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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

В ІДДІЛ КАДР ІВ

Р

ушійною силою кожного ВНЗ, безумовно, є
його кадри. Відділ кадрів — один із структурних підрозділів закладу, на який покладено
обов’язки
реалізації його кадрової політики. Спеці  !%
алісти
відділу
проводять аналітичну й оперативну
 ;&
роботу, здійснюють виконавчі, розпорядчі, контроA 
люючі та координаційні функції у сфері управління
 
персоналом.
Відділ кадрів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу був створений одночасно із заснуванням вишу та діяв упродовж усього часу як один з основних підрозділів,
що забезпечував роботу університету як самостійного ВНЗ.
Народився 1 жовтня 1974 р. у с. Підмихайлівці
За 50 років існування університету відділ кадрів
Рогатинського району Івано-Франківської області.
очолювали: у 1967–1968 рр. — С. Г. Облогін; у 1968–
У 2000 р. здобув вищу освіту у Прикарпатському на1983 рр. — Д. І. Човганюк; у 1983–1984 рр. — О. Ф. Гриціональному університеті імені Василя Стефаника
ньов; у 1984–2008 рр. — І. П. Афтанас.
за спеціальністю «Правознавство». У 2007 р. закінЗ травня 2008 р. до сьогодні обов’язки начальчив магістратуру ІФНТУНГ за спеціальністю «Дерника відділу кадрів виконує О. А. Квасниця.
жавна служба» за спеціалізацією «Адміністративний
До колективу відділу кадрів входять: заступменеджмент». За роки трудової діяльності в ІФНТУНГ
ник начальника З. С. Іванус; провідні інжеОлег Андрійович обіймав посади: лаборанта кафедри
нери Г. Я. Чміль, М. Я. Бойко; інженер І категорії
інженерної та комп’ютерної графіки, юрисконсульта,
Л. М. Шпікула; старший інспектор Л. М. Полех;
помічника ректора, начальника юридичного відділу.
інспектор М. С. Саварин.
З 2008 р. працює начальником відділу кадрів універКадрова служба — візитна картка навчального
ситету.
закладу. Від того, як у ній організовано роботу з працівниками відділів, як розроблено документаційне
забезпечення управління, складається загальне враження про заклад.
Реалізація основних функцій кадрової
роботи вимагає висококваліфікованих, професійно здібних працівників
відділу. У цьому аспекті колектив відділу кадрів Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу успішно виконує покладені на нього обов’язки, які полягають
у кадровому забезпеченні навчальновиховного процесу, підборі, розподілі та раціональному використанню
кадрів. Підбір і розподіл кадрів з урахуванням спеціальності та кваліфікації, розкриття ділових і моральних
якостей працівників дозволяє позитивно вирішувати питання зміцнення
Колектив відділу. Зліва направо: Л. М. Полех, З. С. Іванус, О. А. Квасниця,
М. Я. Бойко, Л. М. Шпікула, Г. Я. Чміль
трудової дисципліни.
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