Програма розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до
2020 року спрямована на створення умов для реалізації наявного потенціалу через
посилення зв’язків між наукою та промисловістю, активізацію інноваційного
розвитку виробництва.
В рамках реалізації Програми у 2018 році проведено ряд заходів
інформаційно-просвітницького характеру.
Зокрема, у квітні минулого року проведено обласну науково-практичну
конференцію «Інтелектокористування – на терени міських, районних, селищних рад і
територіальних громад» та нагороджено переможців обласного рейтингового огляду
творців інтелектуального продукту, розглянуто питання розвитку винахідницької
діяльності в регіоні.
У вересні 2018 року відбулась обласна науково-практична конференція
«Наукво-технічна творчість – невідємна складова соціально-економічного розвитку
краю», на якій вручено нагороди переможцям обласної щорічної премії імені
Герасима Терсенова за розробки:
- «Підвищення експлуатаційних властивостей робочих поверхонь деталей
вузлів тертя методом фінішної антифрикційної безабразивної обробки (ФАБО)» автор Бурда Мирослав Йосипович (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу), яка спрямована на вирішення проблеми розроблення
теоретичних основ та технологічних засобів підвищення роботи нафтогазового
обладнання;
- «Клініка, діагностика, лікування патологічних станів зубо-щелепової
системи, які викликають або супроводжуються втратою кісткової тканини» - автор
Пюрик Василь Петрович (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет»), яка базується на пакеті винаходів і корисних моделей, захищених
патентами України. Розроблено показання та хірургічні методики з метою зменшення
кількості ускладнень при хірургічних втручаннях на тканинах зубо-щелепової
системи, підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на генералізований
парадонтит і нагноєні кісти щелепних кісток;
- «Збірна підпірна стінка блочного типу» - автори Павлюк Михайло
Михайлович та Фединяк Василь Миколайович (ДП «Івано-Франківський облавтодор»
ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»), яка належить до галузі будівництва, а
саме, до зведення збірних підпірних стінок, що використовуються для укріплення
берегів річок, берегових споруд, мостів, тощо.
Актуальні питання реалізації інноваційної політики в області опрацьовано на
тематичному короткотерміновому семінарі за участю працівників структурних
підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міських рад міст обласного
підпорядкування, об’єднаних територіальних громад.
Для популяризації досягнень творців інтелектуального продукту, обміну
досвідом щодо використання інтелектуального потенціалу в різних сферах
суспільного життя, активізації інноваційного розвитку регіону видано каталог
«Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття».

