ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

ДЗЬОБА ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Проректор з науково-педагогічної роботи
Доктор економічних наук, професор
Народився 6 липня 1960 р. в м. Долина Івано-Франківської області. У 1982 р. з відзнакою закінчив ІФІНГ
за спеціальністю «Проектування, спорудження і експлуатація нафтогазопроводів, газосховищ і нафтобаз».
Період плідної праці О. Г. Дзьоби в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти
і газу охоплює понад 30 років, упродовж яких він пройшов шлях від асистента до професора, від завідувача
кафедри до проректора з науково-педагогічної роботи.
З вересня 1999 р. О. Г. Дзьоба працював у сфері перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців: очолював факультет післядипломної освіти, а протягом 2001–
2013 рр. — Інститут післядипломної освіти ІФНТУНГ.
Життєвий період, що охоплює 2011–2015 рр.,
пов’язаний з активною адміністративною та науковою діяльністю: Олег Григорович обіймав посади проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку
(з серпня 2011 р. до квітня 2015 р.), завідувача кафедри
теорії економіки та управління (2013–2014), проректора
з науково-педагогічної роботи (з квітня 2015 р. і дотепер); захистив докторську дисертацію з економічних
наук на тему «Теоретико-методологічні засади управління трансформаціями і розвитком системи газозабезпечення» (2013); йому присвоєно вчене звання професора кафедри теорії економіки і управління (2014).
Наполегливо працюючи в системі вищої освіти,
О. Г. Дзьоба був ініціатором та долучився до створення,
розроблення, впровадження й реалізації низки проектів щодо навчальної, науково-інноваційної, міжнародної та громадської сфери діяльності університету.
За безпосередньої участі Олега Григоровича відбувалося становлення нового напряму діяльності університету
та в Україні загалом — підготовка фахівців магістерського
рівня для потреб органів державної влади та місцевого
самоврядування (з 1996 р. в університеті розпочато підготовку магістрів за спеціальністю «Державна служба»).
У 2004 р. за його сприяння в структурі тодішнього
Інституту післядипломної освіти створено міжнародний

тренажерний буровий центр, змонтовано та запущено
в експлуатацію унікальний повномасштабний буровий тренажер-імітатор DRILLSIM-5000, пройдено процедури міжнародної акредитації бурового центру та
здобуто право на сертифікацію фахівців-буровиків за
стандартами Міжнародного форуму свердловинного
контролю (International Well Control Forum).
З 2011 р. О. Г. Дзьоба керує роботами з розроблення
та впровадження системи управління якістю освітніх
послуг за міжнародними стандартами ISO 9001. Під час
виконання цих робіт розроблено низку стандартів університету, положень, кодексів та інших нормативно-правових документів, а, власне, система управління якістю
освітніх послуг успішно сертифікована у грудні 2015 р.
Під керівництвом Олега Григоровича у 2014–
2016 рр. реалізовано міжнародні проекти, зокрема
українсько-норвезький проект із соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас; проекти
«Україна — НАТО», ERASMUS+ тощо.
Як громадський діяч, О. Г. Дзьоба долучився до
створення Громадської організації «Асоціація випускників ІФНТУНГ».
Є автором 150 праць, 119 з яких — наукового, а 31 —
навчально-методичного характеру.
Одружений. Дружина працює концертмейстером у Прикарпатському національному університеті
імені Василя Стефаника. Має двоє дітей: син Богдан
(1993 р. н.) працює у сфері інформаційних технологій,
а донька Уляна (1997 р. н.) — студентка ІФНТУНГ.
Олега Григоровича нагороджено грамотами університету, Івано-Франківського міського виконавчого комітету, Академії Німецької спілки державних
службовців Міністерства внутрішніх справ Федерального уряду Німеччини, Подякою Прем’єр-міністра
України, Почесною грамотою НАК «Нафтогаз України», почесними відзнаками НАК «Нафтогаз України»
II та I ступенів, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
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