
Звіт 

про наукову роботу географічного факультету Чернівецького 

національного університету  

імені Юрія Федьковича за 2021-2022 н. р. 

1. Загальний огляд 

 

Динаміка наукової роботи відповідно до рейтингової оцінки кафедр 

 

Кафедра 2018-2020 рр. 2019-2021 рр. 

Загальна 

кількість 

балів за 

наукову 

роботу  

Питома 

кількість 

балів 

Загальна 

кількість 

балів за 

наукову 

роботу  

Питома 

кількість 

балів 

Кафедра фізичної географії, 

геоморфології, палеогеографії 

890,4 111,3 1928 241 

Кафедра економічної 

географії та екологічного 

менеджменту 

1051, 5 120,2 1526,1 145,3 

Кафедра географії України та 

регіоналістики 

840,55 146,2 1118 203,3 

Кафедра геодезії, картографії 

та управління територіями 

283,3 43,6 364,7 50,3 

Кафедра гідрометеорології  та 

водних ресурсів 

114,75 16,9 257 36,7 

Кафедра географії та 

менеджменту туризму 

519 86,5 404,7 73,6 

Кафедра соціальної географії 

та рекреаційного 

природокористування 

609,6 112,9 703,4 152,9 

Види наукової роботи з найнижчими показниками: 

- Міжнародні гранти, госпдоговірні та держбюджетні теми 

(виконувались на кафедрі фізичної, геоморфології та палеогеографії, 

кафедрі гідрометеорології та водних ресурсів, кафедрі економічної 

географії та екологічного менеджменту)  

- Індекс Гірша (у кафедри фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії зріс з 10 до 15, 1 – у кафедри географії та менеджменту туризму 

та кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування та 2 у 

кафедри економічної географії та екологічного менеджменту) 

Наукові профілі 



Кафедра Scopus Web of 

Science 

Google 

Scholar 

ORCI

D 

Кількість 

заповнен

их форм-

профілів 

Кількіс

ть 

профілі

в 

Сумарн

е 

значен

ня 

індексу 

Гірша 

Кількіс

ть 

профілі

в 

Сумарн

е 

значен

ня 

індексу 

Гірша 

Кількіс

ть 

профілі

в 

h-

індек

с 

Кількіс

ть 

профілі

в 

Кількість 

осіб та 

відсоток по 

кафедрі 

Кафедра фізичної 

географії, 

геоморфології, 

палеогеографії 

4  15 4 12 10 34 9 10 

(100%) 

Кафедра 

економічної 

географії та 

екологічного 

менеджменту 

2 2 3 1 11 41 9 11 

(100%) 

Кафедра географії 

України та 

регіоналістики 

2 0 4 0 6 2 6 6 (100%) 

Кафедра геодезії, 

картографії та 

управління 

територіями 

0 0 2 0 5 5 12 5 (83 %) 

Кафедра 

гідрометеорології  

та водних ресурсів 

0 0 6 0 8 22 6 8 (100%) 

Кафедра географії 

та менеджменту 

туризму 

0 0 0 0 0 6 1 2 (33%) 

Кафедра 

соціальної 

географії та 

рекреаційного 

природокористува

ння 

1 0 2 2 2 9 2 2 (29%) 



 
 

1.1. Наукові ступені та нагороди 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України за рішенням 

спеціалізованих вчених рад науковий ступінь кандидата географічних наук 

присвоєно Годзінській Ірині  за спеціальністю 11.00.11 «Конструктивна 

географія і раціональне використання природних ресурсів»,  Дячук Аліні  за 

спеціальністю11.00.02 «Економічна та соціальна географія» та Поп’юк Яні за 

спеціальністю 11.00.04. «Геоморфологія та палеогеографія», доктора 

педагогічних наук за спеціальністю   13.00.04 «Теорія і методика професійної 

освіти» Чубрей Олександрі та доктора географічних наук за спеціальністю 

11.00.02 «Економічна та соціальна географія» Королю Олександру. Всі вони 

премійовані університетом за успішний захист дисертацій. 

 У 2021 році вперше було проведено засідання 2 разових спеціалізованих 

вчених рад: ДФ 76.051.007 захист дисертації Вінтоняк Алли Михайлівни (наук. 

керівник: проф. Руденко В.) та ДФ 76.051.013 захист дисертації Білоуса Юрія 

(наук. керівник: доц. Заячук М.) та присвоєно ступінь доктора філософії. 

Яна Поп’юк, асистент кафедри фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії здобула перемогу в номінації “Молодий методист року в галузі 

географічних та геологічних наук» і як лауреат була відзначена на урочистій 

церемонії нагородження лауреатів Всеукраїнського конкурсу “Молодий вчений 



року”, взяла участь у ІІ Всеукраїнського форумі Ради молодих вчених при 

Міністерстві освіти і науки України. 

Добинда Ірина, як молодий вчений, та Скігар Христина (студентка) 

отримали сертифікати на стипендії у криптовалюті від компанії Orca Finance.  

 

1.2. Міжнародні наукові проекти, гранти, розробки 

 

1). Протягом листопада-грудня 2021 року кафедрою гідрометеорології та 

водних ресурсів здійснено виконання госпдоговірної теми № 46.701 на тему 

"Наукове обгрунтування принципів планування сталого якісного розвитку 

ландшафтів русла і заплави річки Сірет у межах Чернівецької області 

(рішення № 209-4/21 Чернівецької обласної ради від 6 жовтня 2021 р. "Про 

Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду 

охорони навколишнього природного середовища в 2021 році за рахунок залишку 

коштів станом на 01.01.2021). 

2) У листопаді відбулась фінальна зустріч учасників трьохстороннього 

міжнародного наукового проєкту 09-AUF, ACTIVЕNEIGE «Снігові лавини в 

Румунських та Українських Східних Карпатах» (проф. Рідуш Б., доц. Холявчук 

Д. та асп. Рідуш О.), що тривав з 2019 по 2021 рр. 

3) Продовжується наукова робота Руденко В.П. у рамках гранту 

Університету Альберта, Канада від 22 травня 2020 р./ 

 3 наукові розробки співробітників географічного факультету внесені до 

каталогу наукових розробок Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича: 

1) Ландшафти русел і заплав річок південно-східного Передкарпаття: стан 

конфлікти, ризики, оптимізація (керівник – Ющенко Ю.С.) 

2) Прикладна кліматична оцінка територій територіальних громад  (керівник 

– керівник Холявчук Д.І.) 

3) Консультаційні послуги при розробках комплексного плану просторового 

розвитку територій територіальних громад ( керівник – Рідуш Б.Т.) 

Окрім того, отримано 2 охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної 

власності: 

1) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: Монографія 

«Природа Місяця»  

2) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: Монографія 

«Ландшафтно-екологічна оцінка Хотинської височини для садівництва»  

Затверджено Положення про лабораторію палеогеографічних досліджень (кер. 

Рідуш Б.) 

 

1.3. Наукові конференції та публікації 

Наукові публікації  

http://oblrada.cv.ua/document/list/section/84/


Кафедри Статті у 

рейтингових 

журналах з 

наукометричної 

бази Scopus або 

Web of Science 

Cтатті в 

журналі зі 

списку 

міжнародних 

баз даних 

EBSCO, 

Copernicus 

Статті у 

журналах, що 

входить до 

переліку 

фахових 

видань 

України 

(категорія Б) 

Монографії 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Кафедра фізичної 

географії, геоморфології, 

палеогеографії 

3 7 0 1 2 1 0 1 

Кафедра економічної 

географії та екологічного 

менеджменту 

5 1 0 1 1 3 2 1 

Кафедра географії 

України та регіоналістики 

0 2 4 5 0 2 2 0 

Кафедра геодезії, 

картографії та управління 

територіями 

0 2 1 0 0 0 2 2 

Кафедра 

гідрометеорології  та 

водних ресурсів 

0 2 0 0 0 1 1 0 

Кафедра географії та 

менеджменту туризму 

1 2 0 2 0 1 0 1 

Кафедра соціальної 

географії та рекреаційного 

природокористування 

0 1 4 2 0 4 2 0 

 

 

 

У репозиторії ЧНУ Archer зареєструвались та наповнили публікаціями 61 

викладачів географічного факультету. Науково-педагогічними працівниками та 

здобувачами географічного факультету загалом за  рік завантажено у 

репозиторій 363 наукових публікації та навчально-методичні матеріали. 

23-25 вересня 2021р. кафедрою фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії проведена міжнародна наукова конференція «Культурний 

ландшафт як географічний феномен». До організаційного комітету 

надійшло 52 публікації. 

  28-29 жовтня 2021 року на базі Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича відбулася ІІ міжнародна науково-

практична конференція «Рекреаційно-туристичне природокористування в 

Україні: сучасний стан і перспективи». Ініціатором проведення виступила 



кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування 

географічного факультету. Для участі в конференції було заявлено і подано 

21 доповіді від 35 науковців-співавторів. 

У вересні у с. Дорошівці на Дністрі відбувалась польсько-українська 

палеолітична археологічна експедиція за міжнародним проектом 

«Середовище та культура граветських та епіграветських збирачів та 

мисливців в Середньому Подністров’ї» (за участі проф. Рідуш Б., лаб. 

Поп’юк Я., асп. Рідуш О.). 

 У грудні 2021 відбувся міжвузівський науковий семінар за участю 

стейкхолдерів на тему «Сільський туризм як антикризовий чинник 

соціально-економічного розвитку територіальних громад». 

7 квітня 2022 р. викладачі факультету взяли участь у спільному міжнародному 

онлайн- семінарі "Польсько-українське стратегічне партнерство як нова 

геополітична реальність". 

Видано 826 номер Вісника Чернівецького національного університету Серія 

Географія.  Подано документи до Департаменту атестації кадрів вищої 

кваліфікації та ліцензування для включення видання до категорії Б реєстру 

наукових фахових видань України. Успішно пройдений етап експертизи та 

подано на розгляд атестаційної колегії МОН для прийняття рішення. Подано 

також заявку на переєстрацію видання з метою додання англомовної назви 

вісника та виключення російської мови з мови анотацій. 

 

 

1.4. Наукова робота з аспірантами, студентами та абітурієнтами 

 

На другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2021-

2022 рр. надіслано 10 наукових робіт (7 робіт – 2020 р.) Студенти географічного 

факультету взяли участь з таких галузей знань та спеціальностей: 

● спеціальність «Науки про Землю (Гідрометеорологія)» (2 роботи); 

● спеціальність «Географія» (3 роботи); 

● спеціальність «Туризм» (1 робота); 

● Методика викладання математично-природничих дисциплін ( 3 роботи). 

● Спеціальність «Менеджмент організацій» (1 робота). 

Традиційно проведено студентську наукову конференцію, в якій взяли 

участь 86 студентів географічного факультету. 

Загалом активізовано процеси утворення і роботи студентських наукових 

гуртків кафедр з затвердженням відповідної документації. На географічному 

факультеті їх зараз функціонує 11.  

Для активізації міжнародної наукової роботи здобувачів та науково-

педагогічних працівників 2 травня 2022 р. проведено інформаційну зустріч із 

національною координаторкою європейських проектів, директоркою з 



міжнародного співробітництва та розвитку Наукового парку "Наука і безпека" 

кандидаткою юридичних наук, доценткою Оксаною Цукан. 

Оновлено освітньо-наукову програму «Географія» за третім (освітньо-

науковим рівнем) спеціальності 106 Географія та проведено бінарні заняття та 

наукові польові семінари зі стейкхолдерами з партнерських університетів, 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна та Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка. 

У рамках роботи з абітурієнтами проведено два наукових пікніки для дітей-

переселенців 9 квітня та 14 травня 2022 р. Анонсовано проведення наукової 

школи «Я – географ» у червні 2022 р. 

 

 

 


