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Р

оком заснування Музею історії університету
вважається 1975, коли, згідно з наказом ректора
ІФІНГ, проф. Б. М. Локотоша було започатковано роботу єдиного в Україні музею, який відображає
поступ вітчизняної нафтогазової освіти.
З розвитком навчального закладу з’являлися нові
музейні експонати. Спочатку експозиція музею розміщувалася в головному корпусі інституту. Готуючись
у 2007 р. до відзначення 40-річчя навчального закладу,
з ініціативи ректора, проф. Є. І. Крижанівського було
вирішено створити новий Музей історії університету. Йому було відведено окреме сучасне приміщення
у виставково-інноваційному комплексі, виготовлено нові
планшети та експозиції, упорядковано музейні фонди.
Важливі зміни в роботі музею відбулися у 2016 р.,
коли у лютому цього року його було закріплено за кафедрою історії та політології. Завідувачу кафедри,
проф. Я. І. Мандрику було доручено організувати
роботу музею. У березні 2016 р., згідно з наказом ректора, було затверджено Положення про музей історії
університету, який тепер є підрозділом кафедри історії та політології.
Музейні фонди висвітлюють багаторічну історію
єдиного в Україні нафтогазового навчального закладу.
Вони віддзеркалюють і давно минулі події, і ті, що відбулися недавно (через низку тематичних експозицій).
Ці матеріали пов’язані як із хронологією розвитку,
так і з персоналіями — видатними викладачами, науковцями, студентами та випускниками університету.
Особливо цінними є експонати наукового і навчального
характеру, особисті речі, книги відомих в Україні та за
її межами визначних фахівців нафтогазової галузі, які
в різні роки працювали у навчальному закладі, і яких,
на превеликий жаль, із нами вже немає.
Велике значення в музеї надається історії видобутку нафти і газу, етапам зародження нафтогазової
освіти в Україні, витоки якої походять із Галичини.
У музеї дбайливо зберігаються документи, пов’язані
зі становленням університету, літописи його факультетів (тепер — інститутів) і кафедр. Крім того, він містить
безліч інших унікальних історичних матеріалів, фотографій, картин, сувенірів з усього світу.
Розпочинають експозицію музею портрети та
інформаційні відомості про перших ректорів навчального закладу. Окремий стенд присвячений діяльності
нинішнього ректора університету, академіка НАН
України, проф. Є. І. Крижанівського.

В музеї представлені планшети й експонати
факультетів, інститутів та підрозділів університету з
часу заснування ІФІНГ до сьогоднішніх днів.
Найбільш цінними є ті частини експозиції, котрі розповідають про видатних науковців і викладачів університету, яких вже з нами немає і які уособлюють цілу
епоху, є прикладом для наступних поколінь. Серед
них: професори О. М. Снарський, Г. А. Штамбергер,
В. М. Кляровський, Й. В. Перун, Ю. Г. Гаген, Л. М. Сайдаковський, І. І. Кравченко, І. М. Кухтін, Ю. М. Бугай та ін.
Окреме місце відведено інститутам, які в ті роки
входили до складу університету: гуманітарної підготовки, фундаментальної підготовки, післядипломної
освіти, Науково-дослідний інститут нафтогазової енергетики і екології. Останній представлений великою експозицією наукових розробок, які відображають розвиток на той час науки на факультетах і кафедрах,
частина яких виставлена в музеї, а більшість знаходиться в окремому приміщенні демонстраційного залу.
Тут же представлені здобутки наукових шкіл професорів О. М. Адаменка, В. С. Бойка, В. Я. Грудза, Л. М. Заміховського, І. С. Кісіля, Р. М. Кондрата, Я. С. Коцкулича,
Є. І. Крижанівського, Б. Й. Маєвського, М. А. Мислюка,
О. О. Орлова, Ю. Д. Петрини, Г. Н. Семенцова, Л. С. Шлапака та Р. С. Яремійчука. Також на окремих планшетах висвітлена діяльність Науково-технічної бібліотеки,
відділу міжнародних зв’язків, Інформаційно-обчислювального центру, Тренажерного бурового центру, кафедри фізичного виховання та спорту, відділу інтелектуальної власності та інформаційних технологій.
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