Академії імені Станіслава Сташиця (Республіка Польща). Навчання 
проводяться згідно угоди про надання двох дипломів, яка передбачає 
отримання студентами двох дипломів ступеня вищої освіти "магістр", 
один вітчизняний інший європейський. Студенти також проходять 
практику у Європейських геологічних та геофізичних фірмах, де 
можуть влаштуватись і на роботу за фахом, адже Європейський 
диплом дає їм можливість подавати свої документи на Європейський 
ринок праці. Навчальні та виробничі практики студенти інституту 
проходять на підприємствах нафтогазового комплексу України.  
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60 років з часу створення кафедри автоматизації та 
комп’ютерно-інтегрованих технологій 

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій 
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 
газу продовжує славні традиції, які були започатковані Львівською 
Політехнікою з підготовки інженерів для нафтогазової 
промисловості. 
 1959 рік - у Львові здійснено перший набір студентів на 
спеціальність “Автоматизація і електрифікація гірничих робіт” 
(АВПД), “Автоматизація хіміко-технологічних процесів” (АХТП), 
“Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних 
процесів переробки нафти і газу” (АВПП). 
 1963 рік - створено Івано-Франківську філію ЛПІ і спеціальності 
АВПД і АВПП переведені в Івано-Франківськ. 
 1964 рік - в Івано-Франківську зроблено перший випуск 
спеціалістів спеціальностей АВПП і АВПД. 
 1967 рік - створено Івано-Франківський інститут нафти і газу, 
факультет автоматизації і економіки в складі якого була кафедра. 

Спеціалісти з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 
технологій інтелектуального керування на базі методів нечіткої 
логіки, штучних нейромереж, генетичних алгоритмів, синергетики 
тощо, вміння працювати на ЕОМ допомагають спеціалістам цієї 
професії розв’язувати завдання підвищення ефективності 
виробництва на основі вирішення складних науково-технічних 
інженерних задач. 

У 2018 році кафедра здійснила 54-й випуск. 
 
 
50 років з часу створення кафедри автомобільного 
транспорту 

Кафедра автомобільного транспорту ІФНТУНГ є випускною і 
здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 
«Автомобільний транспорт» та докторів філософії за спеціальністю 
«Галузеве машинобудування» за очною і заочною формами навчання. 
 Перший випуск інженерів-автомобілістів в Івано-Франківському 
інституті нафти і газу відбувся в 1969 р. У той час підготовка 
спеціалістів здійснювалася за заочною і вечірньою формами 
навчання, випускною була кафедра «Теплотехніки». 
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 За рекомендаціями провідних підприємств нафтогазового 
комплексу України кафедрою була заснована спеціалізація «Технічна 
експлуатація нафтогазового технологічного транспорту». У 1994 р. 
спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство» була 
акредитована за IV рівнем із правом підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра. Упродовж 
1969–2016 рр. кваліфікацію інженера-механіка з експлуатації 
автомобільного транспорту отримало 1865 осіб, які зробили вагомий 
внесок у розвиток автотранспортної галузі та народного господарства 
України. 

Серед випускників кафедри є депутати Верховної Ради, 
працівники державної влади, директори та голови правління різних 
підприємств, військові та працівники силових органів, підприємці, 
інженерно-технічні працівники, викладачі профільної освіти. 
 На кафедрі працює висококваліфікований колектив із 14 
викладачів, серед яких 12 мають наукові ступені (1 доктор наук та 11 
кандидатів) та вчені звання (один професор та 11 доцентів). 
 Випускниками кафедри захищено вісім кандидатських і одна 
докторська дисертація, більшість із них — під керівництвом 
професора Ф. В. Козака. 

Нині на стаціонарну форму навчання спеціальності 
«Автомобільний транспорт» щорічний державний набір становить 25 
осіб, ліцензований обсяг при цьому складає 60 чоловік. Контингент 
студентів по кафедрі коливається в межах 250–270 чоловік, із них 80–
100 студентів заочної форми навчання. 
 
 
 
 
 

25 років з часу створення кафедри архітектури та 
містобудування 

Кафедра архітектурного проектування Інституту архітектури, 
будівництва і туризму була утворена у 2004 році. 
 Кафедра архітектурного проектування забезпечує підготовку 
архітекторів за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр та 
спеціаліст, напрямок «Архітектура». 
 З періоду створення кафедри викладачі та студенти займаються 
дослідженням архітектури Прикарпаття та міста Івано-Франківська, а 
також перспективами розвитку міст, селищ та рекреаційних гірських 
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зон. У проектних та науково-дослідних роботах представлений пошук 
вирішення актуальних проблем з історії та теорії архітектури і 
суміжних дисциплін, в тому числі, з охорони пам'яток. 
 Науковий напрям кафедри – вивчення особливостей та 
характерних рис архітектури Українських Карпат та відтворення їх у 
архітектурних вирішеннях. 
 Викладачі кафедри крім того, що керують науково-пошуковими 
та проектними роботами студентів, проводять власні наукові 
дослідження та виконують проектні роботи. 

Викладачі кафедри працюють над розробленням навчально-
методичної літератури та монографій, беруть участь у міжнародних 
наукових конференціях та конгресах, підвищують свій рівень 
кваліфікації у закордонних ВНЗ. Із власної ініціативи викладачі 
кафедри проводять навчально-освітні екскурсії зі студентами по 
Україні та Європі. 
 
 
 
55 років з часу створення кафедри видобування 
нафти і газу 

У 1964 р., після переведення нафтового факультету ЛПІ зі 
Львова до Івано-Франківська і організації тут філії ЛПІ, (з 1967 р. – 
Івано-Франківський інститут нафти і газу, нині – Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу) відкрито кафедру 
«Експлуатація нафтових і газових родовищ», яку у 1976 р. 
перейменовано у кафедру «Розробка та експлуатація нафтових і 
газових родовищ». Студентами за профілем кафедри є в основному 
громадяни України. За індивідуальними договорами навчаються 
також громадяни Російської Федерації, Білорусії, Туркменістану, 
Узбекистану, Грузії, Азербайжану. З 1992 р. кафедра здійснює 
підготовку фахівців з видобування нафти і газу з числа громадян 
дальшого зарубіжжя. Нині на денній формі навчаються 187 студентів-
іноземців з 35 країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки, що 
становить третину студентів стаціонару. Навчання студентів 
здійснюється українською мовою, а для іноземних студентів 
організовано групи з англійською мовою викладання. Перший випуск 
спеціалістів із числа іноземних громадян відбувся у 1997 р., а у 1998 
р. здійснено перший випуск магістрів. У 1998 р. після закінчення 
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аспірантури з очною формою навчання успішно захистив 
кандидатську дисертацію за профілем кафедри громадянин Пакістану 
Мухаммад Тарік.          
 Перший випуск фахівців з видобування нафти і газу відбувся у 
1949 р. у Львівському політехнічному інституті, а з 1965 р. 
здійснюється в Івано-Франківську. Починаючи з 1949 р., 
підготовлено близько 8000 спеціалістів і магістрів з видобування 
нафти і газу. Упродовж 1994-2013 рр. 233 випускники отримали 
дипломи з відзнакою. За період з 1954 по 2014 р. 48 випускників 
захистили кандидатські дисертації. Випускники кафедри працюють у 
всіх організаціях нафтогазової галузі України, де займають посади 
керівників, головних і провідних спеціалістів, викладачів, є 
державними службовцями, громадськими діячами і народними 
депутатами.           
 З 27 серпня 2018 року кафедра іменується як "Кафедра 
видобування нафти і газу". 

 

 

25 років з часу створення кафедри геотехногенної 
безпеки та геоінформатики 

 Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики створена у 
2004 р. як структурний підрозділ інженерно-екологічного факультету, 
а в 2016 р. переведена до Інституту геології та геофізики. 

 У 2008 р. отримала ліцензію на підготовку фахівців за 
спеціальністю «Геоінформаційні системи і технології». 

 Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики є 
випускового для освітньо-професійних програм «бакалавр» та 
«магістр» спеціальності «Геодезія та землеустрій» спеціалізації 
«Геоінформаційні системи і технології», а також для освітньо-
професійної програми «магістр» спеціальності «Науки про Землю» 
спеціалізації «Геоінформатика». 

На кафедрі працюють дев'ять штатних науково-педагогічних 
працівників та один за сумісництвом, з них п'ять — з науковими 
ступенями і вченими званнями (один доктор наук, професор, чотири 
кандидати наук, доценти). 
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 Кафедра забезпечує викладання дисциплін геоінформаційного та 
геофізичного напрямів у Інженерно-екологічному інституті й 
Інституті геології та геофізики та надає студентам знання стосовно 
застосування й розробки комп'ютерних програм та математичних 
методів для аналізу геологічної інформації, а також знання з 
інформаційного супроводу надро- та землекористування, 
виготовлення електронних карт, планування геологорозвідувальних 
робіт, проектування в середовищі географічних інформаційних 
систем. 
 Підготовлені кафедрою геотехногенної безпеки та 
геоінформатики фахівці володіють теорією і практикою проектування 
та експлуатації геоінформаційних систем, організації фонду 
цифрових геопросторових даних та карт, а також автоматизованих 
робочих місць для геоінформаційного моделювання в різних сферах, 
управління територіями, апаратними і програмними засобами та 
методами геодезії, картографії, фотограмметрії, дистанційного зонду-
вання Землі. 
 Фахівці з геоінформаційних систем працюють на підприємствах 
Державної служби геодезії, картографії і кадастру України; 
Державного космічного агентства України; в обласних, районних та 
міських відділах земельних ресурсів; кадастрових бюро; в проектних 
і наукових закладах різних галузей економіки України (нафтогазовій, 
енергетичній, геологічній, водогосподарській, будівельній, 
транспортній тощо), в державних адміністраціях та приватних 
фірмах. Спеціалісти з геоінформаційних технологій мають великий 
попит як в Україні, так і за кордоном. 
 
 

 
15 років з часу створення кафедри комп’ютерних 
систем і мереж 
 Кафедра комп'ютерних систем і мереж була створена в березні 
2004 р.  
 Основним науковим напрямом діяльності кафедри 
комп'ютерних систем і мереж є планова державна науково-дослідна 
програма з розвитку нафтогазового комплексу України «Синтез 
комп'ютерних систем алгоритмічного та програмного забезпечення 
оптимізації процесів видобутку і надійного постачання паливно-
енергетичних ресурсів». Студенти, які успішно навчаються, беруть 
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участь у наукових розробках та експериментах. Найкращі з них 
мають можливість продовжити навчання та наукову роботу в 
аспірантурі. 
 У навчальному процесі викладачі використовують новітні 
технології, розробляють і постійно оновлюють методичне 
забезпечення дисциплін. 
 Студенти ґрунтовно вивчають алгоритмічні мови та 
програмування, алгоритмічне та програмне забезпечення, операційні 
системи та бази даних, а також сучасні засоби систем 
автоматизованого проектування. Майбутні спеціалісти вивчають 
комп’ютерну графіку, електроніку та мікросхемотехніку, 
обчислювальну техніку, систему та мережі передачі даних, основи 
захисту інформації тощо. 
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