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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

В И ДАВ НИ Ц ТВ О

Р

оль книги в процесі навчання переоцінити важко. Ректорат університету приділяв значну увагу питанню створення власної поліграфічної бази, оскільки специфіка навчання
в нафтогазовому виші вимагає вивчення великої кількості дисциплін, які не є поширеними в системі підготовки інженерних кадрів в Україні загалом.
З початку 70-х рр. ХХ ст. професорсько-викладацький колектив інституту головним чином займався
підготовкою до видання необхідної навчально-методичної літератури. Для її друку було створено дільницю оперативної поліграфії, оснащену ротаторами
та електрографічною копіювальною технікою.
Зі зміцненням матеріально-технічної бази університету розвивалася і його
поліграфічна дільниця: впроваджено нові технології в підготовці видань до друку, освоєно нове сучасне поліграфічне
обладнання, запущено у виробництво дві офсетні машини, що
значно збільшило якість і кількість випущеної продукції.
Очолює видавництво проЯ. Ю. Струж
ректор
з науково-педагогічної
Начальник
роботи,
д-р техн. наук, проф.
редакційно-видавничого
О.
М.
Мандрик.
відділу

У структурі видавництва працюють:
1. Редакційно-видавничий відділ (начальник —
Я. Ю. Струж);
2. Навчально-виробнича лабораторія комп’ютерної
підготовки видань (завідувач лабораторії —
С. В. Кудла);
3. Навчально-виробнича лабораторія поліграфічних послуг (завідувач лабораторії — О. О. Заячківський).
Навчально-виробничу лабораторію комп’ютерної
підготовки видань створено в 1994 р. при кафедрі
автоматизованого проектування з ініціативи тодішнього завідувача кафедри, канд. техн. наук, доц.
П. В. Юрковського. Становлення та розвиток матеріально-технічної бази лабораторії відбувалися за
безпосередньою участю першого завідувача цього
підрозділу — І. І. Костриби. Багато зусиль для підвищення професійного рівня співробітників доклала
незмінний протягом багатьох років технічний редактор О. М. Коломиєць. З 1998 р. лабораторію очолює С. В. Кудла. Сьогодні над розробленням оригінал-макетів поліграфічної продукції працюють:
О. Р. Луканюк, І. М. Король, В. І. Медвідь, Г. І. Романюк. Основними завданнями лабораторії є виготовлення оригінал-макетів навчальних посібників, підручників, монографій, конспектів лекцій та інших
навчально-методичних видань, науково-технічних
фахових журналів і збірників тощо.

Колектив навчально-виробничої лабораторії комп’ютерної
підготовки видань. Зліва направо: пров. інж. О. Р. Луканюк,
інж. ІІ кат. І. М. Король, зав. лабораторії С. В. Кудла,
технік І кат. В. І. Медвідь, інж. І кат. Г. І. Романюк

Колектив навчально-виробничої лабораторії
поліграфічних послуг. Зліва направо:
оператор О. Й. Кубрак, зав. лаб. О. О. Заячківський,
пров. інж. О. М. Петрівська
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Згідно з Наказом ректора від травня 1999 р.,
було створено видавництво університету, а вже
в 2002 р. видавництво отримало свідоцтво про внесення його як суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої справи (серія ІФ № 18) і має
свій ідентифікатор у системі Міжнародної стандартної нумерації книг ISBN-978. Це свідчить про
те, що видавництво ІФНТУНГ — сучасний видавничо-поліграфічний комплекс, який виконує основні види редакційно-видавничих, додрукарських та
поліграфічних робіт.
Головними напрямами діяльності видавництва
є: забезпечення навчального процесу підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій, практикумами, методичними вказівками; друкування науково-технічних журналів, монографій,
матеріалів науково-технічних конференцій, авторефератів, дисертацій тощо.
Навчально-виробничу лабораторію поліграфічних послуг (НВЛПП) у ІФНТУНГ створено
в 2004 р. Основне її завдання — виготовлення студентських (учнівських) квитків державного зразка.
Маючи статус інформаційно-виробничого Вузла ІВС
«ОСВІТА», НВЛПП виготовляє студентські (учнівські) квитки на власній технологічній базі безпосередньо в м. Івано-Франківську, що значно прискорює процес їх отримання студентами та учнями
навчальних закладів усіх рівнів акредитації в західних регіонах України.
Щорічно лабораторія проходить сертифікацію якості
карток студентських/учнівських квитків державного
зразка щодо відповідності технічним вимогам до апаратно-технічного комплексу (на всіх технологічних етапах виготовлення студентських/учнівських квитків),
забезпечення заходів щодо захисту інформації, наявності необхідних дозволів та документів щодо статусу
інформаційно-виробничого вузла ІВС «ОСВІТА».
За роки своєї діяльності видавництво випустило понад 300 найменувань навчально-методичної
літератури, більше ніж 120 назв книжкових видань,
серед яких: монографії, підручники, посібники, конспекти лекцій; більшість із них отримали гриф МОН
України.
Важливим напрямом роботи видавництва є підготовка науково-технічних періодичних фахових
видань. Серед них: «Вісник ІФНТУНГ», який виходить тематичними випусками, науково-технічні журнали «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ», «Нафтогазова енергетика», «Прилади і методи
контролю якості», «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування». Також друкуються збірники статей і тез за матеріалами науково-практичних конференцій, семінарів тощо.
Видавництво сповна забезпечує навчальний процес в університеті літературою всіх видів, а структурні підрозділи — необхідною поліграфічною продукцією.
Книги, надруковані у видавництві, мають визнан
ня серед наукової громадськості та студентів не лише
завдяки змісту, але і якісному поліграфічному відтворенню.

Навчально-методична і наукова література
видавництва

Навчальна і наукова література видавництва
ІФНТУНГ відома і поза межами університету. Видавництво розповсюджує свої книги і журнали у ВНЗ,
надсилає їх до найбільших бібліотек України, на підприємства та в організації нафтогазового комплексу.
Вся ця робота лягає на плечі висококваліфікованого колективу. Вже багато років у видавництві плідно
трудяться ветерани праці, досвідчені фахівці своєї
справи: К. М. Назаренко, Ю. К. Журавльов, Г. Г. Єрмакова, М. М. Большева, Н. В. Олексюк, О. М. Марчук,
О. Р. Луканюк, Г. І. Романюк, І. М. Король та ін.
Видавництво ІФНТУНГ неодноразово відзначалося Книжковою палатою України та Міністерством
освіти і науки України, отримувало нагороди за найкращі підручники та посібники.

251

Колектив редакційного відділу. Зліва направо: перший
ряд: зав. лаб. Я. В. Федуняк, техн. І кат. М. М. Большева,
техн. У. В. Макух; другий ряд: пров. інж. Н. В. Олексюк,
пров. інж. О. М. Марчук, інж. М. Я. Ярчук, техн. І кат.
Г. І. Єрмакова, техн. І кат. С. З. Мудра, техн. І кат.
О. М. Сітко, техн. І кат. Г. М. Дацко

