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Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача кафедри ЕГТС проф. 

Капцова І.І. «Про роботу кафедри експлуатації газових і теплових систем з 

підготовки фахівців за спеціальністю 185 – нафтогазові технології та 

інженерія», Вчена рада Університету визначає наступне:  

З 2016 року в Університеті проводиться освітня, методична, наукова та 

виховна діяльність в напрямку надання освітніх послуг для забезпечення 

держави та регіону кваліфікованими фахівцями освітнього рівня «бакалавр» 

за спеціальністю 185 – нафтогазова інженерія та технології із загальним 

ліцензійним обсягом 85 осіб. 

В цілому показники діяльності з дотримання вимог щодо кадрового, 

матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців 

за спеціальністю 185 – нафтогазова інженерія та технології забезпечуються. 

Кадровий склад випускової кафедри ЕГТС сформований в загальній 

чисельності 20 осіб, в тому числі 2 доктори наук, професори, 10 кандидатів 

наук, доцентів, 3 старших викладача та 5 асистентів, 3 завідуючих 

лабораторіями, 2 інженери. Зовнішній сумісник – одна особа. Частка 

викладачів, маючих базову вищу освіту з спеціальності складає 40 % та 

відповідає ліцензійним вимогам. 

Протягом 2014 – 2017 років 100% викладачів пройшли підвищення 

кваліфікації, але не уся тематика стажування відповідає змісту 

спеціалізованих дисциплін, що будуть викладатися. Тому в 2017 році п’ять 

викладачів кафедри одержали другу вищу освіту за спеціальністю 

«Видобування нафти і газу» в Івано-Франківському національному 

технічному університеті нафти і газу. 

Проводиться стажування викладачів у Європейських університетах: ас. 

Ластовець Н.В. - Alto university, Espo Finland Energy Technology department 

HVAC, 2015, 2017 р., але не за тематикою нафтогазової інженерії та 

технології. 

Загальний контингент за спеціальністю складає: прийом 2016 р. – 9 

осіб, в 2017 р. - 21 осіб денної та 3 особи заочної форми навчання, іноземних 
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студентів не має. 

Профорієнтаційна робота кафедри носить типовий характер: включає 

контакт зі школами та профільними технікумами і коледжами, але потребує 

підвищення ефективності.  

За підсумками весняної сесії 2016/2017 навчального року загальна 

успішність студентів спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології 

складає: абсолютна – 100,0%, якісна – 55,89 %. 

Наукові публікації кафедри: за звітний період: 3 монографії, 10 статей, 

3 в науково-метричних виданнях системи SCOPUS, одержано 2 патенти. 

Наукові дослідження кафедри присвячені актуальній тематиці 

“Підвищення ефективності і надійності роботи систем теплогазопостачання і 

вентиляції”, але не залучають галузь нафтогазової інженерії та технології, те 

саме стосується наукових публікацій. 

Відзначені наступні недоліки в роботі кафедри:  

1. Профорієнтаційна робота не забезпечує необхідний рівень 

комплектування контингенту студентів спеціальності 185 – нафтогазова 

інженерія та технології. 

2. Підготовка навчально-методичного та інформаційного забезпечення 

за спеціальністю відстає від потрібного рівня, а саме для забезпечення 

навчального процесу не завершено розробку низки УМКД для старших 

курсів навчання. 

3. Недостатня ефективність науково-дослідної роботи і публікацій 

кафедри в галузі нафтогазової інженерії та технології. 

4. Штатний кадровий склад випускової кафедри на забезпечує в 

повному обсязі викладання професійних дисциплін за спеціальністю. 

Вчена Рада Університету ухвалила: 

1. Роботу колективу кафедри «Експлуатації газових і теплових систем» 

з організації підготовки фахівців за спеціальністю 185 – нафтогазова 

інженерія та технології вважати задовільною. 

2. Здійснити заходи щодо покращення роботи з абітурієнтами та їх 

батьками, розширити засоби і канали інформування широкого кола 

робітників галузі з метою залучення їх до Університету. Розробити план 

профорієнтаційних заходів, та план організаційної роботи під час вступної 

кампанії та інформаційний пакет спеціальності. 

3. Колективу кафедри ЕГТС активізувати роботу із залучення іноземних 

громадян для навчання за спеціальністю 185 – нафтогазова інженерія та 

технології. 

4. Продовжити розробку та впровадження навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення спеціальності до досягнення 100 % 

забезпеченості. 

5. Продовжити роботу щодо розвитку матеріальної бази спеціальності. 

6. Скласти та затвердити на засіданні кафедри систему дистанційного 

навчання з спеціальності 185 – нафтогазові технології та інженерія та 

забезпечити її впровадження в самостійну роботу студентів. 
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