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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

ІНСТИТУТ
ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
ТА ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ

І

нститут гуманітарної підготовки та державного управління є навчально-науковим підрозділом Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, що створений 2 січня
2015 р.
Проте історія інституту розпочалася значно
раніше — 5 травня 1994 р., коли, згідно з рішенням
Вченої ради університету, було започатковано діяльність Інституту гуманітарної підготовки (ІГП) — навчального й науково-дослідного підрозділу, мета якого
полягала в практичному втіленні концепції гуманізації та гуманітаризації вищої багатоступеневої інженерно-технічної освіти, яка мала зберегти і розвинути людську ментальність у сучасному суспільстві
через виховання молодої людини-фахівця з широким мисленням.
Фундатором і першим директором Інституту
гуманітарної підготовки був проф. Б. П. П’ятничко.
У своєму розвитку Інститут гуманітарної підготовки пройшов чимало організаційно-структурних трансформацій, які, зрештою, завершилися
тим, що було об’єднано ІГП та ФТПД — факультет
технічного перекладу та документознавства, очолюваний д-ром філос. наук, проф. Д. І. Дзвінчуком,
який і став директором новоутвореного Інституту
гуманітарної підготовки та державного управління
(ІГПДУ).

Колектив дирекції. Зліва направо: перший ряд: заст. дир.
М. В. Кісіль, метод. Р. В. Бідочка, дир., проф. Д. І. Дзвінчук,
метод. вищ. кат. М. К. Назарук, заст. дир. А. В. Мазак;
другий ряд: секр. А. Е. Сергенюк, інж.-лаб. Н. Д. Ленчук,
зав. лаб. КІТ В. Т. Луканюк, метод. I кат. Л. В. Іванус,
інж. I кат. Ю. І. Микуляк

Факультет технічного перекладу та документознавства створено 1 липня 2013 р. на базі факультету
управління та інформаційної діяльності (ФУІД).
Сьогодні у складі ІГПДУ функціонують вісім
кафедр: публічного управління та адміністрування,
документознавства та інформаційної діяльності,
філології та перекладу, англійської мови, соціальних
комунікацій і права, історії та політології, філософії,
фізичного виховання та спорту.
Три кафедри інституту є випусковими: кафедра публічного управління та адміністрування
(готує професіоналів за спеціальністю «Публічне
управління та адміністрування»; процес підготовки
магістрів включає час безпосереднього навчання,
стажування, атестації та написання магістерської
роботи); кафедра документознавства та інформаційної діяльності (готує фахівців за спеціальністю
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»;
навчання проводиться за такими основними напрямами, як «Документно-інформаційний менеджмент і маркетинг», «Комп’ютерна справа», «Економічна та правознавча підготовка», «Опанування
двох іноземних (англійської та німецької) мов»); кафедра філології та перекладу (готує філологів-перекладачів, які після закінчення навчання на професійному рівні володіють англійською мовою, є
знавцями теоретичних і практичних аспектів міжкультурної та міжмовної комунікації, здатні кваліфіковано перекладати тексти різних жанрів, зокрема й технічні).
Організація навчального процесу в інституті
спрямована на здобуття студентами знань, умінь
і навичок у гуманітарній сфері, відповідає вимогам
Закону України «Про вищу освіту» і враховує засади
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.
Студенти навчаються на стаціонарній, заочній та
заочно-дистанційній формах. Кожен учасник освітнього процесу має можливість максимальної реалізації свого навчального, наукового і творчого потенціалу. Цьому, зокрема, сприяє дружня, партнерська
атмосфера навчання, коли основним стимулом до
праці є не примус, а мотивація.
В інституті функціонує Вчена рада, завданнями
якої є: координація всіх питань з організації навчально-виховного процесу студентів; формування єдиного змістовно та методично пов’язаного комплексу
дисциплін; забезпечення створення та вдосконалення
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Івано-Франківської обласної ради
Народився 18 жовтня 1956 р.
з оцінки проектів та програм розвитку
в с. Акрешора Косівського району
місцевого самоврядування.
Івано-Франківської області. Закінчив
Протягом 2004–2005 рр. — коністоричний факультет Івано-Франківсультант Світового банку в межах проського державного педагогічного інсекту «Рівний доступ до якісної освіти».
титуту імені Василя Стефаника (1985)
та Державну академію керівних кадрів
Написав три монографії; автор
освіти Міністерства освіти України за
двох та співавтор сімох навчальних
спеціальністю «Менеджмент освіти»
посібників для підготовки та підви(1997). Пройшов стажування з проблем
щення кваліфікації державних служадміністрування у сфері освіти
бовців і посадових осіб місцевого
в
Саскачеванському
університеті
самоврядування, опублікував понад
(Канада, 1995 р.) та був учасником про100 наукових статей з проблем філо(: $"
грами «Освіта для демократії в Украсофії освіти, неперервної освіти, пси(+& 
їні» (США, 2000 р.). Працював педагохології управління, правового забез   
гом, директором школи та заступником
печення
управління,
підвищення
        
голови Яремчанського міськвиконкваліфікації управлінців, підвищення
  
кому. У 1994–2000 рр. — начальник
ефективності управління на регіоУправління освіти і науки Івано-Франнальному рівні.
ківської обласної державної адміністрації. ДержавОдин із засновників та керівник Івано-Франківний службовець 7 рангу. Кандидат наук з державного ської обласної громадської організації «Суспільна
управління (1999), доцент (2003), доктор філософ- амністія».
ських наук (2007), професор (2008).
Член Івано-Франківської обласної громадської
Упродовж п’ятьох останніх скликань є депутатом організації «Асоціація випускників магістратури
Івано-Франківської обласної ради, очолював комі- державної служби Івано-Франківського національсію з питань освіти і науки, голова експертної комісії ного технічного університету нафти і газу».

єдиної системи викладання; здійснення науково-дослідної роботи в галузі гуманітарної проблематики;
розгляд справ на заміщення вакантних посад та
про присвоєння вчених звань; проведення виховної
роботи серед студентства.
Для організації навчального процесу в інституті
створено належні матеріальні умови. До послуг студентів і слухачів — навчальний корпус з добре оснащеними технічними засобами аудиторіями, сучасний комп’ютерний клас з підключенням до мережі
Інтернет. Методичне забезпечення складають найновіші посібники, підручники, аудіо- та відеоматеріали,
значна частина яких розроблена у провідних західних університетах.
Силами професорсько-викладацького складу
проводяться наукові дослідження, викладачі кафедр
інституту є авторами навчальних посібників, підручників та методичних розробок. Студенти займаються
науково-дослідною роботою, беруть участь у наукових конференціях, готують спільні з викладачами
публікації.
Інститут гуманітарної підготовки та державного
управління має всі необхідні умови для підготовки
фахівців нової формації, які є конкурентоспроможними на ринку праці, можуть організувати взаємодію
в галузі інформаційних технологій, встановити партнерські взаємовідносини з представниками ділових
і політичних кіл зарубіжних країн, гнучко реагувати
на зміни в соціальній, економічній та культурній сферах, забезпечувати реалізацію функцій держави відповідно до вимог сьогодення.

Окрім безпосередньо підготовки і випуску фахівців,
ІГПДУ координує роботу з удосконалення викладання
гуманітарних дисциплін, які допомагають студентам ґрунтовними знаннями з рідної мови (за фаховим
спрямуванням), історії України, національної та світової культури, філософії, політології, соціології, релігієзнавства, етики та естетики, психології та педагогіки, найпоширеніших мов світу тощо; сприяє належній
організації навчального процесу з усіх гуманітарних
дисциплін, передбачених РНП випускових кафедр;
допомагає впроваджувати в навчальний процес нові
освітні технології, зокрема технології кредитно-модульного, дистанційного навчання тощо.
Наукова діяльність інституту реалізується через
проведення всеукраїнських, регіональних, міжвишівських та університетських наукових конференцій
з соціально-гуманітарної проблематики та публічного управління.
В інституті функціонує спеціалізована вчена рада
К 20.052.07 з правом захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 25.00.01 «Теорія та історія
державного управління», 25.00.02 «Механізми державного управління».
З ініціативи викладачів інституту проведено
шість всеукраїнських конференцій з проблем розвитку безперервного навчання.
Серед проблем, над якими інститут працює
нині: вдосконалення структури та змісту гуманітарної підготовки майбутніх фахівців, органічне поєднання всієї науково-педагогічної діяльності з історією, культурою та традиціями України, патріотичне
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виховання, пошук та формування механізму управління гуманітарними процесами у ВНЗ, підвищення
ефективності вивчення іноземних мов, зокрема англійської, запровадження нової концепції фізичного
виховання студентства, поліпшення змісту і структури проведення позанавчального часу студентської молоді, розроблення й формування ефективної
моделі взаємовідносин викладача та студента, демократизація вишівського життя, розвиток студентського самоврядування, створення належних умов
для навчання, праці та відпочинку тощо.
Навчально-виховний процес в інституті спрямований не лише на здобуття знань, але й на забезпечення
можливості інтелектуального, морального, духовного,
естетичного і фізичного розвитку студента, що сприяє
формуванню освіченої та вихованої особистості.
Традиційними в інституті стали проведення
зустрічей з цікавими та успішними людьми; організація святкових розважально-пізнавальних заходів до
Дня перекладача, Дня документознавця; спартакіади,

конкурси читців поезії, на кращий літературний
переклад, кращу кімнату в гуртожитку; вечори відпочинку, КВК, інша студентська самодіяльність.
Інститут тісно співпрацює з Івано-Франківським
міським центром зайнятості, завдяки чому студенти
мають змогу довідатися про джерела пошуку вакансій, про те, як підготувати успішне резюме. Вони також
отримують безкоштовне бухгалтерське та податкове
консультування, проходять професійне тестування.
Систематичні зустрічі з представниками центру
зайнятості допомагають студентам завжди бути ознайомленими з актуальною інформацією про тенденції
на ринку праці, про те, як ефективно знайти роботу чи
зуміти найвигідніше представити себе на співбесіді.
Інститут розвиває міжнародні зв’язки в навчально-науковій сфері з такими ВНЗ Європейського
Союзу, як Вища школа права і адміністрації
(м. Жешув, Польща); Поморська академія (м. Слупськ, Польща); «Штефан чел Маре» (університет
м. Сучава, Румунія).

КАФЕДРА
ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ
Мандрик Ярослав Іванович — завіта видали комплекс навчальних посібдувач кафедри.
ників для студентів з дисципліни «ІстоНародився 7 серпня 1951 р. у
рія України». Наступного року викладачі
с. Липівка Тисменицького району Іванокафедри за сприяння Івано-ФранківсьФранківської області в сім’ї селян.
кого обласного управління освіти видали
Навчався в Липівській середній школі.
перший в Україні об’єктивний підручВищу освіту здобув у Івано-Франківник для студентів і школярів — «Історія
ському педагогічному інституті імені
України. Збірник статей».
Василя Стефаника, а також навчався
У 1994 р. кафедра стала структурв аспірантурі при Львівському державною одиницею Інституту гуманітарної
ному університеті імені Івана Франка.
підготовки, в 2010 р. — Інституту фунНаукові інтереси вченого охоплюють
даментальної, гуманітарної підготовки
(
політику радянської держави у сфері
та заочно-дистанційного навчання, а
%&

культури українського села в 1930-х рр.,
в 2015 р. — Інституту гуманітарної під. 
на основі вивчення яких Я. І. Мандрик
готовки та державного управління.
  
захистив докторську дисертацію і здоКафедра забезпечує викладання в уні   
був вчене звання професора.
верситеті таких навчальних дисциплін:
  
У його доробку — одна монографія,
«Історія України», «Історія України та
два навчальні посібники та десятки науукраїнської культури», «Історія українкових статей. Ярослав Іванович є автором навчаль- ської культури», «Університетська освіта» та «Поліного курсу для студентів з історії української куль- тологія».
тури.
Сьогодні до складу кафедри історії та політології входять високопрофесійні науково-пеафедра історії в 1974 р. стала окремою структур- дагогічні працівники: завідувач кафедри, д-р
ною одиницею Івано-Франківського інституту іст. наук, проф. Я. І. Мандрик (досліджує пробнафти і газу. Її завідувачами були: доц. О. І. Шока- леми культури українського села 20–30-х рр.
люк, проф. В. Ю. Твердохліб та доц. Я. І. Кісь. З 2010 р. ХХ ст.), д-р політ. наук, проф. Т. П. Федорчак
кафедру історії та політології очолює д-р іст. наук, (досліджує проблеми сучасної української політології), канд. іст. наук, доц. В. П. Педич (досліпроф. Я. І. Мандрик.
З проголошенням незалежності України кафедра джує проблеми української історіографії кінця
започаткувала читання курсу української історії, що ХІХ — поч. ХХ ст., зокрема науковий доробув розроблений під керівництвом проф. В. Ю. Твер- бок учнів М. С. Грушевського), канд. іст. наук,
дохліба ще в 1990 р. Викладачі кафедри — доценти доц. Я. В. Штанько (досліджує історію Півдня Росії
П. І. Міщиха, В. М. Голобін, В. П. Педич, Я. І. Мандрик та Української держави і УНР у 1918–1920 рр.),
та Я. І. Кісь, в 1991 р. вперше розробили курс лекцій канд. іст. наук, доц. Н. А. Петруня-Пилявська
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Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: доц. Г. Б. Ріккарді, доц. Л. В. Білоус, зав. каф., проф. Я. І. Мандрик, доц. Я. І. Кісь,
доц. Н. А. Петруня-Пилявська; другий ряд: доц. Я. В. Штанько, зав. кабінету Г. М. Ковбасюк, доц. Р. Б. Пуйда,
доц. В. П. Педич, проф. Т. П. Федорчак, доц. Н. М. Концур-Карабінович

(досліджує актуальні проблеми історії України, гендерної політики в державі), канд. політ.
наук, доц. Л. В. Білоус (досліджує проблеми дисидентського руху в Україні 50–80 рр. ХХ ст.),
канд. іст. наук, доц. Р. Б. Пуйда (досліджує проблеми парламентської діяльності українського
національно-демократичного об’єднання у 1935–
1939 рр.), канд. іст. наук, доц. Н. М. Концур-Карабінович (досліджує Львівський собор 1946 р.
в антиунійній політиці радянського тоталітарного
режиму), доц. Г. Б. Ріккарді (досліджує наукову
проблематику розвитку вищої освіти в Галичині
кінця ХІХ — поч. ХХ ст.), зав. каб. Г. М. Ковбасюк,
ст. лаб. Л. Р. Онишкевич.
Основний напрям наукових досліджень кафедри — історія нафтогазової справи України
(до кінця 2015 р.), з січня 2016 р. — гуманітарна

підготовка
фахівців
нафтогазового
профілю
в процесі вивчення історичних дисциплін та політології.
За роки існування незалежної Української держави кожен викладач кафедри опублікував не
менше ніж 30 наукових, науково-методичних статей, посібників, монографій, брошур, тез конференцій. Захищено дві докторські та сім кандидатських
дисертацій.
Кафедра брала участь у підготовці та проведенні
п’яти регіональних і всеукраїнських наукових та
науково-методичних конференцій.
Викладачі кафедри проводять заняття із застосуванням мультимедійного обладнання, електронних посібників, сучасних інформаційних технологій, використовуючи експозиції кабінету
українознавства та Музею історії університету.

На заняттях у кабінеті українознавства

Заняття з «Історії України» проводить доц. В. П. Педич
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КАФЕДРА
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Озарко Іванна Іванівна — завідувач каі має для цього відповідне педагогічне,
федри.
методичне та матеріальне забезпечення.
Науково-педагогічну діяльність розпоПершим завідувачем кафедри був
чала у 2003 р. в ІФНТУНГ: спочатку — як
доц. Й. М. Перкатюк. Упродовж 1968–
викладач, а з 2007 р. до сьогодні очолює ка1987 рр. кафедру очолювала канд. філол.
федру англійської мови.
наук, доц. М. К. Брагіна. Секціями тривалий
Кандидатську дисертацію на тему «Верчас керували С. І. Решетнікова (англійська
бальний образ як лінгвокогнітивна струкмова), Б. П. П’ятничко (німецька мова) та
тура (на матеріалі англомовних поетичних
Х. Л. Матвіїшин (французька мова).
творів)» за спеціальністю «Германські мови»
З 1986 р. завідувачем кафедри була
захистила у 2006 р. в Одеському національдоц. В. В. Титова. Вона очолювала Стуному університеті імені І. І. Мечникова.
дентський клуб інтернаціональної дружби
:
Сьогодні Іванна Іванівна працює над
«Глобус». Майже всі викладачі кафедри
 
докторською дисертацією на тему «Пробрали участь у його роботі: проводили різ. 
фесійна освіта зарубіжжя як об’єкт вітчизноманітні вечори, диспути, зустрічі з ціка
няних порівняльно-педагогічних студій
вими людьми краю.

  
(кін. ХХ — поч. ХХІ ст.)» за спеціальністю
З метою застосування найновіших сучас )
«Загальна педагогіка та історія педагогіки».
них методик викладання іноземних мов та
впровадження їх у навчальний процес, в уніНауково-педагогічна
діяльність
І. І. Озарко спрямована на інтенсифікацію та опти- верситеті під керівництвом та за безпосередньою участю
мізацію професійно-орієнтованого навчання анг- доц. В. В. Титової в 1998 р. розроблено, експерименлійської мови в університеті у процесі євроінтегра- тально апробовано та використано проектно-модульну
ції України, а також на деякі аспекти педагогіки та методику.
мовознавства. Є співавтором трьох навчальних посібУ 2003 р. кафедру очолив канд. філол. наук,
ників з грифом МОН України, численних наукових доц. Ф. М. Нізамутдінов, а з 2007 р. — канд. філол. наук,
статей, навчально-методичних комплексів, методич- доц. І. І. Озарко.
них вказівок для самостійної та індивідуальної роботи
З 1996 р. кафедра англійської мови співпрацюстудентів з англійської мови (для технічних спеці- вала з асоціацією TESOL Ukraine and TESOL Internaальностей). Завідувач кафедри бере активну участь tional, — десять її викладачів були постійними членами
у всеукраїнських науково-методичних конференціях, цієї міжнародної організації. Завдяки співпраці було
а також міжнародних науково-практичних конферен- виграно грант від фонду «Відродження» задля впроваціях (Польща, 2012, 2013, 2015 рр., Болгарія, 2014 р.).
дження Літньої школи для викладачів англійської мови
Нагороджена дипломом і нагрудним знаком голови університетів України, а також для викладачів технічобласної державної адміністрації та голови обласної них кафедр та кафедри англійської мови ІФНТУНГ.
ради у номінації «Молодий вчений року» (2008), Грамо- Окрім того, ці викладачі стажувалися (шість модулів)
тою Головного управління освіти і науки Івано-Фран- при Канадському бізнес-центрі та за програмою TACIS
при Національному університеті «Львівська поліківської обласної державної адміністрації (2011).
техніка», у Великобританії та США.
афедра англійської мови створена у 1961 р. Є сучасПостіндустріальне суспільство ХХІ ст. здебільшого
ною освітньою структурою, яка здійснює навчання зацікавлене в тому, щоб його громадяни були здатні самостудентів і аспірантів стаціонарної та заочної форм стійно, активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до умов життя, які постійно змінюються. В усьому
світі зростає увага до якості та стандартів, що пояснюється
швидким розвитком вищої освіти, її інтернаціоналізацією.
Знання англійської мови водночас виконують
функції фундаментальної і світоглядної освіти, тобто
є осердям формування професійної компетентності
майбутніх фахівців-інженерів. Саме тому на сучасному етапі науково-педагогічна діяльність колективу
кафедри спрямована на розроблення нових підходів до навчання англійської мови як обов’язкової дисципліни у вищому технічному навчальному закладі,
впровадження в навчальний процес інноваційних
технологій навчання і методик, що сприятимуть формуванню вмінь та навичок професійно-орієнтованого
спілкування англійською мовою на базі набутої системи знань.
На кафедрі працюють 15 викладачів-науковДопоміжний персонал кафедри. Зліва направо:
інж. Н. В. Гуцуляк, лаб. А. М. Гуль, інж. Р. В. Баб’як
ців, з яких: три доценти (один кандидат філологічних
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Колектив кафедри. Зліва на право: перший ряд: доц. І. А. Сахневич, викл. Ю. І. Грибіник, викл. Л. Я. Коробейко,
зав. каф., доц. І. І. Озарко, доц. О. Д. Царук, інж. Баб’як Р. В., інж. Н. В. Гуцуляк; другий ряд: лаб. А. М. Гуль,
ст. викл. О. Г. Ігнатюк, викл. Н. О. Школьна, викл. Я. В. Безанюк, викл. О. А. Мельник, доц. Н. М. Тимків,
викл. Т. М. Галай; третій ряд: викл. Г. І. Лазарук, викл. Т. В. Соломчак

наук і два кандидати педагогічних наук), два викладачі (кандидати філологічних наук), один старший
викладач, два аспіранти Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича. Всі викладачі
мають досвід викладання англійської мови у технічних
та гуманітарних університетах, а також загальноосвітніх школах, ліцеях і коледжах. Одночасно з вітчизняними й зарубіжними методиками педагоги успішно
розробляють та використовують власні навчально-методичні розробки, що успішно поповнюють фонд
кафедри.
Крім викладання навчальних дисциплін, у групах
студентів стаціонарної, дистанційної та заочної форм
навчання, викладачі кафедри читають лекції та проводять практичні заняття у групах аспірантів і магістрів,
готують студентів до захисту дипломних проектів та
магістерських робіт англійською мовою, допомагають
викладачам інших кафедр у розробці анотацій до наукових статей, тез, кандидатських та докторських робіт
англійською мовою.
На сучасному етапі викладачі кафедри працюють над виконанням держбюджетних науково-дослідних робіт, об’єднаних спільною тематикою «Теоретичні
і практичні основи оптимізації та інтенсифікації професійно-орієнтованого навчання англійської мови у ВТЗ
освіти у процесі євроінтеграції України (напрям «Жан
Моне» в рамках ERASMUS+)».
За результатами роботи над держбюджетною тематикою було розроблено пакет документів для організації дистанційного курсу з іноземної (англійської) мови,
підготовлено тести, апробація яких здійснена в стаціонарних умовах під час практичних занять й екзаменаційних випробувань. Виконані наукові дослідження

відображені в науково-методичних працях, пройшли
апробацію на науково-практичних конференціях.
Викладачі кафедри підвищують педагогічну майстерність та науковий рівень у Міжнародному університеті Шиллера (м. Гайдельберг, Німеччина), Прикарпатському національному університеті імені Василя
Стефаника, Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Центрі педагогічної майстерності ІФНТУНГ, на всеукраїнських та міжнародних
науково-практичних конференціях.
Упродовж останніх років за сприяння ректорату
кафедра розробила навчальний курс «Англійська
мова для академічних цілей» та організувала й провела навчання викладачів інших кафедр з метою залучення їх до викладання низки спеціальних дисциплін
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Зав. каф. І. І. Озарко на стажуванні в Міжнародному
університеті Шиллера, липень 2016 р. (м. Гейдельберг,
Німеччина)
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англійською мовою. Результатом завершення цього
навчального курсу стали підготовка та видання англомовних курсів лекцій, методичних вказівок, практичних та лабораторних робіт спільно з викладачами спеціальних дисциплін.
З 2012 р. викладачі кафедри щорічно здійснюють
переклад додатків до диплома європейського зразка.
Розроблено програму з англійської мови для магістрів
державного управління (спеціальний проект TACIS).
На кафедрі відбуваються науково-методичні семінари, де обговорюють досвід роботи за новітніми технологіями навчання та слухають доповіді викладачів з актуальних проблем методики викладання ESP,
мовознавства, перекладознавства, англійської філології, педагогіки і психології, здійснюється огляд науково-методичних праць з проблем розвитку лінгвометодики вітчизняних та зарубіжних науковців.
Кафедра регулярно проводить предметну олімпіаду з англійської мови, переможці якої беруть участь

у Всеукраїнській студентській олімпіаді. Викладачі кафедри постійно консультують та готують студентів до
виступів англійською мовою на студентських наукових
конференціях. Щороку влаштовують вечір-концерт
«Спілкуймося англійською з насолодою».
За останні шість років викладачами кафедри опубліковано вісім навчальних посібників і три підручники
з грифом МОН України. Викладачі кафедри є авторами
54 наукових публікацій у фахових виданнях України та 12 публікацій у зарубіжних виданнях. Окрім
того, викладачі взяли участь у 46 міжнародних науково-практичних і всеукраїнських науково-практичних
та методичних конференціях.
З метою підготовки студентів до вільного володіння
основами англійської мови в усній та письмовій формах
на рівні, вищому від середнього, а також формування
бази для подальшого самовдосконалення у сфері англійської мови, викладачі кафедри активно працюють
над забезпеченням належної методичної бази.

КАФЕДРА
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

П

Дербеньова Лідія Вікторівна — завіроцес
інформатизації
сучасного
дувач кафедри.
суспільства передбачає розширення
інформаційної інфраструктури УкраНауково-педагогічну діяльність розїни, яка включає органи науково-техпочала на посаді асистента кафедри
нічної інформації, референтні та інфорзарубіжної і російської літератури Примаційні служби системи державного
карпатського національного університету
й місцевого управління, книговидавничі
імені Василя Стефаника. У 1990–1991 рр.
та книготорговельні підприємства, архіви,
Міністерством закордонних справ Украпатентні й комерційні служби тощо. Крім
їни була відряджена у Сирію як виклатого, інформатизація суспільства сприяє
дач-мовник Військової академії. Після
поширенню середовища функціонування
повернення в Україну навчалася в аспідокументної комунікації, яка охоплює
рантурі Прикарпатського університету за
(),)  
всі сфери сучасного суспільного життя
спеціальністю «Зарубіжна література».
#;P *&
й зумовлює зростання обсягів технікоОтримані результати знайшли відобра. 
економічної, фінансової, технологічної,
ження в кандидатській (2002) та покла  
наукової та іншої документної інформадені в основу докторської (2008) дисер
  
ції, що циркулює в межах підприємств та
тацій. У 2000 р. Л. В. Дербеньова почала
  
організацій.
працювати в ІФНТУНГ як викладач кафедри документознавства та інформаРізноманітні сфери функціонування
ційної діяльності. З 2002 р. — доцент кафедри теорії документно-інформаційних комунікацій, де здійснюта практики перекладу ІФНТУНГ, а з 2009 р. — про- ються процеси збору, обробки, зберігання, викорифесор кафедри державного управління ІФНТУНГ. стання й поширення інформації, потребують висоЧитала курс «Комунікаційна політика в діяльно- кокваліфікованих спеціалістів, які володіють новими
сті державного службовця», керувала магістер- інформаційними технологіями, сучасними методами
ськими роботами. Проблеми комунікації, теорія тек- інформаційної діяльності.
сту, лінгвістичні новації у науково-технічних текстах
Cаме фахівці з документно-інформаційного
стали пріоритетними темами у наукових розвідках менеджменту покликані допомогти прискорити ці проЛідії Вікторівни.
цеси в країні, що стало передумовою започаткування
З 2011 р. — завідувач кафедри документознав- такої актуальної сьогодні спеціальності, як «Докуства та інформаційної діяльності, читає лекційні ментознавство та інформаційна діяльність», що була
курси: «Науково-дослідна робота студентів», «Аналі- акредитована згідно з Рішенням ВАК від 10 червня
тико-синтетична переробка інформації», «Етика діло- 1997 р. На цій основі 1 листопада 1997 р. Вченою радою
вого спілкування», керує навчальними практиками, університету створено кафедру документознавства
курсовими і дипломними роботами.
та інформаційної діяльності. Згідно з ліцензією, вона
Є автором понад 100 наукових праць, опублікова- набула права на підготовку фахівців за спеціальністю
«Документознавство та інформаційна діяльність». Її
них у вітчизняних та зарубіжних виданнях.
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фундатором і першим завідувачем був канд. філол.
наук, проф. Б. П. П’ятничко
(до 1 вересня 2011 р.).
З 2011 р. кафедру очолює д-р філол. наук, проф.
Л. В. Дербеньова.
До 1 липня 2013 р. кафедра документознавства
та інформаційної діяльності
входила до складу факультету управління та інформаційної діяльності. 1 липня
2013 р. на його базі було
створено факультет технічного перекладу та документознавства. З 2 січня
2015 р. кафедра входить до
складу Інституту гуманітарної підготовки та державного управління, створеного
на базі факультету технічного перекладу та документознавства.
Професорсько-викладацький склад кафедри
Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: доц. Л. Ю. Бурківська, доц. С. М. Григораш,
налічує: одного доктора
зав. каф., проф. Л. В. Дербеньова, доц. Л. І. Демчина, асист. Н. В. Опар, асист. О. В. Лаба;
другий ряд: асист. В. Д. Мельник, 2016 р.
наук, двох професорів,
вісім доцентів, чотири
асистенти. За 19-річний період свого функціонування аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського, Тернауково-педагогічний колектив кафедри суттєво нопільський національний економічний університет,
оновився й виріс як кількісно, так і якісно. Захищено Одеський національний політехнічний університет та
одну докторську, сім кандидатських дисертацій; ін.). Своїм основним призначенням кафедра вважає
випущено й опубліковано десятки посібників (з них підготовку та випуск висококваліфікованих фахівсім — з грифом Міністерства освіти і науки України) ців за спеціальністю «Документознавство та інфорі 47 методрозробок, 28 конспектів лекцій, десятки маційна діяльність», яких сьогодні вже підготовлено
комплектів дидактичного матеріалу, сотні наукових понад 1500 (спеціалістів і бакалаврів). Випускники здостатей у фахових виданнях України, зарубіжних бувають кваліфікацію «документознавець-менеджер
виданнях, а також у журналах, що входять до інформаційних систем, інформаційний аналітик» і праметричних баз даних; викладачі взяли участь у бага- цюють в інфраструктурі нашої держави на різних посатьох міжвишівських, всеукраїнських та міжнарод- дах, передусім у сфері документно-інформаційного мених конференціях.
неджменту.
Сьогодні професорсько-викладацький склад каПрофесійна підготовка документознавців-менефедри — це повноцінний, з великим фаховим потенціа- джерів здійснюється за такими напрямами: «Інформалом педагогічний колектив, здатний вирішувати будь-які ційна діяльність у виробничій сфері», «Інформаційна
науково-методичні проблеми зі сфери документно-інформаційного менеджменту. Колектив кафедри досліджував такі комплексні державно-бюджетні теми: «Розробка методичного забезпечення для нових курсів до
спеціальності 7.020105», «Актуальні проблеми документно-інформаційного менеджменту» (лінгво-комунікативні
та документно-інформаційні аспекти), «Соціокомунікативні та педагогічні проблеми документно-інформаційної
сфери в контексті євроінтеграції», «Освіта як пріоритет
державної політики щодо розвитку кадрового потенціалу України», з 2015 р. — «Аналітико-синтетична переробка інформації та правовий науковий дискурс розвитку енергетичного сектору: завдання й перспективи
підготовки фахівців нафтогазової сфери».
Кафедра активно співпрацює з ВНЗ України (Київський національний університет культури і мис«Місто професій», 2016 р.
тецтв, Харківська академія культури, Харківський
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діяльність у державному управлінні», «Медіа-комунікації», «Інформаційна діяльність у фінансово-економічній сфері», «Дизайн інформаційних ресурсів та
професійне опанування двох іноземних мов (англійської та німецької) на рівні перекладача».
Особливості навчання студентів полягають
у здобутті знань як традиційних методів інформаційного обслуговування, так і новітніх інформаційних технологій, основних засад управління, відбору, аналізу й узагальнення інформації на основі
документно-інформаційних систем. Пріоритетним
є ґрунтовне вивчення іноземних мов на рівні фахової підготовки: усне й писемне мовлення, переклад
спеціальної ділової документації, супровід ділових перекладів, редагування перекладу (в тому
числі технічного чи економічного характеру). Студенти мають можливість здобути міжнародний досвід у межах програми «Work and Travel» та брати
участь у проектах міжнародних студентських
організацій «AIESEC» та «IAESTE» тощо. Зазначена підготовка дозволяє випускникам працювати
в таких основних галузях професійної діяльності;
як соціокомунікативна, соціальна, економічна, юридична, політична, екологічна, науково-технічна,
міжнародна тощо. Ці галузі допомагають фахівцям

вибирати такі фахові напрями: основні — документно-комунікаційний,
інформаційно-аналітичний, інформаційно-технологічний, інформаційно-управлінський, інформаційно-консультаційний,
архівний, організаційно-управлінський, організаційно-справочинний, науково-дослідний, кадровий,
обліково-контрольний, референтський; суміжні —
маркетинговий, рекламний, зв’язків з громадськістю, книговидавничий.
Випускники спеціальності «Документознавство
та інформаційна діяльність» працюють в інфраструктурі Івано-Франківщини та інших областей України.
Крім того, є багато прикладів успішного працевлаштування фахівців документно-інформаційної сфери в різних країнах світу, а саме: США, Німеччині, Польщі,
Великобританії, Італії, Індії, Скандинавії, Китаї, Чехії
тощо. Це стосується таких всесвітньовідомих компаній,
як «IBM», «Tycoelectronics», «SoftServe», «Softjourn»,
«Microsoft».
Отже, саме завдяки спеціалістам цього фаху
закладається основа концептуального підходу національної політики планування й розвитку інформаційного забезпечення управління, що свідчить про
доцільність і необхідність підготовки фахівців інформаційної діяльності у сфері управління.

КАФЕДРА
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Дзвінчук Дмитро Іванович — завіуправління, яка стала випусковою для слудувач кафедри.
хачів магістратури державної служби.
Працював
педагогом,
директором
Сама магістратура державної служби, як
школи, заступником голови Яремчанського
структурний підрозділ Івано-Франківсьміськвиконкому, начальником Управління
кого національного технічного університету
освіти і науки Івано-Франківської обласнафти і газу, була організована ще в 1996 р.
ної державної адміністрації. . Нагороджений
До 2007 р. підготовка магістрів державної
Почесною грамотою Верховної Ради Украслужби здійснювалася тільки за двома спеїни (2010), почесним званням «Заслужений
ціалізаціями: «Адміністративний менеджпрацівник освіти України» (2016).
мент» та «Економіка». З 2008 р., окрім назУпродовж п’ятьох останніх скликань
ваних, розпочато підготовку слухачів за
є депутатом Івано-Франківської обласспеціалізацією «Кадровий менеджмент»,
(: $"
ної ради; голова експертної комісії Іваноа в 2009 р. уперше здійснено набір за спеці(+&

Франківської обласної ради з оцінки проалізацією «Територіальне управління і міс. 
ектів та програм розвитку місцевого
цеве самоврядування».
 
самоврядування.
У 2008 р. офіційно зареєстровано АсоНаписав три монографії; автор двох  /   1 ціацію випускників магістратури держав      
та співавтор сімох навчальних посібниної служби як громадську організацію,
    
ків для підготовки та підвищення кваліфіяка на партнерських засадах допомагає
кації державних службовців і посадових
в організації навчання та працевлаштуосіб місцевого самоврядування, опублікував більше вання випускників магістратури.
ніж 100 наукових статей з проблем філософії освіти,
У 2012 р., враховуючи численні запити владних
неперервної освіти, психології управління, правового органів, розпочато підготовку за актуальною в сучасзабезпечення управління, підвищення кваліфікації них умовах спеціалізацією — «Правове забезпечення»,
управлінців, підвищення ефективності управління на а в 2013 н. р. відкрито шосту спеціалізацію — «Світова та
регіональному рівні.
європейська інтеграція». Всього за 19 років підготовлено
1610 магістрів державної служби. Серед слухачів магі2000 р. в університеті створено факультет управ- стратури — представники не тільки областей Західної
ління та інформаційної діяльності і як структур- України, але й м. Києва, Хмельницької, Кіровоградської,
ний підрозділ цього факультету — кафедру державного Черкаської, Херсонської та Вінницької областей.

У
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Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: проф. О. В. Молодцов, проф. І. А. Грицяк, проф. Т. О. Бутирська,
зав. каф., проф. Д. І. Дзвінчук, проф. О. С. Шаптала, проф. О. М. Сич, проф. О. В. Радченко; другий ряд: доц. М. П. Баран,
доц. А. В. Мазак, доц. Н. П. Струк, доц. Я. І. Арабчук, доц. Т. Ю. Витко, доц. М. В. Кісіль, ст. викл. І. Д. Озьмінська,
доц. Л. С. Мосора, доц. В. М. Кушнірюк, доц. В. В. Друк, зав. лаб. В. Т. Луканюк, доц. В. І. Малімон

1 січня 2016 р. випускова кафедра перейменована
на кафедру публічного управління та адміністрування,
що є структурним підрозділом Інституту гуманітарної підготовки та державного управління. Обов’язки
завідувача кафедри виконує д-р філос. наук, проф.
Д. І. Дзвінчук.
Професорсько-викладацький колектив кафедри
налічує 27 осіб, зокрема вісім докторів наук (з них
шість — доктори наук з державного управління), 17 кандидатів наук, доцентів (з них дев’ять — кандидати наук
з державного управління), два старші викладачі.
Також до заходів із підвищення кваліфікації
посадових осіб органів влади залучаються працівники Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківської обласної ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої
влади.
Викладачі кафедри розробили комплекс електронного навчально-методичного забезпечення (конспекти лекцій, навчальні тексти, витяги з нормативних
актів, методичні вказівки, тести, завдання для самоконтролю тощо) з усіх дисциплін навчального плану.
Педагоги, задіяні до навчального процесу підготовки магістрів за спеціальністю «Державна
служба» та до підвищення кваліфікації державних
службовців, мають можливість проводити заняття
з використанням сучасних інформаційних технологій, аудіо- та відеотехніки, мультимедійного обладнання, спілкуватися зі слухачами онлайн. Для
високоякісної підготовки слухачів функціонує методичний кабінет магістратури, де здійснено підбірку
літератури, періодичної преси відповідно до дисциплін спеціальності. Також до послуг слухачів —
комп’ютерний клас з вільним доступом до мережі
Інтернет.

Як індивідуальна форма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, використовується стажування викладачів, спрямоване на оновлення і поглиблення знань у психолого-педагогічній,
науково-професійній і загальнокультурній сферах
на основі ознайомлення з практикою управлінської
діяльності, засвоєння нових форм, методів і засобів
навчання, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду освіти. Стажування викладачів здійснюється на
базі управлінь та відділів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, в Національній академії
державного управління при Президентові України.
Окремі викладачі пройшли стажування відповідно
до професійної спрямованості на базі університетів
Німеччини, Польщі, Угорщини та США. Загалом за
останні п’ять років усі штатні викладачі кафедри підвищили свою кваліфікацію.
Упродовж 2010–2015 рр. наукова діяльність кафедри була зосереджена на виконанні та реалізації п’яти фундаментальних та науково-прикладних науково-дослідних робіт у галузі державного
управління: «Освіта як пріоритет державної політики щодо розвитку кадрового потенціалу України» (2010–2014); «Трансформація політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної
Європи в процесі європейської інтеграції: уроки
і досвід для України» (2011–2013); «Методичне
забезпечення здійснення підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування з питань
європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва» (2013); «Упровадження публічного врядування в Україні: регіональний аспект» (2014–2015);
«Безперервна освіта в Україні: реалії та перспективи» (з 2002 р.).
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За результатами виконаних науково-дослідних робіт захищено шість дисертацій, видано шість
монографій, 13 навчальних посібників, опубліковано
близько 200 наукових статей і тез.
1 січня 2016 р. розпочато виконання комплексної науково-дослідної роботи «Публічне врядування
в Україні в умовах європейської інтеграції».
Щороку кафедра проводить близько десятка науково-практичних комунікативних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, засідань) за участю
викладачів, практиків-державних службовців, слухачів та випускників магістратури. Традиційними
стали зустрічі голови облдержадміністрації та голови
обласної ради зі слухачами й викладачами магістратури, щоквартальні засідання Асоціації випускників,
круглі столи з обговорення нового законодавства та ін.
Значний внесок зроблено професорсько-викладацьким складом магістратури в оновлення Галузевого
стандарту спеціальності «Державна служба».
Статус міжнародних за останні роки мали такі
наукові заходи: Міжнародна конференція «Наука
і влада: реформи регіонального рівня» (м. Івано-Франківськ, 6–8 вересня 2012 р.; учасниками були науковці
Польщі); Міжнародна науково-практична конференція «Професіоналізація державної служби в контексті європейської інтеграції: інституційні та кадрові
аспекти» (м. Яремче, 6–7 червня 2013 р.; в конференції брали участь представники Азербайджану,
Вірменії, Грузії, Молдови, Польщі та Офісу НАТО);

науково-методичний семінар «Методичне забезпечення здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань
європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва» (м. Івано-Франківськ, 30–31 жовтня
2013 р.; учасниками семінару були представники Республіки Польща).
На базі магістратури державної служби впродовж
останніх п’яти років кафедра проводить підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування у сфері мовної підготовки,
європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва, з питань запобігання і протидії проявам корупції.
Найбільш масовими були короткотермінові тематичні семінари з питань запобігання і протидії проявам корупції, проведені впродовж 2013–2015 рр.
в усіх районах Івано-Франківської та Закарпатської
областей, якими було охоплено понад 8,5 тис. посадових осіб органів публічної влади.
У найближчих планах розвитку кафедри публічного управління та адміністрування — здійснення підготовки фахівців за новою спеціальністю — «Публічне
управління та адміністрування», розроблення наукового й методичного супроводу адміністративної
реформи в Івано-Франківській області, підвищення
професійної кваліфікації лідерів об’єднаних територіальних громад, поглиблення досліджень євроінтеграційних процесів тощо.

КАФЕДРА
СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА ПРАВА
У 2012 р. був обраний головою ІваноСкрипничук Василь Михайлович — завідувач кафедри.
Франківської обласної ради, а в 2016 р. —
завідувачем кафедри соціальних комуНародився 22 червня 1958 р. в с. Марнікацій та права ІФНТУНГ. Викладає
кова Богородчанського району Іванодисципліни: «Право», «Земельне право»,
Франківської області.
«Міжнародне право», «Корпоративне
У 1979 р. закінчив Івано-Франківський державний педагогічний інститут
право», «Правознавство».
імені Василя Стефаника, а в 1997 р. отримав юридичну освіту на базі Прикарпатпеціальність «Документознавство та
ського університету імені Василя Стеінформаційна діяльність» акредитофаника.
вана згідно з рішенням ДАК від 10 червня
У 1995 р. призначений заступником
1997 р. На основі цього рішення 1 вересня
$"
голови Івано-Франківської обласної дер1997 р. було відкрито кафедру документо- 
жавної адміністрації.
та правознавства.
. 
У 2001 р. захистив кандидатську диУ вересні 2002 р. кафедру поділено на

сертацію на тему «Обласна рада в системі
два структурні підрозділи: кафедру доку6  
місцевого самоврядування: організація та
ментознавства та інформаційної діяльно )
діяльність» за спеціальністю 12.00.02 —
сті і кафедру правознавства, завідувачем
«Конституційне право; муніципальне право». Канди- якої став канд. юрид. наук В. М. Скрипничук. У січні
дат юридичних наук, доцент.
2008 р. вищезгадані кафедри було знову об’єднано, а їх
Має більше ніж 60 опублікованих наукових праць, професорсько-викладацький склад працював у двох
з них одна монографія та декілька навчальних посіб- секціях: секції документально-інформаційних комуніників.
кацій та секції правознавства, яку очолила канд. юрид.
Тричі депутат Івано-Франківської обласної ради. наук С. В. Волковецька.
Брав участь у бойових діях у складі окремої добро22 вересня 2011 р. на базі кафедри докуменвольчої чоти «Карпатська Січ» у зоні АТО.
тознавства та інформаційної діяльності створено два

С
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самостійні структурні
підрозділи: кафедру
документознавства та
інформаційної діяльності і кафедру соціальних
комунікацій
та права, завідувачем
якої став д-р політ.
наук М. М. Нагорняк
(2011–2012).
Надалі
кафедру
очолювали д-р філос. наук
О. Д. Джура (2012–
2014) та канд. юрид.
наук С. В. Волковецька
(2014–2016). У жовтні
2016 р. очільником кафедри став канд. юрид.
наук, доц. В. М. Скрипничук.
Кафедра
навчає
студентів на стаціонарному та заочному
Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: доц. Н. Я. Гуменюк, доц. С. В. Волковецька,
відділеннях. Викладачі
доц.
І. Б. Король, доц. Л. М. Николайчук, інж. І кат. Н. П. Петріянчук, асист. І. Б. Котерлін,
кафедри щороку готудоц. О. М. Малярчук; другий ряд: доц. В. М. Пахомов, пров. фах. Н. Я. Дем’янчук, доц. X. М. Вінтонів,
ють студентів до участі
доц. Б. Л. Гривнак, доц. О. В. Білоцький, 2016 р.
в наукових конференціях, Днях права, семінарах і конкурсах студентських наукових робіт із пра- освіти в контексті євроінтеграції України». У травні
вових та соціально-комунікативних питань.
2016 р. було проведено науково-методичну конфеСтаном на грудень 2016 р. до професорсько-ви- ренцію «Філософські та правові аспекти формукладацького складу кафедри соціальних комунікацій вання гуманітарно-комунікативної культури фахівців
та права входять: канд. юрид. наук, доц. В. М. Скрип- нафтогазової галузі».
ничук (досліджує функції держави); канд. юрид.
Кафедра постійно здійснює науково-дослідну
наук, доц. С. В. Волковецька (досліджує конституціо- роботу, основними формами якої є: підготовка мононалізм та парламентаризм в Україні); канд. юрид. графій, навчальних посібників, конспектів лекцій та
наук, доц. Л. М. Николайчук (досліджує моделювання інших навчально-наукових матеріалів; виступи предв юриспруденції); канд. філол. наук, доц. В. М. Пахо- ставників професорсько-викладацького колективу
мов (досліджує проблеми безперервної освіти та на міжнародних, всеукраїнських і регіональних науукраїнську літературу другої половини ХІХ–ХХ ст.); ково-практичних конференціях; публікації статей
канд. юрид. наук, доц. О. В. Білоцький (досліджує у наукових журналах за темами і профілем досліречові права на чуже житло, правові питання запобі- джень кафедри; запровадження результатів дослігання корупції); канд. юрид. наук, ст. викл. І. Б. Король джень у тематику лекцій, семінарів та практичних
(досліджує охорону особистого (приватного) життя занять.
громадян: кримінально-правові та кримінологічні
аспекти); канд. іст. наук, доц. Х. М. Вінтонів (досліджує архівну україніку в Канаді, інформатизацію
архівної справи); канд. психол. наук, доц. Н. Я. Гуменюк (досліджує психологічні проблеми професійної
підготовки майбутніх фахівців вищими технічними
навчальними закладами); ст. викл. О. А Кравець;
асист. І. Б. Котерлін (досліджує правове регулювання інформаційних відносин); асист. Б. Л. Гривнак
(досліджує аналіз парадигми освітніх змін в Україні
у світлі сучасних уявлень про суспільну еволюцію);
асист. Ю. С. Лещишин.
У 2013 р. кафедра соціальних комунікацій та права
організувала та провела Всеукраїнську науково-методичну конференцію «Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві», а в 2015 р. — Всеукраїнську
науково-методичну конференцію «Розвиток соціальПідписання угоди про співпрацю ІФНТУНГ із Вищою школою
права та адміністрації в м. Жешув, Польща
них комунікацій та правове регулювання модернізації
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КАФЕДРА
ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ
Когут Оксана Володимирівна — завіПрофесійні компетентності перекладача
дувач кафедри.
відображають багатоплановість переклаНародилася 27 вересня 1974 р. в м. Кадацької діяльності як особливого виду
луші Івано-Франківської області.
іншомовної діяльності, спрямованої на
У 1996 р. з відзнакою закінчила Приуспішну реалізацію завдань міжкультуркарпатський державний університет імені
ної, міжмовної та міжособистісної комуВасиля Стефаника за спеціальністю «Укранікації, так і результату цієї діяльності —
їнська мова та література». В 2006 р. захиперекладу. Спеціалізацією кафедри є
стила дисертацію на здобуття наукового
науково-технічний переклад у нафтогазоступеня кандидата філологічних наук (Інсвій сфері. За час свого існування кафедра
титут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН
підготувала понад 200 фахівців з переУкраїни), в 2013 р. — докторську дисертацію
кладу, які працюють у нафтогазовій про."=
(Національний університет «Києво-Могимисловості, закладах освіти, державного
*
лянська академія»). З червня 2015 р. — проуправління, видавничої справи, ЗМІ.
;+&
фесор кафедри філології та перекладу.
Професорсько-викладацький колек. 
Оксана Володимирівна має 72 публітив кафедри налічує 35 осіб, які виклада  
ють дисципліни фахового спрямування
кації, з них 56 наукових та 16 навчаль
  
но-методичних. У травні 2014 р. пройшла
англійською,
німецькою,
французь  
кою та українською мовами. З них: один
стажування в Інституті Неофілології Панствової Вищої Школи Заводової в м. Хелмі
доктор філологічних наук (О. В. Когут),
18 кандидатів філологічних наук (М. І. Венгри(Польща).
О. В. Когут бере активну участь у науково-орга- нюк, І. В. Гошовська, З. З. Коржак, І. М. Клюфіннізаційній роботі (член редакційної колегії наукового ська, Я. І. Каламбет, Н. Б. Манюх, О. М. Мельвидання «Artes Humanas» та «Наукового журналу ник, М. З. Мучка, І. В. Магрицька, В. І. Павлик,
з гуманітаристики» — Університет Марії Кюрі-Скло- О. М. Ріба-Гринишин, Н. В. Романенко, Н. Б. Савчин,
Г. Р. Сокол, І. І. Судук, Ю. С. Стахмич, І. С. Тимофєєва,
довської).
З 2014 р. здійснює підготовку фахівців вищої ква- М. В. Якібчук), три кандидати педагогічних наук
ліфікації (захищено дві дисертації на здобуття науко- (Г. Д. Малик, М. В. Титова, О. К. Янишин), один
вого ступеня кандидата філологічних наук).
старший викладач (Л. Г. Сорока), 12 викладачів
(Л. О. Багнюк, Н. В. Веселовська, А. С. Гонтаренко,
озвиток міжнародних зв’язків України з інозем- О. М. Гордій, Ю. М. Гурмак, О. І. Думич, У. С. Караними державами передбачає формування від- бін, І. В. Онушканич, С. М. Пристай, Г. Ф. Проців,
повідної моделі спілкування та організації діло- Т. С. Стецик, М. В. Штогрин).
вих відносин, рівень яких значною мірою залежить
Викладачі та студенти кафедри беруть участь
від адекватного супроводу іноземною мовою. Робота у міжнародних та всеукраїнських науково-практичнафтогазового комплексу нашої держави також них конференціях, семінарах та форумах; забезпечувимагає кваліфікованих перекладачів, які розуміти- ють їх усний та письмовий переклад, що сприяє екомуть сутність галузі та сприятимуть налагодженню номічному розвитку Прикарпаття. Зокрема, силами
партнерських стосунків як із закордонними інвесто- кафедри здійснено усний синхронний, усний послірами та підприємствами, так і з їх представництвами довний переклади на пленарному засіданні та під час
в країні.
роботи секцій на Міжнародній економічній конфеВласне, ці передумови спричинили прийняття ренції (2005), Міжнародному семінарі з енергозберерішення про відкриття в університеті спеціальності ження (2008), Міжнародній науково-технічній кон«Переклад». У 2002 р. цю ідею втілили в життя д-р ференції (2009), Міжнародній науково-практичній
конференції (2014, 2015). Працівники та студенти кафілос. наук, проф. Д. І. Дзвінчук та доц. А. В. Мазак.
Спеціальність «Переклад» сформувалася на базі федри здійснювали супровід та послідовний перекафедри документознавства та інформаційної діяль- клад під час екскурсій і дозвілля. З 2012 р. кафедра
ності, яку очолював проф. Б. П. П’ятничко. У 2004 р. співпрацює з Корпусом миру США. Колектив кастворено кафедру перекладу, завідувачем якої була федри зробив значний внесок у налагодження співпканд. філол. наук, доц. Е. Т. Дерді. У 2007 р. її пере- раці з університетами та мовними школами Німечйменовано на кафедру теорії та практики перекладу, чини (Циттау, Дрезден, Ессен) для складання іспиту
а в 2013 р. шляхом реорганізації сформовано кафедру DSH, який дозволяє студентам продовжити навчання
філології та перекладу, яку очолила д-р філол. наук, у вишах Німеччини. У 2013 р., з метою обміну досвідом та забезпеченням бази для проведення фахової
проф. О. В. Когут.
Кафедра філології та перекладу готує філоло- практики, укладено договір про співпрацю з Вищою
гів-перекладачів, які завершують навчання з профе- державною професійною школою в м. Хелм (Польща).
сійним володінням англійської, німецької та польської У 2014 р. професорсько-викладацький колектив камов, є знавцями теоретичних і практичних аспек- федри відтермінував стратегію розвитку Івано-Франтів, здатні перекладати тексти різних жанрів і стилів. ківської області на період до 2020 р.
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Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: доц. Н. В. Веселовська, доц. М. З. Мучка, викл. М. В. Штогрин, доц. І. С. Дзівідзінська,
доц. М. І. Венгринюк, доц. О. М. Ріба-Гринишин, доц. І. В. Магрицька, доц. О. К. Янишин, інж. Ю. В. Атаман, доц. І. І. Судук;
другий ряд: доц. З. З. Коржак, доц. М. В. Титова, доц. М. В. Якібчук, доц. Г. Д. Малик, доц. Ю. С. Стахмич

Колективна наукова-дослідна тема кафедри «Лінгвокомунікативні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців нафтогазової галузі в контексті освітньої євроінтеграції» знайшла відображення в темах
досліджень доцентів та викладачів кафедри, курсових
та дипломних роботах студентів.
Професорсько-викладацький колектив кафедри
здійснює дослідження у напрямах: теорії перекладу; загального та порівняльного мовознавства;
прикладної та структурної лінгвістики; загального
та порівняльного літературознавства, міжкультурних комунікацій; сучасного літературознавства; теорії та методики професійної освіти; викладання іноземних мов та перекладу; структурно-семантичних
особливостей науково-технічного тексту; стилістичних особливостей сучасного науково-технічного тексту; лінгводидактики та компаративістики; методики
викладання української мови як іноземної.
Викладачі та студенти кафедри активно займаються перекладацькою діяльністю. Здійснено переклад низки наукових монографій, підручників та
довідкових матеріалів. У межах перекладацьких практик студенти кафедри здійснюють усний переклад
для іноземних викладачів (лекція професора Алдо
Веснавера на тему «Моніторинг резервуару методами
активної та пасивної сейсморозвідки»), аспірантів та
студентів, які досліджують чи проходять стажування
на базі ІФНТУНГ. Ця робота забезпечує обмін найновішими науковими і технічними досягненнями та дозволяє українським науковцям і спеціалістам запозичити міжнародний досвід, що, своєю чергою, позитивно
впливає на економічний розвиток усього краю.
Студенти кафедри філології та перекладу є учасниками всеукраїнських та університетських студентських

олімпіад, конференцій, конкурсів перекладацької майстерності та студентських наукових робіт.
Майбутні перекладачі не лише старанні у навчанні,
а й знаходять час розвивати свої таланти і займатися
художньою самодіяльністю. Щороку 30 вересня студенти-перекладачі разом із викладацьким колективом
кафедри святкують Міжнародний день перекладача.
На честь свята студенти організовують святковий концерт, де мають змогу продемонструвати свої танцювальні, вокальні й артистичні здібності, креативність
та організаторські вміння. Вони беруть активну участь
у культурно-пізнавальних заходах як в університеті,
так і поза його межами. Наприклад, Міжнародний
фестиваль ковальського мистецтва «Свято ковалів»
щорічно збирає не менше ніж 250 майстрів з 24 країн
світу, що дає можливість студентам спробувати свої
сили в ролі перекладачів-волонтерів, а також вивчити
культуру та звичаї інших країн.
Найкращі випускники кафедри працюють на провідних підприємствах України: Пенцак Мирослав —
керівник відділу зовнішньоекономічних зв’язків
Компанії з управління активами «ІС–Холдинг» (м. Івано-Франківськ); Бучовська Надія — експерт програми
Європейського енергетичного співробітництва TASIS
INOGATE (м. Київ); Пастух Наталія — перекладач КП
«Івано-Франківський водотехпром»; Липка Оксана —
провідний спеціаліст ТОВ «Східно-Європейський
Альянс» (м. Київ); Чопей Віктор — менеджер проектів, фандрейзер/перекладач («Громадський Форум
Івано-Франківська»).
Найуспішніші випускники реалізують свій творчий потенціал не тільки в Україні, але й у Російській
Федерації, Чехії, Польщі, Німеччині, Австрії, США та
Канаді.
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КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ
Скальська Дарія Миколаївна — завідисертацій МОН України. Основні напрями
дувач кафедри.
наукових досліджень: філософська антроНародилася 1 липня 1958 р. в м. Колопологія, естетика, теорія культури, педагомиї Івано-Франківської області. Випускгіка та інноваційні процеси в освіті.
ниця філософського факультету Київського державного університету імені
афедру філософії було засновано одноТ. Г. Шевченка (1989). Захистила дисерчасно з відкриттям Івано-Франківського
тації (кандидатську та докторську) в Київінституту нафти і газу. Викладання філосоському національному університеті імені
фії та інших суспільних наук відбувалося на
Тараса Шевченка. Наукові дослідження
загальнотехнічному факультеті, а згодом —
Дарії Миколаївни є суттєвим доробком,
філіалі Львівського політехнічного інстищо значно розширюють дослідницьке поле
туту, що забезпечувала кафедра марксиз#

естетики, забезпечують включення в естему-ленінізму (завідувач кафедри — канд.
(&P *S
тичну теорію досягнень філософської
філос. наук Г. І. Михєєв). Із заснуванням
. 
антропології ХХІ ст. і відкривають новий
в 1967 р. на базі філіалу Львівського полі  
напрям теоретичних досліджень естетики.
технічного інституту самостійного інституту
     
нафти і газу, в 1969 р. названа кафедра розАвтор понад 130 наукових та мето  
ділилася на дві — кафедру філософії і полідичних публікацій, зокрема монографії
тології та кафедру історії КПРС і наукового
«Естетичні виміри філософсько-антропологічних вчень ХХ-го століття» (2003), навчаль- комунізму. У березні 1971 р. було створено окрему каного посібника з грифом МОН України «Естетика. федру філософії, яку до 1980 р. очолював досвідчений
Естетика постмодерної доби» (2008), конспекту лек- організатор, канд. філос. наук, доц. С. М. Возняк. У 80-х рр.
цій «Філософія» для іноземних студентів англійською кафедру очолював канд. філос. наук, доц. І. Д. Пугач. За
мовою (2013). З 1996 р. проф. Д. М. Скальська виконує час його керівництва було створено соціологічну лаборавеликий обсяг роботи з аспірантами та здобувачами, торію. На базі прикладної соціології працювали два секзабезпечує їхню кваліфіковану підготовку до скла- тори: сектор дослідження процесів формування особидання кандидатського мінімуму з філософії, вихо- стості студента і вироблення шляхів підвищення рівня
вує культуру мислення та науково-теоретичної ді- соціальної активності студентської молоді технічного
вишу та сектор прикладної соціології з госпдоговірної
яльності.
Протягом багатьох років Дарія Миколаївна висту- тематики.
пала координатором та авторитетним лектором для
У 90-х рр. у полісофійному звучанні кафедри філослухачів Центру педагогічної майстерності, є розроб- софії з’явилися нові інтонації, пов’язані з проголошенником програми гендерної політики, постійним учас- ням незалежності Української держави. В атмосфері
ником філософських комісій Наукового товариства плюралізму та гуманізації вищої школи колектив каімені Шевченка.
федри під керівництвом чуйної та надзвичайно еруЗа значний особистий внесок у розвиток науки дованої особистості, доц. В. І. Криштопи збагатив навпроф. Д. М. Скальська нагороджена дипломом «Кра- чальні нормативні курси новим змістом та методикою,
щий науковець року» (2006), знаком «За наукові досяг- розробив низку навчальних дисциплін.
У 1997 р. кафедру очолила д-р філос. наук, проф.
нення» Міністерства освіти і науки України (2008).
У 2011–2013 рр. Дарія Миколаївна працювала у складі Д. М. Скальська. За цей час кафедра оновилася, зміекспертної ради з питань проведення експертизи нився її якісний склад: кандидатські дисертації захистили В. В. Хабайлюк, М. М. Палагнюк, Л. З. Андрусів,
І. М. Шастко, Н. М. Руско; свою роботу розпочали досвідчені працівники вищої школи — доц. В. Ю. Кравченко та доц. В. О. Сабадуха.
Наразі професорсько-викладацький склад кафедри становить десять штатних викладачів, серед
яких: один доктор наук, професор, сім кандидатів
наук, доцентів та два асистенти.
Сьогодні кафедра забезпечує викладання комплексу
навчальних дисциплін для студентів стаціонарної, заочної та дистанційної форм навчання, магістрів, аспірантів
та здобувачів, зокрема таких як «Філософія», «Культурологія», «Соціологія», «Психологія», «Філософія глобальних проблем сучасності», «Вступ до логіки»; «Педагогіка
та психологія вищої школи», «Психологія управління»,
«Філософія та методологія наукового пізнання».
Наукова робота кафедри зосереджена на виконанні держбюджетної тематики: «Дослідження філоНаукові та методичні праці,
сертифікати проф. Д. М. Скальської
софських основ гуманізації освіти у підготовці фахівців
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інженерно-технічних спеціальностей» (2012–2015),
«Філософські
засади
оптимізації
підготовки
фахівців нафтогазового
профілю»
(2016–2019).
Результатами досліджень
є видання колективом кафедри численних статей
та навчально-методичних
розробок.
На кафедрі працює
ви сококваліфікований
колектив педагогів, зокрема: канд. філос. наук,
доц. Л. З. Андрусів (досліджує інформаційне суспільство, сучасну українську філософію, феноменологію); канд. філос. наук,
доц. М. М. Палагнюк
(досліджує
проблеми
української соціально-фіКолектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: доц. В. В. Хабайлюк, доц. І. М. Шастко,
лософської думки кін.
зав. каф., проф. Д. М. Скальська; другий ряд: асист. Р. В. Стецюк, доц. М. М. Палагнюк,
XIX — поч. XX ст., особдоц. Л. З. Андрусів, асист. О. О. Олексишин
ливості
професійного
вигорання педагогічних
працівників та гендерну проблематику); канд. психол. думку Київської Русі, релігійну антропологію, аксіологію
наук, доц. І. М. Шастко (досліджує амбівалентні прояви релігії).
особистості (материнства, батьківства, в сімейних стосунЗ метою сприяння особистісного розвитку виклаках), філософські проблеми людини та суспільства); канд. дача, його педагогічної майстерності на кафедрі філософілос. наук, доц. О. В. Пішак (досліджує техноетику (філо- фії: створюють науково-методичні комплекси філософсофсько-етичний напрям, який розкриває технічну і тех- ських дисциплін; впроваджують інтенсивні дидактичні
нологічну силу людства, відображає поширення мораль- системи, інноваційні технології навчання; практикують
них відносин на оцінку і наслідки використання техніч- модульний принцип, рейтингову оцінку знань — для
них удосконалень), комунікативну етику, глобалістику); індивідуалізації навчання, та інформаційні технолоканд. психол. наук, доц. В. Ю. Кравченко (досліджує пси- гії — для забезпечення комп’ютерної підтримки прохологію довіри, психологію спілкування та міжособистіс- цесу навчання; використовують інтерактивні методи
них стосунків); канд. іст. наук, доц. В. І. Кудлач (досліджує навчання: кооперативне навчання, робота в малих грутрансформаційні процеси життя суспільства в сучасній пах, «мозковий штурм», «аналіз ситуації» та ін. для
Україні); асист. О. О. Олексишин (досліджує історію та постійної, активної взаємодії зі студентами; проводять
теорію культури, історію релігії, глобальні проблеми кафедральні, міжуніверситетські науково-методичні
сучасності); асист. Р. В. Стецюк (досліджує філософську семінари та загальноуніверситетські презентації.

Робочі будні зав. каф., проф. Д. М. Скальської

Доц. Н. М. Руско презентує студентам свою книгу
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КАФЕДРА
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
Улізько Віра Михайлівна — завідувач
загальноінженерні та суспільні какафедри.
федри, а також, для всебічного розвитку
Народилася 27 квітня 1976 р.
молоді, — кафедру фізичного виховання
у с. Радча Тисменицького району Іваноі спорту.
Франківської області. Майстер спорту
Першим
завідувачем
кафедри
України з настільного тенісу (1993), член
в 1963–1965 рр. був Б. С. Савчишин,
обласного управління фізичного вихоякий зумів закласти основи функціовання та спорту (2010), доцент (2010).
нування кафедри в умовах обмеженої
Неодноразово була переможницею чемспортивної бази, об’єднав навколо себе
піонату УРСР серед юніорів та кадеоднодумців. Першими викладачами катів, абсолютна чемпіонка СРСР серед
федри стали Петро Озарко, Ніна Кравюніорів з настільного тенісу (м. П’ячук, Іван Припхан та Людмила Гемба.
"#: 
тигорськ, Росія, 1988 р.), член збірної
Почали працювати спортивні секції. Все
& 
команди УРСР та СРСР серед юніочастіше студенти-спортсмени ставали
. 
рів 1986–1991 рр., срібний призер Чемпризерами змагань, що проводилися
 
піонату України з настільного тенісу
в місті, краї.
    1
1992 р., а також член Національної збірУ 1965 р. кафедру очолив В. М. Коври    )
ної команди України 1991–1997 рр.
гін, який пропрацював на цій посаді до
з настільного тенісу. У 1990 р. в складі
1969 р. Кафедру фізичного виховання
збірної СРСР стала срібною призеркою Чемпіонату і спорту поповнили молоді та енергійні викладачі:
Європи серед юніорів з настільного тенісу (м. Кра- Богдан Курило, Маркіян Припхан, Леся Людера,
ків, Польща).
Михайло Гуменюк, Харитон Марзаганов. З часом
У 1999 р. закінчила Прикарпатський державний на кафедрі почали працювати Зеновій Баб’як та
університет імені Василя Стефаника, здобувши ква- Леонід Ковтун. Завдяки їхній невтомній праці все
ліфікацію вчителя початкового навчання та фізич- більше молоді залучалося до спортивних секцій, і, як
результат, студенти кафедри досягли значних успіного виховання.
У 2008 р., успішно закінчивши аспірантуру, захи- хів на республіканських і всесоюзних спартакіадах
стила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка та змаганнях з різних видів спорту.
Багато спортивних досягнень студентів і викладафункціонального стану кваліфікованих спортсменок,
які спеціалізуються з настільного тенісу в річному чів пов’язано з іменем А. П. Гемби — майстра спорту
з легкої атлетики, який став у 1969 р. завідувачем кациклі підготовки».
За значний особистий внесок у розвиток науки федри. В 1976 р. на березі р. Бистриці-Солотвинської
В. М. Улізько визнана найкращим молодим науков- почалося масштабне будівництво спортивного компцем 2010 р., за вагомий вклад у розвиток спортив- лексу інституту, що складався зі стадіону з легконо-масової роботи нагороджена почесними грамо- атлетичним манежем, спеціалізованих спортивних
тами Івано-Франківської ОДА у 2011, 2012 та 2015 рр. залів та плавального басейну.
З 1989 до 2010 р. кафедру очолював заслуже1963 р. у м. Івано-Франківську було відкрито ний тренер України, майстер спорту з боротьби
філіал Львівського політехнічного інституту. Х. Т. Марзаганов. Під його керівництвом виховано
Разом із кафедрами нафтогазового профілю, що не один десяток майстрів спорту з вільної боротьби
переїхали зі Львова, було створено фундаментальні, та призерів всеукраїнських універсіад. Велика
кількість студентів-спортсменів стали майстрами
спорту, першорозрядниками, переможцями, призерами змагань. У спортивних секціях підготовлено
десять майстрів спорту міжнародного класу: боксери
Юрій Богданов, Сергій Мічник та Віталій Цісик,
велосипедистка Ольга Харевич, футболісти Володимир Іконніков, Ігор Гребінський, Ігор Худоб’як та
Микола Ревуцький, легкоатлети Христина Стуй та
Неля Непорадна.
З 2010 р. кафедру фізичного виховання і спорту
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу очолює канд. наук з фіз. вих.,
доц., майстер спорту В. М. Улізько.
У стінах університету навчалися двоє видатних легкоатлетів, гордість університету та нашої
молодої держави, члени збірної команди України:
Неля Непорадна — учасниця XVIII Олімпійських
Басейн університету, 2016 р.
ігор у Пекіні і Христина Стуй — бронзовий призер
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Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: викл. Г. М. Симоненко, тех. ІІ кат. Л. В. Лопата, ст. викл. О. Т. Слободянюк,
ст. викл. Т. М. Захаркевич, інст. з фізкульт. Л. М. Кос, зав. каф., доц. В. М. Улізько, інст. з фізкульт. Т. Б. Юган, викл. А. В. Федьків,
ст. викл. В. Я. Федорів, викл. В. В. Кушнір, ст. викл. В. І. Черней; другий ряд: ст. викл. В. М. Слезко, інст. з фізкульт.
О. П. Запорожець, ст. викл. В. Р. Любінець; третій ряд: доц. Х. Т. Марзаганов, ст. викл. Р. І. Бойчук, ст. викл. І. І. Файчак,
викл. А. З. Шанковський, ст. викл. І. Я. Хробатин, ст. викл. Д. М. Мельник, ст. викл, О. П. Гунько,
ст. викл. С. К. Сулейманов, доц. В. Р. Крижанівський, викл. І. Л. Бєлявський

XIX Олімпійських ігор з естафетного бігу 4 х 100 м
у Лондоні.
У 2007 р. на Всесвітній Універсіаді в Таїланді
збірна команда України посіла І місце. У її складі
брали участь чотири студенти ІФНТУНГ: В. Іконніков, І. Гребінський, І. Худоб’як, М. Ревуцький, яким
було присвоєно звання «майстер спорту міжнародного класу», а також нагороджено орденом «За
заслуги» III ступеня.
У 2008 р. у м. Шатілон (Італія) на Чемпіонаті світу
з гирьового спорту вихованець В. І. Чернея Леонід
Воронянський посів ІІ місце.
На Всесвітній Універсіаді 2009 р. у м. Белграді
(Сербія) у складі збірної команди України брали
участь троє студентів університету. У тому ж 2009 р.
на студентському чемпіонаті Європи з футболу
(м. Вроцлав, Польща) команда університету «Факел»
стала срібним призером змагань.
Вагомий внесок у розвиток волейболу в університеті зробив ректор Є. І. Крижанівський. Завдяки підтримці ректорату, плідній праці тренерів О. П. Запорожця, С. М. Керницького та їхній батьківській
турботі волейбольна команда увійшла до Суперліги
України і гідно представляла Прикарпаття у найвищому дивізіоні.
Вагомим досягненням жіночої збірної команди
університету з настільного тенісу є ІІІ місце Клубного чемпіонату України у вищій лізі, перехід
у сезоні 2011–2012 рр. до найсильнішого дивізіону

країни — суперліги та здобуття бронзової медалі
в суперлізі України 2013 р.
На кафедрі працюють 14 спортивних секцій. Для
професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу створено абонементні
групи з плавання, настільного тенісу, атлетичної гімнастики, фітнесу, аква-фітнесу, боротьби, тенісу,
футболу, боксу та волейболу.
Сьогодні на кафедрі підвищився рівень науково-дослідної та методичної роботи, проводяться всеукраїнські наукові конференції та семінари.
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