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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Ц ЕНТР
МІЖ НАР ОДНОЇ
ІНТЕГ РАЦ ІЇ
В И Щ ОЇ ОС В ІТИ

Ц

ентр міжнародної інтеграції вищої освіти (ЦМІ)
організовано згідно з ухвалою Вченої ради
Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу та наказом ректора в липні
2013 р.
Мета діяльності ЦМІ — створення системного
організаційного, технічного й інформаційно-методичного середовища для забезпечення належного рівня
міжнародної діяльності університету щодо академічної мобільності викладачів та студентів ІФНТУНГ,
організації набору та навчання іноземних громадян,
дотримання міжнародних стандартів якості освітніх
послуг, формування єдиної інтернаціональної студентської громади в університеті.
Робота центру спрямована на виконання таких
завдань:
– сприяння зміцненню позиції університету на
міжнародному ринку освітніх послуг;
– підвищення академічної мобільності студентів
та професорсько-викладацького складу вишу;
– організація доуніверситетської підготовки іноземних громадян;
– забезпечення надання освітніх послуг іноземним
громадянам за ОКР «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» та «доктор наук»:
– координація роботи факультетів, кафедр, окремих підрозділів університету задля вдосконалення організації навчання іноземних студентів;
– сприяння психологічній та правовій адаптації іноземних громадян до умов навчання у ВНЗ
України.
Виконання цих завдань забезпечують такі підрозділи ЦМІ: сектор організації навчання іноземних студентів, відділення підготовки іноземних громадян до вступу у ВНЗ, сектор академічної
мобільності.
СЕКТОР ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Перший набір студентів-іноземців відбувся
в 1991 р. Слухачами підготовчого відділення стали
четверо громадян Індії та семеро громадян Пакистану. Організацією навчання іноземних студентів
займався проректор інституту, канд. геол.-мін. наук,
доц. В. П. Степанюк.
Значний внесок у підготовку перших слухачів зробили викладачі підготовчого відділення

Н. Ф. Будуйкевич та О. О. Скорик, які, крім
вивчення мови, допомагали іноземцям адаптуватися в новому освітньому середовищі, відкривали їм неповторну палітру культури нашої держави, організовуючи екскурсії до історичних місць
Західної України.
У 1992 р. навчання іноземних громадян у ВНЗ
України було переведено на контрактну основу.
У 1995 р., у зв’язку з необхідністю посилення
ефективності організації міжнародної діяльності,
організовано відділ міжнародних зв’язків, який
очолив проректор з міжнародної діяльності, канд.
техн. наук, доцент кафедри нафтового обладнання
Ю. І. Порайко. Його помічниками в роботі зі студентами-іноземцями стали канд. техн. наук, доцент кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових
родовищ Р. М. Попадюк та начальник паспортного
столу М. С. Лилак.
Упродовж 2002–2006 рр. факультет навчання іноземних студентів очолював канд. техн. наук, доцент
кафедри транспорту та зберігання нафти і газу
М. П. Возняк. У цей період чисельність іноземних студентів досягла 60 осіб. Важливий внесок у підготовку
студентів-іноземців нафтогазових спеціальностей
зробили викладачі кафедр розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ та буріння нафтових
і газових свердловин Р. М. Кондрат, Р. М. Попадюк,
Я. С. Коцкулич, В. С. Бойко та ін.
У 2006–2008 рр. посаду декана обіймав канд.
техн. наук, доцент кафедри транспорту та зберігання нафти і газу В. П. Лісафін, а в 2008–
2013 рр. — канд. техн. наук, професор кафедри
розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ О. Р. Кондрат.
У липні 2013 р. факультет навчання іноземних
студентів було ліквідовано та створено Центр організації навчання іноземних студентів.
Координації складних процесів організації,
супроводу та моніторингу навчання іноземних студентів сприяють провідні інженери І. П. Литвин,
О. В. Тимків, інженери І категорії М. О. Чуловська
та І. В. Підлеснюк. Працівники сектору міграційної роботи та поселення М. В. Оффе та Т. В. Смілянець забезпечують дотримання міграційного законодавства.
Сьогодні в ІФНТУНГ навчаються понад 600 іноземних громадян із 42 країн світу.
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Народилася 3 липня 1960 р.
Information Service). В межах програми
у с. Семаківці Городенківського району
«Junior Faculty Development Program»
Івано-Франківської області. У 1983 р.
працювала викладачем у Мовній школі
з відзнакою закінчила Київський дердля дипломатичних працівників (Dipжавний університет імені Т. Г. Шевlomatic Language Services) в Арлінгтоні
ченка за спеціальністю «Романо-гер(штат Вірджинія) та Міжнародній мовманські мови і література» та здобула
ній школі (International Language School)
кваліфікацію філолога, викладача
у Вашингтоні.
англійської та французької мов, переАвтор більше ніж 100 наукових та
кладача англійської мови. У 2011 р.
навчально-методичних публікацій, серед
захистила дисертацію на тему «Педагояких: десять посібників серії «Topics &
гічні умови реалізації компетентнісного
Beyond» (шість із яких отримали гриф
підходу у професійній підготовці майМОН України); посібники з міжкультур#
бутнього документознавця».
ної комунікації, засобів масової комуніка. (+&
В ІФНТУНГ працює з 1983 р. Обіції, презентації науково-дослідної інфор   )
ймала посади викладача та старшого
мації, педагогіки («Компетентнісний
    
викладача кафедри іноземних мов,
підхід у професійній освіті: історія, тео )
доцента кафедри документознавства та
рія, практика»); довідник із докуменінформаційної діяльності. З 2013 р. пратознавства та інформаційної діяльності;
цює доцентом кафедри філології та перекладу.
словник з економіки та фінансів, словник з теорії комуніУпродовж 1996–1997 н. р. проходила стажування кації, дискурсу та тексту; самовчитель з англійської мови
в Університеті імені Джорджа Вашингтона як стипен- (рівень Intermediate Plus); практикуми з ділової англійдіат Інформаційного агентства США (United Nations ської мови, теорії комунікації, редагування перекладу.

ВІДДІЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
ДО ВСТУПУ У ВНЗ
Заячківська Анжеліка Вікторівна — завідувач відділення.
Народилася 17 листопада
1968 р. у м. Ташкенті (Узбекистан).
У 1991 р. з відзнакою закінчила
Московський державний педагогічний університет. У відділі
міжнародних зв’язків ІФНТУНГ
почала працювати в 1992 р. як спеціаліст по роботі з іноземними громадянами. Була одним із перших
А. В. Заячківська
викладачів російської та української мов для іноземних студентів.
Упродовж 2005–2014 рр. працювала викладачем підготовчого відділення для іноземців Івано-Франківського національного медичного університету. У 2012 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю «Теорія і методика професійної
освіти». За час своєї професійної діяльності А. В. Заячківська займалася мовною підготовкою студентів-іноземців
з таких країн, як Болгарія, В’єтнам, Гана, Еквадор, Йорданія, Ірак, Індія, Єгипет, Камерун, Китай, Конго, Монголія, Намібія, Нігерія та ін.
У 2011 р. створено відділення підготовки іноземних
громадян до вступу у ВНЗ України (ВПІГ), яке очолив
канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри загальної та прикладної фізики О. Є. Федоров. З 2016 р. посаду завідувача
відділення обіймає А. В. Заячківська.
Метою відділення є підготовка іноземних громадян до
вступу у ВНЗ України, вивчення ними державної мови
і мови навчання, а також сприяння у соціально-психологічній та культурній адаптації іноземців до умов навчання і проживання в Україні.

СЕКТОР
АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
Храбатин Роман Ігорович — завідувач сектору.
Народився
20
липня
1974 р. у м. Івано-Франківську.
Навчався в Чернівецькому державному університеті, який
закінчив з відзнакою. У 1997 р.
виграв стипендію на рік навчання в Університеті AILUN
(м. Нуоро, Італія) за напрямом
«Сьомий передовий курс оптичР. І. Храбатин
ної технології». З 1998 р. працює
в ІФНТУНГ, де закінчив аспірантуру та пройшов перекваліфікацію на інженера-програміста. У 1999 р. здобув науковий ступінь кандидата
фізико-математичних наук, захистивши дисертацію,
а в 2012 р. йому було присвоєно вчене звання доцента.
Автор 75 наукових праць.
Сектор академічної мобільності створено в березні
2015 р. у складі Центру міжнародної інтеграції вищої
освіти. Його очільником став доц. Р. І. Храбатин, а провідним інженером — Г. С. Салижин.
Основні напрями діяльності сектору:
– міжнародна діяльність університету, пов’язана
з академічною діяльністю ІФНТУНГ;
– діяльність університету за програмою подвійних
дипломів, у межах якої випускники ІФНТУНГ
отримають два дипломи: диплом закордонного університету-партнера та диплом ІФНТУНГ;
– діяльність університету за програмою ЕRAZMUS+;
– організація проведення нострифікації освітніх документів іноземних студентів.
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