
ПРОТОКОЛ №11 

засідання Вченої ради географічного факультету 

Чернівецького національного імені Юрія Федьковича 

від 25 травня 2022 року 

Присутні: 20 із 25 членів Вченої  ради географічного факультету. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження звіту завідувача кафедри гідрометеорології та водних 

ресурсів проф. Ющенка Ю.С. у зв’язку з закінченням терміну дії 

контракту.  

Доповідають: декан географічного факультету доц. Заячук М.Д.,  

зав. кафедри проф. Ющенко Ю.С. 

2. Про рекомендацію кандидатур на предмет продовження дії трудової угоди 

на наступний період. 

 Доповідає: голова комісії з питань регламенту та кадрової політики при 

Вченій раді географічного факультету, проф. Сухий П.О. 

3. Про наукову роботу на географічному факультеті. 

Доповідає: заступник декана з наукової роботи та інформаційної 

політики, доц. Холявчук Д.І. 

4. Про виховну роботу на географічному факультеті. 

Доповідає: Заступник декана з виховної, організаційної роботи та 

студентських питань, асист. Брик С.Д. 

5. Про підсумкову атестацію на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти. 

Доповідає:  Заступник декана з навчально-методичної роботи та 

проєктного менеджменту, доц. Пасічник М.Д. 

6. Про рекомендацію до друку монографії «Функціонування річково-

басейнових систем під впливом природокористування» (автори доц. Явкін 

В.Г., доц. Мельник А.А.) з грифом «Рекомендовано Вченою радою 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича». 

Доповідає: голова  Комісії з наукової, інноваційної та міжнародної 

діяльності – доц. Бучко Ж.І. 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту завідувача кафедри 

гідрометеорології та водних ресурсів проф. Ющенка Ю.С. у зв’язку з 

закінченням терміну дії контракту   

ДОПОВІДАЮТЬ:  декан географічного факультету доц. Заячук М.Д., 

який повідомив присутнім, що закінчується термін дії контракту завідувача 

кафедри гідрометеорології та водних ресурсів проф. Ющенка Ю.С. Питання 

затвердження звіту розглядалося на засіданні кафедри, де було прийняте 

одноголосне позитивне рішення;  зав. кафедри проф. Ющенко Ю.С., який 

прозвітував про основні напрями роботи перебуваючи на посаді завідувача 

кафедри гідрометеорології та водних ресурсів з 01.09.2017 р. до 20.05.2022 р. 

(Звіт додається). 



Запитань до доповідача не було. 

ВИСТУПИЛИ:  

Проф. Джаман В.О., проф. Руденко В.П., проф. Сухий П.О., проф. Рідуш 

Б.Т. доц. Костащук І.І., доц. Бучко Ж.І., асист. Брик С.Д., доц. Заячук М.Д., 

які у свої виступах акцентували увагу на продуктивній роботі проф. Ющенка 

Ю.С. на посаді завідувача, його науковій, виховній, організаційній діяльності, 

внеску у розвиток та становлення наукової школи та висловлювались про 

підтримку рішення кафедри про затвердження звіту.   

 

УХВАЛИЛИ: 

Звіт завідувача завідувача кафедри гідрометеорології та водних ресурсів 

проф. Ющенка Ю.С.  затвердити. 

 

Результати голосування:  

«ЗА» - 20 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

2. СЛУХАЛИ:  Про рекомендацію кандидатур на предмет продовження 

дії трудової угоди на наступний період. 

ДОПОВІДАЄ: голова комісії з питань регламенту та кадрової 

політики при Вченій раді географічного факультету проф. Сухий П.О 

Відбулося засідання комісії з  питань регламенту та кадрової політики на якому 

обговорювалося питання про продовження дії трудової угоди на наступний 

період викладачам факультету – к.геогр.н., доц. Ніколаєву А.М., к.геогр.н., доц. 

Грицку В.С., к.геогр.н., асист. Лопушняку Л.В. Комісією було прийнято 

позитивне рішення про рекомендацію згаданих кандидатур на предмет 

продовження дії трудової угоди терміном на 1 рік. 

ВИСТУПИЛИ:  

Заячук М.Д. наголосив на необхідності дотримання Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності 

Запитань до доповідача не було. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1) Звіти  викладачів географічного факультету (к.геогр.н., доц. Ніколаєва 

А.М., к.геогр.н., доц. Грицку В.С., к.геогр.н., асист. Лопушняка Л.В.) про 

основні напрямки навчальної, наукової , виховної та громадської роботи за 

період перебування на посаді – затвердити. (Звіти викладачів додаються). 

2)  Перспективні плани роботи викладачів факультету (к.геогр.н., доц. 

Ніколаєва А.М., к.геогр.н., доц. Грицку В.С., к.геогр.н., асист. Лопушняка Л.В.)  

– затвердити. (Перспективні плани роботи викладачів додаються). 

3) Порушити клопотання перед ректором Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича щодо продовження терміну дії трудової 

угоди  на посаді доцента - А.М. Ніколаєву, В.С. Грицку, асистента - Л.В. 



Лопушняку. (Витяги із ухвалою Вченої ради географічного факультету та 

результатами голосування по викладачах додаються). 

Результати голосування: 

«ЗА» - 20 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про наукову роботу на географічному факультеті 

ДОПОВІДАЄ: заступниця декана з наукової роботи та інформаційної 

політики, доц. Холявчук Д.І.  

У доповіді було акцентовано увагу на участі науковців факультету у 

міжнародних наукових проектах, грантах, розробках. Представлені кількісні та 

якісні показники публікативної активності викладачів у розрізі кафедр 

факультету, проаналізовані наукові профілі викладачів,  повідомлено про 

наукові ступені та нагороди, які отримали співробітники факультету (звіт 

додається). 

Запитання: 

Проф. Рідуш Б.Т.: -  Чи виокремлена частка факультету в загально 

університетській науковій роботі? 

Доц. Холявчук Д.І.: - Так проаналізована  і вона представлена в 

університетському науковому рейтингу. 

ВИСТУПИЛИ:  

Доц. Заячук М.Д., який відзначив гарний темп росту наукової діяльності на 

географічному факультеті впродовж останнього року, виокремив позитивні 

тенденції та проблемні моменти науково-дослідної діяльності факультету. 

УХВАЛИЛИ: 

1). Інформацію взяти до відома. 

2)  Закінчити створення наукових профілів, проаналізувати їх 

наповнюваність та зв’язок між різними науковими профілями; 

3) Створити ініціативну групу з наукових проектів та міжнародної 

співпраці на факультеті щодо: а) обєднання зусиль наукових колективів кафедр 

та географічного факультету загалом, з іншими факультетами, інститутами з 

метою конкурентоспроможності у конкурсах наукових проектів МОН України, 

молодих вчених; б)   розробки ідей, пошук та залучення міжнародних партнерів 

для програм ЄС Erasmus+ 2021-2027 у складі країн Регіону 2 – Східне 

Партнерство, КА1 та Жан Моне; 

4) Проаналізувати кафедрам та ініціативній групі можливості підвищення 

індексу цитованості наукових праць у світових науково метричних базах шляхом 

колективних публікацій та взаємного цитування. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 20 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про виховну роботу на географічному факультеті 



ДОПОВІДАЄ: заступник декана з виховної, організаційної роботи та 

студентських питань, асист. Брик С.Д. 

Доповідач поінформував присутнім про основні напрями виховної роботи, 

яка проводилась на факультеті та залученості студентів до університетських 

виховних заходів. Заходи, що проводилися на факультеті були спрямовані на: 

формування світогляду, громадського та правового виховання здобувачів освіти; 

патріотичного,  трудового та екологічного виховання здобувачів освіти; 

художньо-естетичне та фізичне виховання здобувачів освіти. Акцентував увагу 

на існуючих проблемних моментах та шляхах їх подолання (звіт додається). 

 

Запитання: 

Доц. Явкін В.Г.: - Чи проживають внутрішньо переміщені особи в 

гуртожитках унверситету? Чи є серед студентів факультету волонтери? 

Заст. декана. Брик С.Д.: - Так, у гуртожитку проживає велика кількість 

ВПО, а студенти факультету активно долучаються до волонтерської діяльності. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Проф. Сухий П.О., доц. Костащук І.І., які позитивно оцінили роботу 

виховну роботу, яка проводилася на факультеті впродовж року. 

  

УХВАЛИЛИ: 

1). Інформацію взяти до відома. 

2)  Завідувачам кафедр посилити вимогливість до виконання викладачами 

обов’язків куратора. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 20 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

5. СЛУХАЛИ:  Про підсумкову атестацію на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти. 

ДОПОВІДАЄ: заступник декана з навчально-методичної роботи та 

проєктного менеджменту, доц. Пасічник М.Д. В процесі підготовки до 

проведення підсумкової атестації на першому (бакалаврському) рівні були 

розроблені та оприлюднені на сайті факультету Програми та Порядок 

проведення атестаційного іспиту за всіма ОПП першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, які реалізуються на факультеті. Також на сайті факультету 

представлений графік роботи ЕК. 

УХВАЛИЛИ: 

1). Інформацію взяти до відома. 

2)  Затвердити Порядок проведення атестаційного іспиту та екзаменаційні 

білети за всіма ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які 

реалізуються на факультеті. 

 Результати голосування: 

«ЗА» - 20 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 




