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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ
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вано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради — середній спеціалізований загальноосвітній навчальний
заклад обласного підпорядкування. Мета його діяльності — пошук, навчання і виховання здібних до точних
наук дітей, формування високоосвіченої, національно
свідомої особистості.
Ліцей надає можливість здобути загальну середню
освіту; забезпечує поглибленими знаннями з фізики,
математики та інформатики; проводить профорієнтаційну підготовку до навчання в ІФНТУНГ та інших ВНЗ.
Навчальний заклад було засновано у 1992 р. під
назвою «Фізико-технічний ліцей при Івано-Франківському інституті нафти і газу» (засновники — ІФІНГ
та Івано-Франківська облдержадміністрація). Ініціаторами створення ліцею стали: В. П. Степанюк — професор кафедри польової нафтогазової геофізики Інституту
нафти і газу; Є. І. Крижанівський — ректор ІФІНГ, професор, академік НАН України; Б. М. Томенчук — керівник Регіонального центру оцінювання якості освіти,
тодішній керівник освіти Прикарпаття.
Безпосереднім організатором створення ліцею став
М. Я. Янишівський — канд. техн. наук, ст. наук. співроб.
інституту. Він очолив ліцей від початку його існування та
керує ним і сьогодні.

У навчальному плані фізико-технічного ліцею здійснено перерозподіл годин на користь дисциплін фізикоматематичного циклу. Збільшено також кількість годин
на вивчення англійської мови. Так, «Математика»,
«Фізика», «Інформатика, інформаційні технології» та
«Англійська мова» становлять більше половини загальної кількості годин. При вивченні цих дисциплін групи
діляться на підгрупи.
До фізико-технічного ліцею зараховують учнів, які
закінчили вісім класів загальноосвітньої школи або відповідний клас гімназії чи ліцею. Прийом на навчання проводиться на конкурсній основі за результатами вступних іспитів з математики, фізики та української мови..
Навчальний заклад працює в складі I–III курсів, що
відповідає трьом останнім класам традиційної школи.
На кожному курсі є три академічні групи-класи. Максимальна чисельність ліцеїстів становить дев’ять класів.
Основна частина навчально-виховного процесу здійснюється в корпусах ліцею, які розташовані в с. Угорники. Тут знаходиться більшість аудиторій, спальний
корпус інтернату, стадіон. Функціонує спортивний, актовий і танцювальний зали, кафе. Біля корпусів є значна
територія для відпочинку учнів, зокрема плодовий сад.
Навчання в ліцеї здійснюється також із використанням матеріально-навчальної бази ІФНТУНГ. Один або два

Колектив ліцею. Зліва направо: перший ряд: учителі І. М. Попадюк, О. Р. Ольшанська, Н. О. Куриндаш, заст. дир. з навч.-вих. роботи
Б. Я. Шарманський, дир. М. Я. Янишівський, заст. дир. з навч.-метод. роботи Ю. С. Пиріг, бух. Л. М. Щепковська, медсестра
Т. Д. Скрипник, учителі І. П. Буник, Н. З. Кравчук; другий ряд: учитель О. С. Ланіца, кер. гурт. роботи С. В. Базовський, учитель
А. М. Вихор, вих. Л. М. Добровольська, учитель С. І. Нагуляк, учителі М. В. Остап’юк, Т. В. Бурда, І. В. Христіян, Г. П. Двояк,
О. В. Василишин, Г. М. Вовкович, М. І. Тижук, Г. В. Криль, лаб. А. А. Яворський, учитель І. В. Голубчак; третій ряд: учителі
Р. А. Главач, О. Б. Савчук, С. М. Онисько, Н. Г. Файчак, психол. В. О. Крючкова, пед.-орг. О. Я. Буднік, соц. пед. В. Ф. Караман,
пом. вих. О. М. Кириченко, бібл. О. Р. Гринишин, учителі Л. П. Янишівська, С. М. Дерюга
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Народився в 1959 р. у с. Витвиця на
Івано-Франківщині. У 1981 р. закінчив
Львівський державний університет
імені Івана Франка, де здобув кваліфікацію фізика, викладача фізики.
Після закінчення ВНЗ був направлений на роботу в Івано-Франківський інститут нафти і газу. Працював на посадах інженера та наукового
співробітника
науково-дослідного
сектору.
У 1986 р. вступив, а в 1989 р. закінчив аспірантуру при ІФІНГ. У 1989 р.
в Московському інституті нафти
і газу захистив кандидатську дисертацію на тему «Прогнозування втомної довговічності бурильних колон»
(науковий керівник — доц. Є. І. Крижанівський).
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дні на тиждень заняття ліцеїстів проводяться в корпусах
університету на вул. Карпатській. Тут розташовані кабінет інформатики та інформаційних технологій, лабораторія фізичного практикуму, бібліотека ліцею.
Ліцеїсти, як і студенти, мають можливість користуватися Науково-технічною бібліотекою ІФНТУНГ,
займатися у спортивних секціях та колективах художньої самодіяльності. Учні регулярно зустрічаються
з провідними вченими університету, здійснюють екскурсії в навчальні та наукові лабораторії, музеї тощо.
У ліцеї обов’язковою є учнівська форма одягу —
ліцейний однострій. Його дизайн містить популярне
в українців поєднання чорного і червоного кольорів.
Заняття в ліцеї проводять висококваліфіковані
фахівці, частина з яких є колишніми працівниками університету. Серед учителів ліцею — два кандидати наук,
відмінники освіти України, лауреати всеукраїнських та
обласних педагогічних відзнак, три переможці та два
лауреати обласних етапів конкурсів професійної майстерності «Учитель року», кандидати та майстри спорту.
Чимало працівників ліцею є авторами винаходів та
патентів України, публікацій у науковій та педагогічній
пресі, збірок поетичних і прозових літературних творів.
За рівнем навчальних досягнень ліцей входить до
числа найвідоміших середніх навчальних закладів України. Зокрема, за результатами ЗНО з фізики та математики він посідає місця у першій десятці загальноукраїнського рейтингу.
За останнє десятиріччя ліцеїсти посіли 458 призових місць на обласних предметних олімпіадах, 115 — на
обласному етапі конкурсу-захисту учнівських науководослідницьких робіт Малої академії наук.
Команди ліцею беруть активну участь в обласних предметних турнірах. Щороку вони стають переможцями або призерами обласних турнірів із математики, хімії, біології, фізики, географії, економіки та
успішно виступають на всеукраїнському рівні. Зокрема,
за останні десять років на таких турнірах команди ФТЛ
виступали 53 рази, з них 45 разів ставали переможцями

Автор близько 30 публікацій та
винаходів у галузі втомної міцності
нафтового обладнання, нетрадиційних
джерел енергії та роботи з обдарованими дітьми.
З 1992 р. очолює фізико-технічний
ліцей.
За вагомий внесок у розбудову
української освіти нагороджений грамотами обласного департаменту освіти
Івано-Франківської
облдержадміністрації, МОН України.
Лауреат обласної педагогічної
премії імені Мирослава Стельмаховича.
У 2016 р. отримав ювілейну медаль
«25 років незалежності України» за
вагомий внесок у освітньо-культурний
розвиток країни.

та призерами. За цей же період команди ліцею взяли
участь в 23 всеукраїнських турнірах, на яких 17 разів
ставали переможцями та призерами.
Значними є досягнення ліцеїстів на всеукраїнських
етапах предметних олімпіад та конкурсах-захистах
МАН. Упродовж 2005–2015 рр. участь у цих змаганнях
взяли 144 учні, серед них 76 переможців.
Разом із учителями ліцеїсти є співавторами чотирьох патентів України в галузі нетрадиційних джерел
енергії. У ліцеї виходить науково-методичний збірник
«Записки ФТЛ».
У виховній роботі в ліцеї максимально використовуються
інтелектуальні, культурологічні та спортивні можливості
базового університету та обласного центру, а також досвід
українських елітних шкіл Галичини дорадянського періоду.
Головною спортивною подією навчального року
в ліцеї є щорічне культурно-спортивне свято «Козацькі
забави». Захід включає конкурс стройової козацької,
стрілецької або повстанської пісні, конкурс спортивного
танцю та спортивні змагання з різних видів спорту.
Для заохочення учнів, які досягли найкращих успіхів
у навчанні та громадсько-корисній діяльності, протягом
навчального року за рахунок ліцею здійснюється одна
чотириденна призова поїздка для збірної команди курсу.
Відповідно до історичних традицій українських елітних шкіл Галичини, після закінчення навчального року
ліцеїсти І–ІІ курсів проводять шестиденні мандрівки
Карпатами, які мають велике значення для виховання
патріотизму, національної свідомості, розвитку особистості, становлення громадянина. Їх зараховують як
навчальну краєзнавчу практику. У процесі цих практик ліцеїсти не тільки відпочивають, але й займаються
громадсько-корисною роботою. Їхніми руками в 2000 р.
споруджено пам’ятний знак на місці загибелі полковника УПА М. Д. Твердохліба та його дружини на горі
Березовачці.
Всі випускники ліцею після одержання середньої
освіти продовжують навчання у ВНЗ. Основна частина випускників (55–60%) вступає до базового ІФНТУНГ.
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