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абораторія організації практик і зв’язку
з виробництвом функціонує у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з 1994 р. Першим її очільником став
ветеран праці університету В. І. Мішта. Його багаторічна праця, організаторські здібності, знання і досвід
сприяли успішній практичній підготовці студентів та
їх майбутньому працевлаштуванню.
З 2007 р. лабораторією завідує О. В. Юрчишин. Також до штату лабораторії організації практик і зв’язку з виробництвом входять: методист
вищої категорії О. П. Назаренко; методисти І категорії Г. О. Третяк, Н. М. Писків; провідні інженери
Н. М. Чеверда та Н. В. Литвинець.
Основні функції лабораторії:
– організація практичної підготовки майбутніх спеціалістів, що дозволяє студентам оволодіти методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їхньої майбутньої професії,
здобути практичні навички під час проведення
виробничих та переддипломних практик, виявити «слабкі» ділянки у технологічному процесі
на виробництві, що сприяє розвитку дослідницьких, інженерних і конструкторсько-технологічних здібностей;
– сприяння працевлаштуванню випускників,
що відбувається в тісній співпраці навчального закладу з виробничими підприємствами,
організаціями та установами-замовниками
спеціалістів шляхом створення банку даних
потенційних місць роботи; здійснення зв’язку
з державною службою зайнятості; проведення
зустрічей випускників з провідними фахівцями
підприємств;
– організація і виконання договірних відносин при
наданні університетом платних освітніх послуг
з підготовки фахівців, що регламентуються Законом України «Про вищу освіту»; контроль за своєчасним надходженням коштів та надання платної
освітньої послуги — навчання за кошти цільового
пільгового державного кредиту.
Результатом праці колективу лабораторії є тисячі
випускників, які, здобувши в університеті глибокі теоретичні знання та професійно-практичну підготовку,
отримали направлення на роботу й успішно працюють
у різних галузях народного господарства України та
за її межами.
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Народилася 1 січня 1962 р. в м. Калуші ІваноФранківської області. Після закінчення четвертого
класу разом із сім’єю переїхала за місцем роботи
батька до м. Івано-Франківська. У 1979 р. завершила навчання в Івано-Франківській середній школі
№ 3. Цього ж року вступила до ІФІНГ на спеціальність «Економіка і організація нафтової і газової промисловості», який закінчила в 1984 р. Опісля працювала на заводі «Індуктор», у проектному інституті
«Агропроект».
З 1995 р. працює в ІФНТУНГ: спочатку на посаді
інженера, згодом — методиста відділу зв’язків
з виробництвом. З 2007 р. очолює лабораторію організації практик і зв’язку з виробництвом.
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