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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ
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з перших днів створення університету й донині
безперервно триває інтенсивний процес будівництва, реконструкції та розширення матеріальнотехнічної бази.
Так, упродовж 1973–1995 рр. введено в експлуатацію навчальних корпусів, гуртожитків та інших споруд загальною площею 78 478 м2.
До успішного введення в експлуатацію нових споруд та розвитку матеріально-технічної бази університету немало зусиль доклали проректори, які
очолювали господарську частину університету:
М. В. Товарницький (1980–1995); М. М. Фернюк (1995–
2003); Я. Д. Федорів (2003–2012). У різні роки інженерну службу очолювали: Я. І. Коломиєць, В. І. Дутка,
С. Д. Терлецький, О. Р. Жигун, С. І. Улізько З 2016 р.
інженерною службою керує В. І. Іванов.
Для виконання завдань, пов’язаних із належною
організацією та проведенням навчального процесу,

наукової роботи й соціальних питань, у 2012 р. шляхом структурної реорганізації було створено Господарський комплекс Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
До його складу входять 12 підрозділів: експлуатаційно-господарський відділ; студентське містечко;
Спортивний комплекс ім. А. П. Гемби; відділ поточного та капітального ремонту; відділ матеріальнотехнічного забезпечення; відділ головного механіка;
відділ головного енергетика; відділ охорони праці
та безпеки життєдіяльності; навчально-наукова
виробнича автотранспортна лабораторія; служба
охорони і безпеки; студентська їдальня та чотири
кафе; відділ енергозбереження та енергоефективних технологій; а також три бази: база практик
«Факел» (с. Битків Надвірнянського району); база
відпочинку «Нафтовик» (с. Яблуниця Яремчанського району) і Дністровський інженерно-екологічний

Колектив комплексу. Зліва направо: перший ряд: інж І кат. ВМТЗ Г. М. Кузь, техн. І кат. ВМТЗ О. Я. Іванишин,
нач. відділу ОП Г. І. Семків, дир. студмістечка В. С. Качала; другий ряд: гол. енерг. О. Г. Гавриленко, нач. відділу кап. та поточ.
ремонту Ю. Б. Федорків, гол. інж. С. І. Улізько, пом. ректора — дир. ГКУ А. Я. Дівнич, нач. відділу енергозабезп. і енергозбереж.
В. І. Іванов, ст. майст. відділу кап. і поточ. ремонту М. М. Крупка, нач. служби безпеки і охорони О. А. Мороз; третій ряд:
нач. штабу цивіл. оборони А. А. Сіроцінський, гол. мех. І. Й. Закутинський, нач. експлуат.-госп. відділу М. О. Довганич,
зав. навч.-наук. вироб. автотрансп. лаб. Р. М. Осадца, дир. спорткомплексу П. Я. Бажан
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навчально-науковий виробничий протипаводковий
полігон (с. Маріямпіль, Галицький р-н).
Сьогодні Господарський комплекс університету —
це понад 470 співробітників. Цей професійний і злагоджений колектив очолює А. Я. Дівнич.
Ректорат і директор студентського містечка
В. С. Качала повсякчас зосереджує увагу на вирішенні
соціальних проблем, зокрема на покращенні умов
проживання у гуртожитках. Фактично всі студенти,
які потребують житла, забезпечені місцями в гуртожитках.
Повноцінний навчальний процес неможливий без
створення належних умов щодо зміцнення здоров’я
студентів та працівників університету, занять фізкультурою і спортом. До послуг студентів: стадіон,
легкоатлетичний манеж, плавальний басейн, шість
спортивних залів, філія міської поліклініки № 2, санаторій-профілакторій «Бадьорість» та база відпочинку
«Нафтовик» у Карпатах.
В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу успішно реалізується
програма
«Енергозбереження
та
енергоефективність» із використанням енергозберігальних та відновлювальних джерел енергії.
Так, упродовж 2000–2013 рр. збудовано та встановлено дев’ять газових котелень, що дозволило
зменшити витрати на опалення та забезпечити
нормальний температурний режим у навчальних
корпусах університету. У 2016 р. для забезпечення
теплового режиму в головному корпусі встановлено тепловий пункт із застосуванням системи
електротеплоакумуляційного нагрівання. Впровадження цієї системи зменшило витрати природного газу на опалення.
Для підігрівання води в басейні та душових спортивного комплексу в 2013 р. встановлено
сонячну теплову станцію. Впровадження сонячної
станції дозволило використовувати басейн цілий
рік, зменшити використання природного газу.
В 2013 р. на даху Інноваційно-виставкового
комплексу була встановлена сонячна фотоелектрична станція яка забезпечує освітлення цього
комплексу. В 2017 р. буде завершено впровадження
потужного 100 кВт теплового насоса. Тепловий

насос буде використовувати енергію підземних
ґрунтових вод, що дозволить обігрівати навчальний
корпус № 7. Проводяться роботи з використання
нафти власного видобутку для опалення корпусів
університету.
У більшості навчальних корпусів та корпусі
Науково-технічної бібліотеки замінено вікна, проведено реконструкцію актового залу, ремонт лекційних і лабораторних аудиторій тощо.

Сонячна теплова станція спорткомплексу

Сонячні батареї на Інноваційно-виставковому комплексі
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Народилася в 1963 р. у м. Івано-Франківську. Вищу освіту здобула в Івано-Франківському інституті нафти і газу, отримавши диплом
інженера за спеціальністю «Автоматизація
і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів». Трудовий шлях розпочала на кафедрі деталей машин та теорії машин і механізмів ІФІНГ, з 2008 р. обіймала посаду провідного
інженера експлуатаційно-господарського відділу
Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу. З метою одержання
знань з економіки та управління в 2010 р. успішно
закінчила Інститут післядипломної освіти й отримала кваліфікацію «менеджер-економіст».
Як
директор
Господарського
комплексу
(з 2012 р.), весь професійний досвід, зокрема отриманий за кордоном, ефективно впроваджує в господарську діяльність університету.
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