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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

НАВ Ч АЛ Ь НОНАУ КОВ И Й Ц ЕНТР
П Р ОФ ЕС ІЙ НОЇ
П ІДГОТОВ КИ
І П РАК ТИ К И
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авчально-науковий центр професійної підготовки і практики створено в 2005 р. на базі
відділення робітничих професій з ініціативи
доцента кафедри технології нафтогазового машинобудування А. Г. Панчука, який і здійснює керівництво
підрозділом.
Створення центру було зумовлене вимогою підприємств нафтогазової галузі щодо обов’язкової наявності у студентів, направлених на практику або, за
розподілом, на роботу, посвідчення про базову робітничу професію, наприклад, «Помічник бурильника…»,
«Оператор із видобування…», тощо. У зв’язку з цим,
після отримання ліцензії було організовано професійно-технічне навчання студентів університету за
низкою професій.
Того ж року була укладена угода з Івано-Франківським обласним центром зайнятості щодо навчання та підвищення кваліфікації безробітних, зокрема за напрямом
«Основи адміністрування програми бухгалтерського
обліку «1С Підприємство». З того часу підрозділ щороку

бере участь у тендерах центру зайнятості та проводить
навчання безробітних за вищезгаданим напрямом.
Нині Навчально-науковий центр професійної підготовки і практики:
1. Проводить лабораторні заняття для студентів
стаціонарної форми навчання Інституту інженерної
механіки за спеціальностями «Технологія нафтогазового машинобудування», «Комп’ютеризоване
машинобудівне виробництво» на базі лабораторії верстатів із числовим програмним керуванням, лабораторії слюсарних технологій, лабораторії
електротехніки, механічної та заготівельно-зварювальної дільниць.
2. Організовує та проводить ознайомлювальну та
виробничу практики для студентів II–III курсів за
спеціальностями «Технологія нафтогазового машинобудування» та «Комп’ютеризоване машинобудівне
виробництво».
3. Здійснює професійно-технічне навчання студентів університету за наступними професіями:

Колектив ННЦ ППП. Зліва направо: перший ряд: навч. майстер (зварювальна справа) М. І. Кліщ, комірник Л. К. Дуркач,
зав. складу Я. М. Іванків, пров. інж. Л. М. Вінявська, дир., доц. А. Г. Панчук, інж. Ю. В. Медвідь, навч. майстер (слюсарна
справа) О. Б. Лиско, навч. майстер (токарна справа) І. Я. Бернат; другий ряд: пров. інж. І. А. Новицька, майстер вироб. навч.
М. М. Філоненко, майстер вироб. навч. В. О. Мельник, майстер вироб. навч. Я. М. Корпан
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– «Оператор верстатів з числовим програмним керуванням»;
– «Слюсар з ремонту автомобілів»;
– «Слюсар з механоскладальних робіт»;
– «Верстатник широкого профілю»;
– «Зварник пластмас»;
– «Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування»;
– «Спостерігач за забрудненням природного середовища»;
– «Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ»;
– «Оператор з добування нафти й газу»;
– «Моторист бурової установки»;
– «Слюсар з обслуговування бурових»;
– «Електрогазозварник»;
– «Стропальник».
4. Підвищує кваліфікацію безробітних на замовлення Івано-Франківського обласного центру зайнятості за напрямом «Основи адміністрування програми бухгалтерського обліку «1С Підприємство».
5. Розробляє конструкції та технології виготовлення технологічного інструменту для керамічної
промисловості. З цієї тематики видано п’ять публікацій у фахових виданнях, виготовлено та впроваджено
у виробництво дослідні зразки.
6. Виконує роботи на замовлення підрозділів університету.
З кожним роком кількість студентів, які бажають здобути робітничу професію зростає, оскільки
перед випускниками університету постає питання
про необхідність розширення можливої сфери
працевлаштування в умовах жорсткої конкуренції на ринку праці з одного боку, та необхідність
більш глибокого ознайомлення майбутніх інженерів із практичними тонкощами їхніх спеціальностей з іншого. Під час навчання в слухачів формуються навички професійної мобільності, здатність
до гнучких змін видів діяльності, вміння перенавчатися та самонавчатися відповідно до ринкових потреб. З метою підвищення рівня практичної
підготовки слухачів, Навчально-науковий центр

професійної підготовки і практики активно налагоджує контакти з провідними підприємствами та
навчальними закладами України та країн Євросоюзу. Результатом такої співпраці стали щорічні
науково-практичні семінари «Новітні технології зварювання — крок у майбутнє!» та «Майбутнє
поруч...», а також стажування слухачів в закладах
професійної освіти Польщі.

Науково-практичний семінар «Новітні технології зварювання —
крок у майбутнє!», 2015 р.

Науково-практичний семінар «Майбутнє поруч — роботи
FANUC!», 2016 р.
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Народився в 1964 р. У 1987 р. з відзнакою закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за
спеціальністю «Технологія машинобудування,
металорізальні верстати та інструменти» і залишився працювати стажистом-викладачем на кафедрі технології машинобудування. У 1988 р. вступив до аспірантури Московського інституту нафти
і газу ім. І. М. Губкіна, навчання в якій завершив
у 1991 р. У травні 1994 р. у спеціалізованій вченій
раді при Московському технологічному університеті «СТАНКИН» захистив кандидатську дисертацію.
З 2005 р. працював завідувачем відділення
робітничих професій у складі факультету довузівської підготовки, а з 2010 р. обіймає посаду директора Навчально-наукового центру професійної підготовки і практики.
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