Н

У

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

В ІДДІЛ
ІНФОР МАЦ ІЇ
ТА З В ’ЯЗ К ІВ
З ГР ОМАДС Ь К ІС ТЮ

В

ідділ інформації та зв’язків з громадськістю
(ВІ) Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу створено
згідно з Наказом № 121 від 31 листопада 2013 р. задля
виконання «Програми розвитку університету на
2011–2020 роки», затвердженої конференцією трудового колективу 29 червня 2011 р., та за рішенням
Вченої ради від 30 листопада 2013 р. з метою інформаційної та рекламної роботи в межах та за межами
ІФНТУНГ.
Основна функція ВІ полягає в забезпеченні
постійної комунікації ВНЗ з громадянським суспільством і об’єктивного представлення освітньої,
наукової, міжнародної та іншої діяльності університету широким колам української та міжнародної громадськості. Відділ пропагує всі переваги
діяльності університету, демонструє досягнення
викладачів, науковців, працівників та студентів ІФНТУНГ, широко висвітлює університетське
життя та події, що мають позитивний вплив на розвиток особистості, краю та України. Аудиторія відділу — надзвичайно широка. Проте, насамперед,
його колектив орієнтований на молодь, яка бажає
отримати вищу освіту за європейськими стандартами, підтверджену дипломами, котрі визнаються
в країнах Європейського Союзу.

Колектив відділу інформації та зв’язків з громадськістю.
Зліва направо: перший ряд: Г. Ф. Проців, І. І. Ковбанюк
(нач.), Л. Ф. Корба, Х. М. Максимів; другий ряд: І. І. Мороз,
І. М. Довжинський, С. В. Юрцунів

До компетенції ВІ належать: напрацювання ділових контактів і тісна співпраця з регіональними та всеукраїнськими ЗМІ (газетами, телерадіокомпаніями,
інтернет-ресурсами, соціальними мережами); адміністрування постійно діючого університетського виставкового комплексу; організація участі університету
в освітянських і науково-технічних виставках та конференціях; проведення презентацій, рекламних кампаній з популяризації досягнень Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу
для забезпечення постійного притоку вітчизняних та
іноземних абітурієнтів (студентів) за державною та
контрактною формами навчання.
Другою важливою функцією ВІ є інформаційний
супровід та адміністрування офіційного сайту університету — http://nung.edu.ua, та його англомовної
версії — http://eng.nung.edu.ua, видання щомісячної університетської газети «Студент Прикарпаття»,
ведення сторінок університету в соціальних мережах. Використання основних сучасних засобів взаємодії з суспільством забезпечує його ефективний зворотний зв’язок: ВНЗ — громадянське суспільство. За
даними Вебометрікс Ukraine / Ranking Web of Universities (Вебометричний рейтинг університетів, за яким
аналізують ступінь представлення діяльності університетів в Інтернет-просторі), ІФНТУНГ станом на
12 грудня 2016 р. посідає 21 місце серед 291 ВНЗ України. Крім того, відділ інформації та зв’язків з громадськістю займається архівуванням електронної, аудіо-,
фото- та відеоінформації про діяльність університету,
розробок відділів тощо.
Третім напрямом роботи ВІ, затвердженим у положенні про відділ, є розробка, організація видавництва та виготовлення поліграфічної, аудіо-, відеорекламно-інформаційної, сувенірної продукції, в тому
числі інформаційних стендів підрозділів університету,
банерів, вивісок, оголошень, інформаційних таблиць,
внутрішньої і зовнішньої реклами та іншої супутньої
продукції.
З часу створення відділу інформації та зв’язків
з громадськістю його очолює І. І. Ковбанюк, який
сформував компетентний колектив, оптимально організував роботу структурного підрозділу. Крім штатних працівників, випускників університету, до співпраці залучаються студенти. Сьогодні у ВІ працюють
вісім фахівців, які сумлінно і творчо виконують свої
службові обов’язки.

264

