
Звіт про наукову діяльність 

кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю 

за 2017 рік 
 

1. Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік (до 1с.). (Назва наукової школи; 

вчені, засновники і послідовники школи; тематика що виконується за проблематикою школи; 

основні публікації, захисти дисертаційних досліджень, наукові заходи за проблематикою 

школи.) 

 

 2. Аналіз даних про співпрацю з Національною академією наук та Академією 

педагогічних наук України.(спільні засідання, конференції, проекти, ін.) 

 

3. Теми що виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету: 

шифр -  УДК 351/354: 338.48 (477/86); 

1.  назва- Організаційно-правові засади державного управління у сфері реалізації 

туристичної політики в Україні (на прикладі Івано-Франківської області) 

2. науковий керівник (наук. ступінь, вч. звання) - Кандидат наук з державного 

управління, доцент Шикеринець В.В. 

3.  № держреєстрації – змінюється  

термін виконання - 11.2013-11.2018  

“Організаційно – правові засади державного управління у сфері реалізації туристичної 

політики в Україні (на прикладі Івано-Франківської області)” 

 

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за 

звітний рік зокрема) : 

3.1 Резюме українською та англійською мовами  (0,5 с.); 

3.2 Кількість захищених дисертацій співробітниками і аспірантами; 

3.3 Публікації в рамках держбюджетної теми 

3.3.1. Монографії 

В рамках держбюджетної теми видано  __  монографій загальним обсягом  ___ друк. арк. 

 

Автор(и) 

 

Назва монографії і вихідні дані 

Обсяг 

(друк. 

арк.) 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Підручники 

В рамках держбюджетної теми видано __ підручників загальним обсягом ____друк.арк. 

 

Автор(и) 

 

Назва підручника і вихідні дані 

Обсяг 

(друк. 

арк.) 

 

3.3.3. Навчальні посібники 

В рамках держбюджетної теми видано ___ навчальних посібників загальним обсягом 

____друк.арк. 

 

Автор(и) 

 

Назва посібника і вихідні дані 

Обсяг 

(друк. 

арк.) 

   

 

3.3.4. Вісники 

В рамках держбюджетної теми видано ___серій вісників загальним обсягом ____ друк.арк. 

Серія, випуск і вихідні дані Обсяг, друк.арк. 



  

 

3.3.5. Збірники наукових праць 

В рамках держбюджетної теми видано __ випусків збірників загальним обсягом 

____друк.арк. 

Серія, випуск і вихідні дані Обсяг, друк.арк. 

  

 

3.3.6. Інші наукові видання (навчально-методичні видання для внутрішнього використання, 

словники, переклади наукових праць, видані матеріали конференцій і т.д); 

3.3.7. Статті опубліковані у наукових виданнях України  

3.3.8. Статті опубліковані у наукових виданнях за кордоном  

3.3.9. Тези доповідей на конференціях  

3.4. Подані заявки, одержані рішення, патенти; 

3.5. Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки 

матеріалів, рекламна діяльність тощо). 

  

4. Науково-дослідні теми, що виконуються відповідно до укладених договорів, 

наданих грантів (спеціальний фонд держбюджету), госпдоговірна тематика (кошти 

замовника) (№ договору, шифр, назва, науковий керівник, термін  виконання, кількість 

штатних і сумісників із зазначенням їхніх посад, наукових ступенів). 

Узагальнені результати виконання теми  (за весь час дії теми (для завершених) та за 

звітний рік зокрема) : 

4.1 Резюме українською та англійською мовами (0,5 с.); 

4.2 Кількість захищених дисертацій співробітниками і аспірантами; 

4.3 Публікації в рамках госпдоговірної тематики 

4.3.1.Монографії 

В рамках госпдоговірної теми видано  __  монографій загальним обсягом  ___ друк. арк. 

 

Автор(и) 

 

Назва монографії і вихідні дані 

Обсяг 

(друк. 

арк.) 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.Підручники 

В рамках госпдоговірної теми видано __ підручників загальним обсягом ____друк.арк. 

 

Автор(и) 

 

Назва підручника і вихідні дані 

Обсяг 

(друк. 

арк.) 

 

4.3.3. Навчальні посібники 

В рамках госпдоговірної теми видано ___ навчальних посібників загальним обсягом ____друк.арк. 

 

Автор(и) 

 

Назва посібника і вихідні дані 

Обсяг 

(друк. 

арк.) 

   

 

4.3.4. Вісники 

В рамках госпдоговірної теми видано ___серій вісників загальним обсягом ____ друк.арк. 

Серія, випуск і вихідні дані Обсяг, друк.арк. 

  

 

4.3.5. Збірники наукових праць 



В рамках госпдоговірної теми видано __ випусків збірників загальним обсягом ____ 

друк.арк. 

Серія, випуск і вихідні дані Обсяг, друк.арк. 

  

 

4.3.6. Інші наукові видання (навчально-методичні видання для внутрішнього використання, 

словники, переклади наукових праць, видані матеріали конференцій і тд); 

4.3.7 . Статті опубліковані у наукових виданнях України  

4.3.8. Статті опубліковані у наукових виданнях за кордоном  

4.3.9. Тези доповідей на конференціях  

4.4 Подані заявки, одержані рішення, патенти; 

4.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки 

матеріалів, рекламна діяльність тощо). 

  

5. Інші форми наукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних  рад, 

рецензування та опонування дисертацій тощо). 

 

6. Аспірантура, докторантура, здобувачі. 

6.1. Захист дисертацій випускниками аспірантури і докторантури. 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ініціали 

Науковий 

керівник, 

консультант 

Рік 

закін-

чення 

Дата 

подачі до 

спец. ради 

Дата 

захисту 

Тема дисертації 

 

6.2 Аспірантура та докторантура 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ініціали 

Спеціальність Рік 

перебування 

Денне чи 

заочне 

відділення 

Науковий 

керівник 

 

6.3 Захист дисертацій співробітниками  

№ 

п/п 

Прізвище, 

ініціали 

Посада, 

кафедра 

Спеціаль-

ність 

Тема дисертації Дата 

захисту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

7. Публікації (поза держбюджетною, грантовою, госпдоговірною тематикою):  

7.1.Монографії 

Вчені підрозділу видали _1_ монографій загальним обсягом 17,670 друк. арк. 

 

Автор(и) 

 

Назва монографії і вихідні дані 

(бібліографічний опис) 

Обсяг 

(друк. 

арк.) 

Маланюк Т.З. 

 

  

Патріотичне виховання учнів основної школи 

засобами туристсько-краєзнавчої роботи: 

монографія / Т.З. Маланюк. - Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2017. – 304 с. 

 

 

17,670 

 

 

 

7.2.Підручники 

Вчені підрозділу видали __ підручників загальним обсягом ____друк.арк. 

  Обсяг 



Автор(и) Назва підручника і вихідні дані 

(бібліографічний опис) 

(друк. 

арк.) 

   

 1.   

 

 

 

 

7.3. Навчальні посібники 

Вчені підрозділу видали ___ навчальних посібників загальним обсягом ____друк.арк. 

 

Автор(и) 

 

Назва посібника і вихідні дані 

(бібліографічний опис) 

Обсяг 

(друк. 

арк.) 

   

   

 

7.4. Вісники 

Видано ___серій вісників загальним обсягом ____ друк.арк. 

Серія, випуск і вихідні дані Обсяг, друк.арк. 

  

 

7.5. Збірники наукових праць 

Вчені підрозділу видали __ випусків збірників наукових праць загальним обсягом ____ 

друк.арк. 

Серія, випуск і вихідні дані Обсяг, друк.арк. 

  

7.6 Інші наукові видання (навчально-методичні видання для внутрішнього 

використання, словники, переклади наукових праць, видані матеріали конференцій) 

(8,00 друк. арк.) 

1. Запрошує Прикарпаття / автор ідеї та тексту Т. Маланюк. – Львів. : «Манускрипт – 

Львів», 2017. – 128 с. (8,00 друк.арк.) 

 

7.7. Статті опубліковані у наукових виданнях України –  11 одиниць 

1.  Шикеринець В.В. Виставкова діяльність як інструмент розвитку туристичного 

бізнесу / В. Шикеринець, А. Зарічняк // Теорія і практика державного управління: 

Збірник науково-практичних статей / Відпов. за випуск Сікорака Л.О., Зінченко О.В. – 

Кропивницький: Державний навчальний заклад «Центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної 

адміністрації», 2017. – С. 139-145 (0,380 д.а.) 

2.  Шикеринець В.В. Аналіз формування ринку виставкових послуг в Україні ( у 2012-

2016 роках) / В. Шикеринець, А. Зарічняк // Професійна освіта управлінських кадрів: 

проблеми, дослідження, досвід: Збірник наукових статей / Відпов. за випуск Бойчук 

Л.В. – Івано-Франківськ: ІФОЦППК, 2017. – С.73-79 (0,380 д.а.) 

3.  Зарічняк А.П., Шикеринець В.В. Міжнародні туристичні виставкові заходи як 

інструмент розвитку туристичної галузі / А.П. Зарічняк, В.В.Шикеринець // 

Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. Івано-Франківськ. 2017. 

№ 1 (9). – С.179–187. (0,50 д.а.) 

4. Орлова В.В. Управління  фінансовою безпекою підприємств соціокультурної сфери / 

Оришко С.П., Орлова В.В. // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, 

туризму. – 2017. – № 1 (9). – С. 157–165. (0,50 д.а.) 



5. Орлова В.В. Економічна ефективність маркетингової діяльності послуг 

соціокультурної діяльності / Оришко С.П., Орлова В.В. //  Теорія і практика 

державного управління. Збірник науково-практичних статей. – Кропивницький, 2017. 

–С.146 -150. (0,250 д.а.) 

6. Орлова В.В. Цінові важелі забезпечення конкурентоспроможності сфери туризму / 

Оришко С.П., Орлова В.В. //  Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «ЕКОГЕОФОРУМ‐2017. Актуальні проблеми та інновації» 

(Івано‐Франківськ, 22 ‐ 25 березня 2017 р) – С.417 -419 (0,130 д.а.) 

7. Орлова В.В. Маркетингове обґрунтування послуг соціокультурної сфери / Оришко 

С.П., Орлова В.В. // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»: Збірник тез 

доповідей (І частина). – Миколаїв: ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 2017. – С.129-

132. (0,190 д.а.) 

8. Орлова В.В. Ліцензування, стандартизація та сертифікація послуг закладів готельного 

комплексу як основа надання якісних послуг / Орлова В.В. // Рекреаційний потенціал 

Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 5 : Збірник статей : 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Курортна і готельно-

ресторанна справа Українських Карпат: історія та сьогодення (Івано-Франківськ, 5–6 

грудня 2017 р.) / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»; голова редколегії – проф. В. Клапчук. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 

2017. – С. 159–163. (0,250 д.а.) 

9. Маланюк Т.З. Ратуші – соціокультурні пам’ятки Прикарпаття / Т.З. Маланюк // 

Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – 2017. – № 1 (9). – С. 

240–252. (0,750 д.а.) 

10.    Дутчак О.І. Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО в Україні: перспективи 

використання в індустрії туризму / О.І. Дутчак  // Карпатський край. Наукові студії з 

історії, культури, туризму. – 2017. – № 1 (9). – С.165-170. (0,320 д.а.) 

11.  Дутчак О.І. Новітні напрямки соціокультурного обслуговування на базі 

етнопотенціалу регіону / О.І. Дутчак  //  Теорія і практика державного управління. 

Збірник науково-практичних статей. – Кропивницький, 2017. – С.167 -172. (0,320 д.а.) 

 

7.8. Статті опубліковані у наукових виданнях за кордоном  

 

 

7.9. Тези доповідей на конференціях –  11 одиниць 

1. Дутчак О.І. Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО в Україні та її роль в 

розвитку туризму/ О.І. Дутчак, В.В. Шикеринець // [Текст] : матер. ІІІ 

Всеукраїнської наук-практ. конф. «Стан та перспективи розвитку культурологічної 

науки в Україні»: Зб. Тез доповідей (І частина). – Миколаїв: ВП «МФ КНУКІМ», 

2017. – С. 72-74 (0,130 д.а.) 

2. Шикеринець В.В. Пам'ятки народної архітектури Галицької Гуцульщини / В.В. 

Шикеринець , Т.З. Маланюк, О.І. Дутчак // Український феномен Гуцульщини: 

національний та європейський контексти : [Текст] : матеріали XXI Міжнародної 

наукової конференції в рамках XXIV Міжнародного гуцульського фестивалю 

(Коломия, 11 серпня 2017 р.) / Наукові редактори Я. Ткачук, А. Королько; 

упорядкування М. Васильчук, І. Федів. –  Коломия: Вік, 2017. -   С. 61-66. (0,320 

д.а.) 

3. Шикеринець В.В. Шляхи екологізації туризму / В.В. Шикеринець //  Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОГЕОФОРУМ‐2017. Актуальні 

проблеми та інновації» (Івано‐Франківськ, 22 ‐ 25 березня 2017 р.) – С.430-432 

(0,130 д.а.) 



4. Шикеринець В.В., Зарічняк А.П. Особливості проведення інструктажів з охорони 

праці на підприємствах сфери обслуговування та соціокультурної діяльності / В.В. 

Шикеринець, А.П. Зарічняк // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, 

сучасний стан, перспективи. – Вип. 5 : Збірник статей : Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Курортна і готельно-ресторанна справа 

Українських Карпат: історія та сьогодення (Івано-Франківськ, 5–6 грудня 2017 р.) / 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; 

голова редколегії – проф. В. Клапчук. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – С. 

207–211. (0,250 д.а.) 

5. Орлова В.В. Управління процесами надання послуг у сфері соціокультурної 

діяльності / Оришко С.П., Орлова В.В. //  Матеріали XXI Міжнародної наукової 

конференції в рамках XXIV Міжнародного гуцульського фестивалю"Український 

феномен гуцульщини: національний та європейський контексти" ( м.Коломия, 11 

серпня 2017року). – Коломия : Вік, 2017. – с.161-165. (0,250 д.а.) 

6. Маланюк Т.З. Екологічне виховання як один з компонентів сталого розвитку 

туризму на Прикарпатті / Т.З. Маланюк //  Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «ЕКОГЕОФОРУМ‐2017. Актуальні проблеми та 

інновації» (Івано‐Франківськ, 22 ‐ 25 березня 2017 р) – С.414 -415 (0,100 д.а.) 

7. Маланюк Т.З. Туристичні притулки в Українських Карпатах / Т.З. Маланюк // 

Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 

5 : Збірник статей : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Курортна і готельно-ресторанна справа Українських Карпат: історія та 

сьогодення (Івано-Франківськ, 5–6 грудня 2017 р.) / ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»; голова редколегії – проф. В. 

Клапчук. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – С. 135–141. (0,380 д.а.) 

8. Дутчак О.І. Міжнародний туризм як фактор негативного впливу на навколишнє 

середовище / О.І. Дутчак  //  Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «ЕКОГЕОФОРУМ‐2017. Актуальні проблеми та інновації» 

(Івано‐Франківськ, 22 ‐ 25 березня 2017 р) – С.400 -402. (0,130 д.а.) 

9.  Дутчак О.І. Туристичний кластер як основа розвитку туристичної галузі Івано-

Франківської області / О.І. Дутчак // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, 

сучасний стан, перспективи. – Вип. 5 : Збірник статей : Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Курортна і готельно-ресторанна справа 

Українських Карпат: історія та сьогодення (Івано-Франківськ, 5–6 грудня 2017 р.) / 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; 

голова редколегії – проф. В. Клапчук. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – С. 

64–69. (0,320 д.а.) 

10. Маланюк Т.З. Сучасний стан розвитку туристичної галузі Івано-Франківської 

області / Т.З. Маланюк // Матеріали  VІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми 

розвитку та регулювання» : 23-24 березня 2017 року, м. Черкаси [Текст]: у 2-х 

томах М-во освіти і науки України, Черкас. Держ. Технол.ун-ет. – Т.1. – Черкаси: 

Видавець Чабаненко Ю.А., 2017. С. 298-301. (0,190 д.а.) 

11. Шикеринець В. Етнопотенціал Гуцульщини як база розвитку сучасних напрямків 

туризму / В.В. Шикеринець, О.І. Дутчак // Космач: традиція і сучасність: зб. наук.-

поп. статей за результатами наук.-прак. конф. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2016. 

– С. 64-77. (0,820 д.а.) 

 

8. Організація і проведення конференцій: стислий звіт про проведення конференцій 

на базі університету  

8.1.Назва заходу, № за планом. 

8.2.На базі якого освітянського (або іншого) закладу проведено. 

8.3.Дата проведення 

8.4.Кількість учасників, в т.ч. іногородніх. 



8.5.Перелік навчальних закладів і інших установ та організацій, які брали участь у 

конференції. 

8.6.Програма конференції (додати). 

8.7.Підсумкові документи конференції (збірники тез, резолюція, рекомендації). 

8.8 Зауваження і пропозиції щодо поліпшення організації науково-методичних 

конференцій та семінарів. 

8.9. Зауваження і пропозиції щодо поліпшення організації науково-методичних 

конференцій та семінарів. 

Назва конференції На базі якого закладу 

проведено 

Термін; к-сть 

учасників 

(іногородніх) 

Заклади, які брали 

участь 

IV Міжнародна 

науково-практична 

інтернет-конференція 

“Управління 

туристичною 

індустрією: 

методологія і 

практика» 

Полтавський 

національний 

технічний 

університет імені 

Юрія Кондратюка 

27.09.2017 р.- 

28.09.2017 р. 

200(30) 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника»; 

Полтавський 

національний 

технічний 

університет імені 

Юрія Кондратюка 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет; 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка 

Харківський 

національний 

економічний 

університет імені 

Семена Кузнеця 

Білостоцька 

політехніка (Польща) 

Інститут економіки 

Академії наук Латвії 

(Латвійська 

республіка) 

Університет 

ISMA(Латвійська 

республіка) 

Університет 

Національної та 

світової економіки 

(Болгарія) 

Технічний 

університет Кошице 

(Словаччина) 

V Всеукраїнська 

інтернет-конференція 

«Сучасні тенденції 

Відокремлений 

підрозділ 

«Миколаївська філія 

21.11.2017 р.- 

22.11.2017 р. 

 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 



розвитку туризму» Київського 

національного 

університету 

культури і мистецтв»  

100 університет імені 

Василя Стефаника»; 

Відокремлений 

підрозділ 

«Миколаївська філія 

Київського 

національного 

університету 

культури і 

мистецтв»; 

Управління з питань 

молоді та туризму 

Миколаївської 

обласної державної 

адміністрації; 

Київський 

національний 

університет культури 

і мистецтв 

III Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Стан та 

перспективи 

розвитку 

культурологічної 

науки в Україні» 

Відокремлений 

підрозділ 

«Миколаївська філія 

Київського 

національного 

університету 

культури і мистецтв» 

04.04.2017 р.- 

05.04.2017 р. 

120 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника»; 

Відокремлений 

підрозділ 

«Миколаївська філія 

Київського 

національного 

університету 

культури і 

мистецтв»; 

Управління з питань 

молоді та туризму 

Миколаївської 

обласної державної 

адміністрації; 

Київський 

національний 

університет культури 

і мистецтв 

Тематичний семінар 

«Сприяння місцевих 

органів влади 

розвиткові туризму» 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника». 

Факультет туризму 

25-26.04.2017 р. 

100 

Організатори: Івано-

Франківський 

обласний центр 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних 

підприємств, установ 

і організацій; 



Кропивницький 

обласний центр 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних 

підприємств, установ 

і організацій; 

Кафедра організації 

туризму та 

управління 

соціокультурною 

діяльністю 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Екогеофорум-2017. 

Актуальні проблеми 

та інновації» 

Івано-Франківський 

національний 

технічний 

університет нафти і 

газу 

22.03.2017 р.- 

25.03.2017 р. 

150 (15) 

Івано-Франківський 

національний 

технічний 

університет нафти і 

газу; 

Міністерство освіти і 

науки України; 

Національна академія 

наук України; 

Міністерство екології 

та природних 

ресурсів України; 

Івано-Франківська 

обласна рада; Івано-

Франківська обласна 

державна 

адміністрація; 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника»; 

Краківська Гірничо-

металургійна 

академія ім. 

Станіслава Сташиця 

(Республіка Польща); 

Технічний 

університет 

(Молдова); 

Технічний 

університет 

(Румунія); 

Технологічний 

університет (Китай) 

 

 



 

9. Патентно-ліцензійна діяльність: 

9.1 Заявки на винахід ( на видачу патенту на винахід)-автори, назва, № заявки, дата 

подачі , заявник; 

9.2 Рішення про видачу патенту на винахід - автори, назва, № заявки, дата подачі, дата 

рішення, заявник;  

9.3 Патенти на винахід - автори, назва, № патенту, дата видачі,  заявник. 

 Шикеринець В.В. Становлення та тенденції розвитку місцевого управління в Україні: 

монографія, свідоцтво №66865, 21.07.2016, заявник – доц. Шикеринець В.В. 

Великочий В.С., Дутчак О.І., Шикеринець В.В. Міжнародний туризм: навчальний 

посібник, свідоцтво №70198, 31.01.2017, заявник – проф. Великочий В.С. 

 

10. Матеріальна база підрозділу (обладнання, придбане за звітний період чи введене в 

дію на кінець звітного року). 

  

11 Пропозиції щодо вдосконалення організації наукової роботи в університеті 

  

Звіт заслухано і затверджено на засіданні вченої ради Факультету туризму / 

(протокол № _____ від _________________ ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету                       _____________                        В.С. Великочий 

                                                         підпис , дата 

 


