
ПРОТОКОЛ №9 

засідання Вченої ради географічного факультету 

ЧНУ імені Юрія Федьковича 

від 10 березня 2021 року 

Присутні: 22 особи  із 25, що становить понад 2/3присутніх. 

На засіданні присутній ректор університету проф. Р.І. Петришин. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про обрання керівного складу Вченої ради географічного 

факультету. 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про обрання керівного складу Вченої ради географічного 

факультету. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Ректор Чернівецького національного університету проф. Р.І. 

Петришин, який обґрунтував необхідність обрання нового керівного складу 

Вченої ради географічного факультету та коротко зупинився на процедурі 

голосування. У своєму виступі він  подякував  проф. В.П. Руденку, що 

виконував обов’язки голови впродовж тривалого періоду за конструктивізм, 

активність, вміння знаходити компроміси та згуртування колективу 

географічного факультету. Висловив надію, що і в подальшому обраний 

новий керівний склад Вченої ради працюватиме на ефективний результат у 

всіх напрямах діяльності географічного факультету та університету. 

 

2. Секретар Вченої ради географічного факультету  доц. О.М. 

Данілова О. М., яка повідомила присутнім інформацію про зміни у складі 

ради. 

Склад Вченої ради географічного факультету затверджений наказом 

ректора (Мельничук С. В.) №338 від 19.12 2018 у кількості 25 осіб на підставі 

витягу з протоколу №2 зборів від 17.12.2018 р. 

Наказом №78 (Петришин Р. І.) від 02.02.2021 внесено зміни до 

персонального складу Вченої ради географічного факультету:  

1) вивести зі складу Гуцула Я. Д., Сакаля М. М., Синицького О. В.; 

2) ввести до складу Меленка Андрія Миколайовича – голову студради 

географічного факультету; Пальчик Дарію Олександрівну – голову 



профбюро студентів факультету; Скігар Христину Богданівну – голову студ. 

парламенту факультету. 

Наказом ректора №111 (Петришин Р. І.) від 25.02.2021також внесено 

зміни до персонального складу: 

1) вивести зі складу Ради – Руденка В. П., Цепенду М. В., Круля В. 

П.; 

2) ввести до складу Вченої ради: Заячука М. Д. – декана 

географічного факультету, Чернегу П. І. – в. о. завідувача кафедри; Бучко Ж. 

І. – завідувач кафедри. 

Таким чином Регламентовані співвідношення не змінились і 

відповідають вимогам:  

76% - науково-педагогічні працівники (не менше 75%) 

12 % - студенти (не менше 10%) 

12% навчально-допоміжний персонал (не регламентується) 

- всі заступники декана є членами ради (3 із 3) 

- всі завідувачі є членами ради (7 із 7) 

 

Для дотримання процедури нам необхідно обрати головуючого на 

засіданні. Які будуть пропозиції? 

 

Поступила пропозиція обрати головуючого засіданням - проф. К.Й. 

Кілінську.  

Інших пропозицій не надходило. 

 

Прошу проголосувати : «За»  -     22 особи 

    «Проти» -     немає 

    «Утримались» - немає. 

 

3. Головуюча на засіданні – проф К.Й. Кілінська. запропонувала   

присутнім Порядок денний: 

 1. Обрання голови Вченої ради географічного факультету (таємне 

голосування). 

 2. Обрання заступника голови вченої ради географічного 

факультету (відкрите голосування). 

  

Порядок денний затверджений голосуванням: 

«За»  -     22 особи 



«Проти» -     немає 

«Утримались» - немає. 

Для встановлення регламенту і процедури розгляду  щодо першого 

питання пропонується (час для виступу претендентам, час на запитання, 

час на обговорення) загалом до 30 хвилин. 

Далі до 60 хв буде відведено для перерви на таємне голосування. 

Чи є заперечення? 

(Заперечень не поступило). 

По питанню № 2.- представлення та відкрите голосування є 

пропозиція надати час до 10 хв. 

Чи є заперечення? 

(Заперечень не поступило). 

 

Прошу затвердити Порядок денний в цілому:  

«За»  -     22 особи 

«Проти» -     немає 

«Утримались» - немає. 

 

Далі головуюча на засіданні, проф. К.Й. Кілінська перейшла до 

розгляду питання №1 порядку денного  - обрання голови Вченої ради 

географічного факультету таємним голосуванням.  

Відповідно до ЗУ «Про вищу освіту», «Статуту ЧНУ», «Положення про 

Вчену раду ЧНУ», «Положення про Вчену раду ЧНУ», «Положення про 

факультет у ЧНУ» та інших нормативно-правових актів локальної дії, 

«Голову вченої ради обирають таємним голосуванням з числа членів Вченої 

ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання». 

Поступили подання від кафедр, щодо  кандидатури на посаду голови 

Вченої ради: 

1) 03.03.2021 р. кафедра географії, картографії та управління 

територіями рекомендувала на голову Вченої ради географічного 

факультету кандидатуру – д. геогр.н., доц. Заячука М. Д. 

2)  10.03.21. кафедра соціальної географії та рекреаційного 

природокористування рекомендувала на голову Вченої ради 

географічного факультету кандидатуру – д. геогр.н., доц. Заячука 

М.Д. 



3)  09.03.21. кафедра географії України та регіоналістики 

рекомендувала на голову Вченої ради географічного факультету 

кандидатуру – д. геогр.н., доц. Заячука М. Д. 

 

- Чи  будуть ще пропозиції стосовно кандидатури  на голову Вченої 

ради географічного факультету? 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Завідувач кафедри географії та менеджменту туризму,  доц. О.Д. 

Король, який  рекомендував  кандидатуру Заячука М.Д. на голову Вченої 

ради географічного факультету. 

 

Завідувач кафедри гідрометеорології та водних ресурсів проф. Ю.С. 

Ющенко, який також підтримав пропозицію кандидатури Заячука М.Д. на 

голову Вченої ради географічного факультету. 

 

Проф. Кілінська К.Й.: 

- Чи будуть інші пропозиції  стосовно кандидатури на голову Вченої 

ради географічного факультету не поступило. 

 

Інших пропозиціїй стосовно кандидатури на голову Вченої ради 

географічного факультету не поступило. 

- Переходимо до процедури виборів. 

Нам необхідно обрати лічильну комісію. Пропонується кількісний 

склад – 3 особи. 

 Прошу проголосувати:  

«За»  -     22 особи 

«Проти» -     немає 

«Утримались» - немає. 

 

Щодо персонального складу поступили  пропозиції. 

1. Д. геогр. н., проф. В.О. Джаман. 

2. К. геогр. н., доц. В.Я. Вацеба. 

3. К. геогр. н., ас. А.А. Мельник. 

 Прошу затвердити персональний склад лічильної комісії : 

«За» - 22 особи ; 



«Проти» - немає ; 

«Утримались» - немає. 

 

 До бюлетеня таємного голосування включено  1  кандидатуру – 

Заячука Мирослава Дмитровича. У формі бюлетеня навпроти «За», «Проти»  

закреслити непотрібне. 

 У 24 ауд.4 корпусу представниками лічильної комісії здійснюється 

видача бюлетенів та встановлено скриньку для таємного голосування. 

 Оголошується перерва для таємного голосування на 60 хв. до  16.00. 

год. 

 

Проф. Кілінська К.Й.: 

 - Процедуру таємного голосування завершено.  

Для оголошення результатів голосування і ознайомлення з протоколом 

лічильної комісії запрошуємо голову лічильної комісії проф. В.О. Джамана. 

 

Проф Джаман В.О.: 

-  Результати таємного голосування про обрання голови Вченої ради 

географічного факультету Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича наступні. На посаду голови Вченої ради географічного 

факультету балотувався ЗАЯЧУК МИРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ. 

Роздано бюлетенів – 21. Виявлено в урні – 21. 

Результати голосування: 

 «За» - 21 особа ;  

«Проти» - немає;  

«Недійсних бюлетенів» - немає. 

 

Проф. Кілінська К.Й.: 

- Пропоную затвердити  Протокол лічильної щодо результатів таємного 

голосування про обрання головою Вченої ради географічного факультету 

д.геогр.н., доц. М.Д. Заячука.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити  Протокол лічильної щодо результатів таємного 

голосування про обрання головою Вченої ради географічного факультету 

д.геогр.н., доц. М.Д. Заячука. 

 



Результати голосування: 

«За» - 21 особа ; 

«Проти» - немає ; 

«Утримались» - немає. 

 

Далі головуюча на засіданні, проф. К.Й. Кілінська перейшла до 

розгляду питання №2 порядку денного -  обрання заступника голови 

Вченої ради географічного факультету. 

 

Кілінська К.Й. зазначила, що подання кандидатури заступника голови 

вченої ради (відповідно до п 1.6 Положення про Вчену раду ЧНУ) 

здійснюється Головою ради та запросила  Голову ради, д.геогр.н., проф. 

Заячука М.Д. для внесення кандидатури. 

 

Голова ради – д. геогр.н., Заячук М.Д. запропонував на заступника 

голови Вченої ради географічного факультету кандидатуру  д. геогр.н., проф. 

П.О. Сухого.  

Інших пропозицій від присутніх на засіданні не надходило. 

 

Положенням передбачено процедуру відкритого голосування. 

Пропозиція щодо обрання д. геогр.н., проф. П.О. Сухого  заступником голови 

Вченої ради географічного факультету була поставлена на голосування. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Обрати заступником голови Вченої ради географічного факультету 

д.геогр.н., проф. П.О.Сухого. 

 

Результати голосування: 

«За» - 21 особа ; 

«Проти» - немає ; 

«Утримались» - немає. 

 

Головуюча на засіданні                                  Клавдія КІЛІНСЬКА 

 

Секретар засідання                                         Ольга  ДАНІЛОВА 

 




