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ромадська організація «Асоціація випускників
ІФНТУНГ» є неприбутковою і на добровільних
засадах об’єднує випускників, студентів, співробітників університету та інших зацікавлених осіб для досягнення мети, визначеної Статутом навчального закладу.
Мета діяльності асоціації — сприяння зміцненню
зв’язків між випускниками, студентами та науковопедагогічним складом навчального закладу; збереження та примноження традицій і духовних цінностей університету; розвиток науки і освіти, розширення
матеріально-технічної бази вишу; консолідація інтелектуальних, професійних та інших можливостей її
членів для задоволення і захисту їх законних соціальних, економічних, професійних, творчих, вікових та
інших спільних інтересів.
Для досягнення поставленої мети Асоціація випускників університету виконує такі завдання: захист
законних інтересів своїх членів, сприяння вирішенню
їх проблем; створення умов для проведення зустрічей і спілкування випускників, студентів та викладачів університету, забезпечення інформаційного обміну
між ними; сприяння розвитку дружніх, професійних та
культурних зв’язків між випускниками-членами асоціації; залучення випускників університету — членів асоціації, до суспільного життя ІФНТУНГ; організація та
проведення лекцій, семінарів, тренінгів, конференцій,
виставок, конкурсів, зустрічей та інших інформаційноосвітніх заходів без одержання прибутку; сприяння
працевлаштуванню та підвищенню кваліфікації випускників університету; підтримка іміджу та презентація діяльності навчального закладу; сприяння розвитку
матеріально-технічної бази вишу; допомога у фінансуванні задля розвитку аудиторного фонду, лабораторної бази, бібліотечного фонду університету; зміцнення партнерських стосунків між членами асоціації як
у межах України, так і за кордоном; сприяння професійній орієнтації та підбору талановитої творчої молоді
для вступу в ІФНТУНГ; допомога у створенні умов для
гармонійного розвитку особистості студентів і студентського самоврядування; розширення зв’язків і відносин
Асоціації випускників ІФНТУНГ з іншими навчальними
закладами; сприяння участі членів асоціації в міжнародних навчальних програмах; поліпшення змісту освіти,
якості й ефективності підготовки фахівців; сприяння
стійкому зворотному зв’язку між випускниками та університетом з метою своєчасного реагування на зміни
до вимог стосовно підготовки спеціалістів; створення

"(
- &
F 
 ))+

Народився 2 вересня 1951 р. у с. Дитятин Галицького району Івано-Франківської області.
Протягом 1970–1975 pp. навчався в ІФІНГ. Після
закінчення вишу працював інженером-конструктором на Івано-Франківському приладобудівному
заводі. З 1982 р. — у газовій промисловості України.
Пройшов шлях від інженера до начальника відділення
Івано-Франківської дирекції будівництва газопроводів виробничого об’єднання «Прикарпаттрансгаз».
З 1988 до 1993 р. був начальником виробничого відділу Управління капітального будівництва,
заступником начальника відділу підготовки об’єктів
капітального будівництва, заступником начальника
виробничого відділу з експлуатації газопроводів та
газорозподільних станцій. У 1993 р. Василя Петровича призначено на посаду головного інженера УМГ
«Прикарпаттрансгаз». З 1995 р. до 2013 р. працював
директором цього підприємства.

бази даних випускників та участь у проведенні моніторингу професійних досягнень випускників навчального
закладу; захист прав та інтересів членів асоціації; співпраця з представниками інших громадських організацій,
органами державної влади та місцевого самоврядування,
громадськими та державними діячами з метою використання цих пропозицій у процесі законотворчості.
Отже, діяльність Асоціації випускників ІФНТУНГ
покликана сприяти задоволенню різноманітних потреб
випускників вишу, реалізації широкого спектру освітніх, соціальних і наукових програм, розвитку матеріально-технічної бази університету.
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