ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

ПОЧЕСНІ ПРОФЕСОРИ
1998 р.
ДІЯК
Іван Васильович

— заступник голови Правління АТ «Укргазпром», народний депутат України,
голова підкомітету з питань газової промисловості Комітету Верховної Ради
України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики
та ядерної безпеки (1998–2002), головний радник голови Правління НАК
«Нафтогаз України» (2002–2005), радник Президента України (2005),
голова наглядової ради ПАТ «Укргазпромбанк», кандидат технічних наук.

— директор Українського науково-дослідного геологорозвідувального інстиІВАНЮТА
туту (1979–1999), доктор геолого-мінералогічних наук, професор, заслуМирослав Максимович
жений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки.

КЛЮК
Богдан Олексійович

— голова Правління АТ «Укргазпром» (1994), заступник голови правління
НАК «Нафтогаз України», заступник міністра палива та енергетики
України (з 2001 р.), заступник директора ДК «Укртрансгаз» з науковотехнічної діяльності та перспективного розвитку (2007).

ВАСИЛЕНКО
Станіслав Кузьмич

— генеральний директор Управління магістральних нафтопроводів «Дружба»
(1994–2001), заступник голови Правління «Укртранснафта» (з 2001 р.), генеральний директор ВАТ «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз України» (з 2003 р.).

КОВАЛКО
Михайло Петрович

— голова Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України (1996–1998), народний депутат України ІІІ скликання,
голова Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (1998–2002), доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

— проректор з наукової роботи Уфимського нафтового інституту, доктор
МАВЛЮТОВ
технічних наук, професор, дійсний член Російської академії природничих
Мидтхат Рахматулович
наук, заслужений діяч науки і техніки РФ.

1999 р.
РИБЧИЧ
Ілля Йосипович

— заступник голови Правління НАК «Нафтогаз України» (2004–2005),
генеральний директор ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України»
(з перервами у 1998–2010 рр.), кандидат технічних наук, лауреат Державної
премії СРСР, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

2000 р.
ЛОКОТОШ
Борис Миколайович

— професор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, ректор Івано-Франківського інституту нафти і газу (1970–1976),
кандидат технічних наук, професор.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

ПОЧЕСНІ ПРОФЕСОРИ
ТАРАСОВ
Борис Гаврилович

— професор Санкт-Петербурзького гірничого університету, ректор ІваноФранківського інституту нафти і газу (1976–1993), доктор технічних наук,
професор.

ШПАК
Петро Федорович

— міністр геології УРСР (1967–1982), директор Інституту геологічних наук
НАН України (1992–1997), радник президента НАН України з проблем
нафти і газу (1997), доктор геолого-мінералогічних наук, професор, членкореспондент НАН України (з 1990 р.), двічі лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки (1977, 1991), президент Спілки геологів
України.

2001 р.
— академік НАН України, голова Адміністрації Президента України,
ЛИТВИН
голова Верховної Ради України, депутат Верховної Ради України,
Володимир Михайлович доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

ГОШОВСЬКА
Валентина Андріївна

— перший заступник міністра оборони України (2003–2005), заступник
секретаря Ради Національної безпеки та оборони України (2005),
народний депутат України кількох скликань, голова Комітету Верховної
Ради України з питань соціальної політики та праці, директор
Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів і завідувач кафедри
парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії
державного управління при Президентові України, доктор політичних
наук, професор.

2003 р.
МАКАР
Роман Михайлович

— генеральний директор ВАТ «Укргазпроект» (1976–1999), начальник
Управління соціальної політики ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз
України» (1999–2007).

МАКСИМІВ
Володимир Петрович

— генеральний директор об’єднання «Укргазпром» (1984–1994), радник
голови Правління ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України».

ПАЙ Еуген

— ректор Університету NORD м. Бая-Маре (Румунія), завідувач кафедри
машинобудування, доктор технічних наук, професор, дійсний член
Академії наук Румунії, член Академії технічних наук Румунії, член Ради
Спілки інженерів Румунії.

МІКУ Еміл

— ректор Університету NORD м. Бая-Маре (Румунія), професор кафедри
електромоторів та приводів, доктор технічних наук, професор, дійсний
член Національної академії екологічних наук Румунії та Молдови.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

ПОЧЕСНІ ПРОФЕСОРИ
ТАДЕУШЕВИЧ Річард

— ректор Краківської гірничо-металургійної академії ім. С. Сташіца (Польща)
(1998–2005), професор кафедри автоматики та біометричної інженерії
факультету електротехніки, автоматики, інформатики та біомедичної
інженерії академії, професор кафедри інформатики факультету управління
Краківського економічного університету, доктор технічних наук, професор,
дійсний член Польської академії наук, член Президії Польської академії
наук, голова відділення Польської академії наук в Кракові.

СІМЕК Якуб

— професор кафедри газової інженерії факультету буріння, нафти і газу
Краківської гірничо-металургійної академії ім. С. Сташіца (Польща),
доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Польської академії
наук, заступник голови відділення Польської академії наук в Кракові.

2005 р.
ІВАСИШИН
Орест Михайлович

— директор Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України,
академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, двічі
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор фізикоматематичних наук, професор.

ПОХМУРСЬКИЙ
Василь Іванович

— заступник директора Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка
НАН України, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки
і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки
і техніки, доктор технічних наук, професор.

— начальник Департаменту з транспортування, підземного зберігання та
БУДЗУЛЯК
використання газу, член Правління ВАТ «Газпром» (Росія) (2001–2008),
Богдан Володимирович
доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії РФ у галузі
науки і техніки.

2006 р.
— директор Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України,
ПАНАСЮК
доктор технічних наук, професор, почесний директор інституту, академік
Володимир Васильович
НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат трьох
державних премій України в галузі науки і техніки.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
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ПОЧЕСНІ ПРОФЕСОРИ
2011 р.
НОВІКОВ
Микола Васильович

— директор Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України,
доктор технічних наук, професор, почесний директор інституту, академік
НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державних премій СРСР, УРСР та України в галузі науки і техніки.

2012 р.
НАЗАРЧУК
Зіновій Теодорович

— голова Західного наукового центру НАН України, директор Фізикомеханічного інституту ім. Г. В. Карпенка, академік НАН України, доктор
технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

ТАЙДУСЬ Антоній

— ректор Краківської гірничо-металургійної академії ім. С. Сташіца (Польща)
(2005–2012), завідувач кафедри геомеханіки, будівництва та геотехніки
факультету гірництва та геоінженерії академії, доктор технічних наук,
професор, член Президії Конференції ректорів Академічних шкіл Польщі,
голова Центральної комісії у справах наукових ступенів і звань, голова
Комітету гірництва Польської академії наук.

ГУРЕЦЬКИЙ Войцех

— завідувач кафедри енергетичних ресурсів факультету геології, геофізики
та охорони навколишнього середовища Краківської гірничо-металургійної
академії ім. С. Сташіца (Польща), надзвичайний професор кафедри
енергетичних ресурсів факультету геології, геофізики та охорони
навколишнього середовища академії, доктор технічних наук, професор,
член Комітету сталого управління мінеральними ресурсами Польської
академії наук, голова Товариства геосиноптиків.

2013 р.
ЛОБАНОВ
Леонід Михайлович

— академік-секретар відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства
НАН України, заступник директора Інституту електрозварювання
ім. Є. О. Патона НАН України, доктор технічних наук, професор, академік
НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки.

ЖУГА Янош

— президент і генеральний директор ЗАТ «Транспортування природного
газу» (MOL Foldgazszallito Rt., Угорщина), професор Університету м. Мішкольц (Угорщина), доктор філософії, професор, член Угорської академії
наук, член Угорської академічної ради.
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