
 
ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ІФНТУНГ 

 
 
 

I. Загальні нормативні документи 

1 
Ліцензія, сертифікат  

 Стандарти вищої освіти за спеціальностями (акредитації) 

2 Статут ІФНТУНГ  

3 Сертифікати про акредитацію  

4 

Правила внутрішнього розпорядку 

Наказ "Про введення в дію змін до Правил внутрішнього трудового 
розпорядку університету" 

5 Колективний договір  

II. Програма розвитку ІФНТУНГ до 2020 р.  

III. Склад адміністрації  

IV. Колегіальні органи (положення про комісії, комітети, рада) 

V. Положення про структурні підрозділи 

VI. Документи із організації освітнього процесу 

VIІ. Система управління якістю  

VIІI. Правила Прийому до ІФНТУНГ 

1 Правила прийому до ІФНТУНГ в 2019 р.  

2 Вартість навчання на 2019/2020 н. р.  

IX. Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації і вакансії (Положення про 
конкурсний відбір НПП та обрання на посаду директора інституту, ред. 1.11.2018) 

Х. Звіти ІФНТУНГ 

1 Звіти ректора  

2 
Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу 
національного (ІФНТУНГ, 2018) 

ХІ. Фінансово-економічна діяльність та Положення, порядки про платні послуги 

1 
Перелік платних послуг Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу  (станом на 01.07.2019 р.) 

2 Кошторис на поточний рік  

3 Звіти про надходження та використання коштів  

4 Річний фінансовий звіт  

5 
Використання бюджетних коштів у розрізі програм 
 

6 Штатний розпис на поточний рік  

7 
Інформація щодо проведення тендерних процедур (в т.ч. річний план 
закупівель)  

ХIІ. Студентське життя 

ХIII.Правила призначення і виплати стипендії студентам (курсантам), аспірантам та 
докторантам   

XV.  Міжнародна діяльність 

XVI. Наукова діяльність 

1 Тематичні плани наукових досліджень та розробок ІФНТУНГ  

2 Положення про наукові центри та науково-дослідні лабораторії, центри 

http://nung.edu.ua/department/приймальна-комісія/13-ліцензований-обсяг
http://nung.edu.ua/department/вла/04-експертні-висновки
http://nung.edu.ua/department/статут
http://nung.edu.ua/department/нв/11-сертифікати-про-акредитацію
http://nung.edu.ua/положення
http://nung.edu.ua/files/attachments/nakaz_12.pdf#overlay-context=%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25
http://nung.edu.ua/files/attachments/nakaz_12.pdf#overlay-context=%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B4%25D1%2596%25D1%258F%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25
http://nung.edu.ua/колективний-договір
http://nung.edu.ua/department/суя/планування-суя
http://nung.edu.ua/адміністрація
http://nung.edu.ua/положення
http://nung.edu.ua/положення-про-підрозділи
http://nung.edu.ua/положення
http://nung.edu.ua/department/суя
http://nung.edu.ua/department/приймальна-комісія
http://nung.edu.ua/department/приймальна-комісія/02-правила-прийому-до-іфнтунг-у-2019-році
http://nung.edu.ua/files/attachments/vartist_navchannya_2019-2020.pdf
http://nung.edu.ua/department/нв/02-положення
http://nung.edu.ua/department/нв/02-положення
http://nung.edu.ua/звіт-ректора
http://nung.edu.ua/files/attachments/richnyy_zvit_-_2018-peretvoreno.pdf
http://nung.edu.ua/files/attachments/richnyy_zvit_-_2018-peretvoreno.pdf
http://nung.edu.ua/перелік-платних-послуг
http://nung.edu.ua/перелік-платних-послуг
http://nung.edu.ua/department/пфв/кошторис-та-всі-зміни-до-нього-2019-р
http://nung.edu.ua/department/бухгалтерія/фінансова-звітність-за-2018р
http://nung.edu.ua/department/бухгалтерія/фінансова-звітність-за-2018р
http://nung.edu.ua/department/бухгалтерія/фінансова-звітність-за-2018р
http://nung.edu.ua/department/пфв/штатний-розпис-2019-р
https://www.dzo.com.ua/tenders/current?filter%5Bobject%5D=title&filter%5Bsearch%5D=&filter%5Boperator%5D=and&filter%5Bidentifiers_search%5D=&filter%5Bidentifiers%5D=02070855&filter%5Bclassification%5D=&filter%5Btender_value_amount%5D%5Bstart%5D=&filter%5Bt
https://www.dzo.com.ua/tenders/current?filter%5Bobject%5D=title&filter%5Bsearch%5D=&filter%5Boperator%5D=and&filter%5Bidentifiers_search%5D=&filter%5Bidentifiers%5D=02070855&filter%5Bclassification%5D=&filter%5Btender_value_amount%5D%5Bstart%5D=&filter%5Bt
http://nung.edu.ua/студентам
http://nung.edu.ua/студентам
http://nung.edu.ua/студентам
http://nung.edu.ua/department/dir
http://nung.edu.ua/news-category/science
http://nung.edu.ua/files/attachments/tematychnyy_plan_ndr_na_2019_r._yaki_vykonuyutsya_za_rahunok_koshtiv_derzhanogo_byudzhetu.pdf
https://inno.nung.edu.ua/uk/rnd/polozhennya_pro_pidrozdily
https://inno.nung.edu.ua/uk/rnd/laboratories


3 Спеціалізовані Вчені ради  

4 

Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії та доктора наук 
Спеціалізована вчена рада Д20.052.02 
05.15.10 – Буріння свердловин 
05.15.06 – Розробка нафтових та газових родовищ 
 
Спеціалізована вчена рада Д20.052.03 
05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин 
05.13.07 – Автоматизація процесів керування 
 
Спеціалізована вчена рада Д20.052.04 
05.05.12 – машини нафтової і газової промисловості 
05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища 
 
Спеціалізована вчена рада Д20.052.05 
21.06.01 – Екологічна безпека (геологічні науки) 
21.06.01 – Екологічна безпека (технічні науки) 
 
Спеціалізована вчена рада Д20.052.06 
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності) 
 
Спеціалізована вчена рада К 20.052.01 
04.00.22 – геофізика 
04.00.17 – Геологія нафти і газу 
 
Спеціалізована вчена рада К20.052.07 
25.00.01 – теорія та історія державного управління 
25.00.02 – механізми державного управління 

XVII. Засади запобігання і протидії корупції 

 

 

 

 

http://nung.edu.ua/department/впфвк
http://nung.edu.ua/department/відділ-аспірантури-і-докторантури/впфвк
http://nung.edu.ua/department/відділ-підготовки-фахівців-вищої-кваліфікації/д2005202
http://nung.edu.ua/department/051510-–-буріння-свердловин/захист-дисертацій
http://nung.edu.ua/department/051506-–-розробка-нафтових-та-газових-родовищ/захист-дисертацій
http://nung.edu.ua/department/відділ-підготовки-фахівців-вищої-кваліфікації/д2005203
http://nung.edu.ua/department/051113-–-прилади-і-методи-контролю-та-визначення-складу-речовин/захист-дисертацій
http://nung.edu.ua/department/051307-–-автоматизація-процесів-керування/захист-дисертацій
http://nung.edu.ua/department/відділ-підготовки-фахівців-вищої-кваліфікації/д2005204
http://nung.edu.ua/department/050512-–-машини-нафтової-та-газової-промисловості/захист-дисертацій
http://nung.edu.ua/department/051513-–-трубопровідний-транспорт-нафтогазосховища/захист-дисертацій
http://nung.edu.ua/department/відділ-підготовки-фахівців-вищої-кваліфікації/д2005205
http://nung.edu.ua/department/210601-–-екологічна-безпека-геологічні-науки/захист-дисертацій
http://nung.edu.ua/department/210601-–-екологічна-безпека-технічні-науки/захист-дисертацій
http://nung.edu.ua/department/відділ-підготовки-фахівців-вищої-кваліфікації/д2005206
http://nung.edu.ua/department/080004-–економіка-та-управління-підприємствами-за-видами-діяльності/захист-дисертацій
http://nung.edu.ua/department/080004-–економіка-та-управління-підприємствами-за-видами-діяльності/захист-дисертацій
http://nung.edu.ua/department/відділ-підготовки-фахівців-вищої-кваліфікації/к2005201
http://nung.edu.ua/department/040022-–-геофізика/захист-дисертацій
http://nung.edu.ua/department/040017-–-геологія-нафти-і-газу/захист-дисертацій
http://nung.edu.ua/department/відділ-підготовки-фахівців-вищої-кваліфікації/к2005207
http://nung.edu.ua/department/250001-теорія-та-історія-державного-управління/захист-дисертацій
http://nung.edu.ua/department/250002-механізми-державного-управління/захист-дисертацій
http://nung.edu.ua/антикорупційна-діяльність

