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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

РЕКТОРИ

Н

ародився у 1906 р. Працював у Львівському
політехнічному інституті. З 1960 р. — декан
загальнотехнічного факультету Львівського
політехнічного інституту (м. Станіслав). У 1963 р. очолив кафедру механіки Івано- Франківського філіалу
ЛПІ, а в 1967 р., коли було створено Івано-Франківський інститут нафти і газу, став його першим ректором.
Є. Г. Шелєпін зробив значний внесок у розвиток матеріально-технічної бази інституту, — за його
керівництва було розпочато будівництво більшості
корпусів, створена перша галузева науково-дослідна
лабораторія, придбане навчальне та наукове обладнання для кафедр.
Євген Гнатович активно розробляв наукову тематику з буріння нафтових і газових свердловин, зокрема
досліджував динаміку роботи бурильних колон. Автор
понад 50 наукових публікацій.

Ш Е ЛЄ П ІН
Євген Гнатович

Ректор інституту (1967–1970)
Кандидат технічних наук

Н

ародився у 1930 р. у м. Ворошиловграді
(нині — Луганськ). У 1954 р. з відзнакою
закінчив Ворошиловградський машинобудівний інститут і вступив до аспірантури при Інституті автоматики Держплану УРСР. У 1963 р. захистив
кандидатську дисертацію. З 1964 р. очолював кафедру
автоматизації виробничих процесів, був проректором
з наукової роботи Ворошиловградського машинобудівного інституту.
Протягом 1967–1968 рр. проходив наукове стажування в Каліфорнійському університеті (США).
З 1970 р. Борис Миколайович — ректор ІваноФранківського інституту нафти і газу та завідувач
кафедри автоматизації виробничих процесів переробки і видобутку нафти і газу.
Автор понад 140 наукових публікацій та більш як
50 винаходів.

ЛО КО ТО Ш
Б о рис Мик олайов ич
Ректор інституту (1970–1976)
Кандидат технічних наук, професор
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

РЕКТОРИ

Н

ародився в 1937 р. у м. Вітебську (Білоруська
PCP). Закінчив Львівський політехнічний інститут.
У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію
у Московському інституті нафтохімічної і газової промисловості імені І. М. Губкіна, а в 1976 — докторську.
З 1965 р. життя Ю. Г. Гагена пов’язане з ІваноФранківським інститутом нафти і газу, де він працював
на різних посадах, а в 1976 р. призначений ректором.
Юрій Георгійович проводив велику педагогічну
роботу, зробив значний внесок у розвиток вітчизняної
науки. Його перу належить понад 100 наукових праць,
автор багатьох винаходів. Підготував чимало молодих
викладачів та науковців. Результати діяльності галузевої науково-дослідної лабораторії, яку він організував, були відомі далеко за межами України і втілені
в будівництво та експлуатацію газопроводів «Уренгой — Помари — Ужгород», «Союз» та «Прогрес».
У 1978 р. Ю. Г. Гаген трагічно загинув.

ГАГ ЕН
Ю рі й Ге о рг і й ов и ч
( 1 9 3 7 –1 9 7 8 )
Ректор інституту (1976–1978)
Доктор технічних наук, професор

Н

ародився в 1932 р. у м. Таганрозі Ростовської області (Росія). Навчався у Ленінградському гірничому інституті. В 1960 р., після
закінчення аспірантури, захистив кандидатську
дисертацію.
Упродовж 1958–1978 рр. працював на різних посадах у Кемеровському гірничому інституті. У 1969 р.
захистив докторську дисертацію і йому було присвоєно вчене звання професора.
Протягом 1979–1993 рр. очолював Івано-Франківський інститут нафти і газу, а впродовж 1983–1993 рр.
завідував кафедрою геофізичних методів пошуку.
Проф. Б. Г. Тарасов — автор понад 200 публікацій
та винаходів. Видав наукові праці з проблем травматизму при проведенні гірничих робіт, вивчення газовиділення пластів, прогнозу газонасиченості шахт,
удосконалення вентиляції тощо. Борис Гаврилович
сформував напрям наукових досліджень — рудна
геоелектрика.

ТАРАС О В
Бо ри с Га ври л ов и ч
Ректор інституту (1979–1993)
Доктор технічних наук, професор
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