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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

КОЗАК ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ

Перший проректор
Кандидат технічних наук, професор
Народився 22 вересня 1943 р. у с. Пасіцели Балтського району на Одещині. Трудову діяльність розпочав у 1958 p.: працював вантажником, теслею, слюсарем, техніком-хронометражистом, інженером на
різних підприємствах і в установах. У 1967 р. закінчив машинобудівний факультет Одеського політехнічного інституту.
У 1971 р. Ф. В. Козак завершив навчання в аспірантурі, а в 1972 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1978 р. йому присвоєно вчене звання доцента,
а в 1991 р. — професора.
З 1973 р. працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.
Тут пройшов шлях від старшого викладача, завідувача кафедри теплотехніки (1974–1983) до декана
механічного факультету (1976–1979). Під керівництвом Федора Васильовича запроваджено прогресивні форми організації навчально-методичної
роботи на факультеті, відбулося становлення спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство». З 1980 р. — проректор з навчальної роботи,
а з 2005 р. — перший проректор ІФНТУНГ. З 1990 по
2014 р. — завідувач кафедри нафтогазового технологічного транспорту.
Проф. Ф. В. Козак — активний учасник розробки окремих нормативних положень з перебудови вищої освіти України, зокрема «Положення
про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних
закладах», проектів державних стандартів — освітньо-професійних програм і освітньо-кваліфікаційних характеристик тощо. Комісією Верховної
Ради України був залучений до формування змін

у Законі України «Про освіту». Протягом 1978–1991
pp. входив до науково-методичної ради з теплотехніки Мінвузу СРСР, а з 1982 р. — до Президії
цієї ради. Був членом міжгалузевої акредитаційної комісії при Міністерстві освіти України (1993–
1996) та членом робочої групи Міністерства освіти
і науки України із запровадження у вищу освіту
принципів Болонської декларації (2003–2008).
Також є співавтором розділу кадрового забезпечення державної програми «Освоєння вуглеводневих ресурсів Українського сектора Чорного та
Азовського морів».
Федір Васильович активно займається громадською діяльністю: є заступником секретаря Національного комітету України Міжнародної асоціації з обміну студентів технічних спеціальностей
«IAESTE», головою Асоціації вищих навчальних
закладів Івано-Франківщини.
Автор понад 70 науково-методичних робіт, підручників, посібників, більше ніж 90 наукових публікацій і монографій, а також понад 25 винаходів, присвячених питанням тепломасообміну, осушення
природного газу тощо. Його наукові розробки та
кілька винаходів були впроваджені на підприємствах НАК «Нафтогаз України». Під науковим керівництвом професора захищено чотири кандидатські
дисертації.
За активну наукову роботу та громадську діяльність відзначений урядовими та галузевими нагородами. У 2007 р., згідно з Указом Президента України,
за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну педагогічну діяльність
Ф. В. Козаку присвоєно почесне звання «Заслужений
працівник освіти України».
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