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Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача кафедри ЕГТС проф. 

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

Вчена рада Університету визначає наступне:  

На кафедрі проводиться освітня, методична, наукова та виховна 

діяльність в напрямку надання освітніх послуг для забезпечення держави та 

регіону кваліфікованими спеціалістами. 

Кадровий склад кафедри 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. 

Зовнішні сумісники відсутні. 

Протягом 2014 – 2016 років 95% викладачів пройшли підвищення 

кваліфікації. В 2015 – 2017 роках 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 Enerdy Technology department 

HVAC, 2015, 2017 р. 

Навчальний процес на кафедрі проводиться за освітньо-професійними 

рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за спеціальностями: 

– 185 – Нафтогазові технології та інженерія; 

– 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Цивільна 

інженерія», спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція». 

Загальний контингент студентів профільних спеціальностей по кафедрі 

на весняний семестр 2016/2017 навчального року складає 342 особи. 

Профорієнтаційна робота кафедри включає контакт зі школами та 

профільними технікумами і коледжами, але потребує підвищення 

ефективності.  Загальній обсяг формування контингенту студентів за 

денною формою навчання після спаду останніх років має позитивну 

динаміку, за заочною формою навчання залишається негативним. 

За підсумками зимової сесії 2016/2017 навчального року загальна 

успішність по дисциплінам кафедри складає за дисциплінами, що 
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викладаються по кафедрі ЕГТС успішність складає - абсолютна – 99,0%, 

якісна – 67,33 %, що відповідає середньому рівню по Університету. 

Наукові дослідження кафедри за держбюджетом присвячені актуальній 

тематиці “Підвищення ефективності і надійності роботи систем 

теплогазопостачання і вентиляції”, в якій задіяні усі викладачі кафедри. 

Обсяги виконання господарчо-договірних робіт по кафедрі недостатні. 

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

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

Виконан міжнародний грант асистентом Ластовець Н.В. СIMO Finnish 

Government Scholarship Pool. Студентка кафедри Бобильова А.М. приймає 

участь у міжнародному гранті «Програма для піддержання мобільності 

студентів» технічний університет м. Кошиця Словакія. 

Відзначені наступні недоліки в роботі кафедри:  

1. Підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та 

докторантуру не є ефективною. За останні 5 років працівниками кафедри 

захищена лише одна кандидатська дисертація і жодної докторської. 

2. Недостатня інтенсивність профорієнтаційної роботи, в першу чергу 

для комплектування контингенту спеціальності 185 – Нафтогазові технології 

та інженерія. 

3. Відсутнє перспективне планування у галузі опанування викладачами 

кафедри англійської мови. 

4. Не приділяється належної уваги впровадженню дистанційного 

навчання. 

5. Низька ефективність організації науково-дослідної роботи, участі 

студентів спеціальності в наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах. 

6. Недостатні обсяги господарчодоговірних робіт по кафедрі. 

 

Вчена Рада Університету ухвалила: 

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

з навчально-виховної, науково-дослідницької роботи вважати задовільною. 

2. З метою формування контингенту студентів за профільними 

спеціальностями кафедри здійснити заходи щодо розширення засобів і 

каналів інформування майбутніх абітурієнтів, їх батьків з метою залучення їх 

до Університету. 

3. В рамках реалізації Стратегії розвитку Університету на період до 

2020 року розробити та затвердити на засіданні кафедри перспективний план 

у галузі опанування викладачами кафедри англійської мови з метою її 

використання у навчальному процесі. 

4. Скласти та затвердити на засіданні кафедри систему дистанційного 

навчання та забезпечити її впровадження в самостійну роботу студентів. 

5. Забезпечити заходи з підвищення ефективності організації науково-

дослідної роботи, виконання планових обсягів господарчо-договірних робіт 

по кафедрі. 

6. Забезпечити підготовку студентів для участі в наукових 
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