
 

ПРОТОКОЛ №4 

засідання Вченої ради географічного факультету 

Чернівецького національного імені Юрія Федьковича 

від 27 жовтня 2021 року 
Присутні:  24 із 25 членів Вченої  ради географічного факультету. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про дисципліни вільного вибору студентів  географічного факультету та 
дисципліни загальноуніверситетського вибору. 

Доповідає:  заступник декана, к.геогр.н, асист. Пасічник М.Д.  

2. Про заходи з популяризації академічної доброчесності. 
Доповідає: заступник декана, к.геогр.н., доц.  Холявчук Д.І. 

3. Обговорення та затвердження заходів щодо реалізації критичних зауважень, 

висловлених у ході роботи над звітами голів ЕК 

Доповідає:  Вчений секретар, к.с.-г.н., доц. Данілова О.М. 
4. Про підготовку до акредитації ОП «Міжнародний туризм» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Доповідає:  Гарант ОП, д.геогр.н., доц. Король О.Д. 
5. Про стан наповнення платформи дистанційного навчання та репозитарію. 

Доповідають:  заступники декана, к.геогр.н, асист. Пасічник М.Д., 

 к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І. 

6. Про профорієнтаційні заходи в закладах вищої освіти І та ІІ рівня 
акредитації. 

Доповідають:  заступник декана, к.геогр.н, асист. Пасічник М.Д..,  

Гаранти ОП «Середня освіта (Географія)», ОП «Туризмознавство», ОП 
«Геодезія» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

7. Про рекомендацію до друку навчальних посібників. 

Доповідає: д.геогр.н., доц. Костащук І.І. 

8. Про продовження терміну строкової угоди з к.геогр.н., доц. Пасічником 
М.Д. на посаді доцента кафедри гідрометеорології та водних ресурсів на наступний 

термін 

Доповідає:  голова комісії з  питань регламенту та кадрової політики, 
д.геогр.н., проф.Сухий П.О. 

9. Щодо представлення до відомчої  нагороди МОН України к.геогр.н., 

доцента кафедри географії України та регіоналістики Заботовську Н. В. 

Доповідає: голова комісії з питань регламенту та кадрової політики, д.геогр.н., 
проф.Сухий П.О. 

  



1.СЛУХАЛИ: Про дисципліни вільного вибору студентів  географічного 
факультету та дисципліни загально університетського вибору.  

ДОПОВІДАЄ: заступник декана, к.геогр.н, асист. Пасічник М.Д.  
 

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії 

регламентується «Положенням про порядок реалізації студентами ЧНУ права 

на вільний вибір», яке оприлюднене на сайті університету. Згідно цього 
Положення, навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти 

вводяться в ОП з метою врахування освітніх і професійних потреб здобувачів, 

посилення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Частка таких дисциплін 

за вибором у ОП повинна складати не менше 25% від загального обсягу 
кредитів ЄКТС.  

Згідно із Положенням, студенти мають зробити вибір у весняному 

семестрі. Для того, щоб студенти мали перелік дисциплін необхідно до кінця 
березня мати весь перелік  дисциплін, тому якщо група забезпечення, гаранти 

матимуть намір змінити перелік дисциплін, то зміни необхідно зробити до 

березня місяця 2022 року з відповідним затвердженням змін до навчальних та 

робочих планів і впродовж квітня сформувати форму заяви. 
Щодо поведеного вибору студентами цього року, то процедуру вибору 

було розпочато у квітні і закінчено у травні. Під час процедури  вибору були 

виявлені окремі проблемні моменти, зокрема, часто студенти орієнтуються на 
назву дисципліни не вникаючи у зміст. Тому, для оптимізації даного процесу 

необхідно наставникам груп, викладачам (згідно Положення) довести 

здобувачам вищої освіти інформацію про можливість вільного вибору 

дисциплін (ознайомити з переліком та змістом пропонованих дисциплін). Окрім 
того, на сайті факультету розміщені два розпорядження щодо вибору 

дисциплін. 

Також, у Положенні зазначено, що студенти першого курсу мають 

здійснювати вибір дисциплін в другому семестрі на другий курс, тому при 
розробці навчальних планів необхідно врахувати цю вимогу. 

ВИСТУПИЛИ: 

Доц. Король О.Д.:  
- В ОП дисципліни вільного вибору подаються по різному - блоками,  або 

через вибір із трьох, чотирьох дисциплін. Чи є чіткі вимоги стосовно того як 

групувати вибіркові дисципліни? 

 Заст. декана Пасічник М.Д.:  
- У кожної ОП своє бачення і єдиних вимог не має. 

Доц. Заячук М.Д.: Загалом, дане питання знаходиться в компетенції 

робочої групи ОП. Так, після попередніх результатів  акредитаційної 
експертизи ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» другого 

(магістерського) рівня питання дисциплін вільного вибору розглядалось на 

засіданні кафедри  і буде винесене на відкрите обговорення ОП «Регіональний 

розвиток і просторове планування» другого (магістерського) рівня.  
Пропонується об’єднати всі дисципліни вільного вибору (з однаковим обсягом 

кредитів)  в один блок і робити вибір п’яти дисциплін із запропонованого 

блоку, всі вони будуть у другому семестрі. 
УХВАЛИЛИ: 



1.Завідувачам кафедри розглянути можливість внесення нових дисциплін 
вільного вибору до загальноуніверситетського переліку дисциплін, які 

забезпечує кафедра.  

2. Гарантам, робочим групам сформувати перелік навчальних дисциплін 

вільного вибору ОП (до 01.03.2022 року) 
3. Забезпечити ознайомлення із переліком навчальних дисциплін та 

силабусами здобувачів вищої освіти  

4. Рекомендувати Гарантам ОП здійснити опитування студентів щодо 

задоволеності формування їхньої індивідуальної траєкторії навчання. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 24 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про заходи з популяризації академічної доброчесності.  

ДОПОВІДАЄ: заступник декана, к.геогр.н.,доц. Холявчук Д.І. 

Відповідно до плану про популяризацію академічної доброчесності у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича впродовж 

2020 – 2021 н.р. були проведені такі заходи 
- створено на факультеті інформаційний стенд з академічної 

доброчесності (АД); 

- створено на інтернет-сторінці факультету рубрику з питань АД; 

- введено в навчальну дисципліну «Основи наукових досліджень»  розділ 
«Основи АД», коротку інформацію про неприпустимість плагіату і можливі 

санкції за нього включати до методичних матеріалів з навчальних дисциплін;  

- проведено інформаційні години для студентів 1-го року навчання 
бакалаврату та магістратури про АД; 

- періодично відбувалось обговорення на різних рівнях стану АД у 

щоденному житті факультету та університету; 

- розміщено мотиваційні цитати про АД у приміщеннях факультету; 
- окремі викладачі факультету взяли  участь в курсах підвищення 

кваліфікації з питань АД, які можуть зараховуватися як частина планових 

заходів із підвищення кваліфікації 
УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома.  

2. Продовжувати  заходи з популяризації АД на факультеті за 

запропонованим планом у 2021-2022 н.р.  

Результати голосування: 

«ЗА» - 24 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 
 

3. СЛУХАЛИ: Обговорення та затвердження заходів щодо реалізації 

критичних зауважень, висловлених у ході роботи над звітами голів ЕК 
ДОПОВІДАЄ: Вчений секретар, к.с.-г.н., доц. Данілова О.М. 

 



На факультеті у літню сесію 2021 року працювало 5 ЕК на 
бакалаврському рівні та одна ЕК на магістерському рівні. Кожною із комісій 

були зроблені критичні зауваження відповідно до яких було запропоновано 

низку заходів для їх усунення. Далі доповідачка ознайомила присутніх із 

критичними зауваженнями та запропонованими заходами у розрізі ОП 
спеціальностей, що функціонують на факультеті (Критичні зауваження та 

заходи щодо їх усунення у розрізі ОП спеціальностей факультету додаються) 

УХВАЛИЛИ: 

1.Інформацію взяти до відома; 
2. Навчально-методичним комісіям спеціальностей, гарантам ОП контролювати 

реалізацію заходів рекомендованих ЕК. 

Результати голосування: 
«ЗА» - 24 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про підготовку до акредитації ОП «Міжнародний туризм» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

ДОПОВІДАЄ: Гарант ОП, д.геогр.н., доц. Король О.Д. 

Доповідач повідомив присутнім, що триває підготовка до акредитації ОП. 

Уже пророблений значний обсяг робіт (оприлюднені на сайті силабуси, робочі 

програми навчальних дисциплін, розроблені навчальні та робочі плани, є 

відгуки на ОП та ін.), підготовлено звіт по самооцінці, у наступному місяці 
заплановано низку заходів зі стейкхолдерами.  

ВИСТУПИЛИ: 

Заст.декана: Пасічник М.Д.:  
- Чи всі навчальні дисципліни ОП «Міжнародний туризм» зареєстровані і 

наповнені в системі MOODLE? 

Доц. Король О.Д.: 

- Так, в основному зареєстровані усі.  

Доц. Заячук М.Д.: 

- Як за рік були враховані зауваження та побажання попередньої 

акредитаційної експертизи (по 16 ключових моментах)? 

Доц. Король О.Д.: 

- Більша частина зауважень була врахована, частина доопрацьовується.  

УХВАЛИЛИ: 

1) Інформацію взяти до відома; 
2) Гаранту та завідувачам кафедр які забезпечують реалізацію ОП 

своєчасно подати справу на акредитаційну експертизу 

Результати голосування: 

«ЗА» - 24 особи. 
«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про стан наповнення платформи дистанційного навчання 

та репозитарію. 



5.1. СЛУХАЛИ: Про стан наповнення платформи дистанційного 
навчання 

ДОПОВІДАЄ: заступник декана, асист. Пасічник М.Д. 

На даний час здійснено моніторинг наповненості курсів у системі 

MOODLE по 3-ох ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – ОП 
«Географія», спеціальність 014.07 «Середня освіта (Географія)», ОП 

«Міжнародний туризм», ОП «Гідрометеорологія». 

Наповненість MOODLE (ОП «Міжнародний туризм») по кафедрі 

соціальної географії та рекреаційного природокористування складає 95%, по 
кафедрі географії та менеджменту туризму – 75%., по ОП «Гідрометеорологія».  

– 90%, ОП «Географія», спеціальність 014.07 «Середня освіта (Географія)» – 

70%. 
ВИСТУПИЛИ: 

Доц. Чернега П.І.:  
- За якими критеріями оцінювалась наповненість у системі дистанційного 

навчання. 
Заст. декана Пасічник М.Д.: При оцінці враховувалася наявність 

силабуса, лінк на пару, тексти до лекцій, практичні роботи, самостійна робота, 

модульні контролі, підсумковий модуль. 

Проф. Рідуш Б.Т.: 

- Чи можна не створювати окремий предмет, якщо він викладається на 

двох ОП? 

Доц. Заячук М.Д.: 
- Якщо назва і кількість годин не відрізняються, то можна не створювати. 

Але, якщо є певні відмінності, тоді краще створити новий курс 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2.Активізувати роботу по наповненню платформи дистанційного 

навчання 

3 Обговорити питання наповненості платформи дистанційного навчання 
на засіданнях кафедр. 

4.Провести повторний моніторинг-контроль (в тижневий термін) по ОП 

«Географія», спеціальність 014.07 «Середня освіта (Географія)», ОП 
«Міжнародний туризм», ОП «Гідрометеорологія» 

Результати голосування: 

«ЗА» - 24 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

5.2. СЛУХАЛИ: Про стан наповнення репозитарію. 

ДОПОВІДАЄ:  заступники декана, к.геогр.н, доц. Холявчук Д.І. 

У репозитарії Archer на географічному факультеті зареєстровано 28 
викладачів, пересічно на одного викладача -1-3 документи. Більшість – наукові 

праці, 13 позицій навчально-методичного забезпечення, немає жодної позиції з 

кваліфікаційних робіт та дисертацій. У розрізі кафедр інформація наступна: по 
кафедрі географії та менеджменту туризму зареєстровано 2 із 6 науково-

педагогічних працівників, кафедра географії України та регіоналістики -3 із 8, 

кафедра економічної географії та екологічного менеджменту – 4 із 15, кафедра 



соціальної географії та рекреаційного природокористування - 4 із 8, кафедра 
фізичної географії, геоморфології та палеогеографії - 5 із 10, кафедра геодезії, 

картографії та управління територіями -3 із 9, кафедра гідрометеорології та 

водних ресурсів -7 із 8 викладачів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати активізувати наповнення репозитарію, зокрема в частині 

навчально-методичного забезпечення, кваліфікаційних робіт. 

2. Визначити відповідальних кафедрі за наповнення рубрики кваліфікаційних 

робіт. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 24 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про профорієнтаційні заходи в закладах вищої освіти І та 

ІІ рівня акредитації. 
ДОПОВІДАЄ:  заступник декана, к.геогр.н, асист. Пасічник М.Д..,  

Гаранти ОП «Середня освіта (Географія)», ОП «Туризмознавство», 

ОП «Геодезія» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
У своїх доповідях доповідачі ознайомили присутніх із проведеними 

заходами, а також, акцентували увагу на проблемах, що перешкоджають подачі 

документів на ОП скороченої форми навчання (не складання частиною 

випускників закладів ЗНО, укладання закладами регіону Угод про співпрацю із 
іншими ЗВО) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Посилити профорієнтаційні заходи в закладах вищої освіти І та ІІ рівня 

акредитації. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 24 особи. 
«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 
7. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку навчальних посібників. 

ДОПОВІДАЄ:  д.геогр.н., доц. Костащук І.І. 

На засіданні навчально-методичної комісії Вченої ради географічного 

факультету розглядалось питання про рекомендацію до друку навчальних, 

навчально-методичних посібників, методичних вказівок розроблених 

викладачами факультету, а саме: навчально-методичний посібник 

«Геоекологічна експертиза рекреаційно-туристичного 

природокористування» (автори - Кілінська К.Й., Смик О.), навчальний 

посібник «Релігійний простір України» (автор Костащук І.І.), навчальний 

посібник «Географія культури та релігій» (автор Костащук І.І.), навчальний 

посібник «Туристичний менеджмент» (автор Іванунік В.О.), навчальний 

посібник «Атрактивність туристичних територій» (автори Іванунік В.О., 



Явкін В.Г. (перевидання)), навчальний посібник «Основи туристського 

маркетингу» (автор Король О.Д. (перевидання)), методичні вказівки до 

виконання практичних занять «Геоекологія урбанізованих територій України 

та раціональне природокористування» (укладачі: В.О. Джаман, Я.В. 

Джаман.), методичні вказівки до виконання практичних занять «Урбоекологія» 

(укладачі: В.О. Джаман, Я.В. Джаман.), методичні вказівки до виконання 

практичних занять «Етногеографія України» (укладачі: В.О. Джаман, Я.В. 

Джаман), навчально-методичний посібник  «Географія населення і розселення 

зошит для проведення практичних робіт» (автори Костащук І.І., Білоус 

Ю.О.). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати до друку у видавництві Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича навчально-методичний посібник 

«Геоекологічна експертиза рекреаційно-туристичного 

природокористування» (автори - Кілінська К.Й., Смик О.С.), навчальний 

посібник «Релігійний простір України» (автор Костащук І.І.), навчальний 

посібник «Географія культури та релігій» (автор Костащук І.І.), навчальний 

посібник «Туристичний менеджмент» (автор Іванунік В.О.), навчальний 

посібник «Атрактивність туристичних територій» (автори Іванунік В.О., 

Явкін В.Г. (перевидання)), навчальний посібник «Основи туристського 

маркетингу» (автор Король О.Д. (перевидання), методичні вказівки до 

виконання практичних занять «Геоекологія урбанізованих територій України 

та раціональне природокористування» (укладачі: В.О. Джаман, Я.В. 

Джаман), методичні вказівки до виконання практичних занять «Урбоекологія» 

(укладачі: В.О. Джаман, Я.В. Джаман), методичні вказівки до виконання 

практичних занять «Етногеографія України» (укладачі: В.О. Джаман, Я.В. 

Джаман), навчально-методичний посібник  «Географія населення і розселення 

зошит для проведення практичних робіт»(автори Костащук І.І., Білоус 

Ю.О.) 

2. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича підтримати рішення Вченої ради географічного факультету 

про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника «Геоекологічна 

експертиза рекреаційно-туристичного природокористування» (автори - 

Кілінська К.Й., Смик О.С.), навчального посібника «Релігійний простір 

України» (автор Костащук І.І.), навчального посібника «Географія культури 

та релігій» (автор Костащук І.І.), навчального посібника «Туристичний 

менеджмент» (автор Іванунік В.О.), навчального посібника «Атрактивність 

туристичних територій» (автори Іванунік В.О., Явкін В.Г. (перевидання)), 

навчальний посібник «Основи туристського маркетингу» (автор Король О.Д. 

(перевидання), методичних вказівок до виконання практичних занять 

«Геоекологія урбанізованих територій України та раціональне 



природокористування» (укладачі: В. О. Джаман, Я. В. Джаман.), методичних 

вказівок до виконання практичних занять «Урбоекологія» (укладачі: В.О. 

Джаман, Я.В. Джаман), методичних вказівок до виконання практичних занять 

«Етногеографія України» (укладачі: В.О. Джаман, Я.В. Джаман), навчально-

методичного посібника  «Географія населення і розселення: зошит для 

проведення практичних робіт» (автори Костащук І.І., Білоус Ю.О.) 

3. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича надати гриф «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича». навчально-методичному 

посібнику «Геоекологічна експертиза рекреаційно-туристичного 

природокористування» (автори - Кілінська К.Й., Смик О.), навчальному 

посібнику «Релігійний простір України» (автор Костащук І.І.), навчальному 

посібнику «Географія культури та релігій» (автор Костащук І.І.), навчальному 

посібнику «Туристичний менеджмент» (автор Іванунік В.О.), навчальному 

посібнику «Атрактивність туристичних територій» (автори Іванунік В.О., 

Явкін В.Г. (перевидання)), навчальному посібнику «Основи туристського 

маркетингу» (автор Король О.Д. (перевидання),  

4. Надати гриф «Рекомендовано Вченою радою географічного факультету 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 

методичним вказівкам до виконання практичних занять «Геоекологія 

урбанізованих територій України та раціональне природокористування» 

(укладачі: В. О. Джаман, Я. В. Джаман.), методичним вказівкам до виконання 

практичних занять «Урбоекологія» (укладачі: В.О. Джаман, Я.В. Джаман.), 

методичним вказівкам до виконання практичних занять «Етногеографія 

України» (укладачі: В.О. Джаман, Я.В. Джаман.), навчально-методичному 

посібнику «Географія населення і розселення: зошит для проведення 

практичних робіт» (автори Костащук І.І., Білоус Ю.О.) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Посилити профорієнтаційні заходи в закладах вищої освіти І та ІІ рівня 
акредитації. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 24 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну строкової угоди з к.геогр.н., 
Пасічником М.Д. на посаді доцента кафедри гідрометеорології та водних 

ресурсів на наступний термін 

ДОПОВІДАЄ: голова комісії з питань регламенту та кадрової 

політики, д.геогр.н., проф.Сухий П.О. Повідомив присутнім, що питання 
розглядалося на засіданні кафедри гідрометеорології та водних ресурсів, де є 



позитивне рішення та рекомендація щодо продовження терміну дії строкової 
угоди. Усі необхідні документи були представленні на засідання комісії з 

питань регламенту та кадрової політики, де також було рекомендовано 

продовжити термін строкової угоди к.геогр.н Пасічнику М. Д. на посаді 

доцента кафедри гідрометеорології та водних ресурсів на наступний термін та 
звернувся до присутніх підтримати рішення кафедри. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіт доцента кафедри доцента кафедри гідрометеорології та водних 

ресурсів Пасічника М.Д. затвердити. 
2. Рекомендувати ректору Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича проф. Петришину Р.І. продовжити термін дії строкової 

угоди з Пасічником М.Д. на посаді доцента на наступний термін. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 24 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 
 

9. СЛУХАЛИ: Щодо представлення до відомчої  нагороди МОН України 

к.геогр.н., доцента кафедри географії України та регіоналістики Заблотовську 
Н. В. 

ДОПОВІДАЄ:  голова комісії з питань регламенту та кадрової 

політики, д.геогр.н., проф.Сухий П.О. 

Наталія Заблотовська веде активну наукову і громадську роботу. Автор 
понад 50 наукових праць, з проблем аналізу демографічної та етнонаціональної 

ситуації території Чернівецької області та України загалом. У наукових 

дослідженнях простежує формування системи розселення України, як базис 
сучасної адміністративно-територіальної реформи. Керує аспірантом, 

магістрантами. Підготувала переможця Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт із географії. Вона тісно співпрацює із Інститутом 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, постійний член журі 
ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії.  

ВИСТУПИЛИ: 

Доц. Заячук М.Д. у своєму виступі відзначив цілеспрямованість, 
працьовитість Н.В. Заблотовської. Зауважив, що результати її досліджень щодо 

трудових ресурсів та трудової міграції мають важливе практичне значення для 

формування та розвитку сучасного ринку праці. Також відзначив, що за 

сумісництвом вона працює із талановитою учнівською молоддю у Малій 
Буковинській академії наук, підготувала переможців III етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  Малої академії наук учнівської 

молоді (2016, 2018, 2020 роки) та звернувся до присутніх підтримати 

клопотання про відзнаку подякою Міністерства освіти і науки України  
Заблотовську Наталію Василівну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Порушити  клопотання перед ректором Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича проф. Петришиним Р.І. про відзнаку 

подякою Міністерства освіти і науки України Заблотовську Наталію Василівну, 

доцента кафедри географії України та регіоналістики Чернівецького 



національного університету імені Юрія Федьковича, за вагомий внесок у 
навчально-виховний процес, розвиток наукових досліджень, активну 

громадянську позицію. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 24 особи. 
«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

Голова Вченої ради 
географічного факультету     доц. Мирослав ЗАЯЧУК 

 

Учений секретар                доц. Ольга ДАНІЛОВА 
 


