
В Івано-Франківському національному університеті нафти і газу 

розгортають співпрацю з Краківською гірничо-металургійною 

академією (Academia Gоrniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica – AGH) з 

підготовки магістрів серед п’ятикурсників ІФНТУНГ.  

Є. Крижанівський, ректор Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу, член-кореспондент НАН України: 

«Співпраця з Краківською гірничо-металургійною академією, тобто з 

ВНЗ міжнародного рівня, сподіваюся, посприяє втіленню в життя й наших 

стратегічних задумів. Адже статус університету пора піднімати. Пора 

ІФНТУНГу виходити на найвищий щабель у відповідному рейтингу – стати 

дослідним університетом. Таких ВНЗ в Україні лише сім. Це та категорія 

університетів, у яких доволі високий рівень розвитку наукової роботи. Для 

них передбачено цілковито інші умови фінансування й організації як 

навчального процесу, так і всієї їх діяльності. 

<…> Ми взагалі мріємо потрапити в топ-200 найкращих університетів 

Європи чи 500 – світу. Це, звісно, далека мрія. У тих рейтингах поки що 

жодного українського ВНЗ. Наразі лиш єдиний Національний технічний 

університет “Київський політехнічний інститут” має шанс туди потрапити.  

Утім, ми не просто декларуємо такі наміри. Ще торік ми успішно 

пройшли чергову акредитацію й прийняли відповідну програму до 2020 р. У 

ній серйозно окреслено системні моменти організації всіх видів діяльності. 

Тож нині інтенсивно працюємо задля зростання рейтингу.  

<…> Формально рейтингові університети характеризуються за двома 

показниками – за рівнем популярності в наукових колах праць їхніх учених, 

тобто за мірою практичної користі від їхніх теоретичних здобутків, а також 

за обсягом університетського бюджету. 

Вважаю, що цей підхід правильний. Інакше й бути не може в ринкових 

умовах. Саме втілені в життя наукові досягнення і мають формувати 

суспільний авторитет університету й приносити йому дохід.   

<…> Щоб потрапити до рейтингу, вищий навчальний заклад мусить 

брати участь у серйозних державних, міжнародних програмах і заробляти на 

тому кошти. Ми того прагнемо й на це розраховуємо. і вже дечого 

домоглися. Зокрема ІФНТУНГ – чільна установа в Україні з прогнозування 

зсувів. Університет визнали головним координатором робіт з локалізації 

Домбровського кар’єру в Калуші. Спільно з інститутом електрозварювання 

ім. Є. Патона НАНУ ми вийшли на державний рівень і з таким ноу-хау, як 

постачання газу до України принципово новим способом – рухомими 

трубопроводами.  



<…> Останніми роками ми системно обстежили українську 

газотранспортну систему щодо її зношеності – весь комплекс, усю його 

матеріальну частину. <…> Унаслідок ґрунтовних досліджень ми довели 

безпідставність будь-яких сумнівів у придатності ГТС виконувати своє 

призначення. Ми разом із професором Львівського фізико-механічного 

інституту  ім. Г. В. Карпенка НАН України Г. Никифорчиним пишемо про 

це у фундаментальній праці “Корозійно-воднева деградація нафтових та 

газових трубопроводів та запобігання їй”. Уже побачили світ два томи її, 

невдовзі вийде третій. Та книжку вже розкуповують усі зацікавлені, у тому 

числі в “Укртрансгазі” й “Нафтогазі”.   

Участь у якомога більшій кількості таких серйозних програм, наукове 

розроблення власних державної ваги ідей чи ініціатив і формує креативне 

обличчя університету. Такими в ідеалі й мають бути ВНЗ – дослідницькими, 

які не чекають на  замовлення, а пропонують свої проекти. Ми йдемо цим 

шляхом і є два такі чинники, що сприяють цьому. По-перше, те, що ми все-

таки працюємо на одну й ту саму галузь – переважно на нафтогазовий 

комплекс країни. По-друге, допомагає й те, що працюємо, по суті, у 

провінції, а не в центрі країни» (Мороз В. Як університету стати 

дослідницьким // Галичина 

(www.galychyna.if.ua/index.php?id=single&tx_ttnews[tt_news]=19459&tx_ttne

ws[backPid]=24&cHash=ecf5bbfd87). – 2012. – 18.05). 


