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М

іжнародна діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу проводиться за такими
напрямами:
– підготовка студентів з числа іноземних громадян;
– інтеграція університету до європейського та світового науково-освітнього простору шляхом співпраці із зарубіжними університетами, організаціями, асоціаціями, фондами тощо;
– участь у міжнародних грантових програмах і проектах для залучення зовнішніх матеріально-технічних ресурсів;
– міжнародна академічна мобільність, стажування
і підвищення кваліфікації студентів, викладачів
та науковців університету, а також їхня участь
у міжнародних тренінгах, конференціях, виставках і семінарах;
– програма отримання подвійних дипломів.
Організацією міжнародної діяльності в університеті
займаються відділ міжнародних зв’язків (ВМЗ) та Центр
міжнародної інтеграції вищої освіти (ЦМІ) з сектором академічної мобільності (САМ).
Відділ міжнародних зв’язків ІФНТУНГ створений
у 1991 р., що було зумовлено необхідністю входження

Колектив відділу. Зліва направо: пров. інж. ВМЗ І. Ф. Каюк,
пров. інж. САМ Г. С. Салижин, інж. ЦМІ М. В. Барта,
зав. САМ Р. І. Храбатин., дир. ЦМІ Г. Д. Малик,
зав. ВМЗ А. Р. Воронич, пров. інж. ЦМІ І. П. Литвин,
інж. ЦМІ О. С. Заславська, метод. ВПІГ Р. М. Петруняк,
паспортист ЦМІ Ю. М. Золотова

університету в світовий освітній простір та налагодження
співпраці з провідними навчальними і науковими закладами за кордоном.
Завідувачами відділу міжнародних зв’язків були:
канд. техн. наук Ю. І. Парайко (1995–2001), О. Т. Драганчук (2001–2004), Т. П. Каюк (2004–2006), д-р техн. наук
М. О. Карпаш (2006–2008), канд. техн. наук О. М. Сусак
(2009–2014). З вересня 2014 р. відділ міжнародних зв’язків
очолює канд. техн. наук А. Р. Воронич. Внесок у розвиток міжнародної співпраці університету в різні роки здійснювали працівники відділу: І. М. Дячишин, Л. Л. Зінюк,
О. Л. Зінюк, О. В. Лаба, Н. Б. Бучовська, Г. С. Салижин,
І. Ф. Каюк.
У березні 2015 р. у складі ЦМІ було створено сектор
академічної мобільності, який з початку створення очолює канд. техн. наук, доц. Р. І. Храбатин. Цього ж року було
підписано міжінституційну угоду з Університетом Мішкольца (Угорщина) в межах програми ЕRASMUS +, за
якою п’ять студентів можуть навчатися протягом семестру в партнерському університеті, в один викладач —
стажуватися або читати лекції.
З метою інтеграції в науковий простір Європи, інтенсифікації діяльності університету в світовому науковому
просторі, його популяризації серед установ, організацій
та вищих навчальних закладів світу, пошуку партнерів
для міжнародного співробітництва, відділ міжнародних
зв’язків проводить активну роботу з розширення міжнародної співпраці. Щороку відділ укладає нові та продовжує угоди з провідними іноземними установами, що працюють у галузі науки і техніки, які стосуються виконання
спільних науково-дослідних робіт та співпраці в галузі
підготовки студентів та аспірантів. Сьогодні університет
виконує понад 40 угод з 20 країнами світу. Активна освітня
та науково-дослідна співпраця триває з Краківською гірничо-металургійною академією ім. С. Стащіца (Республіка
Польща), Реджайнським університетом (Канада), Північним університетським центром Бая Маре, Технічним
університетом Клуж Напока (Румунія), Технічним університетом Кошице (Словаччина), Університетом Мохамеда Бугуера м. Бурмердес (Алжир), Університетом Мішкольца (Угорщина), Університетом Нурланда (Норвегія),
Університетом Ліннея (Швеція) та ін.
Зокрема, багаторічна плідна співпраця триває з провідними ВНЗ та установами Республіки Польща. З Краківською гірничо-металургійною академією ім. С. Стащіца університет реалізував спільні наукові проекти
з вивчення геологічної будови транскордонних територій,
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освітній проект за програмою ЄС TEMPUS. З 2011 р., на
підставі Угоди про спільну систему навчання та дипломування, на базі обох університетів успішно відбувається
сумісне навчання студентів Інституту нафтогазової інженерії, Інституту геології та геофізики, Інституту економіки
та управління в нафтогазовому комплексі та Інженерноекологічного інституту. Після завершення навчання магістри-випускники отримують подвійні дипломи українського і польського університетів.
З 1992 р. бере свій початок співробітництво з університетами Румунії, коли було підписано угоду з Університетом Норд м. Бая-Маре про співпрацю в галузі навчальнометодичної, науково-дослідної роботи, культури та
спорту. Тісні зв’язки між університетами підтримували ректори з румунської сторони, а саме: проф. др. інж.
Євген Пей, проф. др. інж. Міку Е, проф. др. інж. Дан Калін
Петер та ректор університету, проф. Є. І. Крижанівський.
У межах програми добросусідства «Румунія — Україна 2004–2006 рр.» університет спільно з Торговельнопромисловою палатою округу Марамуреш брав участь
у впровадженні транскордонного проекту співробітництва
RURCED (Румунсько-український регіональний центр
економічного розвитку). З 2007 р. університет бере участь
у програмах транскордонного і транснаціонального співробітництва спільно з Університетом Норд м. Бая-Маре
(Румунія), а саме в програмі транскордонного співробітництва «Угорщина — Румунія — Словаччина — Україна
HU-RO-SK-UA 2007–2013» та програмі транснаціонального співробітництва Південно-Східної Європи (European
Territorial Cooperation 2007–2013) спільно з Ясським національним інститутом інвестицій. У 2010 р. університет
виступив бенефиціаром (заявником) проекту «Забезпечення якості суспільно-орієнтованих освіти, досліджень
та розробок» (2010–2013), партнером якого став Технічний університет Кошице (Словаччина). Наступними проектами транскордонного співробітництва були: CONTENT — «Транскордонна інноваційна мережа трансферу
технологій» (Cross-border Innovation Network for Technology Transfer, 2013–2015 рр.; координатор — М. О. Карпаш)
та RuUaSoil — «Управління забрудненими нафтопродуктами ділянками землі» (The Management of The Contaminated Sites with Oil Products, 2013–2015 рр.; координатор — Я. О. Адаменко).
У 1996 р., з підписання угоди ректором Університету Реджайна (провінція Саскачеван, Канада) Дональдом Уельсом та ректором ІФНТУНГ Євстахієм Крижанівським, розпочалася співпраця, яка триває і сьогодні. Вона
здійснюється за такими напрямами:
– обмін студентами з метою їхнього навчання, науково-дослідної роботи та стажування;
– спільна навчальна та дослідницька діяльність;
– обмін професорсько-викладацьким складом задля
взаємозбагачення досвідом у науково-дослідній
роботі, лекціями, семінарами тощо.
Значний внесок у розвиток співпраці зробив перший проректор університету, проф. Ф. В. Козак. Одним із
найважливіших досягнень такої співпраці є зародження
Українсько-канадської програми наукового стажування,
яка дала змогу студентам ІФНТУНГ та студентам Університету Реджайни отримувати професійний досвід,
відповідно, у Канаді та Україні. Завдяки цій програмі за
час співпраці понад 60 студентів напрямів підготовки

Промова почесного консула Краківської гірничо-металургійної
академії ім. С. Стащіца, проф. Євстахія Крижанівського
на засіданні Сенату університету

«Нафтогазова справа», «Екологія», «Електропостачання та електрообладнання промислових підприємств»,
«Менеджмент організацій» ІФНТУНГ мали змогу пройти
тримісячне професійне стажування в Канаді, а саме в Університеті Реджайни та компаніях «СаскПауер», «Парк»
і «Міра». В результаті цього стажування 15 студентів після
закінчення ІФНТУНГ успішно продовжили своє навчання та отримали другий диплом магістра в Університеті Реджайни. Починаючи з 2007 р., ІФНТУНГ приймає
на стажування студентів Університету Реджайни на базі
факультетів (інститутів) університету, а також на практику в Карпатах. Окрім того, проводився інтенсивний
обмін академічними матеріалами та досвідом, а викладачі
ІФНТУНГ відвідували Університет Реджайни.
Університет довгий час співпрацює з провідними
установами Королівства Норвегії. В 2006 р. підписано
Меморандум про взаєморозуміння, на основі якого
почалася робота в межах двосторонньої Українськонорвезької освітньої програми «Енергоменеджмент
та енергоефективність», у результаті якої розроблено
навчальні посібники та здійснено підготовку спеціалістів (чотири випуски, 60 випускників), створено лабораторію з енергоаудиту, ліцензовано магістерську програму «Енергетичний менеджмент». У партнерстві

Презентація університету на технологічній ярмарці межах
проекту CONTENT в Університеті Мішкольца, Угорщина, 2015 р.
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з організацією PETRAD університет реалізовує проект «Модернізації нафтогазовидобувної галузі Україні
через навчання та розбудову потенціалу» за підтримки
Міністерства закордонних справ Норвегії. Досягнуто
домовленості з Університетом Ставангера щодо співпраці у науковій та освітній сферах. Університет бере
участь у реалізації проекту Україна — Норвегія «Професійна перепідготовка звільнених у запас кадрових
військовослужбовців Збройних сил України та інших
силових структур, членів їх сімей та сприяння їх працевлаштуванню», який реалізується з 2003 р. і фінансується Міністерством оборони Норвегії (2003–2007) та
Міністерством закордонних справ Норвегії (з 2008 р.).
Історія участі ІФНТУНГ в освітній програмі ЄС TEMPUS розпочалася в 2006 р. Загалом університет виконав
близько десять проектів за цією програмою. ІФНТУНГ
увійшов до числа найактивніших університетів в Україні. Першими грантовими проектами (координатор —
Л. Л. Зінюк), які реалізував університет за підтримки
представництва ЄС в Україні, були: «All-Ukrainian Network of ECTS Regional Consultant Points» («Всеукраїнська мережа регіональних консультаційних центрів
з кредитно-модульної системи») та «The Bologna Process
Promotion for Ukrainian Higher Education — After Bergen
(BO-UKRAINE)» («Запровадження болонського процесу
у вищу освіту України після Бергену»). Також впроваджувалися наступні проекти:

– 2007–2008: «Development of strategy of UA Students International Mobility Using the ECTS Opportunities» («Стратегія розвитку міжнародної
мобільності українських студентів із використанням можливостей кредитно-модульної системи»);
координатор — Л. Л. Зінюк;
– 2010–2013: «Innovation Cross-Universities Network
or Development of Partnership with Enterprises»
(UNINET) («Інноваційна міжуніверситетська
мережа для розвитку партнерських відносин із
підприємствами»); координатор — М. О. Карпаш;
«Е-Internationalization for Collaborative Learning»
(EICL) («Е-інтернаціоналізація для спільного навчання»); координатор — Л. Л. Зінюк;
– 2012–2015: «Support of Innovations Through
Improvement of Regulatory Framework for Higher
Education in Ukraine» (SpinOff) («Підтримка інновацій шляхом покращення нормативно-правової
бази для системи вищої освіти в Україні»); координатор — М. О. Карпаш; «iCo-op: Industrial Cooperation and Creative Engineering Education based on
Remote Engineering and Virtual Instrumentation»
(«iCo-op»: промислове співробітництво та креативна інженерна освіта на основі дистанційного навчання); координатор — Л. Л. Зінюк; «Національна
освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ-студентів»
(NEFESIE) («National Education Framework for
Enhancing IT Students» Innovation and Entrepreneurship»); координатор — І. З. Лютак;
– 2013–2016: «Вища інженерна освіта для екологічно
стійкого промислового розвитку» (HETES) («Higher
Engineering Training For Environmentally Sustainable Industrial Development»); координатор —
М. О. Карпаш; «Training in Automation Technologies
for Ukraine» (TATU) («Підготовка з технологій автоматизації для України»); координатор — Л. Л. Зінюк.
З 2011 р. в університеті діє Національний контактний
пункт (НКП) за напрямом «Енергетика», метою якого є
сприяння інтеграції українських ВНЗ до Європейського
наукового простору. У 2013 р. почав функціонувати НКП
«Безпечна, екологічно чиста та ефективна енергетика»
програми «Горизонт 2020». Його головним завданням
є підтримка українських організацій, університетів,

Презентація досягнень університету Торговому аташе
посольства США в Україні Д. Лінді, 2016 р.

Підписання двостороннього договору про співпрацю з Сучавським
університетом імені Штефана Великого, Румунія, 2015 р.

Міжнародний паливний конгрес,
2015 р.
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а також науково-дослідних інститутів, промислових підприємств та підприємств малого і середнього бізнесу, які
бажають брати участь у науково-дослідних програмах
ЄС, зокрема грантовій програмі досліджень та інновацій
«Горизонт 2020» та стати частиною Європейської наукової спільноти.
У 2013 р. університет став учасником проекту 7-ї Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій — 609570 «Побудова більш ефективного шляху від досліджень до інновацій
через співпрацю між країнами ЄС та Східного партнерства у сфері енергоефективності» («Building a More Effective Pathway Leading from Research to Innovation through
Cooperation between the European Union and Eastern Partnership Countries in the Field of Energy Efficiency»); координатор — М. О. Карпаш. Мета проекту — ефективне подолання розриву між дослідженнями та інноваціями, між
дослідниками і бізнесом, а також між країнами ЄС і Східного партнерства у сфері енергоефективності.
З 2011 р. відділ міжнародних зв’язків направляв викладачів, аспірантів і студентів університету на навчання
та стажування у провідних ВНЗ Великобританії, Франції та Німеччини за бюджетною програмою МОН України
2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації
студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном». Отримані прикладні результати проведених досліджень впроваджені в навчальний
процес та використовуються на кафедрах університету для
роботи над держбюджетними науково-дослідними працями. Завдяки досвіду, отриманому під час проходження
стажування, написано англомовні статті, монографію та
посібник. Ця програма створила передумови для інтеграції
української нафтогазової освіти в Європейський освітній та
науковий простір, а це спонукає проводити спільні наукові
дослідження, шукати шляхи їх комерціалізації, проводити
спільні конференції та симпозіуми, підвищувати студентську і викладацьку мобільність.
Значна робота відділу міжнародних зв’язків спрямована на направлення на стажування студентів університету в межах Міжнародної організації з обміну студентів IAESTE. Регіональний комітет організації діє
в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з 1994 р. IAESTE працює на засадах
еквівалентного обміну, тобто можливо відправити на стажування за кордоном саме стільки українських студентів,

скільки іноземних студентів будуть стажуватися в Україні. За час діяльності комітету IAESTE в університеті місцями стажування за кордоном було забезпечено більше
ніж 200 студентів ІФНТУНГ; така ж кількість іноземних
студентів пройшла стажування в Україні.
Також в університеті діє Міжнародна організація студентів економічних спеціальностей — AIESEC. За період
діяльності організації AIESEC студенти університету
побували в таких країнах: Польща, Чехія, Австрія, Німеччина, Єгипет, Греція, Фінляндія, Угорщина, Норвегія,
Данія, Австрія, Туреччина, Югославія, Хорватія, Словаччина та ін. За останні п’ять років через студентський обмін
направлено/прийнято понад 180 студентів.
У 2009 р. створено Івано-Франківське студентське відділення Спілки інженерів-нафтовиків (Society of Petroleum Engineers, SPE) — міжнародного об’єднання вчених,
інженерів, менеджерів, спеціалістів і студентів, кожен
з яких безпосередньо пов’язаний із нафтогазовою галуззю.
Мета їх діяльності — збір, поширення та обмін технічними
знаннями задля підвищення професійної компетентності
спеціалістів галузі за допомогою організації конференцій,
тренінгів, семінарів та публікацій наукових статей і журналів. За останні роки студенти за сприяння SPE змогли відвідати численні конференції, семінари та виставки
в Москві (Російська Федерація), Куала-Лумпурі (Малайзія), Лондоні (Великобританія), Суеці (Єгипет), Кракові
(Республіка Польща) та Будапешті (Угорщина).

Зустріч учасників проекту транскордонного
співробітництва в Технічному університеті Клуж Напока,
Румунія, 2015 р.

Делегація університету в Технічному університеті Кощице,
Словаччина, 2015 р. Зліва направо: В. Омельченко,
О. Мандрик, О. Витязь

Слухачі курсів отримують дипломи про перепідготовку в межах
проекту соціальної адаптації «Україна — Норвегія», 2015 р.

229

