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Від укладачів 
 
 Науково-технічна бібліотека підготувала 9-й випуск 
«Календаря ювілейних та пам’ятних дат Івано-Франківського 
технічного університету нафти і газу» на 2020 рік. 
Запропоноване 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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Сердечно вітаємо Вас з Днем 

народження. Висловлюємо щиру 
вдячність за Вашу творчу, 

самовіддану та подвижницьку 
працю. Ваш вклад у розвиток 

держави неоціненний. Ви робите 
великий внесок у розвиток 
вітчизняної освіти і науки, 

виховуєте нову генерацію громадян 
України, передаючи кожній молодій 

людині неоцінений скарб високої 
освіченості. Нехай на цьому 

благородному шляху Вас завжди 
супроводжують успіхи. Хай щедрою 
буде Ваша доля, обминають життєві 
негаразди, а серця зігріває людська 

довіра та доброта! Бажаємо Вам 
міцного здоров’я, великого 

людського щастя, благополуччя, 
натхнення, нових звершень на благо 

майбутнього нашої України! 
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9 січня 
65 років від дня народження професора  
кафедри підприємництва та маркетингу  

Андрія Олександровича Устенка 
 

 
 Устенко Андрій Олександрович народився   
9 січня 1955 року в м. Дрогобичі Львівської 
області. Після закінчення школи поступив в 
Івано-Франківський інститут нафти і газу, який 
закінчив у 1977 році з відзнакою за спеціальністю 
інженер-економіст (у 1975 році нагороджений 
значком «За відмінне навчання» МВССО СРСР). 
 З 1978 р. по 1980 р. навчався в аспірантурі, 
працював в НДС, потім на кафедрі організації і 

управління.  
В 1990 році захистив дисертацію у Львівському відділенні 

Академії наук і отримав звання кандидата економічних наук. З цього 
ж року працює доцентом кафедри організації і управління 
виробництвом ІФІНГу, а з 1995 р. – доцент кафедри паливно-
енергетичного комплексу (в наступному – кафедра економіки 
підприємства). У 2002 році переведений на посаду професора 
кафедри управління виробництвом і з 2003 року очолював цю 
кафедру. 
 У процесі виробничої і викладацької діяльності проходив 
підвищення кваліфікації в Академії наук України, Тернопільській 
Академії народного господарства, проходив стажування в канадсько-
українському бізнес-центрі. 
 У науковій діяльності брав участь у таких наукових розробках: 
«Система наукового управління» (керівник д. е. н., професор 
Мелкумян М. А.); «Система сітьового планування і управління в/о 
«Автоливмаш»; «Розробка маркетингової концепції ВУЗу». 
 Наукові інтереси: системи управлінської інформації для 
підвищення ефективності рішень в умовах ринку, уніфікація 
інформаційного забезпечення менеджерів і маркетологів, оцінка 
ефективності менеджменту і маркетингу. 
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Наукові доробки 
(з фонду бібліотеки) 

 
Малинка О. Я.  Маркетингова діагностика : конспект лекцій / 
О. Я. Малинка, А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2018. – 203 с.  
 
Малинка О. Я.  Ідентифікація джерел капіталу бренду роздрібного 
ринку нафтопродуктів на основі "ДНК"- підходу / О. Я. Малинка, 
А. О. Устенко // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і 
газу. Серія: Економіка та упр. в нафт. і газ. пром.-сті. – 2017. – № 2. – 
С. 14-30. 
 
Устенко А. О.  Глобальна економіка : навч. посіб. / А. О. Устенко, 
О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 100 с.  
 
Устенко А. О.  Концептуальна модель процесу лібералізації ринку 
газу / А. О. Устенко, І. В. Перевозова, О. Я. Малинка // Нафтогазова 
енергетика 2017 : Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ,  
15-19 трав. 2017 р. : тези доп.  – Івано-Франківськ, 2017. – С. 322-323. 
 
Устенко А. О.  Ситуаційні завдання (кейси) з дисципліни "Глобальна 
економіка" / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2017. – 18 с.   
 
Устенко А. О.  Словник основних термінів з дисципліни "Глобальна 
економіка" / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2017. – 22 с.   
 
Кількісна оцінка конкурентних переваг підприємства / 
А. О. Устенко, І. В. Перевозова, О. Я. Малинка, Г. І. Писків // Наук. 
вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. Серія: Економіка та 
упр. в нафт. і газ. пром.-сті. – 2016. – № 1. – С. 62-71. 
 
Малинка О. Я.  Маркетингова діяльність підприємства : навч. посіб. 
/ О. Я. Малинка, А. О. Устенко, І. В. Перевозова. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 434 с.   
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Устенко А. О.  Менеджмент : навч. посіб. / А. О. Устенко, 
О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 272 с. 
 
Устенко А. О.  Цільова підсистема системи управління та її оцінка 
/ А. О. Устенко, О. Я. Малинка // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. 
ун-ту нафти і газу. Серія: Економіка та упр. в нафт. і газ. пром.-сті. – 
2016. – № 2. – С. 132-136. 
 
Устенко А. О.  Основи маркетингу : навч. посіб. / А. О. Устенко, 
О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 265 с.  
 
Устенко А. О.  Управлінська діагностика системи менеджменту та її 
підсистем / А. О. Устенко // Сучасні технології підвищення 
ефективності управління галузевими і регіональними соціально-
економічними системами : кол. монографія / ред. :  
В. П. Петренко, А. С. Полянська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2015. – С. 29-43.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 12 

12 січня 
55 років від дня народження професора, завідувача  
кафедри енергетичного менеджменту та технічної  

діагностики 
Петра Миколайовича Райтера 

 
Райтер Петро Миколайович народився  

12 січня 1965 року в м. Івано-Франківську. 
 У 1982 р. закінчив з відзнакою навчання в 
загальноосвітній середній школі № 13 м. Івано-
Франківська і вступив до Івано-Франківського 
інституту нафти і газу на факультет 
автоматизації та електрифікації. Під час 
навчання активно займався студентською 
науково-дослідною роботою за тематикою 
науково-дослідного сектору інституту. 

 У 1987 році з відзнакою закінчив інститут, здобувши 
кваліфікацію інженера-електромеханіка з автоматизації, і був 
направлений на роботу стажистом-викладачем в Державну академію 
нафти і газу ім. І. М. Губкіна (м. Москва). 
 З 1988 по 1991 рік навчався в аспірантурі цього ж навчального 
закладу, займаючись теоретичними та експериментальними 
дослідженнями, пов’язаними з розробленням та удосконаленням 
поточних безсепараційних методів і засобів визначення витрати 
газоконденсатних та нафтогазових потоків з видобувних свердловин. 
 Повернувшись до Івано-Франківського інституту нафти і газу в 
1992 році, Райтер П. М. працював спочатку на посаді молодшого 
наукового співробітника Науково-дослідного сектора, а з 1993 по 
1995 рік – на посаді асистента кафедри «Прилади і методи контролю 
якості». 
 В 1995 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук. Цього ж року обраний за конкурсом на 
посаду доцента кафедри приладів і методів контролю якості 
ІФДТУНГ, а в 1997 р. йому присвоєно вчене звання доцента. 
 З 2007 по 2012 рік Райтер П. М. працював на посаді доцента 
кафедри технічної діагностики і моніторингу, на яку обирався за 
конкурсом. В 2012 році на засіданні спеціалізованої вченої ради 
ІФНТУНГ захистив дисертацію на тему «Наукові засади та методи і 
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система контролю складу газоводоконденсатних потоків з високим 
газовмістом» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. 
 В 2013 р. став здобувачем щорічної премії голови обласної 
державної адміністрації та голови обласної ради у номінації 
«Відомий науковець року». 
 Поряд з виконанням наукових досліджень за тематикою 
дисертації Петро Миколайович був ініціатором і співавтором 
інженерних розробок приладів та обладнання неруйнівного контролю 
технічного стану обладнання, конструкцій та матеріалів, що 
виконувались в ІФНТУНГ, НВФ «Зонд», Прикарпатському 
національному університеті ім. В. Стефаника, Івано-Франківському 
національному медичному університеті, Інституті фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лошкарьова НАН України (Київ). 
 Результати наукових досліджень та методичні напрацювання 
відображені в більш як 60-ти наукових працях (в тому числі 25 
публікацій у фахових та 9 публікацій у журналах, що входять до 
міжнародних наукометричних баз), двох монографіях та конспекті 
лекцій, двох навчальних посібниках, більше 10-ти методичних 
вказівках, 5 патентах України. 
 
                     

Наукові доробки 
 (з фонду бібліотеки) 

 
Карпаш О. М.  Індивідуальний науково-дослідний проект : практикум 
/ О. М. Карпаш, П. М. Райтер, М. О. Карпаш. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2018. – 32 с.   
 
Райтер П. М.  Магістерська робота : метод. вказівки / П. М. Райтер, 
В. Д. Миндюк, О. М. Григоришин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2018. – 31 с. 
 
Цих В. С.  Магістерська робота : метод. вказівки / В. С. Цих,  
В. Д. Миндюк, П. М. Райтер. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 
31 с.   
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Борсук М. В.  Контроль екологічних характеристик та енерго-
ефективності твердопаливних котлів за умови зміни параметрів 
паливної тріски та соломи / М. В. Борсук, П. М. Райтер // Методи та 
засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : 6-а наук.-
практ. конф., м. Івано-Франківськ, 15-16 листоп. 2017 р.  : зб. тез доп. 
– Івано-Франківськ, 2017. – С. 12-13. 
 
Доценко Є. Р.  Технічна діагностика електрообладнання : лаб. 
практикум / Є. Р. Доценко, П. М. Райтер. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2017. – 132 с.   
 
Райтер П. М.  Моделювання впливу асфальто-смолисто-парафінових 
відкладень на енергоефективність привода // свердловинної 
штангової установки / П. М. Райтер, В. Р. Харун Нафтогазова 
енергетика 2017 : Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ,  
15-19 трав. 2017 р. : тези доп. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 300-301. 
 
Цих В. С.  Енергетичні ринки та маркетингові дослідження в 
енергетиці : практикум / В. С. Цих, П. М. Райтер, Л. Я. Жовтуля. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 47 с.  
 
Миндюк В. Д.  Магістерська робота : метод. вказівки / В. Д. Миндюк, 
П. М. Райтер. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 32 с.  
 
Олійник А. П.  Математичне моделювання течії в'язкої рідини у 
газорідинних свердловинних потоках / А. П. Олійник, П. М. Райтер, 
А. А. Мороз // Методи та прилади контролю якості. – 2016. – № 2. – 
С. 91-97. 
 
Олійник А. П.  Моделювання потоків рідин в трубопроводі та 
дослідження стійкості різницевих схем / А. П. Олійник, 
П. М. Райтер, Ю. А. Вершинін // Методи та прилади контролю 
якості. – 2016. – № 1. – С. 48-53.  
 
Райтер П. М.  Виробнича практика : метод. вказівки / П. М. Райтер, 
І. Р. Ващишак, В. С. Цих. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 19 
с.  
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Райтер П. М.  Дослідження імпедансного методу контролю 
водовмісту в потоці з використанням спеціального експеримент-
тального пристрою / П. М. Райтер, В. С. Цих, Е. В. Шатан // Нафтогаз. 
енергетика. – 2016. – № 1. – С. 22-31. 
 
Райтер П. М.  Методи екологічної діагностики : лаб. практикум / 
П. М. Райтер, О. М. Григоришин, В. Д. Миндюк. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2016. – 159 с. 
 
Райтер П. М.  Переддипломна практика : метод. вказівки / 
П. М. Райтер, І. Р. Ващишак, В. С. Цих. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2016. – 19 с.   
 
Миндюк В. Д.  Метрологія і стандартизація : метод. вказівки для 
контрол. робіт / В. Д. Миндюк, П. М. Райтер, А. В. Яворський. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 30 с.  
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14 січня 
70 років від дня народження доцента 

кафедри технічної механіки 
Василя Михайловича Сенчішака 

 
 

     Доцент кафедри технічної механіки (1990 p.) 
Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу.  
     Сенчішак В. М. народився 14 січня 1950 р. у 
Самбірському районі Львівської області. У 1951 
році разом з батьками був переселений у 
Миколаївську область де здобув середню освіту. 
      У 1973 р. закінчив Івано-Франківський інститут 
нафти і газу за спеціальністю “Машини та 
обладнання нафтових і газових промислів”. Після 

закінчення інституту за направленням  постійно працює у рідному 
навчальному закладі, сьогодні Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу. 

Перші роки (1973-1977 рр.) своєї трудової діяльності працював 
інженером І категорії у науково-дослідному секторі інституту. Займався 
проектуванням пристроїв для зачистки швів обсадних колон при їх 
контактному зварюванню, модернізацією пристроїв для усунення 
аварійних обхватів бурових колон  у свердловинах.  

З 1977 року працює на викладацькій роботі. У 2007-2012 рр. 
очолював кафедру “Механіки машин“, теперішня кафедра технічної 
механіки. Неодноразово призначався відповідальним секретарем 
приймальної комісії університету, а з 2003 по 2009 роки працював 
деканом факультету довузівської підготовки. 

Протягом 1986-1990 рр. навчався в аспірантурі МВТУ імені М. Е. 
Баумана. Плідно займається науково-дослідницькою роботою у 
нафтогазовій галузі, основними напрямками якої є оптимізаційне 
проектування механізмів та підвищення ефективності експлуатації 
нафтового обладнання з видобутку вуглеводнів.  

Має понад 60 науково-методичних публікацій , з них 29 
наукових, є співавтором  7 навчальних посібників, 5 патентів. 

Нагороджений нагрудним знаком “Изобретатель СССР” (1986 
р.), почесною відзнакою Національної акціонерної компанії “Нафтогаз 
України“ ІІІ ступеня (2005 р.) ,  Почесною грамотою Міністерства 
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освіти і науки (2010 р.), грамотами галузевих підприємств, органами 
місцевого самоврядування, університету. 

Досвідчений кваліфікований викладач, на високому науково-
методичному рівні працює  із студентами, допомагає їм стати 
висококваліфікованими фахівцями нафтогазової галузі, користується 
авторитетом та повагою серед колег та студентів. 

 
 

Наукові доробки 
(з фонду бібліотеки) 

 
Сенчішак В. М.  Теорія механізмів і машин : метод. вказівки та 
завдання до курс. роботи / В. М. Сенчішак, В. Я. Попович, 
В. В. Буй. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 44 с.  
 
Сенчішак В. М.  Вплив нерівномірності обертання кривошипа на 
динаміку роботи верстата-гойдалки / В. М. Сенчішак, В. Я. Попович, 
В. В. Буй // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2017. – № 4. – 
С. 70-76. 
 
Сенчішак В. М.  Вплив нерівномірності обертання кривошипа 
верстата-гойдалки на кінематику руху точки підвісу колони штанг / 
В. М. Сенчішак, В. Я. Попович, В. В. Буй // Нафтогазова енергетика 
2017 : Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ, 15-19 
трав. 2017 р. : тези доп.  – Івано-Франківськ, 2017. – С. 341-343. 
 
Сенчішак В. М.  Інженерна механіка : конспект лекцій / 
В. М. Сенчішак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 123 с.  
 
Сенчішак В. М.  Дослідження кінематики і динаміки важільного 
механізму привода верстата-гойдалки / В. М. Сенчішак, 
В. Я. Попович, О. В. Прозур // Розвідка та розробка нафт. і газ. 
родовищ. – 2016. – № 4. – С. 55-64. 
 
Сенчішак В. М.  Кінематичні і кінетостатичні дослідження 
важільних механізмів на базі Mathcad : курс. проектування / 
В. М. Сенчішак, В. Я. Попович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2016. – 117 с.  
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Сенчішак В. М.  Теорія механізмів і машин : метод. вказівки та 
завдання до розрах. роботи / В. М. Сенчішак, В. Я. Попович, 
Р. В. Рачкевич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 47 с.  
 
Попович В. Я.  Кінетостатичні дослідження важільного механізму 
привода верстата-гойдалки / В. Я. Попович, В. М. Сенчішак // 
Нафтогазова енергетика 2015 : матеріали 4-ї Міжнар. наук.-техн. 
конф., м. Ів.-Франківськ, 21-24 квіт. 2015 р. : тези доп. – Івано-
Франківськ, 2015. – С. 321-326. 
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30 січня 
55 років від дня народження доцента 

кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності 

Любов Іванівни Демчини 
 

Народидась 30 січня 1965 року в смт. Отинія 
Коломийського району Івано-Франківської 
області.  

У 1982 році закінчила Отинійську середню 
школу і цього ж року вступила до Калуського 
культурно-освітнього училища. 

Після закінчення училища працювала на 
різних посадах в Івано-Франківській МЦБС. 

У 1996 році вступила до Харківської 
державної академії культури. 

 З грудня 1999 року працювала завідувачем сектора виховної та 
масової роботи Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу. 
 У 2001 році з відзнакою закінчила Харківську державну 
академію культури за спеціальністю «Бібліотекознавство і 
бібліографія» і з 1 вересня 2001 р. переведена на посаду асистента 
кафедри документознавства та інформаційної діяльності, паралельно 
стала здобувачем спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 
«27.00.03 книгознавство, бібліотеко-знавство, бібліографознавство» у 
Харківській державній академії культури. Тема кандидатської 
дисертації «Вища бібліотечно-інформаційна освіта: документологічна 
складова». 

Кандидат наук із соціальних комунікацій з 2009 року.  
У 2014 році отримала звання доцента. 
Всі ці роки працювала в Івано-Франківському національному 

технічному університеті нафти і газу на посадах асистента, старшого 
викладача, доцента кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності. 

Основні напрямки наукових досліджень: соціальні комунікації, 
документознавча освіта. Має більше 50 публікацій наукового 
характеру й 15 - навчально-методичного характеру, в т. ч. - 2 з 
грифом Міністерства освіти і науки України, уклала бібліографічний 
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покажчик друкованих наукових та навчально-методичних праць 
викладачів факультету управління та інформаційної інформації. 
 

Наукові доробки 
 (з фонду бібліотеки) 

 
Дербеньова Л. В.  Документально-інформаційні комунікації : навч. 
посіб. / Л. В. Дербеньова, Л. І. Демчина. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2018. – 162 с.  
 
Демчина Л. І.  Документаційне забезпечення діяльності установ (за 
фаховим спрямуванням) : метод. вказівки для самост. роботи сту-
дентів / Л. І. Демчина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 32 с.  
 
Демчина Л. І.  Методика викладання дисциплін документально-
комунікаційного циклу : конспект лекцій / Л. І. Демчина. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 32 с.   
 
Демчина Л. І.  Методика викладання дисциплін документально-
комунікаційного циклу : метод. вказівки для практ. занять / 
Л. І. Демчина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 20 с.  
 
Демчина Л. І.  Реформування сучасної вищої документно-
інформаційної освіти в Україні: інтеграційні тенденції /  
Л. І. Демчина // Загально-філософські, психологічні та юридичні 
проблеми у здійсненні правової допомоги населенню України : 
Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Івано-Франківськ,  
25-26 трав. 2017 р., м. Івано-Франківськ : матеріали. – Івано-
Франківськ, 2017. – С. 79-83. 
 
Демчина Л. І.  Системна єдність підготовки бібліотечно-
інформаційних кадрів в умовах інформатизації та ступеневої освіти 
/ Л. І. Демчина // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації 
Закону "Про вищу освіту" та інформатизації суспільства : Всеукр. 
наук. конф., м. Івано-Франківськ, 16-19 черв. 2015 р. : матеріали. – 
Івано-Франківськ, 2015. – С. 59-70. 
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2 лютого 
70 років від дня народження професора кафедри  

архітектури та містобудування   
                    Ярослава Васильовича Василишина 
 

 Василишин Ярослав Васильович народився  
2 лютого 1950 року в с. Корос-товичі Галицького 
району Івано-Франківської області.  
 З 1958 р. проживає в м. Івано-Франківську, 
де у 1967 р. із срібною медаллю закінчив  
СШ № 13. У цьому ж році вступив до Івано-
Франківського інституту нафти і газу на 
спеціальність «Технологія машинобудування». 
Після закінчення інституту в 1972 році був 
направлений на роботу у студентське проектно-
конструкторське бюро цього навчального 

закладу. 
 У 1978 р. зарахований асистентом кафедри нарисної геометрії та 
інженерної графіки (тепер кафедра інженерної та комп’ютерної 
графіки). У 1981-1984 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі 
нарисної геометрії та інженерної графіки Київського інженерно-
будівельного інституту.  
 У січні 1985 р. захистив кандидатську дисертацію за 
спеціальністю «Нарисна геометрія та інженерна графіка». 
 Після закінчення аспірантури працював асистентом, а з 1989 р. – 
доцентом кафедри інженерної та комп’ютерної графіки. 
 З 1994 р. працював деканом факультету довузівської підготовки, 
а з 2004 р. Я. В. Василишин – декан факультету архітектури та 
туристичних комплексів. 
 Основний напрям наукової та науково-методичної діяльності – 
графоаналітичне моделювання породоруйнівних поверхонь бурових 
доліт для їх автоматизованого проектування; встановлення єдиної 
термінології в царині нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної 
графіки, архітектури, дизайну. 
 : 
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Наукові доробки 
 (з фонду бібліотеки) 

 
Василишин Я. В.  Нарисна геометрія та інженерна графіка. Тіні 
точки, лінії, плоскої фігури : зб. тест. завдань / Я. В. Василишин, 
В. Я. Василишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 23 с.   
 
Василишин Я. В.  Інженерне обладнання будівель і споруд : метод. 
вказ. для виконання практ. та розрах. робіт з розділів "Опалення" та 
"Вентиляція" / Я. В. Василишин, З. В. Обиночна. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2016. – 46 с.  
 
Василишин Я. В.  Нарисна геометрія. Проекції з числовими 
позначками : метод. вказівки для практ. аудит. занять та самост. 
роботи / Я. В. Василишин, В. Я. Василишин. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2016. – 64 с.  
 
Василишин Я. В.  Нарисна геометрія та інженерна графіка. Тіні в 
ортогональних та аксонометричних проекціях : практикум / 
Я. В. Василишин, В. Я. Василишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2016. – 60 с.  
 
Основи містобудування. Вертикальне планування житлового утво-
рення : курс. проектування / Я. В. Василишин, Є. П. Олійник, 
О. Н. Козак, І. П. Смадич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 21 с.   
 
Василишин Я. В.  Ландшафтне проектування : конспект лекцій  
/ Я. В. Василишин, В. Я. Василишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2015. – 88 с.  

 
Василишин Я. В.  Проектування парків різних функціональних 
типів : метод. вказівки / Я. В. Василишин, В. Я. Василишин. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 40 с.  
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3 лютого 
70 років від дня народження професора і завідувача  

кафедри технології захисту навколишнього  
середовища та охорони праці 

Володимира Григоровича Погребняка 
 

Володимир Григорович Погребняк 
народився с. Времівка Великоновосілківського 
району Донецької області 03.02.1950 р. у сім’ї 
бухгалтера.  

У 1967 р. закінчив середню школу і вступив 
до Донецького державного університету на 
фізичний факультет.  

У 1972 р. закінчив університет, одержав 
кваліфікацію фізика. 

За період 1972-1982 рр. працював інженером 
(до грудня 1972 р.), молодшим науковим співробітником, старшим 
науковим співробітником проблемної лабора-торії фізичних методів 
дослідження турбулентності кафедри фізичної гідродинаміки 
Донецького державного університету. 

У 1979 р. В. Г. Погребняк захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук «Течія і мо-
лекулярна структура розчинів поліетіленоксидів» у Харківському 
фізико-технічному інституті низьких температур Академії наук 
УРСР. 

З 1 березня 1982 р. працює в Донецькому інституті радянської 
торгівлі (Донецький національний університет економіки і торгівлі 
ім. М. Туган-Барановського) на посадах: старшого викладача, доцента 
кафедри фізики, а з 1985 р. - завідувач кафедри фізики (з 1999 р. 
екології і фізики). 

За ініціативою і під керівництвом Володимира Григоровича на 
кафедрі було створено лабораторію фізики і гідродинаміки розчинів 
полімерів.  

У 1990 р. В. Г. Погребняк захистив докторську дисертацію 
«Дослідження ефектів пружних деформацій, які виникають при течії 
розчинів полімерів, з метою розробки рекомендацій з поліпшення 
характеристик систем подачі полімерів у прикордонний шар об’єктів 
кораблебудування».  
 Вищою атестаційною комісією Міністерства СРСР  
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В. Г. Погребняку присуджено науковий ступінь доктора технічних 
наук. У цьому ж році Державним комітетом СРСР з народної освіти 
В. Г. Погребняку присвоєно вчене звання професора кафедри фізики. 

У 1992 р. професор В. Г. Погребняк став першим завідувачем 
кафедри прикладної екології, а з 1994 р. прикладної екології і безпеки 
життєдіяльності Донбаської національної академії будівництва і ар-
хітектури.  

З 2002 р. до теперішнього часу - професор цієї ж кафедри (з 2004 р. 
«Прикладна екологія і хімія») за сумісництвом. 

У 1994 р. В. Г. Погребняк обраний академіком Академії наук вищої 
школи України, а у 1995 р. академіком Інженерної Академії наук 
Росії. 

У 1996 р. Володимиру Григоровичу Вченою радою Донбаської 
академії будівництва і архітектури присвоєно звання професора ка-
федри екології. 

Протягом 1994-2000 рр. В. Г. Погребняк заступник голови Спе-
ціалізованої ради із захисту докторських дисертацій з технічних наук 
ДДАБА за спеціальностями «Інженерна екологія» та «Технічні засоби 
захисту навколишнього середовища», 1996-1999 рр. член Спеціа-
лізованої ради Українського нафтогазового інституту (м. Київ) за 
спеціальністю «Розробка нафтових та газових родовищ».  

Упродовж 1995-1999 рр. В. Г. Погребняк член експертної ради 
ВАК України, а з 1995 до 2002 рр. експерт-консультант Верховної 
Ради України з питань екологічної політики. 

У 2002 р. професора В. Г. Погребняка призначено проректором з 
міжнародних зв’язків, а з 2005 р. проректором з науково-педагогічної 
роботи і міжнародних зв’язків ДонДУЕТ. 

За підсумками наукових досліджень вчений опублікував понад 350 
наукових та навчально-методичних праць, у тому числі  
4 монографії, 1 підручник, 17 навчальних посібників, одержав  
18 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Підготував  
2 доктори наук, 8 кандидатів наук. 

Нагороджений нагрудними знаками Міністерства освіти і науки 
України «Відмінник освіти України» (2000 р.), «За наукові досягнен-
ня» (2009 р.); Почесною грамотою Міністерства освіти і науки 
України; грамотами Донецької облдержадміністрації, мера міста 
Донецька, ДонНУЕТ і ДонНАБА. Має звання Почесного професора 
Донбаської національної академії будівництва і архітектури (2007 р.). 
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У 2010 р. В.Г.Погребняка нагороджено Почесною відзнакою 
«Гордість академії» Донбаською національною академією будів-
ництва і архітектури за значні досягнення у підготовці висококвалі-
фікованих фахівців, наукові дослідження, що визначають розвиток 
будівельної галузі, удосконалення методичного та матеріального за-
безпечення Академії. 

З серпня 2015 року професор кафедри «Безпеки життєдіяльності» 
ІФНТУНГ. В серпні 2018 р. обрано завідувачем кафедри «Технології 
захисту навколишнього середовища та охорони праці». 
 

Наукові доробки 
(з фонду бібліотеки) 

 
Перкун І. В.  Безпека життєдіяльності : конспект лекцій / І. В. Перкун, 
В. Г. Погребняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – Ч. 2. – 75 с.  
 
Перкун І. В.  Безпека життєдіяльності : конспект лекцій / І. В. Перкун, 
В. Г. Погребняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – Ч. 1. – 65 с.  
 
Погребняк А. В.  Особливості течії розчину полімеру в тріщинувато-
пористому колекторі / А. В. Погребняк, І. В. Перкун, В. Г. Погребняк 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2018. – № 3. – С. 19-26. 
 
Покращення безпеки праці на територіях нафтогазових об`єктів 
підвищенням ефективності системи водяного пожежогасіння / 
О. М. Волошенко, В. Г. Погребняк, М. П. Кулик [та ін.] // Розвідка та 
розробка нафт. і газ. родовищ. – 2018. – № 3. – С. 38-45. 
 
Погребняк В. Г.  Энергосбережение и эффект Томса (на примере тел, 
движущихся в воде) : монография / В. Г. Погребняк, В. С. Волошин ; 
ред. Ю. Ф. Иванюта. – Киев : Освита Украины, 2017. – 440 с.   
 
Перкун І. В.  Цивільний захист : конспект лекцій / І. В. Перкун, 
В. Г. Погребняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 97 с. 
   
Физика : учеб. пособие / В. Г. Погребняк, С. В. Горбань, 
В. А. Гаркушева, А. В. Пащенко. – 2-е изд. доп. – Краматорск : 
Каштан, 2016. – 391 с.   
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11 лютого 
80 років від дня народження доцента 

кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ 
Олега Євгенійовича Лозинського 

 
 

Народився 11 лютого 1940 р. в багатодітній 
сім’ї сільського вчителя у с. Станіславчику 
Жмеринського району Вінницької області.  

У 1954 р. з грамотою закінчив 7 класів 
місцевої середньої школи і поступив у 
Дрогобицький нафтовий технікум, який 
закінчив у 1958 р. за спеціальністю «Буріння 
нафтових і газових свердловин». 

 З 1958 р. по 1961 р. був задіяний у роботах з 
освоєння унікального Шебелинського 

газоконден-сатного родовища, працювавши у Балаклійській конторі 
буріння № 2 тресту «Харківнафтогаз-розвідка» на посадах від 
помічника бурильника до інженера.  

У 1961 р. був направлений підприємством на навчання у 
Львівській політехнічний інститут, який закінчив у 1966 р. з 
«червоним» дипломом і здобув кваліфікацію гірничого інженера-
геолога за спеціальністю «Геологія та розвідки нафтових і газових 
родовищ».  

 З 1992 р. обраний доцентом кафедри геології та розвідки нафтових 
і газових родовищ, де працює до сьогоднішнього дня. 

Навчальна робота на кафедрі пов’язана із проведенням лекцій та 
лабораторних занять із циклу нафтогазогеологічних дисциплін, а 
також керівництвом практик, курсових і дипломних проектів, 
магістерських робіт для студентів-геологів та буровиків денної та 
заочної форм навчання та післядипломної освіти. 

Для методичного забезпечення навчальних занять написано 3 
підручники з грифом МОЕГУ, навчальний посібник, рекомен-
дований Вченою радою Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, та кілька десятків методичних 
розробок з вивчення різноманітних дисциплін нафтогазогеологічного 
профілю, розроблення курсових і диплом-них проектів, магістерських 
робіт, проведення практик тощо. 
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Сфера наукової діяльності пов’язана із створенням комп’ютерних 
технологій для ефективного пошуку та оптимальної розвідки 
родовищ нафти і газу, а також з дослідженнями системи 
«свердловина-пласт» для колекторів з низькими фільтраційно-
ємнісними параметрами.  

Результати наукових досліджень використовують підприємства 
нафтогазового профілю для оцінки перспектив нафтогазоносності 
конкретних локальних структур з використанням прямих геохімічних 
методів, для обґрунтування вибору пріоритетних 
нафтогазоперелективних об’єктів у першочергове пошукове буріння, 
а також з обґрунтуванням доцільності освоєння малодебітних 
свердловин.  

В науковому доробку — патент, монографія, 8 авторських свідоцтв 
на твори інтелектуальної власності, близько 40 звітів про науково-
дослідні роботи, понад 60 статей у фахових журналах, численні 
доповіді на науково-технічних конференціях. 

Має звання «Почесний розвідник надр», нагороджений почесними 
знаками «Відмінник освіти України» , «За заслуги в розвідці надр», 
«Ветеран ІФНТУНГ», Почесною відзнакою НАК «Нафтогаз України» 
та численними грамотами ректора ІФНТУНГ за багаторічну сумлінну 
працю, досягнуті успіхи у роботі та з нагоди різних свят. 
 
 

Наукові доробки 
(з фонду бібліотеки) 

 
Лозинський О. Є.  Дипломування здобувача ступеня магістра : 
метод. поради ; мережеве електронне навч. вид. / О. Є. Лозинський. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 33 с.  
 
Лозинський О. Є.  Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ : 
лаб. практикум / О. Є. Лозинський, Н. П. Хованець. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 41 с. 
 
Лозинський О. Є.  Основи геології нафти і газу : лаб. практикум 
/ О. Є. Лозинський, О. М. Трубенко, Т. В. Калиній. – 2-ге вид. 
перероб. і доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 97 с.   
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Лозинський О. Є.  Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ : 
конспект лекцій / О. Є. Лозинський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2017. – 138 с.   
                       
Створення моделей пластових резервуарів локальних  
об'єктів з метою підвищення ефективності освоєння їх нафтогазових 
ресурсів / Б. Маєвський, Т. Здерка, С. Куровець, О. Лозинський 
[та ін.] // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2017. – № 1-2. –  
С. 91-92. 
 
Лозинський О. Є.  Алгоритм і програмне забезпечення для оцінки 
освоюваності позабалансових запасів нафти в малопродуктивних 
пластах / О. Є. Лозинський, В. О. Лозинський // Геоінформатика. – 
2016. – № 4. – С. 5-12. 
 
Основні причини негативних результатів нафтогазопошукових робіт 
/ Б. Й. Маєвський, О. Є. Лозинський, С. С. Куровець [та ін.] // Наук. 
вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2015. – № 2. –  
С. 7-15. 
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15 лютого 
70 років від дня народження професора кафедри  

буріння свердловин   
                    Ігора Володимировича Воєвідка 
 

      Народився 15 лютого 1950 року в місті Івано-
Франківську. 
      У 1972 році закінчив Івано-Франківський 
інститут нафти і газу за спеціальністю 
«Технологія та комплексна механізація розробки 
нафтових і газових родовищ». Працював 
помічником бурильника у Івано-Франківському 
УБР.  

З 1976 року по 1991 рік працював у 
Всесоюзному науково-дослідному інституті бурової техніки, де у 
1988 році захистив кандидатську дисертацію.  

З 1998 року працює у Івано-Франківському національному 
технічному університеті нафти і газу, де з 2000 року навчався у 
докторантурі. 
  У 2007 році захистив докторську дисертацію, а у 2014 році було 
присвоєно вчене звання професора. 
       Ігор Володимирович читає наступні дисципліни «Основа 
наукових досліджень», «Спорудження свердловин для освоєння 
нетрадиційних покладів нафти і газу» напрямок наукових досліджень 
Ігора Володимировича – підвищення точності проведення 
спрямованих свердловин. 
       Воєвідком І. В. опубліковано понад 67 наукових праць. 
 

Наукові доробки 
(з фонду бібліотеки) 

 
Буріння свердловин на воду і тверді корисні копалини : лаб. 
практикум / М. М. Слепко, І. В. Воєвідко, Л. Р. Юрич, 
А. І. Різничук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 75 с.   
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Воєвідко І. В.  Проектування траєкторії просторово викривленої 
свердловини / І. В. Воєвідко, В. В. Токарук // Розвідка та розробка 
нафт. і газ. родовищ. – 2019. – № 1. – С. 52-59. 
 
Воєвідко І. В.  Проектування компоновок низу бурильної колони з 
двома породоруйнівними інструментами для буріння свердловин в 
заданому напрямку / І. В. Воєвідко, В. В. Токарук, М. А. Бодзяк 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2018. – № 2. – С. 14-20. 
 
Воєвідко І. В.  Специфіка буріння свердловин великого діаметра з 
використанням двох породоруйнівних інструментів / І. В. Воєвідко, 
М. П. Олексюк, В. В. Токарук // Нафтогаз. галузь України. – 2018. – 
№ 1. – C. 13-16. 
 
Воєвідко І. В.  Дослідження роботи НКБК з двома 
породоруйнуючими інструментами при бурінні умовно вертикальних 
свердловин великого діаметра / І. В. Воєвідко, В. В. Токарчук 
// Нафтогаз. галузь України. – 2017. – № 1. –  
С. 17-20. 
 
Воєвідко І. В.  Аналіз напруженого стану обважнених бурильних 
труб в процесі забурювання бічного стовбура в обсадній колоні 
свердловини / І. В. Воєвідко, І. І. Чудик // Нафтогаз. галузь України. – 
2016. – № 1. – С. 35-37. 
 
Воєвідко І. В.  Методичні вказівки до виконання розділу 
магістерської роботи "Охорона праці" / І. В. Воєвідко, 
В. В. Токарук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 19 с.  
 
Карпаш О. М.  Моделювання - одна з основних технологій інженерної 
діяльності на етапі сталого розвитку / О. М. Карпаш, М. О. Карпаш, 
І. В. Воєвідко // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2015. – 
№ 3. – С. 11-16. 
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22 лютого 
75 років від дня народження 

 доцента кафедри  
газонафтопроводів та газонафтосховищ 

                        Йосипа Васильовича Якиміва 
 

     Народився 22 лютого 1945 р. в с. Нижній 
Струтин Рожнятівського району Івано-
Франківської області. Вчений, педагог, кандидат 
технічних наук (1984 р.), доцент (1989 р.) кафедри 
транспорту і зберігання нафти і газу Івано-
Франківського національ-ного технічного 
університету нафти і газу, член-кореспондент 
(1998 р.), дійсний член (1999 р.) Української 
нафтогазової академії. 

Закінчив Нижньострутинську семирічну школу 
(1959 р.), Дрогобицький нафтовий технікум (1963 р.). За 
направленням працював в НГЕУ “Радченково" (Полтавська область).  

У 1969 р. закінчив з відзнакою Івано-Франківський інститут нафти 
і газу за спеціальністю “Проектування і експлуатація 
газонафтопроводів, газонафтосховищ і нафтобаз", здобув 
кваліфікацію інженера-механіка.  

Після закінчення інституту працював у нафтопромислових 
управліннях “Долинанафта" та “Бориславнафта", а з 1971 р. - в Івано-
Франківському інституті нафти і газу на кафедрі транспорту і 
зберігання нафти і газу асистентом, завідувачем, доцентом, з 1994 р. - 
заступником декана факультету нафтогазопроводів. 

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію в Уфимському 
нафтовому інституті з проблем оптимізації послідовного 
перекачування різносортних нафтопродуктів з рідинними 
роздільниками по магістральних трубопроводах.  

В 1989 році було присвоєне вчене звання доцента по кафедрі 
транспортування і зберігання нафти і газу. 
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Наукові доробки 
 (з фонду бібліотеки) 

 
Якимів Й. В.  Пропускна здатність магістральних нафтопроводів із 
заданим розміщенням нафтоперекачувальних станцій 
 за періодичних скидань частини нафти / Й. В. Якимів, О. М. Бортняк 
// Нафтогаз. енергетика. – 2019. – № 1. – С. 65-71. 
 
Якимів Й. В.  Технологія послідовного перекачування різносортних 
нафтопродуктів : курс. проектування / Й. В. Якимів, О. М. Бортняк. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 89 с.  
 
Якимів Й. В.  Трубопровідний транспорт нафти і нафтопро-дуктів : 
метод. вказівки для самост. роботи / Й. В. Якимів, О. М. Бортняк. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 133 с.   
 
Бортняк О. М.  Дослідження енергоефективних режимів експлуатації 
нафтопроводів пересіченим профілем траси / О. М. Бортняк, 
Й. В. Якимів, Д. О. Фішев // Машини, обладнання і матеріали для 
нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE - 2018 : 
Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ, 24-27 квіт. 2018 р. : 
матеріали. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 283-286. 
 
Якимів Й. В.  Режими роботи магістральних нафтопроводів  
при періодичних скиданням частини нафти / Й. В. Якимів, 
О. М. Бортняк, Р. Д. Лучка // Машини, обладнання і матеріали для 
нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE - 2018 : 
Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ, 24-27 квіт. 2018 р. : 
матеріали. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 358-360. 
 
 Якимів Й. В.  Вплив періодичних скидань нафти на пропускну 
здатність магістральних нафтопроводів / Й. В. Якимів //                                    
Нафтогазова енергетика 2017 : Міжнар. наук.-техн. конф.,  
м. Івано-Франківськ, 15-19 трав. 2017 р. : тези доп. – Івано-
Франківськ, 2017. – С. 199. 
 
Якимів Й. В.  Проектування та експлуатація нафтопроводів : метод. 
вказівки до самост. роботи. / Й. В. Якимів. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2017. – 42 с.  
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Якимів Й. В.  Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : 
курс. проектування / Й. В. Якимів, О. М. Бортняк. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 117 с.  
 
Якимів Й. В.  Вплив тепла тертя потоку на втрати напору  
при перекачуванні високов'язких нафт / Й. В. Якимів,  
Н. В. Люта, О. М. Бортняк // Нафтогаз. енергетика. – 2016. – 
 № 1. – С. 32-37. 
 
Якимів Й. В.  Дипломне проектування : метод. вказівки / 
Й. В. Якимів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 156 с.  
 
Люта Н. В.  Ефективний коефіцієнт дифузії в послідовному пере-
качуванні різносортних нафт: експериментальна верифікація / 
Н. В. Люта, Й. В. Якимів, М. Д. Середюк // Розвідка та розробка 
нафт. і газ. родовищ. – 2015. – № 2. – С. 74-80. 
 
Люта Н. В.  Моделювання ефективного коефіцієнта дифузії 
 у зоні змішаного тертя турбулентного режиму / Н. В. Люта, 
Й. В. Якимів, М. Д. Середюк // Розвідка та розробка нафт. і газ. 
родовищ. – 2015. – № 4. – С. 43-49. 
 
Якимів Й. В.  Проектування та експлуатація нафтопроводів : навч. 
посіб. / Й. В. Якимів, О. М. Бортняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2015. – 171 с.  
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3 квітня 
60 років від дня народження професора, завідувача кафедри 

комп’ютеризованого машинобудування 
Віталія Георгійовича Панчука 

 
 Панчук Віталій Георгійович народився  
3 квітня 1960 року в с. Коршів Коломийського 
району Івано-Франківської області. Після 
закінчення механічного  факультету Івано-
Франківського інституту нафти і газу (1982 р.) 
працював інженером-конструктором у 
Спеціальному конструк-торському бюро 
ливарних автоматичних ліній. 
 З 1984 р. по 1987 р. навчався в аспірантурі 
ІФІНГу. Після закінчення аспірантури працював 

науковим співробітником у Науково-дослідному секторі, асистеном 
кафедри технології машинобудування, а після захисту у 1997 році в 
Київському політехнічному інституті кандидатської дисертації 
доцентом цієї кафедри. 
 Після закінчення докторантури і захисту дисертації йому було 
присвоєно науковий ступінь доктора технічних наук  
(2009 р.). А в 2010 р. Панчук В. Г. обраний на посаду завідувача 
кафедри комп’ютеризованого машинобудівного виробництва.  

Основний напрямок наукових досліджень – проектування 
сучасних металорізальних інструментів. Опубліковано понад 50 
наукових праць. Підготовлено понад 10 навчально-методичних 
розробок,   у тому числі  посібник із курсу «Основи програмного 
керування технологічними процесами». Значну увагу Віталій 
Георгійович приділяє створенню сучасних програмованих засобів у 
машинобудуванні і відповідно технічному забезпеченню навчальних 
дисциплін новітнім обладнанням. 

Під його керівництвом на кафедрі ведеться жвава співпраця із 
компаніями і організаціями, які є постачальниками сучасних 
програмних продуктів, та мікропроцесорної техніки.  
  Вимогливе і водночас доброзичливе відношення завідувача 
кафедри до колег і підлеглих сприяє творчій атмосфері в колективі. 
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Наукові доробки 
 (з фонду бібліотеки) 

 
Переддипломна практика : метод. вказівки для підготовки фахівців за 
спец. 131 "Прикладна механіка" другого (магістерського) рівня 
/ З. М. Одосій, Р. Т. Карпик, П. І. Войтенко, В. Г. Панчук. – 2-ге 
вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 20 c. 
 
Технологія машинобудування : лаб. практикум / З. М. Одосій,  
В. Г. Панчук, П. І. Войтенко, В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2019. - 90 с. 
 
Борущак Л. О.  Основи аналізу напружено-деформованого стану : 
лаб. практикум / Л. О. Борущак, Я. Б. Сторож, В. Г. Панчук. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 37 с.   
 
Магістерська робота : метод. вказівки / В. Г. Панчук, Р. Т. Карпик, 
Л. Д. Пітулей [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 35 с.  
 
Онисько, О. Р.  Мікропроцесорне управління механотронних систем. 
Програмування мікроконтролерів родин РІС у середовищі MPLab : 
лаб. практикум / О. Р. Онисько, В. Г. Панчук, А. Г. Панчук. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 39 с.  
 
Основи проектування механоскладальних дільниць і цехів :  
навч. посіб. / Л. О. Борущак, В. Г. Панчук, Л. Я. Роп'як, 
Л. Д. Пітулей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 194 с.  
 
 Панчук В. Г.  Засоби програмного керування. Програмування ПЛК 
FATEK у середовищі WinProLadder : лаб. практикум / В. Г. Панчук, 
О. Р. Онисько, Т. В. Лукань. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 
65 с.   
 
Панчук В. Г. Інформаційне забезпечення експериментальних 
досліджень : метод. вказівки до лаб. робіт / В. Г. Панчук. - Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 8 с. 
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Присяжнюк П. М.  Формування структури керметів С С-МНМц 
 60-20-20 / П. М. Присяжнюк, Т. А. Шіхаб, В. Г. Панчук // Фіз.-хім. 
механіка матеріалів. – 2016. – T. 52, № 2. – С. 43-47. 
 
Патра В. І.  Модернізація мікропроцесорного програмованого 
пристрою МКП-1 / В. І. Патра, Д. Л. Столярчук, В. Г. Панчук // 
Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : 
2-а Всеукр. наук.-практ. конф. молод. учених студентів : зб. тез. 
доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – С. 50-51. 
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8 травня 
65 років від дня народження доцента 

кафедри зварювання 
Мирослава Йосиповича Бурди 

  
     Бурда Мирослав Йосипович народився  
8 травня 1955 року в Івано-Франківську.            
Після закінчення середньої школи № 13, з 1972 
по 1977 роки навчається в Івано-Франківському 
інституті нафти і газу, з яким практично 
пов'язав свій життєвий шлях. Спочатку - 
трирічна праця на заводі «Індуктор» в якості 
інженера з обладнання і заступника головного 
механіка.    
       А з 1980 року перейшов на роботу до 
університету: інженер, старший інженер, 

молодший науковий співробітник. 
 У 1999 році став доцентом кафедри зносостійкості та 
відновлення деталей машин ІФНТУНГу. 
 Науковий доробок вченого-винахідника становить 45 наукових 
праць, навчально-методичних розробок і 130 винаходів, захищених 
авторськими свідоцтвами колишнього СРСР та патентами України.  
 За розробку конструкції бурового замка із зносостійкою 
поверхнею вчений нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ 
колишнього СРСР у 1987 році, а в 1988 році за перший упроваджений 
винахід удостоєний нагрудного знаку «Изобретатель СССР». 
 Разом з однодумцями-винахідниками Мирослав Бурда має 
розробки, що стосуються створення та використання в парах тертя 
карбідкремнієвих керамічних матеріалів, вагомість яких забезпечили 
їх широке використання низкою підприємств області та країни. 
 Саме з огляду на вагомість напрацювань науковець є постійним 
учасником міжнародних конференцій і симпозіумів. 
 Мирослав Бурда дбає про підготовку винахідницького резерву. 
Більше десятка винаходів були зроблені у співпраці і співавторстві зі 
студентами, яких він навчає та залучає до інтелектуальної діяльності, 
створивши власну наукову школу. 
  Вчений-винахідник, доцент кафедри «Зварювання конструкцій 
та відновлення деталей машин» ІФНТУНГ, фахівець з проблем тертя, 
зношування та відновлення деталей машин і механізмів. 
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Наукові доробки 
(з фонду бібліотеки) 

 
Технології зміцнення та відновлення деталей і конструкцій : конспект 
лекцій / М. Й. Бурда, Д. Л. Луцак, Л. Д. Луцак, І. В. Цап. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 213 с.  
 
Розроблення зносо- та ударостійких покриттів на основі системи 
 Fe-Ti-Mn-C для нафтогазового обладнання / П. М. Присяжнюк, 
Л. С. Шлапак, Д. Л. Луцак, М. Й. Бурда [та ін.] // Розвідка та 
розробка нафт. і газ. родовищ. – 2018. – № 4. – С. 50-56. 
 
Бурда М. Й.  Методи випробувань на тертя та зношування : 
 лаб. практикум / М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2017. – 58 с.  
 
Бурда М. Й.  Основи технології підвищення зносостійкості та 
відновлення деталей : метод. вказівки для самост. роботи 
/ М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 46 c.  
 
Бурда М. Й.  Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя : 
метод. вказівки для самост. роботи / М. Й. Бурда. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 19 c. 
 
Гладкий С. І.  Підвищення ефективності роботи зворотного клапана 
УЕВН для видобутку нафти / С. І. Гладкий, М. Й. Бурда, Д. С. Шпак 
// Нафтогазова енергетика 2017 : Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-
Франківськ, 15-19 трав. 2017 р. : тези доп.– Івано-Франківськ, 2017. – 
С. 379-380. 
 
Бурда М. Й.  Методи випробувань на тертя та зношування : метод. 
вказівки для самост. роботи / М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2016. – 25 с.   
 
Бурда М. Й.  Основи наукових досліджень : лаб. практикум / 
М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – Ч. 1. – 50 с.  
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Роп'як Л. Я.  Обладнання автоматизованого виробництва: основні 
системи і механізми : навч. посіб. / Л. Я. Роп'як, М. Й. Бурда, 
В. В. Кустов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 122 с.  
 
Бурда М. Й.  Відновлення та підвищення зносостійкості  
робочих поверхонь деталей : тлумач. слов. / М. Й. Бурда, 
С. Й. Тараєвський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 143 с.   
 
Бурда М. Й.  Основи теорії тертя та зношування : структурно-логічні 
схеми / М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 46 с.   
 
Бурда М. Й.  Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя : 
конспект лекцій / М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2015. – 106 с.   
 
Бурда М. Й.  Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя : 
практикум / М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 53 с.  
 
Луцак Д. Л.  Зміцнення робочих органів обладнання для 
виготовлення паливних брикетів та гранул / Д. Л. Луцак, 
О. В. Пилипченко, М. Й. Бурда // Проблеми трибології. –  
2015. – № 2. – С. 19-25. 
 
Тараєвський С. Й.  Теоретичні основи відновлення та зміцнення 
робочих поверхонь деталей : навч. посіб. / С. Й. Тараєвський, 
М. Й. Бурда, А. О. Криль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 
306 с.  
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25 червня 
65 років від дня народження професора  

кафедри вищої математики  
Лідії Анатоліївни Мойсеєнко 

 
       Мойсеєнко Лідія Анатоліївна народилася  
25 червня 1955 року в смт. Ярмолинці Хмель-
ницької області.  
 У 1977 році закінчила математичний 
факультет Чернівецького університету. 
Працювала вчителем математики середньої 
школи у с. Паничі Новомиргородського району 
Кіровоградської області, а також м. Чернівців та 
м. Івано-Франківська  
(1977-1987 рр.). 

 З 1988 р. працює в Івано-Франківському інституті нафти і газу 
інженером Науково-дослідного сектору, асистентом  
(1989 р.), доцентом (1999 р.) і професором кафедри вищої 
математики. 

Основний напрям наукових досліджень – психологія. 
Опублікувала 44 наукових та 4 навчально-методичних роботи. 

 У 1998 р. захистила кандидатську, а у 2005 р. докторську 
дисертації, присвячені психології творчого математичного мислення 
студентів. Автор монографії «Психологія творчого математичного 
мислення» (2003 р.). В наукових роботах Лідії Анатоліївни 
обгрунтовано зв’язок усвідомлених і неусвідомлених компонентів 
мисленнєвого процесу на всіх етапах розв’язання задач, описано 
індивідуальні стилі творчого математичного мислення, 
запропоновано концептуальну схему психологічного керування 
процесами активізації та оптимізації математичних пошукових дій 
шляхом впровадження спеціального тренінгового навчання. 
 Набуті теоретичні знання і практичні уміння активно 
впроваджує в педагогічний процес, творчо працює зі студентами 
різних факультетів. 
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Наукові доробки 
(з фонду бібліотеки) 

 
Гураль І. М.  Теорія ймовірностей : навч. посіб. / І. М. Гураль, 
Л. А. Мойсеєнко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 118 с.  
 
Мойсеєнко Л. А.  Фізика : довідник, тест. завдання / 
Л. А. Мойсеєнко. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В.,  
2014. – 292 с.   
 
Мойсеєнко Л. А.  Формування мислення майбутнього інженера  
в процесі вивчення математики / Л. А. Мойсеєнко, Л. М. Шегда // 
Прикарпат. вісн. НТШ. Серія: Думка. – 2012. – № 3. – С. 147-160 
 
Мойсеєнко Л. А.  Математичне мислення як предмет актуальних 
психологічних досліджень / Л. А. Мойсеєнко // Прикладні задачі 
математики : Всеукр. наук. конф., м. Яремче, 13-15 жовт. 2011 р. : 
матеріали. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 67-70. 
 
Мойсеєнко Л. А.  Психологія активізації творчого мислення / 
Л. А. Мойсеєнко // Теорія і методика саморозвитку педагогічної 
майстерності педагогів вищих технічних навчальних закладів 
України : Всеукр. наук.-метод. конф., м. Івано-Франківськ,  
30 трав.-1 черв. 2011 р. : матеріали. – Івано-Франківськ, 2011. –  
С. 45-47. 
 
Мойсеєнко Л. А.  Вища математика. Аналітична геометрія :  
навч. посіб. / Л. А. Мойсеєнко, Т. Г. Лавинюкова. –   
Івано -Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 205 с.  
 
Мойсеєнко Л. А.  Формування творчого мислення студентів як 
інноваційний метод навчального процесу / Л. А. Мойсеєнко // 
Методика розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності 
педагогів технічних вищих навчальних закладів України :  Всеукр. 
наук.-метод. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 квіт.  
2009 р. : матеріали. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 20-26. 
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3 липня 
60 років від дня народження доцента 

кафедри філології та перекладу  
Галини Дмитрівни Малик 

 
 Малик Галина Дмитрівна народилась 3 
липня 1960 р. в с. Семаківці Городенківського 
району Івано-Франківської області.  

З 1977-1983 рр. закінчила Київський 
державний університет ім. Т. Г. Шевченка ; 
спеціальність: романо-германські мови та 
література.  
 Кваліфікація: філолог, викладач 
англійської та французької мови, перекладач 
англійської мови. 

 З 1996-1997 рр. студентка-докторантка Університету  
ім. Джорджа Вашингтона, Вашингтон, США. Учасниця науково-
дослідної програми Junior Faculty Development Program, стипендіат 
Інформаційного агенства США. 
 З 2009-2011 рр. аспірант кафедри теорії педагогіки Київського 
міського педагогічного університету ім. Б. Д. Грінченка. 
  З 2011 р. кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 – 
теорія і методика  професійної освіти. 
 З 2008 р. є доцентом  кафедри філології та перекладу Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу. 
 З 2017-2019 рр. доцент центру педагогічної майстерності. 
 З 2013-2017 рр. директор центру міжнародної інтеграції  
вищої освіти. 
 З 2002-2007 рр. доцент кафедри документознавства та інформа-
ційної діяльності Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу. 
 В 2019 р. стажувалася  в канадській компанії “Hi-Tech 
 Paradigm Solutions Inc”. 
 Нагороджена грамотою Івано-Франківської ОДА (2017 р.) і 
грамотами ІФНТУНГ. 
         Галина Дмитрівна має 54 наукових  і  77 навчально-методичних 
публікацій. 
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Наукові доробки 
(з фонду бібліотеки) 

 
Малик Г. Д.  Основи теорії мовної комунікації : конспект лекцій 
/ Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 123 с.  
 
Малик Г. Д.  Основи теорії мовної комунікації : метод. вказівки до 
змістового модуля "Теорія мовленнєвих актів" / Г. Д. Малик. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 94 с.  

 
Малик Г. Д. Практика з прикладної лінгвістики : метод. вказівки  /  
Г. Д. Малик, Н. Б. Савчин, О. М. Ріба-Гринишин. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2019. – 32 с.   

 
Янишин О. К.  Практична організація роботи перекладача. 
Перекладацький аналіз : метод. вказівки для виконання курс. роботи 
/ О. К. Янишин, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 
90 с.  

  
Когут О. В.  Магістерська робота : вимоги до змісту й оформлення : 
метод. вказівки / О. В. Когут, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2018. – 252 с.  
 
Романенко Н. В.  Випускна кваліфікаційна робота ОКР "бакалавр" 
 як вид державної атестації: вимоги до змісту й оформлення : метод. 
вказівки для студентів напряму підготовки 6.020303 "Філологія" 
/ Н. В. Романенко, Г. Д. Малик, М. З. Мучка. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2018.  
 
Янишин О. К.  Педагогіка і психологія вищої школи та методика 
викладання дисциплін у ВНЗ : метод. вказівки для підготовки до 
практ. занять і виконання самост. роботи / О. К. Янишин, 
Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 45 с.  
 
Янишин О. К.  Педагогіка і психологія вищої школи та методика 
викладання дисциплін у ВНЗ : конспект лекцій / О. К. Янишин, 
Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 95 с.  
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Малик Г. Д.  Збірник вправ з англійського ділового мовлення : для 
студентів спец. "Переклад" / Г. Д. Малик, Н. В. Романенко. – Івано-
Франківськ : Лілея-НВ, 2017. – 102 с.   
 
 Малик Г. Д.  Самовчитель з граматики англійської мови у таблицях : 
у 2-х ч. / Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – 
Ч. 1 : Довідник. – 407 с. 
 
Малик Г. Д.  Самовчитель з граматики англійської мови у таблицях : 
у 2 ч. / Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – 
 Ч. 2 : Практикум. – 421 с. 
 
Романенко Н. В.  Етика ділового мовлення = Business communication 
ethics : навч.-метод. вид. / Н. В. Романенко, Г. Д. Малик. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 66 с.  
 
Стахмич Ю. С.  Основи теорії перекладу : метод. вказівки для самост. 
роботи студентів / Ю. С. Стахмич, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2017. – 43 c.   
 
Стахмич Ю. С.  Основи теорії перекладу : конспект лекцій / 
Ю. С. Стахмич, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ,  
2017. – 120 с.  
 
Малик Г. Д.  Науково-технічний переклад: мова математики : 
практикум / Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 310 с. 
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6 липня 
60 років від дня народження професора, директора  

інституту економіки та менеджменту 
Олега Григоровича Дзьоби 

 
 Дзьоба Олег Григорович народився 
6 липня 1960 року у м. Долині на Івано-
Франківщині. У 1982 році закінчив з відзнакою 
Івано-Франківський інститут нафти і газу за 
спеціальністю «Проектування, спорудження і 
експлуатація нафтогазопроводів, газосховищ і 
нафтобаз» 
 У 1982-1983 рр. працював в Інституті 
нафти і газу на посаді стажера-викладача.  

У 1986 р. захистив в Московському 
інституті нафти і газу ім. І. М. Губкіна дисертацію на тему 
«Підвищення ефективності трубопровідного транспорту нафти 
північних родовищ в суміші з газовим конденсатом» та здобув 
науковий ступінь кандидата технічних наук. 
 Упродовж 1987-1990 рр. працював на посадах асистента та 
доцента кафедри організації й управління виробництвом.  
 У 1990 р. О. Г. Дзьобі було присвоєно вчене звання доцента. 
 Понад десять років працював на кафедрі економіки і 
підприємства, викладав лекційні курси «Економіка підприємства», 
«Організація і планування виробничо-комерційної діяльності 
підприємств», «Основи менеджменту».  
 В 2005-2006 рр. працював на посаді професора кафедри еко-
номіки підприємства, а  з січня 2006 року – на посаді професора 
кафедри організації праці і виробництва. 
 З 1996 р. залучався до викладацької діяльності з підготовки 
магістрів державної служби. 
 У вересні 1999 року Дзьоба О. Г. призначений на посаду декана 
факультету післядипломної освіти, з вересня 2001 р. – директор 
Інституту післядипломної освіти. 
 З листопада 2004 р. також працює виконавчим директором 
спільної діяльності між ІФНТУНГ, ДП «Науканафтогаз» та ТОВ 
«Технопарк» з міжнародної сертифікації бурових кадрів за 
стандартами International Well Control Forum.  
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З квітня 2015 року по вересень 2018 року — на посаді 
проректора з науково-педагогічної роботи. З вересня 2018 року 
директор інституту економіки та менеджменту. 
 Олег Григорович нагороджений грамотами університету, Івано-
Франківського міського виконавчого комітету, Академії Німецької 
спілки державних службовців Міністерства внутрішніх справ 
Федерального уряду Німеччини, Подякою Прем’єр-міністра України, 
Почесною грамотою НАК «Нафтогаз України», Почесною відзнакою 
НАК «Нафтогаз України» ІІ ступеня. 
  

Наукові доробки 
(з фонду бібліотеки) 

 
Дзьоба О. Г.  Вплив глобальних чинників на розвиток газового ринку 
/ О. Г. Дзьоба, І. П. Кінаш // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-
ту нафти і газу. Серія: Економіка та упр. в нафт. і газ. пром.-сті. – 
2019. – № 2. – С. 33-44. 
 
Дзьоба О. Г.  Вплив глобальних чинників на перспективи розвитку 
нафтогазового комплексу / О. Г. Дзьоба, В. А. Шолопак // Економіко-
управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку 
галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах : 
Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. : матеріали. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2019. – С. 187-190. 
 
Дзьоба О. Г.  Теоретико-методичні аспекти рейтингового оціню-
вання науково-педагогічних працівників: ринковий підхід  / 
О. Г. Дзьоба // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і 
газу. Серія: Економіка та упр. в нафт. і газ. пром.-сті. – 2019. –  
№ 1. – С. 84-95. 
 
Дзьоба О. Г.  Соціальна безпека у структурі національної безпеки 
держави / О. Г. Дзьоба, Н. І. Ставнича // Теорія і практика 
стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних 
суспільних систем : 6-а Міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-
Франківськ, 11-13 жовт. 2017 р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2017. – С. 55-57. 
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Дзьоба О. Г.  Глобальна економіка : конспект лекцій / О. Г. Дзьоба, 
Р. Т. Мацьків, О. С. Яцюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 
100 с.  
 
Дзьоба О. Г.  Про деякі аспекти оцінювання енергетичної безпеки з 
урахуванням ризиків суб'єктів паливно-енергетичного комплексу / 
О. Г. Дзьоба // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і 
газу. Серія: Економіка та упр. в нафт. і газ. пром.-сті. – 2016. – № 1. – 
С. 36-39. 
 
Дзьоба О. Г.  Розвиток теоретико-методичних підходів до 
оцінювання енергетичної безпеки на основі урахування ризиків 
суб'єктів паливно-енергетичного комплексу / О. Г. Дзьоба // 
Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: 
актуальні проблеми, реалії та перспективи : Міжнар. наук. практ. 
конф., м. Івано-Франківськ, 21-23 верес. 2016 р. – Івано-Франківськ, 
2016. – С. 28-29. 
 
Дзьоба О. Г.  Глобальна економіка : метод. комплекс / О. Г. Дзьоба, 
О. С. Яцюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 40 с.   
 
Дзьоба О. Г.  Глобальна економіка : навч. посіб. / О. Г. Дзьоба, 
О. С. Яцюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 80 с.   
 
Дзьоба О. Г.  Перспективи розвитку природно-ресурсного потенціалу 
системи газозабезпечення України / О. Г. Дзьоба, У. О. Дзьоба 
// Нафтогазова енергетика 2015 :  4-а Міжнар. наук.-техн. конф., м. 
Івано-Франківськ, 21-24 квіт. 2015 р. : тези доп. – Івано-Франківськ, 
2015. – С. 157-161. 
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29 липня 
50 років від дня народження завідувача  

кафедри автомобільного транспорту  
Святослава Ігоровича Криштопи 

 

        Криштопа Святослав Ігорович народився 
29 липня 1970 р. в м. Івано-Франківську. Після 
закінчення Івано-Франківського державного 
технічного університету нафти  і газу за 
спеціальністю “Автомобілі та автомобільне 
господарство” прийнятий на роботу інженером 
на кафедру нафтогазового технологічного 
транспорту і теплотехніки. Роботу на кафедрі 
суміщав з науковою діяльністю та навчанням в 
заочній аспірантурі.   

 В 2003 році у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу зі спеціальності 
„Машини нафтової і газової промисловості” захистив кандидатську 
дисертацію.   
 У 2004 році був обраний за конкурсом на посаду доцента 
кафедри нафтогазового технологічного транспорту і теплотехніки, а в 
2005 році було присвоєно вчене звання доцента цієї ж кафедри.  
 З липня 2015 року обраний за конкурсом на посаду завідувача 
кафедри нафтогазового технологічного транспорту.  
 В липні 2016 року у спеціалізованій вченій раді Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу 
захистив докторську дисертацію зі спеціальності „Машини нафтової і 
газової промисловості”. 
 Основні напрямки наукових досліджень: підвищення 
ефективності та кафедри надійності гальмівних механізмів, 
комп’ютерна діагностика автотранспортних засобів, альтернативні 
палива.  
 Криштопою С. І. одноосібно та у співавторстві опубліковано 
більше 100 наукових статей (з них 12 – закордонні), отримані 
позитивні рішення на 9 патентів, видано більше 20 навчально-
методичних праць, 1 підручник з грифом МОН, 1 навчальний 
посібник, 2 наукові монографії.  
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 У 2013 році у співавторстві зроблено наукове відкриття на тему 
«Закономірність зміни знософрикційних характеристик поверхневих 
шарів металополімерних пар тертя під час контактно-імпульсної 
взаємодії». 
 

Наукові доробки 
      (з фонду бібліотеки) 

 
Закономірності зношування металополімерних пар тертя за впливу 
трибострумів / С. І. Криштопа, І. Б. Прунько, Б. В. Долішній [та ін.] 
// Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2019. –  T. 55, № 2. – С. 53-60. 
 
Виконання магістерської випускної роботи : метод. вказівки / 
В. М. Мельник, Ф. В. Козак, С. І. Криштопа, Т. В. Дикун. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 48 с.   
 
Криштопа С. І.  Експериментальні дослідження викидів оксидів 
азоту у відпрацьованих газах конвертованих на газ дизельних 
двигунів / С. І. Криштопа, Ф. В. Козак // Машини, обладнання і 
матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE 
- 2018 : Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ, 24-27 квіт. 
2018 р. : матеріали. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 222-226. 
 
Криштопа С. І.  Основи технічної діагностики автомобілів : 
конспект лекцій / С. І. Криштопа, Ф. В. Козак. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2018. – 98 с.  
 
Гнип М. М.  Дослідження економічної доцільності переобладнання 
дизельних двигунів нафтогазової галузі на альтернативні палива / 
М. М. Гнип, С. І. Криштопа, І. М. Микитій // Розвідка та розробка 
нафт. і газ. родовищ. – 2017. – № 4. – С. 88-95. 
 
Криштопа С. І.  Дослідження трибоелектричних процесів в 
металополімерних парах фрикційних вузлів нафтогазового 
технологічного транспорту / С. І. Криштопа // Нафтогазова 
енергетика 2017 : Міжнар. наук.-техн. конф., м. Ів.-Франківськ,  
15-19 трав. 2017 р. : тези доп. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 332-334. 
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Криштопа С. І.  Комп'ютерна діагностика автомобілів : метод. вказ. 
для вивчення дисципліни / С. І. Криштопа. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2017. – 51 с.  
 
Криштопа С. І.  Основи технічної діагностики автомобілів : метод. 
вказівки для вивчення дисципліни / С. І. Криштопа. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 37 с.   
 
Микитій, І. М.  Енергоефективність дизельних двигунів нафтогазової 
галузі при їхньому переведенні на альтернативні палива / 
І. М. Микитій, М. М. Гнип, С. І. Криштопа // Нафтогаз. енергетика. – 
2017. – № 2. – С. 103-110 
 
Поверхневе зміцнення сталі 40Х електроіскровим легуванням / 
С. І. Криштопа, Д. Ю. Петрина, І. М. Богатчук [та ін.] // Фіз.-хім. 
механіка матеріалів. – 2017. – T. 53, № 3. – С. 56-62. 
 
 Криштопа С. І.  Оцінка енергонавантаженості плям контактів 
мікровиступів металополімерних пар тертя трибосистем / 
С. І. Криштопа // Проблеми трибології. – 2015. – № 1. – 
 С. 11-19. 
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28 серпня 
70 років від дня народження доцента 

кафедри філології та перекладу 
Марії Василівни Якібчук 

 
Народилась 28 серпня 1950 р. в  

с. Прокурава Косівського району Івано-
Франківської області.   

Своє навчання розпочала в Прокурав-
ській восьмирічній школі. Далі продовжила 
навчатись у Пістинській середній школі, яку 
закінчила у 1967 році з срібною медаллю.  
Після закінчення школи працювала на посаді 
завідувачки сільської бібліотеки с. Брустори 
Косівського району.   Того ж року вступила на 
перший курс філологічного факультету 

Львівського державного університету ім. Івана Франка, який 
закінчила у 1973 р. з відзнакою. 

  З 1973 р. по 1995 р. працювала на посаді вчителя української 
мови і літератури, історії, правознавства, християнської етики в 
своєму рідному селі. На цей час припадає навчання у заочній 
аспірантурі на кафедрі української літератури ім. М. Возняка 
Львівського національного університету ім. Івана Франка.  

 З 1995 р. працювала в Івано-Франківському обласному 
інституті підвищення кваліфікації вчителів методистом і вчителем 
української мови та літератури в Природничо-математичному ліцеї. 
Тоді ж продовжила своє навчання в Українському Вільному 
Університеті (Мюнхен, Німеччина). Після двох років заочного 
навчання захистила магістерську роботу і отримала диплом магістра 
філософських наук.  

З 2001 р. - асистент кафедри документознавства та 
інформаційної діяльності Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу.        

У 2010 р. - захистила дисертацію на тему: «Творчість  
З. Красівського і Я. Лесіва: дискурс національної ідентичності». 

Згодом отримала диплом доцента.    
Наукові зацікавлення – це дослідження літератури факту другої 

половини 20 ст.   Працюючи зараз на кафедрі філології та перекладу, 
досліджує перекладну діяльність І. Франка, методику викладання 
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української мови  за професійним спрямуванням, вивчення 
української мови як іноземної, культуру наукової мови. Разом з 
колегами кафедри організовує заходи, присвячені збереженню і 
популяризації української мови як державної, зокрема  організовує 
конкурси ім. Тараса Шевченка, ім. Петра Яцика.  

   
           Наукові доробки 

   (з фонду бібліотеки) 
 

Якібчук М. В.  Українська мова за професійним спрямуванням: 
культура мовлення : практикум / М. В. Якібчук. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2018. – 83 с. 

 

Венгринюк М. І.  Лінгвістичні аспекти міжкультурної комуні-кації : 
(на матеріалі пер. текстів І. Франка) / М. І. Венгринюк, М. В. Якібчук 
// Загально-філософські, психологічні та юридичні проблеми у 
здійсненні правової допомоги населенню України : Всеукр. наук.-
практ. інтернет-конф., м. Івано-Франківськ, 25-26 трав. 2017 р. : 
матеріали. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 4-8. 
 

Якібчук М.  Вогонь любові від запалених свіч : [пам'яті доц. каф. 
філології та перекладу Н. Ф. Будуйкевич] / М. Якібчук // Студент 
Прикарпаття. – 2016. – № 3. – С. 3. 
 

Українська мова як іноземна : метод. вказівки для викон. самост. 
роботи / М. І. Венгринюк, Н. В. Веселовська, О. В. Когут,  
М. В. Якібчук [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 76 с.   
 

Якібчук М.  Мюнхенський візит Зеновія Красівського : література 
факту як відповіді на запитання / М. Якібчук // Наук. зб. Укр. 
Вільного Ун-ту. – 2015. – Т. 20. – С. 156-162.  
 
Якібчук М  Специфіка термінів нафтогазової галузі у структурі 
художнього тексту : на матеріалі проз. творів Івана Франка / 
М. Якібчук // Обрії. – 2015. – № 2 (41). –  С. 76-79.  
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30 серпня 
75 років від дня народження  професора, завідувача  

кафедри морських нафтогазових технологій  
Богдана Володимировича Копея 

 
 Копей Богдан Володимирович народився 
30 серпня 1945 р. в с. Літиня Дрогобицького 
району Львівської області. 
 Трудову діяльність розпочав в 17 років на 
Прикарпатському меблевому комбінаті. 
Одночасно навчався на вечірньому загально-
технічному факультеті Львівського 
політехнічного інституту. 
 Механічний факультет Івано-
Франківського інституту нафти і газу закінчив 
у 1971 році. 

 В 1979 р. Копей Б. В. в МІНХ і ГП ім. І. М. Губкіна захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 
а в 1996 р. – в ІФДТУНГ докторську дисертацію на тему «Науково-
технологічні методи комплексного підвищення ресурсу 
нафтогазового свердловинного обладнання». 
 Працював інженером, старшим інженером, молодшим і старшим 
науковим співробітником НДС ІФІНГ, асистентом, старшим 
викладачем та доцентом, а з 1997 року – професором кафедри 
нафтогазового обладнання ІФДТУНГ.  
 В червні 2009 р. обраний завідувачем кафедри морських 
нафтогазових технологій. 
 Після захисту кандидатської дисертації Копей Б. В. поєднує 
викладацьку роботу з науковою.  
 В період з 1979 по 1985 рік ним виконані цікаві дослідження з 
росту тріщин корозійної втоми в натурних бурильних трубах і 
насосних штангах, розроблені металізаційні і металополімерні 
покриття для насосних штанг, створені установки для зміцнення 
штанг. 
 В 1986-1989 рр. Богдан Володимирович працює викладачем в 
Національному інституті нафти, газу та хімії Алжиру, де веде 
підготовку фахівців для нафтогазової промисловості цієї країни. 
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 Після повернення з Алжиру засновує напрям оцінки надійності 
нафтогазового обладнання та використання комп’ютерних технологій 
для прогнозування довговічності обладнання. 
 Серйозні дослідження виконані вченим з проблем попередження 
парафіноутворень при видобутку нафти. Створені ним обертачі та 
скребки-протектори знайшли широке застосування в нафтогазовій 
промисловості. 
 З 2002 року Копеєм Б. В. запропоновані нові методи ремонту та 
підсилення пошкоджених нафто- і газопроводів композитними 
бандажами. 
 Громадська діяльність вченого багатогранна і плідна. В 1999 
році ним створено в Івано-Франківську філію Міжнародного 
університету «Україна», розпочато дистанційне навчання студентів-
інвалідів за кошти Івано-Франківської міської ради. 
 В березні 1999 року його обрано дійсним членом Української 
нафтогазової академії, а з листопада 2002 року – дійсним членом 
Нью-Йоркської академії наук. В квітні 2005 року обирається 
керівником відділення «Нафтогазове обладнання і механізми» УНГА 
та вводиться в Президію Академії. 
  
 

Наукові доробки 
(з фонду бібліотеки) 

 
Копей Б. В.  Основи надійності нафтогазових машин та обладнання : 
навч. посіб.  / Б. В. Копей, С. І. Гладкий. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2019. – Т. 1. – 306 с.   
 
Копей Б. В.  Гальмування росту коротких тріщин в насосних штангах 
комбінованою обробкою / Б. В. Копей, А. Б. Стефани-шин, 
О. Р. Мартинець // Машини, обладнання і матеріали для нарощування 
вітчизняного видобутку нафти і газу PGE - 2018 :  Міжнар. наук.-
техн. конф., м. Івано-Франківськ, 24-27 квіт. 2018 р. : матеріали. – 
Івано-Франківськ, 2018. – С. 89-91. 
 
Копей Б. В.  Порівняльні випробування на втому склопластикових  
та гібридних натурних насосних штанг / Б. В. Копей, Юй. Шуанжуй, 
Т. Б. Блажків // Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ, 24-27 
квіт. 2018 р. : матеріали. – Івано-Франківськ, 2018. – С. – 275-277. 
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Контроль руйнування та росту втомних тріщин в гібридних  
насосних штангах / Б. В. Копей, Т. Б. Блажків, Ю. Шуанжуй, 
А. Б. Стефанишин // Сучасні прилади, матеріали і технології для 
неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і 
нафтогазопромислового обладнання : 8-а наук.-техн. конф. : зб. 
матеріалів доп. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 141-143. 
 
Контроль руйнування та росту втомних тріщин в гібридних насосних 
штангах / Б. В. Копей, Т. Б. Блажків, Ю. Шуанжуй, 
А. Б. Стефанишин // Методи та засоби неруйнівного контролю 
промислового обладнання : 6-а наук.-практ. конф. : зб. тез доп. – 
Івано-Франківськ, 2017. – С. 30-31. 
 
Копей Б. В.  Вдосконалення клинових захоплювачів труб нафтового 
сортаменту / Б. В. Копей, М. М. Лях, Ю. М. Лях // Нафтогазова 
енергетика 2017 : Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ,  
15-19 трав. 2017 р. : тези доп. - Івано-Франківськ , 2017. – С. 109-111. 
 
Копей Б. В.  Нафтогазопромислове обладнання : лаб. практикум 
(англ. мовою) / Б. В. Копей, І. І. Шостаківський. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2017. – 51 с.   
 
Українсько-французький словник з нафтогазової справи = 
Dictionnaire ukrainien-francais de chantiers petroliers / Р. С. Яре-мійчук, 
Б. В. Копей, Р. І. Стефурак, І. М. Клюфінська. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2017. – 283 с.  
 
Копей Б. В.  Ремонт трубопроводів полімерними композитними 
бандажами : монографія / Б. В. Копей, О. О. Кузьмін, Т. П. Венгри-
нюк. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. – 291 с.  
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4 вересня 
80 років від дня народження  

професора кафедри обліку та податкування  
Валентини Кузьмівни Орлової 

 
 

    Орлова Валентина Кузьмівна народилася  
4 вересня 1940 року в м. Брянськ (Росія). 
 У 1958 році закінчила банківський технікум 
в м. Орел і отримала диплом за спеціальністю 
«Облік в банках», у 1965 р. – Уральський 
державний університет  
ім. М. Горького за спеціальністю «Економіка 
народного господарства», а в 1970 р. 
аспірантуру при Державному університеті ім. 
М. Горького. 

  В 1972 р. захистила кандидатську дисертацію на тему 
«Міжзаводський аналіз продуктивності праці» на матеріалах 
підприємств важкого машинобудування.  
 Із 1976 р. Валентина Кузьмівна працює в Івано-Франківському 
національному технічному університеті нафти і газу на посаді 
доцента, а з 2006 р. – професора кафедри обліку і аудиту.  
 В 2005 р. доцент Орлова брала участь у створенні кафедри обліку 
й аудиту та стала її завідувачем. Нині ця кафедра ІФНТУНГу – єдина 
в Україні, яка займається підготовкою спеціалістів у сфері 
бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності 
підприємств нафтогазового комплексу. Більшість бухгалтерів цих 
виробництв є випускниками кафедри або підвищували тут свою 
кваліфікацію. 
 Валентина Кузьмівна постійно проводить наукові дослідження у 
галузі бухгалтерського обліку, економіки, фінансів, оподаткування, 
аудиту. Вперше в Україні обґрунтувала термін «нереалізовані 
доходи», запропонувала порядок їх обліку і відображення в 
фінансовій звітності, що сприяє підвищенню ефективності 
управління фінансами. Суттєвий внесок зроблений Орловою В. К. в 
методику викладання облікових дисциплін у ВНЗ, в удосконаленні 
обліку податків та податкового законодавства. Вона була членом 
Методичної ради з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів 
України, брала участь у створенні аудиту в Україні і є співавтором 
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першого Закону України «Про аудиторську діяльність». Починаючи з 
1992 р. постійно входить до складу керівних органів Союзу аудиторів 
України, Аудиторської палати України, Федерації професійних 
бухгалтерів і аудиторів України, Спілки податкових консультантів 
України. 
 Під керівництвом В. К. Орлової був підготовлений до друку 
навчальний посібник із бухгалтерського обліку на підприємствах 
нафтогазового комплексу. Валентина Кузьмівна опублікувала понад 
сто наукових робіт, видала чотири навчальні посібники з грифом 
Міністерства освіти і науки України, є керівником багатьох науково-
дослідних робіт із бухгалтерського обліку, аудиту, економіки 
нафтогазового комплексу України. Підготувала дев’ятьох кандидатів 
наук. Багато її випускників обіймають керівні посади на 
підприємствах нафтової і газової промисловості, викладають у 
навчальних закладах. 
 Валентина Кузьмівна нагороджена почесною відзнакою НАК 
«Нафтогаз України» ІІІ ст. За великий внесок в удосконалення 
бухгалтерського обліку в Україні і високий професіоналізм удостоєна 
подяки Міністерства фінансів України. 
  

Наукові доробки 
(з фонду бібліотеки) 

 
Орлова В. К.  Питання оборотності активів та її оцінки / 
В. К. Орлова, С. М. Кафка, О. С. Степанюк // Економіко-управлінські 
аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і 
регіональних суспільних систем в сучасних умовах :  Всеукр. наук.-
практ. інтернет-конф. : матеріали. – Івано-Франківськ, 2019. – 
 С. 249-251. 
 
Орлова В. К.  Роль бухгалтера в бізнес середовищі та етика : 
практикум / В. К. Орлова, С. М. Кафка, О. С. Степанюк. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 24 с.   
 
Орлова В. К.  Роль бухгалтера в бізнес середовищі та етика : 
конспект лекцій / В. К. Орлова, С. М. Кафка, О. С. Степанюк. – 
 Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 137 с.   
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Орлова В. К.  Роль бухгалтера в бізнес середовищі та етика : 
 метод. вказівки для самост. роботи / В. К. Орлова, С. М. Кафка, 
О. С. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 24 с.   
 
Костюк У. З.  Переддипломна практика-2 : програма та метод. 
вказівки / У. З. Костюк, В. К. Орлова. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2017. – 22 с.  
 
Орлова В. К.  Вступ в спеціальність : практикум / В. К. Орлова, 
С. М. Кафка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 35 с.   
 
Галюк Л. І.  Облікова політика підприємства : навч.-метод. 
 комплекс / Л. І. Галюк, В. К. Орлова, І. Б. Медвідь. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 98 с.   
 
Організація та методика проведення аудиту : метод. вказівки для 
самост. роботи / В. К. Орлова, С. М. Кафка, Т. І. Долішня, 
О. С. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 29 с.  
 
Орлова В. К.  Консолідована фінансова звітність : метод. вказівки 
для практ. занять / В. К. Орлова, С. М. Кафка. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2016. – 56 с. 
 
Орлова В. К.  Консолідована фінансова звітність : конспект лекцій 
/ В. К. Орлова, С. М. Кафка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 
113 с.  
 
Орлова В. К.  Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті : 
метод. вказівки до курс. роботи / В. К. Орлова, С. М. Кафка, 
О. С. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 34 с.  
 
Магістерська робота : метод. вказівки / В. К. Орлова, 
І. В. Перевозова, О. С. Степанюк, О. М. Чедлєєва. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 83 с.   
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19 вересня 
80 років від дня народження професора кафедри  

видобування нафти і газу  
Романа Михайловича Кондрата 

 
 

 Кондрат Роман Михайлович  народився 
 19 вересня 1940 року в с. Підгір’я 
Богородчанського району Івано-Франківської 
області.  

У 1947-1954 рр. навчався у Підгірській 
семирічній школі, у 1954-1958 рр. – 
Дрогобицькому нафтовому технікумі.  

У 1958-1960 рр. працював оператором з 
видобування газу Шебелинського газо-
промислового управління, старшим опера-

тором з видобування, механіком цеху підготовки і перекачки нафти 
Надвірнянського нафтогазовидобувного управління.  

З 1964 року, після закінчення Львівського політехнічного 
інституту, працює в Івано-Франківському інституті нафти і газу 
старшим лаборантом, асистентом, старшим викладачем, доцентом, 
професором, а з 1991 р. – завідувачем кафедри розробки та 
експлуатації нафтових і газових родовищ.  

З 1995-2001 рр. працював проректором з наукової роботи. 
 У 1970 р. захистив кандидатську, а в 1988 р. докторську 
дисертації.  
 У 1975 р. йому присвоєно вчене звання доцента, у 1990 р. - 
професора. 
 Роман Михайлович Кондрат є провідним вченим України в 
галузі розробки та експлуатації газових, газоконденсатних і 
нафтогазоконденсатних родовищ. Має публікації в зарубіжних 
виданнях, виступав з доповідями на міжнародних конференціях.
 Наукові розробки Кондрата Р. М. п’ять разів займали призові 
місця на галузевих конкурсах з питань підвищення нафтогазо-
конденсатовіддачі, нагороджені однією золотою, чотирма срібними і 
однією бронзовою медалями ВДНГ, включались в галузеві науково-
технічні програми, державні плани роботи Академії наук України, 
використані в підручниках для студентів вищих навчальних закладів і 
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відзначені премією Міносвіти і ЦК профспілки працівників освіти, 
вищої школи і наукових закладів. 
 Кондрату Р. М. присвоєно звання «Почесний працівник газової 
промисловості» (1991 р.), почесне звання «Заслужений діяч науки і 
техніки України» (1994 р.), звання «Почесний працівник 
Укргазвидобування» (2000 р.). Нагороджений нагрудними знаками 
«За відмінні успіхи в роботі» в області вищої освіти (1992 р.) і 
«Відмінник освіти України» (2000 р.). 
  
 

           Наукові доробки 
   (з фонду бібліотеки) 

 
Кондрат О. Р.  Підвищення газовилучення з газових родовищ на 
водонапірному режимі шляхом регулювання надходження 
защемленого газу / О. Р. Кондрат, Р. М. Кондрат // Нафтогаз. галузь 
України. – 2019. – № 4. – С. 21-26. 
 
Кондрат Р. М.  Видобування залишкового природного газу з 
виснажених газових покладів нагнітанням азоту / Р. М. Кондрат, 
О. Р. Кондрат, Л. І. Хайдарова // Розвідка та розробка нафт. і газ. 
родовищ. – 2019. – № 2. – С. 20-29. 
 
Кондрат Р. М.  Вплив систем площового розміщення видобувних і 
нагнітальних свердловин при нагнітанні азоту у виснажений газовий 
поклад на коефіцієнт газовилучення / Р. М. Кондрат, Л. І. Хайдарова 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2019. – № 1. – С. 33-40. 
 
Кондрат Р. М.  Вплив темпу законтурного нагнітання азоту у 
виснажений газовий поклад кругової форми на коефіцієнт вилучення 
залишкового газу / Р. М. Кондрат, Л. І. Хайдорова // Розвідка та 
розробка нафт. і газ. родовищ. – 2018. – № 2. – С. 70-74. 
 
Кондрат Р. М.  Вплив циклічності нагнітання азоту з різним темпом 
у виснажений газовий поклад на кінцевий коефіцієнт газовилучення 
/ Р. М. Кондрат, Л. І. Хайдарова // Розвідка та розробка нафт. і газ. 
родовищ. – 2018. – № 4. – С. 15-22. 
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Кондрат Р. М.  Застосування азоту для підвищення газовилучення з 
виснажених газових покладів / Р. М. Кондрат, Л. І. Хайдарова // 
Нафтогаз. енергетика. – 2018. – № 2. – С. 7-16. 
 
Кондрат О. Р.  Збільшення поточного видобутку газу і кінцевого 
газовилучення з виснажених родовищ природних газів / 
О. Р. Кондрат, Р. М. Кондрат // Нафтогазова енергетика 2017 : 
Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ, 15-19 трав.  
2017 р. : тези доп. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 55-56. 
 
Кондрат Р. М.  Експериментальні дослідження з вибору складу 
пінних систем для очищення від піщаних корків вибоїв свердловин 
/ Р. М. Кондрат, Н. С. Дремлюх, А. В. Угриновський // Нафтогазова 
енергетика 2017 : Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ,  
15-19 трав. 2017 р. : тези доп. – Івано-Франківськ, 2017.  – С. 68-70. 
 
Кондрат Р. М.  Зменшення технологічних втрат нафти на родовищах 
Прикарпаття / Р. М. Кондрат, Т. В. Шумілін // Нафтогазова 
енергетика 2017 : Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ,  
15-19 трав. 2017 р. : тези доп. – Івано-Франківськ, 2017.  – С. 82. 
 
Кондрат Р. М.  Інтенсифікація процесу дорозробки виснажених 
газових родовищ нагнітанням у пласт азоту / Р. М. Кондрат, 
Л. І. Хайдарова // Нафтогазова енергетика 2017 : Міжнар. наук.-техн. 
конф., м. Івано-Франківськ, 15-19 трав. 2017 р. : тези доп. – Івано-
Франківськ, 2017. – С. 47-48. 
 
Кондрат Р. М.  Проектування розробки газових і газоконденсат- 
них родовищ : практикум / Р. М. Кондрат, Л. І. Хайдарова, 
Н. С. Дремлюх. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 196 с.  
 
Кондрат Р. М.  Технологія розробки газових і газоконденсатних 
родовищ : практикум / Р. М. Кондрат, Н. С. Дремлюх, 
Л. І. Хайдарова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 162 с.  
 
Кондрат Р. М.  Дипломне проектування : метод. вказівки / 
Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 
91 с. 
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Кондрат Р. М.  Магістерська робота : метод. вказівки / 
Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 
92 с.   
 
Кондрат Р. М.  Переддипломна практика : метод. вказівки / 
Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 
61 с.  
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4 листопада 
75 років від дня народження професора і завідувача  

кафедри геодезії та землеустрою  
Костянтина Омеляновича Бурака 

 
 

 Бурак Костянтин Омелянович  народився 
4 листопада 1945 року в  
м. Кам’янець-Подільський Хмельницької 
області. Після демобілізації батька сім’я 
переїхала жити в м. Івано-Франківськ.  
 Навчався в Івано-Франківській  
СШ № 13, яку закінчив у 1962 році. У 1963-
1968 рр. навчався на геодезичному факультеті 
Львівського політехнічного інституту, після 
закінчення якого за направленням МВССО 
УРСР працював в Івано-Франківському 

інституті нафти і газу. Послідовно займав посади асистента, старшого 
викладача, а після захисту в 1982 році на спеціалізованій Раді 
Центрального науково-дослідного інституту геодезії і картографії ім. 
Ф. М. Красовського кандидатської дисертації йому присвоєно 
науковий ступінь кандидата технічних наук і вчене звання доцента 
кафедри інженерної геодезії. 
 З 1985 року – власник і директор приватного підприємства 
«Атомтехнодезія», яке займається виключно впровадженням власних 
наукових розробок у виробництво. 
 У 2008 р. захистив докторську дисертацію на тему «Сучасні 
проблеми геодезичного контролю експлуатаційної надійності на АЕС 
та методи їх розв’язання», а в 2014 р. Бураку К. О. присвоєно вчене 
звання професора.  
 В 2004 р. був обраний на посаду завідувача кафедри інженерної 
геодезії, яку займає і в даний час.  
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  Наукові доробки 
                                            (з фонду бібліотеки) 
 
Бурак К. О.  Тахеометричне знімання : метод. вказівки для 
виконання розрах.-граф. роботи / К. О. Бурак, М. І. Феношин. – 
 Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 25 с.  
 
Бурак К. О.  Геологія і геодезія. Модуль 1. Основи геодезії : 
практикум / К. О. Бурак, Г. Г. Мельниченко, М. І. Феношин. – 
 Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 59 с. 
 
Бурак К. О.  Інженерна геодезія : конспект лекцій /  К. О. Бурак. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – Ч. 5 : Геодезичні роботи при 
оцінці експлуатаційної надійності будівель, споруд та технологічного 
обладнання. – 163 с.   
 
Інженерна геодезія : лаб. практикум / К. О. Бурак, В. М. Ковтун, 
В. П. Михайлишин, М. Я. Гринішак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2018. – Ч. 4. – 79 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.  
 
Бурак К. О.  Геодезичний контроль параметрів підкранових  
колій за допомогою електронних тахеометрів / К. О. Бурак, 
О. П. Шпаківський // ЕКОГЕОФОРУМ-2017 «Актуальні проблеми та 
інновації» : Міжнар. наук.-практич. конф., м. Івано-Франківськ, 22-25 
берез. 2017 р. : матеріали. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 330-331. 
 
Бурак К. О.  ГІС в кадастрових системах : лаб. практикум / 
К. О. Бурак, Є. Й. Ріпецький, Г. І. Ткачук. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2017. – 73 c.   
 
Бурак К. О.  Дослідження можливостей використання GNSS 
спостережень при інженерно-геодезичних роботах / К. О. Бурак, 
Б. О. Лиско // ЕКОГЕОФОРУМ-2017 «Актуальні проблеми та 
інновації» : Міжнар. наук.-практич. конф., м. Івано-Франківськ,  
22-25 берез. 2017 р. : матеріали. – Івано-Франківськ, 2017. –  
С. 328-329. 
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Нові можливості геодезичного контролю експлуатаційної надійності 
будівель, споруд та технологічного обладнання теплових та атомних 
електростанцій / К. О. Бурак, Г. Ф. Нестеренко, М. Т. Сергієнко, 
П. П. Шпаківський // ЕКОГЕОФОРУМ-2017 «Актуальні проблеми та 
інновації» : Міжнар. наук.-практич. конф., м. Івано-Франківськ, 22-25 
берез. 2017 р. : матеріали. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 329-330.   
 
Бурак К. О.  Створення і оновлення геоінформаційних даних за 
допомогою Google Earth / К. О. Бурак, Л. І. Дорош // 
ЕКОГЕОФОРУМ-2017 «Актуальні проблеми та інновації» : Міжнар. 
наук.-практич. конф., м. Івано-Франківськ, 22-25 берез. 2017 р. : 
матеріали. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 327-328. 
 
Бурак К. О.  Основи інженерної геодезії. Інженерно-геодезичне 
забезпечення вишукувань і проектування. Спеціальні розділи : 
конспект лекцій / К. О. Бурак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ,  
2016. – Ч. 4 : Геодезичні роботи при воднотранспортних 
вишукуваннях. – 163 с. 
 
Бурак К. О.  Основи інженерної геодезії : практикум / К. О. Бурак, 
Г. Г. Мельниченко, В. П. Михайлишин. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2015. – 146 с.   
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8 листопада 
75 років від дня народження  

професора кафедри інженерії програмного забезпечення 
Дмитра Федоровича Тимківа 

 
 

 Тимків Дмитро Федорович  народився  
8 листопада 1945 року в с. Діброва Калуського 
району Івано-Франківської області. 
 Середню освіту здобував в Дібровській 
початковій школі, пізніше в Косівському 
дитячому будинку, а закінчував Надвірнянську 
школу-інтернат в 1964 році.  
В цьому ж році поступив в Львівський 
політехнічний інститут на факультет 
автоматизації і напівпровідникової електроніки, 

який закінчив у 1969 році. Після закінчення інституту служив в армії 
в Далекосхідному військовому окрузі в м. Хабаровську в чині 
лейтенанта до 1971 р. 
 В 1972-1973 рр. працював молодшим науковим співробітником, 
а потім керівником групи сектору автоматизації. 
 Починаючи з 1973 року працює в Івано-Франківському інституті 
нафти і газу. Спочатку начальником сектору обчис-лювальних машин 
кафедри прикладної математики, а пізніше – начальником 
обчислювального центру. За його участю в університеті було 
створено потужний обчислювальний центр, розроблено і 
впроваджено в навчальний процес підсистеми: кадри, автоматизована 
система управління навчальним процесом, система «Абітурієнт», 
бухгалтерський облік матеріалів і нарахування зарплати. 
 Після закінчення аспірантури в 1987 році успішно захистив 
кандидатську дисертацію в Московському інституті нафти і газу. В 
1995 р. перейшов працювати доцентом на кафедру прикладної 
математики. 
 В 1999 р. Дмитро Федорович захистив докторську дисертацію, а 
в 2003 р. йому присвоєно наукове звання професора. Очолював 
кафедру інформатики. 
 Тимків Д. Ф. проводить велику і різнопланову роботу в 
університеті і на кафедрі. Активно працює над розробленням 
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навчально-методичної літератури, багато уваги приділяє науковій 
роботі. 
 Член двох спеціалізованих рад із захисту докторських 
дисертацій. Здійснює керівництво аспірантурою із підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів, виконує на кафедрі 
держбюджетні та господарські роботи. 
 З 2001 р. – академік Української нафтогазової академії, з 
 2003 р. – член-кореспондент Академії гірничих наук (м. Кривий Ріг). 
 Основними напрямками наукової діяльності Тимківа Д. Ф. є: 
 -оптимізація режимів роботи складних газопроводів з 
пересіченим профілем траси; 
 -математичне моделювання газотранспортних систем; 
 -методи оптимізації при очистці магістральних і промислових 
нафтогазопроводів; 
 -аварійні режими роботи компресорних станцій; 
 -оптимізація ремонтних робіт на магістральних газопроводах. 
 
 

Наукові доробки 
(з фонду бібліотеки) 

 
Оптимізація режимів роботи складних газотранспортних систем в 
умовах їх неповного завантаження / В. Я. Грудз, Я. В. Грудз, 
Д. Ф. Тимків, В. Б. Запухляк // Нафтогаз. галузь України. – 2019. – 
 № 1. – С. 26-31. 
 
Горін П. В.  Попутний нафтовий газ та його вплив на роботу 
типових газозбірних систем / П. В. Горін, Д. Ф. Тимків //  
Нафтогаз. енергетика. – 2018. – № 1. – С. 7-10. 
 
Тимків Д. Ф.  Моделювання процесу очистки шлейфів свердловин 
/ Д. Ф. Тимків, П. В. Горін, В. В. Романова // Інтегровані технології 
 та енергозбереження. – 2018. – № 1. – С. 37-44. 
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Тимків Д. Ф.  Компонентний склад нафтогазового газу і його вплив 
на якісний склад забруднень газопроводів / Д. Ф. Тимків, П. В. Горін 
// Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю 
і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового 
обладнання : 8-а наук.-техн. конф. : зб. матеріалів. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – С. 179-181. 
 
Тимків Д. Ф.  Розроблення математичної моделі для нормування 
втрат газу в підземних газосховищах / Д. Ф. Тимків, Я. В. Костів, 
В. О. Заєць // Нафтогаз. енергетика. – 2016. – № 2. – С. 41-46. 
 
Тимків Д. Ф.  Методологія визначення втрат газу при створенні й 
експлуатації підземних сховищ газу / Д. Ф. Тимків, Я. В. Костів, 
В. О. Заєць // Нафтогаз. енергетика. – 2016. – № 1. – С. 49-57. 
 
Заєць В. О.  Дослідження теоретичних передумов розробляння 
методології формування багатопластових покладів підземних газових 
сховищ / В. О. Заєць, Д. Ф. Тимків // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. 
техн. ун-ту нафти і газу. – 2015. – № 1. – С. 15-26. 
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10 листопада 
40 років від дня народження 

директора науково-технічної бібліотеки 
кандидата історичних наук, доцента 

Романа Богдановича Пуйди 
 

 Народився 10 листопада 1980 року в  
м. Івано-Франківську.  
 В 2004 році закінчив Прикарпатський 
національний університет ім. Василя 
Стефаника за спеціальністю «Історик, 
викладач».  

З 2004 року працює на кафедрі історії 
та політології на посаді завкабінету, 2007 р. 
– обіймає посаду асистента кафедри, 2012 р. 
– успішно захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Парламентська 

діяльність українського національно-демократичного об’єднання 
1935-1939 рр.», 2014 р. – отримав вчене звання доцента кафедри 
історії та політології.  

З 2013 – 2018 р. працював заступником директора Центру 
міжнародної інтеграції вищої освіти, помічником проректора з 
науково-педагогічної роботи, заступником директора Інституту 
гуманітарної підготовки та державного управління. Активно 
займається організаційно-виховною та культурно-просвітницькою 
роботою в університеті. 
         В грудні 2018 р. обраний директором Науково-технічної 
бібліотеки. Започаткував міжнародну співпрацю, підписано угоду з 
бібліотекою Краківської гірничо-металургійної академії  
ім. Сташиця (м. Краків, Польща).  

 З ініціативи Романа Богдановича в бібліотеці створено 
Інформаційно-науковий центр. 

Пуйда Р. Б. є головою обласного методичного об’єднання 
бібліотек закладів вищої освіти м. Івано-Франківська. 

Автор понад 100 наукових праць: а саме 1 колективна 
монографія, 1 посібник, 10 статей у наукометричних базах, понад  
20 науково-методичних праць та ін.     
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Наукові доробки 
(з фонду бібліотеки) 

 
Пуйда Р. Б. Боротьба за українську мову як засіб збереження 
національної ідентичності в 1919-1939 рр. (на прикладі 
Станиславівського повіту)  / Р. Б. Пуйда // Прикарпат. вісн. НТШ :  
Думка. – 2019. – № 4 (56). – С. 116-121. 

 
Крижанівський Є. І., Пуйда Р. Б. Соціально-економічне і 
культурноосвітнє життя села Побережжя в 1919-1939 рр. /   
Є. І. Крижанівський, Р. Б. Пуйда // Прикарпат. вісн. НТШ :  Думка. – 
2018. – № 6 (50). 

 
Пуйда Р. Б.  Політика умиротворення  українського національно-
демократичного об’єднання / Р. Б. Пуйда // Емінак. – 2018. –  
№2 (22). – Т. 2. – С. 160.  
 
Пуйда Р. Б Утворення незалежної держави в межах етнографічних 
земель України ХVІІ ст. / Р. Б. Пуйда // Science of the future : 
Proceedings of XXXI Internationalscientific conference, Morrisville,  
25 Oct. 2018. – Morrisville, 2018. – 173 p. 

 
Пуйда Р. Б.  Історія української культури : конспект лекцій для 
студентів усіх спеціальностей і форм навчання / Р. Б. Пуйда. – 
 Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 160 с.  

 
Пуйда Р. Б.  Історія української культури та історичні аспекти у 
процесі вивчення гуманітарної підготовки фахівців нафтогазового 
профілю / Р. Б. Пуйда // Емінак. – 2017. – №1 (17). – Т. 3. – С. 139.  
 
Пуйда Р. Б.  Митрополит Андрей Шептицький і багато 
національностей у Речі Посполитій / Р. Б. Пуйда // Actual Questions 
and problems of development of social sciences : International scientific-
practical conference, Kielce, 28-30 June, 2016. – Kielce, 2016. – 200 с. 
 
Пуйда Р. Б Труд представителей украинского национально-демокра-
тического обьединения в сейме и сенате Польши 1935-1937 гг. /  
Р. Б. Пуйда // Studia Warminskie. – Wydawnietwo Uniwersytetu 
Warminsko-Mazurskiego. – Olsztynie, 2015. – № 52. – 380 с.  
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23 листопада 
85 років від дня народження  
професора кафедри екології  

Олега Максимовича Адаменка 
 
 

 Адаменко Олег Максимович народився  
23 листопада 1935 року в с. Воловиця (нині 
Борознянського району) на Чернігівщині в сім’ї  
вчителів.  

У 1957 р. закінчив Ленінградський гірничий 
інститут, де здобув професію гірничого інженера-
геолога з геологічної зйомки та пошуків корисних 
копалин. 

 У 1957-1968 рр. працював в Сибіру, Алтаю, 
Салаїру, Кузнецького Алатау, Центрального 

Казахстану, Тянь-Шаню. Був першовідкривачем родовищ 
поліметалів, залізних руд, рідкісноземельних та радіоактивних 
елементів. 
 В 1967 році захистив кандидатську дисертацію. Упродовж 1968-
1974 рр. працював старшим науковим співробітником лабораторії 
неотектоніки і геоморфології Інституту земної кори Сибірського 
відділення АН СРСР, де в 1973 р. здобув ступінь доктора наук. 
 В сибірський період наукової діяльності (1957-1974 рр.) 
 О. М. Адаменко розробив методику глибинного геологічного 
картування похованих під платформовим чохлом складчастих 
структур, що дало можливість спрогнозувати і відкрити низку 
родовищ паливно-енергетичної сировини і рудних корисних копалин. 
 До 1984 року О. М. Адаменко працює професором кафедри 
загальної геології, завідувачем кафедри геології і розвідки нафтових і 
газових родовищ, проректором Івано-Франківського інституту нафти 
і газу. 
 У 1984-1988 рр. Олег Максимович організовує лабораторію 
палеогеографії і еволюції природних ландшафтів в Інституті 
геофізики та геології, а згодом у відділі географії АН Молдови (м. 
Кишинів).  

З 1988 р. знову продовжив працювати в Івано-Франківському 
державному технічному університеті нафти і газу, де створює 
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кафедру теоретичних основ геології, згодом кафедру інженерної 
екології та загальної геології і нарешті з 1995 р. – кафедру екології. 
 Професор Адаменко О. М. очолює наукову школу «Раціональне 
використання і захист природи», основним науковим досягненням 
якої є розробка комп’ютерної інформаційно-аналітичної і прогнозно-
керуючої системи екологічної безпеки. 
 Олег Максимович – академік Української нафтогазової академії 
(1995 р.), академік АН технічної кібернетики України (1991 р.), 
академік Міжнародної академії наук, технологій та інжинірингу (1993 
р.), директор науково-дослідного інституту екологічної безпеки і 
природних ресурсів, лауреат Державної премії СРСР (1978 р.) в галузі 
науки. 
 

            Наукові доробки 
    (з фонду бібліотеки) 

  
Адаменко О. М.  Значення геологічної пам'ятки природи "Старуня" 
для соціально-економічного розвитку Прикарпаття та України 
/ О. М. Адаменко // Екол. безпека та збалансоване ресурсоко-
ристування. – 2019. – № 1. – С. 19-33. 
 
Адаменко О. М.  Парк історії Землі та Людини на Прикарпатті : 
монографія / О. М. Адаменко, Д. О. Зорін, Т. П. Белз. – Івано-
Франківськ : Супрун В. П., 2019. – 236 с.    
 
Адаменко О. М.  Стратегія сталого розвитку : конспект лекцій 
/ О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 44 с.  
 
Адаменко О. М.  Бакалаврська робота : метод. рек. / О. М. Адаменко, 
Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 28 с.  
 
Адаменко О. М.  Глобальні проблеми екології : конспект лекцій 
/ О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 88 с.  
 
 Адаменко О. М.  Глобальні проблеми екології : метод. рек. / 
О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 48 с.  
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Адаменко О. М.  Методологія та організація наукових досліджень : 
конспект лекцій / О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2018. – 76 с.  
 
Адаменко О. М.  Науково-виробнича практика : метод. рек. / 
О. М. Адаменко, Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 
16 с.  
 
Адаменко О. М.  Переддипломна науково-виробнича практика : 
метод. рек. / О. М. Адаменко, Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2018. – 25 с.  
 
Адаменко О. М.  Стратегія сталого розвитку : конспект лекцій 
/ О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 44 с. 
 
Адаменко О. М.  Газопроводи і довкілля : монографія / 
О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2017. – 244 с. 
 
Адаменко О. М.  Методологія та організація наукових досліджень : 
метод. вказіки для самост. роботи  / О. М. Адаменко. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 16 с.  
 
Адаменко О. М.  Науково-виробнича практика : метод. рек. 
/ О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 16 с.  
 
Адаменко О. М.  Стежками моєї пам'яті : книга спогадів / 
О. М. Адаменко ; ред. Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ :  
Супрун В. П., 2017. – 512 с.  
 
Адаменко О. М.  Студентський науковий семінар : метод. вказівки 
для проведення семінар. занять і самост. роботи / О. М. Адаменко, 
Д. О. Зорін, Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 
 35 с.  
 
Адаменко О. М.  Стратегія сталого розвитку : метод. вказівки до 
самост. роботи / О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2017. – 16 с.  
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Адаменко О. М.  Студентський науковий семінар : метод. вказівки 
для проведення семінар. занять і самост. Роботи / О. М. Адаменко, 
Д. О. Зорін, Н. О. Зоріна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. –  
35 с.  
 
Адаменко Я. О.  Кваліфікаційна магістерська робота :  
метод. рек.  / Я. О. Адаменко, О. М. Адаменко, Н. О. Зоріна. – 
 Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 48 с.  
 
Екологічна безпека нафтогазового комплексу у Західному регіоні 
України : кол. монографія / О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко, 
В. М. Антонюк [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 384 с.  
 
Рудько Г. І.  Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля 
Західного регіону України : у 2 т. Т. 1 / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко, 
Л. В. Міщенко. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 472 с.   
 
Рудько Г. І.  Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля 
Західного регіону України : у 2 т. Т. 2 / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко, 
Л. В. Міщенко. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 583 с.  
 
Старуня: парк льодовикового періоду : монографія / О. Адаменко, 
О. Карпаш, Д. Зорін [та ін.]. – Івано-Франківськ : Голіней О. М., 
2017. – 212 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.  
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12 грудня 
75 років від дня народження  

доцента кафедри автомобільного транспорту 
Івана Михайловича Богатчука 

 
     Народився 12 грудня 1945 року в селі Камінна 
Надвірнянського району Івано-Франківської 
області в сім’ї селян. 

 В 1952 р. пішов в 1-й клас Камінської 
семилітньої школи, яку закінчив в 1959 р. і 
продовжив навчання у Липівській середній школі 
Тисменицького району. 
     Після закінчення 11 класів середньої школи в 
1963 р. продовжив навчання в Надвірнянському 
автомобільно-шляховому технікумі (зараз 

Надвірнянський коледж національного транспортного університету ), 
де отримав кваліфікацію технік-механік за фахом “Технічне 
обслуговування і ремонт автомобілів”. 

В 1966 р. після закінчення технікуму був направлений на роботу в 
Івано- Франківський автобусний парк, в якому працював з 1974 року 
на посадах механіка КТП та старшим майстром ремонтної зони АТП. 

Одночасно з роботою в АТП навчався на вечірньому відділенні 
Івано-Франківського інститут нафти і газу, який закінчив в 1973 році, 
де здобув кваліфікацію інженера-механіка з спеціальностю 
“Автомобільний транспорт”. 

З грудня 1974 р. по даний час працював в Івано-Франківському 
інституті нафти і газу (сьогодні ІФНТУНГ) на посадах патентознавця, 
молодшого і старшого наукового співробітника науково-дослідного 
сектору і доцента кафедри нафтогазового технологічного транспорту 
(сьогодні автомобільного транспорту). 

В кінці 1983 року захистив кандидатську дисертацію і отримав 
вчену ступінь кандидата технічних наук. 

В 1972 р. за наукову роботу, став лауреатом премії імені 
Ленінського комсомолу України, а у 1973 р. став лауреатом 
Всесоюзної молодіжної премії за високі результати в 
раціоналізаторській і винахідницькій діяльності, яка присуджувалась 
Центральною Радою ВТВР СРСР та ЦК ВЛКСМ СРСР. 
    За час творчої роботи опубліковано: реферати, тези доповідей, 
інформаційні листи, статті і одна монографія. 
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За даними держстату СРСР 12 винаходів частково впроваджено в 
виробництво та має більше 20 авторських свідоцтв і патентів на 
винаходи з студентами. 

В даний час працює на своїй кафедрі і технічний та навчальний 
досвід передає студентам Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу. 

За багаторічну сумлінну працю нагороджений Почесною грамотою 
обласної державної адміністрації та грамотами, подяками і 
грошовими преміями університету. 

За час науково-педагогічної діяльності опублікував більше 250 
наукових праць, із яких більше 75 авторських свідоцтв на винаходи. 14 
винаходів і раціоналізаторських пропозицій частково впроваджених в 
виробництво. Опублікував одну монографію, конспект лекцій, 
лабораторні практикуми і більше 20 навчально-методичних вказівок. 
 
 

              Наукові доробки 
      (з фонду бібліотеки) 

  
Богатчук І. М.  Організація пасажирських автомобільних 
перевезень : метод. вказівки для вивчення дисципліни 
/ І. М. Богатчук, Л. І. Криштопа. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2019. – 90 с.  
 
Закономірності зношування металополімерних пар тертя за впливу 
трибострумів / С. І. Криштопа, І. Б. Прунько, Б. В. Доліш-ній, І. М. 
Богатчук [та ін.] // Фіз.-хім. механіка матеріалів. –2019. – T. 55,  
№ 2. – С. 53-60.. 
 
Організація пасажирських автомобільних перевезень :  
конспект лекцій / І. М. Богатчук, Ф. В. Козак, Л. І. Криштопа, 
І. Б. Прунько. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 260 с.  
 
Богатчук І. М.  Відновлення осі колодок заднього гальма автомобіля 
ЗИЛ-130 за допомогою електроіскрового нарощу-вання / І. М. Богатчук, 
І. Б. Прунько // Машини, обладнання і матеріали для нарощування 
вітчизняного видобутку нафти і газу PGE - 2018 : Міжнар. наук.-техн. 
конф., м. Івано-Франківськ, 24-27 квіт. 2018 р. : матеріали. – Івано-
Франківськ, 2018. – С. 406-410. 
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Богатчук І. М.  Організація автомобільних перевезень : метод. 
вказівки / І. М. Богатчук, М. М. Гнип. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2018. – 57 c.   
 
Прунько І. Б.  Основи технології ремонту автомобілів : навч. посіб. 
/ І. Б. Прунько, І. М. Богатчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2018. – 245 с.  
 
Богатчук І. М.  Організація вантажних автомобільних перевезень : 
метод. вказівки для виконання курс. роботи / І. М. Богатчук. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 30 с.   
 
Богатчук І. М.  Організація пасажирських автомобільних 
перевезень : практикум / І. М. Богатчук. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2017. – 43 с.   
 
Богатчук І. М.  Організація вантажних автомобільних перевезень : 
метод. вказівки / І. М. Богатчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2017. – 75 с.   
 
Богатчук І. М.  Організація пасажирських автомобільних 
перевезень : метод. вказівки для самост. роботи студудентів / 
І. М. Богатчук, М. М. Гнип. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 
32 с.  
 
 Поверхневе зміцнення сталі 40Х електроіскровим легуванням 
/ С. І. Криштопа, Д. Ю. Петрина, І. М. Богатчук [та ін.] // Фіз.-хім. 
механіка матеріалів. – 2017. – T. 53, № 3. – С. 56-62. 
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16 грудня 
80 років від дня народження  

доцента кафедри буріння свердловин 
Миколи Івановича Оринчака 

 
     Народився 16 грудня 1940 р. в  
с. Головецько Старосамбірського району  
Львівської області. 
    У 1960 р.  закінчив Дрогобицький нафтовий 
технікум. Працював помічником бурильника та 
бурильником у Калуській експедиції глибокого 
буріння. 
    У 1968 році закінчив Івано-Франківський 
інститут нафти і газу за спеціальністю «Буріння 
нафтових та газових свердловин» і продовжував 

працювати в об’єднанні «Укрзахіднафтогаз» на посадах інженера, 
старшого інженера та начальника відділу.  

У 1970 р. поступив в очну аспірантуру Московського інституту 
нафтохімічної і газової промисловості. 
  У 1973 р. успішно захистив дисертацію на звання кандидата 
технічних наук. 
       Трудову діяльність продовжує в Івано-Франківському 
державному технічному університеті нафти і газу на посадах 
асистента, старшого викладача та доцента кафедри буріння. 
       За час наукової роботи опублікував 254 наукових праць, із них 65 
– авторські свідоцтва та патенти. 

 У 2008 р. видав підручник "Бурові промивні рідини". 
 
 

            Наукові доробки 
    (з фонду бібліотеки) 

 
Оринчак М. І.  Бурові промивальні рідини : лаб. практикум для 
студентів спец. "Буріння" / М. І. Оринчак, Я. М. Кочкодан, 
В. І. Колісник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2016. – 
 105 с.  
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Удосконалення способу первинного розкриття продуктивних 
горизонтів з низькими пластовими тисками / М. І. Оринчак, 
І. І. Чудик, О. С. Бейзик, О. І. Курчей // Розвідка та розробка нафт. 
 і газ. родовищ. – 2016. – № 3. – С. 34-42. 
 
Ускладнення та аварії в бурінні : практикум / М. І. Оринчак, 
О. С. Бейзик, А. Р. Юрич, В. В. Гриців. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2015. – 90 с. 
 
Удосконалення конструкції та розширення області застосування 
гідравлічного ударного механізму / І. І. Чудик, М. І. Оринчак, 
О. С. Бейзик, О. І. Кирчей // Розвідка та розробка нафт. і газ. 
родовищ. – 2015. – № 1. – С. 105-111. 
 
Удосконалення конструкції та розширення області застосування 
гідравлічного ударного механізму / І. І. Чудик, М. І. Оринчак, 
О. С. Бейзик, О. І. Кирчей // Розвідка та розробка нафт. і газ. 
родовищ. – 2015. – № 1. – С. 105-111. 
 
Удосконалення конструкції та розширення області застосування 
гідравлічного ударного механізму / І. І. Чудик, М. І. Оринчак, 
О. С. Бейзик, О. І. Кирчей // Розвідка та розробка наф. і газ. 
родовищ. – 2015. – № 1. – С. 105-111. 
 
Удосконалювання технології запобігання обвалювань та осипань 
стінок свердловини / М. І. Оринчак, І. І. Чудик, О. С. Бейзик, 
О. І. Кирчей // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2015. –   
 № 2. – С. 35-42. 
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У 2020 році минає : 
 

75 років з часу створення кафедри геології та розвідки 
нафтових і газових родовищ 
 

 Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ (ГРН) 
була започаткована в 1945 році, як структурний підрозділ нафтового 
факультету Львівського політехнічного інституту (нині – 
національний університет “Львівська політехніка”) на підставі наказу 
Всесоюзного комітету в справах Вищої школи № 480 від 02.10.1944 р.  

У 1963 році кафедра переведена до Івано-Франківська у складі 
нафтового факультету, який був структурним підрозділом філії 
Львівського політехнічного інституту. Згодом вона стала підрозділом 
геологорозвідувального факультету Івано-Франківського інституту 
нафти і газу, а з 2001 року – Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу. У зв’язку з реструктуризацією 
університету в 2000 році на базі кафедри ГРН було створено нову 
кафедру «Теоретичних основ геології».  

Першим завідувачем кафедри був відомий вчений, майбутній 
академік, проф. В. Б. Порфир’єв. 

За 75 років свого існування кафедра підготувала понад 3600 
гірничих інженерів-геологів, які успішно працюють на виробництві, в 
науково-дослідних інститутах і вищих навчальних закладах. Із 
випускників кафедри понад 30 чоловік стали докторами наук (з них 
В. І. Кітик, П. Ф. Шпак, Ю. М. Сеньков-ський – чл.-кореспонденти 
НАН України, а В. А. Лапуть – академік АН Білорусі) і сотні 
кандидатів наук. Багато випускників займали або зараз займають 
високі керівні посади. 

Зараз навчальний процес на кафедрі забезпечує 
висококваліфікований колектив із значним педагогічним і науковим 
потенціалом. Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 14 
осіб, з яких 10 мають наукові ступені та вчені звання. 
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75 років з часу створення кафедри нафтогазових 
машин та обладнання 
 

Кафедру нафтогазових машин та обладнання (до 2018 р. 
"нафтогазового обладнання") було створено в 1945 р. на нафтовому 
факультеті Львівського політехнічного інституту. Нині це одна з 
провідних випускових кафедр Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу. 
   Перший випуск інженерів-механіків (13 осіб) відбувся в 1948 р. 
Упродовж 1952–1963 рр. кафедра випускала по одній групі студентів 
стаціонарної та заочної форм навчання. 
       У червні 1964 р. кафедра нафтогазового обладнання на чолі з доц. 
І. Г. Узумовим перебазувалася до Івано-Франківська, де її ряди 
поповнили Ю. С. Сичов та І. Ф. Концур. Потрібно було шість років 
для відновлення попереднього науково-педагогічного потенціалу 
кафедри.  

В 1970 р. у складі кафедри працювало два доценти, три старших 
викладачі та два асистенти. 
   Поступово вдосконалювалася навчально-лабораторна база кафедри, 
науково-дослідницька діяльність, відкрилася аспірантура.  

У 1978 р. колектив кафедри почав освоювати у новозбудо-
ваному корпусі приміщення для навчальних, науково-дослідних 
лабораторій, кабінетів та спеціальних класів. 
   Серед випускників кафедри десять осіб здобули науковий ступінь 
доктора технічних наук: Є. І. Крижанівський, В. І. Похмурський,  
К. Г. Донець, Л. В. Ратич, Б. В. Копей, Б. Д. Малько, В. М. Івасів,  
О. В. Паневник, Я. М. Драгомирецький, М. В. Лисканич, А. П. Джус. 
Понад 60 осіб захистили кандидатські дисертації. 
   Професорсько-викладацький склад та навчально-допоміжний 
персонал кафедри налічує 22 особи: сім професорів; сім доцентів; 
трьох асистентів; завідувача лабораторій; двох інженерів кафедри; 
двох техніків І кат. 
   Цим складом кафедри здійснюється підготовка високо-
кваліфікованих інженерів-механіків спеціальності «Нафтогазова 
інженерія та технології» за спеціалізацією «Обладнання нафтових і 
газових промислів» для нафтогазової промисловості України. 
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60 років з часу створення науково-технічної бібліотеки 
університету 
 
 В лютому 1960 року згідно Наказу Міністерства вищої і 
середньої спеціальної освіти СРСР в м. Станіславі, нині Івано-
Франківськ, було відкрито загально-технічний факультет Львівського 
політехнічного інституту. А вже з 9 червня 1960 року, як свідчать 
архівні дані, було зараховано працівника на посаду бібліотекаря.  
 1975 рік можна по праву назвати початком нової ери в житті 
науково-технічної бібліотеки, а саме: переїзд в новозбудоване 
теперішнє приміщення по вул. Карпатська 15, площею 6800 кв.м. на 
750 тис. одиниць книжкового фонду. 
 В свій час очолювали бібліотеку Гуліна Л. В., Іванова М. Ф., 
Пушкарьова І. О., Жураківська Т. Є., Пилип Я. А. 
 Сьогодні науково-технічна бібліотека – це сучасний науково-
інформаційний центр накопичення важливої інформації, яка служить 
для отримання знань студентами, аспірантами, докторантами і 
викладачами у прцесі фахової та наукової підготовки. 
 Бібліотека університету забезпечує інформаційно насичений 
простір із зручними, інноваційними сервісами, якими керують 
висококваліфіковані працівники, що задовольняють будь-які запити 
відвідувачів і пропонують їм найповнішу інформацію. 
 Працівники бібліотеки під керівництвом  енергійного, 
відповідального директора,  кандидата історичних наук, доцента 
Пуйди Романа Богдановича  професійно працюють з інформаційними 
ресурсами, постійно удосконалюють форми роботи із відвідувачами, 
створюють комфортне інформаційне середовище.  
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60 років з часу створення кафедри вищої математики 
 

Вона виникла, як структурний підрозділ Станіславського 
загальнотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту 
(ЗТФ ЛПІ), організованого на підставі розпорядження Ради Міністрів 
УРСР від 11.05.1960 р. за № 651-р. Попередницею кафедри слід 
вважати кафедру вищої математики і механіки (наказ МВ і ССО 
УРСР за № 527 від 13.09.1961 р. “Про організацію кафедр в 
Станіславському ЗТФ”). 
  З 1 серпня 1963 року на базі Івано-Франківського ЗТФ ЛПІ 
утворився Івано-Франківський філіал ЛПІ із загальнотехнічним 
факультетом та факультетом нафтової і газової промисловості (наказ 
МВ і ССО УРСР за №401 від 9.07.1963 р.). До складу першого 
увійшла новостворена кафедра вищої математики, що налічувала 10 
осіб. 
         Важливою віхою в історії ВНЗ став 2001 рік, коли Указом 
Президента України університету був наданий статус національного 
технічного університету нафти і газу. Відбулися зміни у структурі 
університету, були створені ряд нових підрозділів-інститутів. Тоді ж 
кафедра вищої математики увійшла до складу Інституту 
фундаментальної підготовки (ІФП) (цікаво прослідкувати 
підпорядкованість кафедри факультетам протягом часу її існування: 
загальнотехнічний факультет 1961-1969 рр., факультет автоматизації 
та економіки 1970-1985 рр., газонафто-промисловий факультет 1985-
2001 рр., інститут фундаментальної підготовки 2001-2011 рр., 
інститут фундаментальної та гумані-тарної підготовки і заочно-
дистанційного навчання 2011-2014 рр., інститут інформаційних 
технологій 2014-2018 рр., інститут нафтогазової інженерії з 2018 по 
теперішній час). 
            Сьогодення ставить перед нами нові завдання. Разом з усім 
колективом університету кафедра працює над оновленням робочих 
програм, створенням нових спецкурсів, навчальних підручників і 
посібників з метою входження до європейського освітнього простору. 
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45 років з часу створення кафедри 
електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки 
 

Кафедра ЕП та ЕО була створена у вересні 1975 р. на базі 
кафедри електротехніки та автоматики шляхом її поділу на дві окремі 
кафедри – кафедру ЕП та ЕО та кафедру електротехніки.    

У 2010 р. отримано ліцензію на підготовку на базі бакалаврату 
«Електротехніка та електротехнології» фахівців зі спеціальності 
«Енергоменеджмент», а в 2014 р. розширено ліцензію до 25 осіб на 
підготовку магістрів зі спеціальності «Електротехнічні системи 
електроспоживання». 

 В серпні 2018 до кафедри "Електропостачання та електро-
обладнання промислових підприємств" (ЕПЕО) було додано кафедру 
"Електротехніки" (ЕТ), відповідно наказу ректора ІФНТУНГ назва 
кафедри змінилася на "Електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки" (ЕЕМ). 

Тут функціонує більше 20 навчальних лабораторій з різних 
дисциплін. Завідувачем лабораторії з 1992 р. працює І. Шнурок, під 
керівництвом і з участю якого змонтовані сучасні лабораторні стенди 
і поставлено ряд нових лабораторних робіт з частотного регулювання 
електроприводу, електричних станцій, автоматизованої системи 
комерційного обліку електроенергії тощо. Кафедра активно 
співпрацює з відомими фірмами ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» та 
ТОВ «АББ ЛТД», які впродовж двох останніх років безкоштовно у 
вигляді спонсорської допомоги передали на кафедру сучасне 
електрообладнання на загальну суму понад 800 тис. грн. На базі 
електрообладнання фірми ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» під 
керівництвом проф. В. Костишина, доцентів М. Федоріва та І. Гладя 
була створена нав-чально-дослідна лабораторія, яка задіяна у 
навчальному процесі та проведенні науково-дослідних робіт, 
навчанні фахівців електротехнічного профілю курсів перепідготовки 
та підвищення кваліфікації. За участі провідних фахівців фірми ТОВ 
«АББ ЛТД» у 2014 році та за активної участі доцента Ю. Романюка 
були проведені навчальні семінари для викладачів і студентів 
кафедри з метою створення на кафедрі навчально-дослідницької 
лабораторії електрообладнання цієї фірми для дослідження режимів 
роботи нафтоперекачувальних комплексів.  
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На базі кафедри розпочиналася міжнародна співпраці з New 
Energy Performance (м. Кйеллер, Норвегія). Створені курси в рамках 
україно-норвезького проекту «Підготовка експертів з питань 
енергетики та охорони довкілля – програма для індустрії Івано-
Франківської області (Магістр експертних програм, МЕЕ)». За 
результатами навчання слухачам, які успішно виконали навчальний 
план, видається сертифікат, що що підтверджує отримання 7 кредитів 
Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS). 
 
 
45 років з часу створення кафедри геодезії та 
землеюстрою 
 

Кафедра геодезії та землеустрою утворена в 2018 р. шляхом 
об’єднання кафедр інженерної геодезії та кафедри 
землевпорядкування та кадастру. 

Кафедра інженерної геодезії утворена у травні 1975 р. в зв’язку з 
відкриттям набору на спеціальність 7.070901-інженерна прикладна 
геодезія. За час свого існування кафедра змінювала свою назву на 
кафедру прикладної геодезії (1982-1995), а з 1996 року вона знову 
називається кафедрою інженерної геодезії. 

У липні 2000 року рішенням ДАК № 28 в університеті 
ліцензована підготовка бакалаврів професійного спрямування 
6.070900 «Землевпорядкування та кадастр» та спеціалістів спе-
ціальності 7.070904 «Землевпорядкування та кадастр» (поновлена 
ліцензія № 395466 від 05.05.2008 р., дійсна до 01.07.2016 р.). 
         31 жовтня 2006 року рішенням ДАК №63 акредитована 
підготовка в ІФНТУНГ бакалаврів напрямку 6.070900 «Геодезія, 
картографія та землевпорядкування» та спеціалістів спеціальності 
«Землевпорядкування та кадастр» терміном дії до 01.07.2016 р. 
        З 2010 року розпочата підготовка магістрів із землеустрою та 
кадастру, а з 2014 року – зі спеціальності «Оцінка землі та 
нерухомого майна». 

Станом на 2018 рік кафедра землевпорядкування та кадастру 
входить в склад інженерно-екологічного інституту і здійснює 
підготовку фахівців за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій", 
спеціалізаціями “Землеустрій та кадастр” та "Оцінка землі та 
нерухомого майна" з узагальненим об'єктом діяльності: територіальне 
формування, оцінка, реєстра-ція об'єктів нерухомості та прав на них, 
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їх облік, планування землекористування та управління в галузі 
використання земельних ресурсів, включаючи проведення науково-
дослідних робіт. 
 
 
25 років з часу створення кафедри обліку та 
оподаткування 
 
        Підготовка фахівців зі спеціальності облік і аудит у ІФНТУНГ 
розпочата у 1995 році. Тоді була організована кафедра «Обліку і 
аудиту».   

 Відповідно до наказ ректора № 119 від 14.05.2018 року з 
27.08.2018 року назву кафедри було змінено на "кафедра обліку та 
оподаткування". 
      Колектив кафедри проводить вагому роботу за напрямком 
підготовки фахівців. Усі дисципліни кафедри повністю забезпечені 
типовими і робочими навчальними програмами та планами, які 
складені з врахуванням повного висвітлення змісту дисципліни і 
потреб всебічної підготовки фахівців. Це відповідає вимогам Вищої 
школи і дозволяє дати поглиблені знання з вирішення проблем 
бухгалтерського обліку, що необхідно для формування 
висококваліфікованих професіоналів з обліку та аудиту.  
    Перелік дисциплін, які вивчають студенти та їх зміст в повній 
мірі відповідають вимогам нормативних документів та досягненню 
фахівцями рівня, що відповідає потребам держави, нафтогазової 
галузі та регіону. Причому механізми оновлення змісту навчання 
чітко відпрацьовані і містять обов`язковий перегляд на протязі двох 
навчальних років робочих навчальних програм, внесення до них змін, 
викликаних новими підходами до викладання  тих чи інших 
дисциплін, новими вимогами щодо того чи іншого етапу розвитку 
економіки України. 
 Кафедрою за ці роки підготовлено понад 2000 спеціалістів і магістрів 
з обліку та аудиту, які досягли значних успіхів в своєму кар`єрному 
рості. 
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20 років з часу створення кафедри загальної, 
інженерної геології та гідрогеології 
 

Кафедра основ геології та екології була створена в 2000 році для 
викладання фундаментальних геологічних дисциплін. Кафедра стала 
правонаступницею традицій, науково-педагогічних здобутків і 
матеріально-лабораторної бази кафедри загальної геології, 
мінералогії і петрографії, яка існувала з моменту створення 
університету до початку 90-х років. У зв’язку із зменшенням 
контингенту студентів протягом 1995-2000 років кафедра загальної 
геології була об’єднана з випускною кафедрою геології та розвідки 
нафтових і газових родовищ.  

Після періоду переформування НГК України і зростання попиту 
на фахівців геологів і геофізиків розпочався новий етап розвитку. 
Зросла кількість абітурієнтів, з’явилась можливість розвитку 
навчального процесу та необхідність відновлення кафедри 
фундаментальної підготовки фахівців у самостійну. Поява нових 
спеціальностей в університеті, навчальні програми яких передбачали 
вивчення фундаментальних геологічних дисциплін з класичним 
підходом прискорила цей процес. 
 
 
10 років з часу створення кафедри загальної та 
прикладної фізики 
 
   Створена відповідно до Ухвали Вченої ради університету від 28 
вересня 2010 р. внаслідок злиття двох кафедр – кафедри фізики 
новітніх технологій та кафедри фізики, створено кафедру загальної та 
прикладної фізики, завідувачем котрої обрано доктора фізико-
математичних наук, професора Галущака М. О.  
Свою діяльність кафедра фізики розпочала в 1962 році. Першим 
завідувачем кафедри фізики був професор Скублевський Юхим 
Михайлович..  

У 1963 році на базі цього факультету був створений Івано-
Франківський філіал Львівського політехнічного інституту.  
   З 2001 року кафедра фізики, в складі якої працює два 
професори, десять доцентів та шість асистентів входить до складу 
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інституту фундаментальної підготовки, який очолює заслужений 
працівник освіти України, професор кафедри Галущак М. О. 
   Викладачі новоствореної кафедри розробили і впровадили в 
навчальний процес новітні та інноваційні технології. Про високий 
рівень вказаних вище інноваційних технологій свідчать три Золоті 
медалі на Міжнародних виставках у 2008-2011 рр., одержаних 
університетом на основі представлених кафедрою матеріалів. 
  Своє майбутнє кафедра загальної та прикладної фізики бачить у 
високоякісній підготовці фахівців згідно з вимогами Болонської 
декларації у тісному поєднанні навчального процесу з 
фундаментальними науковими дослідженнями. 
 
 
 5 років з часу створення кафедри зварювання 
конструкцій та відновлення деталей машин 
 

У 2015 році (наказ № 115 "а" від 1.09.2015 р.) було створено 
кафедру " Зварювання конструкцій та відновлення деталей машин " 
на базі двох кафедр: "Зварювання трубопроводів і конструкцій" та 
"Зносостійкості та відновлення деталей". 
  Історія кафедри зносостійкості та відновлення деталей бере свій 
початок з 1968 р. з часу утворення в м. Івано-Франківську філіалу 
Львівського політехнічного інституту. Кафедра була організована 
доцентом, канд. техн. наук П. І. Мельником як кафедра “Технології 
металів і матеріалознавства”. 

У 1969-1974 р. кафедру очолював доцент, канд. техн. наук А. Р. 
Комаров. В цей період формується методична і матеріально-технічна 
база кафедри. Її працівники активно включилися в роботи по 
госпдоговірних тематиках. Коли з 1974 по 1978 р. кафедрою 
завідували доценти, канд. техн. наук А. А. Потапов і  
В. І. Шликов, вона за цей час підсилює свою матеріально-технічну 
базу. Виконуються дослідження процесів хіміко-термічної обробки 
деталей обладнання нафтової і машинобудівної галузей. 

У 1987 р. кафедра “Технології металів і матеріалознавства” була 
об’єднана з кафедрою “Технології машинобудування”. 
  З 1988 р. починається новий етап в розвитку кафедри. Вона 
одержує статус випускної з спеціальності «Обладнання і технологія 
підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин і апаратів» і 
назву – кафедра “Зносостійкості та відновлення деталей машин”. 
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 У 1989 р. був проведений перший набір студентів на цю 
спеціальність, які в 1994 р. одержали дипломи зі спеціальності 
“Обладнання і технологія підвищення зносостійкості і відновлення 
деталей машин і апаратів”. В цей період (зав. кафедрою професор, 
докт. техн. наук П. І. Мельник і доцент, канд. техн. наук С. Й. 
Тараєвський) кафедра провела велику роботу по реорганізації, 
методичному забезпеченню і освоєнню нових дисциплін стосовно до 
нової спеціальності. Придбане нове обладнання, створені нові 
лабораторії з технології відновлення та зміцнення деталей. 
  А в 1998 р. у зв’язку з переходом на триступеневу підготовку 
фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр) спеціальність була 
перейменована і отримала назву “Технологія і устаткування 
відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій”. 
Згодом вона була перейменована на “Відновлення та підвищення 
зносостійкості деталей і конструкцій”. 
  З метою поглиблення професійної орієнтації своїх випускників 
та подальшого удосконалення підготовки фахівців для потреб 
нафтогазової галузі Івано-Франківським національним технічним 
університетом нафти і газу (ІФНТУНГ) у 2005 році (наказ № 50 від 
24.05.2005 р.) була створена кафедра “Зварювання трубопроводів і 
конструкцій” у складі факультету “Нафтогазо-проводів” для 
підготовки інженерів-механіків за спеціальністю “Технологія та 
устаткування зварювання”. 

 Перший випуск спеціалістів інженерів-механіків за напрямом 
підготовки “Зварювання” був у 2009 р. 
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