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Працівники івано-Франківського 
національного технічного університету 

нафти і газу — випускники львівської політехніки

лютак зіновій Петрович — ви-
пускник факультету автоматики 
(1971). Закінчив Львівський по-
літехнічний  інститут за спеціаль-
ністю «Інформаційно-вимірювальна 
тех ні ка». В Івано-Фран ківському 
національному технічному універ-
ситеті нафти і газу працює з 1984 р. 
У 1990 р. захистив дисертацію на 
здобуття наукового ступеня канди-

дата технічних наук. Професор кафедри методів та приладів 
контролю якості і сертифікації продукції. У науковому та 
творчому доробку З. П. Лютака — близько 20 винаходів 
(пристрої та способи контролю механічних параметрів 
нафтогазового обладнання), понад 40 наукових праць, три 
навчальні посібники (у співавторстві). Удостоєний почес-
ного звання «Заслужений працівник Укргазпрому».

Муж (гайдучик) Марія Пав-
лів на — випускниця факультету 
технології органічних речовин 
(1973). У Львівському політех-
нічному інституті здобула спе-
ціальність «Хі міч на технологія 
переробки нафти і газу». З 1974 
р. працює у Івано-Франківському 
національному тех ніч ному 
університеті нафти і газу на по-

садах: інженера НДС, старшого інженера НДС кафедри 
нафтогазової гідромеханіки (з 1978 р.), асистента 
кафедри нафтогазової гідромеханіки (з 2004 р.). Автор 
десяти наукових статей і співавтор методичних вказі-
вок із дисципліни «Гідравліка». За сумлінну працю та 
внесок у науку неодноразово нагороджена почесними 
грамотами університету.

Челядин любомир іванович — 
ви пуск ник факультету технології 
ор га нічних речовин (1976). Здобувши 
у Львівському політехнічному інс ти-
туті спеціальність «Хімічна тех но логія 
переробки нафти і газу», працював 
на Надвірнянському НПЗ, Івано-
Франківському хімзаводі та заводі 
ТОС. У 1979 р. розпочав роботу в 
Івано-Франківському інституті нафти 

і газу за сумісництвом, а з 1981 р. — на постійній основі. З 1993 р., 
після захисту кандидатської дисертації під керівництвом 
професора НУ «Львівська політехніка» В. Т. Яворського, — до-
цент кафедри хімії ІФНТУНГ. У 2011 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Наукові засади ресурсозберігаючих 
технологій та устаткування підвищення рівня екологічної 
безпеки промислових об’єктів Прикарпаття». Із 2012 р. працює 
професором кафедри хімії. Член спеціалізованої вченої ради зі 
спеціальності «Екологічна безпека». Автор 115 науково-педаго-
гічних праць, зокрема 78 статей, 15 тез доповідей, 10 навчально-
педагогічних робіт. Має 12 авторських свідоцтв і патентів.

Полутренко (шлапак) Миро-
слава Степанівна — випускниця 
факультету технології органічних 
речовин (1975). У Львівському 
політехнічному інституті здобула 
спеціальність «Технологія орга-
нічного (основного) та неорга-
нічного синтезу». З 1975 до 2000 р. 
працювала в Бориславському 
науково-дослідному інституті 

«Синтез», пройшовши шлях від молодшого наукового 
співробітника до завідувача лабораторій наукових 
досліджень. У 2000 р. розпочала роботу на кафедрі 
хімії Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу, яку нині очолює. Лауреат 
Державної премії в галузі науки і техніки. Доктор тех-
нічних наук (спеціальність 21.06.01 «Екологічна без-
пека»), професор, автор 117 наукових праць, зокрема 
двох колективних монографій, 75 наукових публікацій, 
22 тез конференцій. Має вісім патентів України та 
патент РФ.

грицюк Тетяна Юріївна — ви-
пускниця геодезичного факуль-
тету (2002). У ДУ «Львівська 
полі тех ніка» здобула кваліфікацію 
інженера-геодезиста. З 2006 р. 
працювала інженером-геодезистом 
у Галузевій науково-дослідній лабо-
раторії (ГНДЛ-18) Національного 
університету «Львівська полі-
техніка» та навчалася в аспірантурі 

цього вишу. У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття 
вченого степеня кандидата технічних наук за спеціаль-
ністю 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія і картографія». 
Того ж року розпочала роботу на посаді доцента кафедри 
інженерної геодезії в Івано-Франківському національному 
технічному університеті нафти і газу, де працює й нині.

Піцик Роман львович — ви-
пускник електромеханічного фа-
куль тету (1975) за спеціальністю 
«Електропривід і автоматизація 
промислових установок». Після 
закінчення Львівського політех-
нічного інституту працював за на-
правленням у Івано-Франківській 
філії інституту «Укрремдорпроект». 
З 1978 р. — інженер обчислюваль-

ного центру Івано-Франківського інституту нафти і газу. 
З 1994 р. й донині працює начальником інформаційно-об-
числювального центру ІФНТУНГ. За сумісництвом про-
вадив науково-дослідну роботу в галузі математичного 
моделювання динаміки бурильної колони та вібродіагос-
тики стану бурових доліт.




