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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
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риймальна комісія ІФНТУНГ функціонує
з моменту заснування навчального закладу.
Основною її функцією є координування профорієнтаційної роботи та вступної кампанії в університеті.
Приймальна комісія забезпечує інформування вступників та громадськість з усіх питань вступу до ІФНТУНГ;
проводить консультації з питань вибору спеціальності.
Підрозділ організовує Дні майбутнього студента,
на яких випускники загальноосвітніх навчальних
закладів та ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації мають можливість ознайомитися з університетом, поспілкуватися з директорами інститутів і завідувачами
випускових кафедр. Безпосередньо в період вступної кампанії Приймальна комісія організовує прийом
заяв і документів від вступників та координує діяльність усіх структурних підрозділів університету щодо
створення належних умов її проведення.
Очолює Приймальну комісію ректор університету Є. І. Крижанівський, який відповідає за виконання покладених на підрозділ завдань і здійснення
ним своїх функцій. Заступником голови є перший проректор Ф. В. Козак, який одночасно координує роботу
підготовчого відділення університету. Відповідальний
секретар комісії та його заступники призначаються
згідно з наказом ректора університету з-поміж провідних науково-педагогічних працівників ВНЗ.
У різні роки відповідальними секретарями Приймальної комісії були: М. І. Оринчак, Б. С. Бережницький,

Колектив підрозділу. Зліва направо: І. І. Шостаківський,
А. Р. Юрич, А. І. Демків, Л. Й. Німчук, Я. В. Штанько,
Я. М. Коваль

О. Є. Федоров, О. Г. Дзьоба, В. Р. Процюк, В. М. Сенчішак,
Я. В. Василишин, М. П. Мазур, Я. В. Штанько. З 2016 р.
обов’язки відповідального секретаря виконує доцент кафедри буріння нафтових і газових свердловин А. Р. Юрич.
Виконувати поставлені завдання відповідальному секретарю допомагають заступники: доцент кафедри нафтогазової геофізики Я. М. Коваль, асистент кафедри нафтогазового обладнання І. І. Шостаківський, а також методисти
вищої категорії А. І. Демків та О. Й. Німчук.
У 2003 р. Приймальною комісією було впроваджено систему складання вступних іспитів шляхом
комп’ютерного тестування, що дало змогу об’єктивно
оцінювати рівень знань вступників. Система успішно
функціонує і сьогодні при проведенні як вступних іспитів, так і міжсесійного контролю на всіх спеціальностях.
Зважаючи на бурхливий розвиток інформаційних
технологій та запит на актуальну інформацію, працівники підрозділу здійснюють інформаційний супровід
сторінки Приймальної комісії на сайті університету та
спільнот у соціальних мережах, де постійно публікують
інформацію та новини, що стосуються вступної кампанії, життя студентства та навчального закладу.
Важливим структурним навчальним та науковометодичним підрозділом ІФНТУНГ є підготовче відділення, яке сумісно з іншими підрозділами університету здійснює професійну орієнтацію, підвищення рівня
базових знань і підготовку громадян України для вступу.
Довузівська підготовка в університеті бере свої
витоки з 1969 р., коли було створено підготовче відділення, що готувало до вступу у ВНЗ молодих людей із
виробничим стажем та демобілізованих із лав Радянської армії. Його завідувачами у різні роки були: доц.
Г. Г. Кізима (1969–1971), проф. В. Ю Твердохліб (1972–
1992), доц. Н. Ф. Будуйкевич (1992–1994). У 1994 р. на
базі підготовчого відділення було створено факультет довузівської підготовки, а відділення увійшло до
його складу. Першим деканом факультету став доц.
Я. В. Василишин, потім тривалий час його очолював
доц. В. М. Сенчішак. У 2009 р., після запровадження
обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання для
вступників, факультет довузівської підготовки було
реорганізовано у підготовче відділення. Зараз його очолює Я. В. Штанько. Нині метою навчання у підготовчому
відділенні є систематизація та впорядкування знань
випускників, поглиблене вивчення окремих аспектів
загальноосвітніх предметів, знання яких необхідні для
складання ЗНО та подальшого здобуття освіти.
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