
ВИТЯГ 

з протоколу № 45/12 засідання Вченої Ради геологічного факультету  

Львівського національного університету імені Івана Франка 

від 13 грудня 2017 року 

 

СЛУХАЛИ: інформацію професора кафедри мінералогії Матковського О. І. про 

рекомендацію до друку “Мінералогічного збірника”. 2017. № 67, 

випуск 2. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку “Мінералогічний збірник”. 2017. № 67, 

випуск 2. 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 45/12 засідання Вченої Ради геологічного факультету  

Львівського національного університету імені Івана Франка 

від 13 грудня 2017 року 

 

СЛУХАЛИ: інформацію декана геологічного факультету проф. Павлуня М. М. 

про рекомендацію до друку “Вісника Львівського університету. 

Серія геологічна”. 2017. № 31. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку “Вісник Львівського університету. Серія 

геологічна”. 2017. № 31. 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 45/12 засідання Вченої Ради геологічного факультету  

Львівського національного університету імені Івана Франка 

від 13 грудня 2017 р. 

СЛУХАЛИ: інформацію завідувача кафедри історичної геології та 

палеонтології проф. Лещуха Р. Й. про рекомендацію до друку 

“Палеонтологічного збірника”. 2017. № 49. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку “Палеонтологічний збірник”. 2017. №49. 

 



ВИТЯГ 

з протоколу № 45/12 

засідання Вченої Ради геологічного факультету  

Львівського національного університету імені Івана Франка 

від 13 грудня 2017 року 

 

СЛУХАЛИ:  виконуючого обов’язки завідувача кафедри геології корисних 

копалин доцента Ціхоня С. І. про обрання асистента кафедри 

геології корисних копалин Гайовського О. В. на посаду доцента 

кафедри геології корисних копалин згідно конкурсу оголошеного в 

газеті “Високий Замок” від 24 жовтня 2017 року. 

 

В обговоренні з підтримкою та пропозицією внести до бюлетенів 

таємного голосування кандидатуру Гайовського О. В. виступили професори 

Матковський О. І.,  Яценко Г. М., Павлунь М. М., доцент Бекеша С. М., ас. 

Шваєвський О. В. 

УХВАЛИЛИ: Внести у бюлетені для таємного голосування кандидатуру 

асистента кафедри геології корисних копалин Гайовського О. В.  

Результати таємного голосування доповіла голова лічильної комісії доц. 

Гоцанюк Г. І. У таємному голосуванні брали участь 22 члени Вченої Ради 

геологічного факультету. При відкритті урни виявлено бюлетені: з відміткою 

„обрати” – 19, „не обрати” – 1, недійсних бюлетенів – 2. За обрання на посаду 

доцента  кафедри  геології  корисних  копалин Гайовського О. В. проголосувало 

86% від кількості членів ради, які взяли участь у голосуванні. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Обрати асистента кафедри геології корисних копалин 

Гайовського О. В. посаду доцента кафедри геології корисних 

копалин геологічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

3. Підтримати прохання кафедри геології корисних копалин  про 

укладання контракту з  Гайовським О. В. терміном на 5 років. 

 
 



ВИТЯГ 

з протоколу №  45/12 

засідання Вченої Ради геологічного факультету  

Львівського національного університету імені Івана Франка 

від 13 грудня 2017 р. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника декана доц. Ціхоня С .І. про результати 

контрольних замірів знань студентів геологічного факультету в І 

семестрі 2017-2018 н. р. (результати виконання ректорських 

контрольних замірів знань додаються). 

 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: прийняти до відома інформацію заступника декана  доц. Ціхоня 

С.І. про результати контрольних замірів знань студентів 

геологічного факультету в І семестрі 2017-2018 н. р.  
 



ВИТЯГ 

з протоколу № 45/12 

засідання Вченої Ради геологічного факультету  

Львівського національного університету імені Івана Франка 

від 13 грудня 2017 року 

 

 

СЛУХАЛИ: в. о. завідувача кафедри загальної та регіональної геології доц. 

Хом’яка про підготовлені до друку методичні вказівки до 

лабораторних занять з дисципліни «Геоморфологія з основами 

четвертинної геології»  (укладач: Хом’як Л. М.). 

 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку методичні вказівки до лабораторних 

занять з дисципліни «Геоморфологія з основами четвертинної 

геології»  (укладач: Хом’як Л. М.). 
 


