
ПРОТОКОЛ №12 

засідання Вченої ради географічного факультету 

Чернівецького національного імені Юрія Федьковича 

від 21 червня 2022 року 

Присутні: 21 із 25 членів Вченої  ради географічного факультету. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про рекомендацію кандидатури д.геогр.н. Костащука І.І. щодо присвоєння 

вченого звання професора по кафедрі географії України та регіоналістики.  

Доповідає: голова комісії з питань регламенту та кадрової політики при 

Вченій раді географічного факультету, д.геогр.н., проф. Сухий П.О. 

2. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Історія туризму» 

(укладачі доц. Заячук О.Г., асист. Брик С.Д.) з грифом «Рекомендовано 

Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича». 

Доповідає: голова комісії з навчально-методичної роботи,  

д.геогр.н., доц.Костащук І.І. 

3. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Організація і 

технологія надання послуг гостинності» (автори – доц. Круль Г.Я., доц. 

Заячук О.Г.) з грифом «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича». 

Доповідає: голова комісії з навчально-методичної роботи,  

д.геогр.н., доц.Костащук І.І. 

4. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Практикум з курсу 

Загальна геологія» (автори – доц. Чернега П.І, асист. Годзінська І.Л.) з 

грифом «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича». 

Доповідає: голова комісії з навчально-методичної роботи,  

д.геогр.н., доц.Костащук І.І. 

5. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

колективу авторів: Рідуш Б.Т., Холявчук Д.І., Кирилюк С.М., Добинда І.П., 

Ходан Г.Д., Поп’юк Я.А., Проскурняк М.М., Чернега П.І., Годзінська І.П., 

Присакар В.Б., Круль В.П. Навчальні програми. Спеціальності 106 

«Географія», 014.07 «Середня освіта (Географія)». Освітній рівень перший 

(бакалаврський) з грифом «Рекомендовано Вченою Радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича» 

Доповідає: голова комісії з навчально-методичної роботи,  

д.геогр.н., доц.Костащук І.І. 

 6. Про призначення іменних стипендій студентам географічного 

факультету на І семестр 2022-2023 н.р. денної форми навчання ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича. 

Доповідає: заступник декана з виховної, організаційної роботи та 

студентських питань Брик С.Д. 

 



1.СЛУХАЛИ: Про рекомендацію кандидатури д.геогр.н. Костащука І.І. 

щодо присвоєння вченого звання професора по кафедрі географії України та 

регіоналістики.  

ДОПОВІДАЄ:  голова комісії з питань регламенту та кадрової 

політики при Вченій раді географічного факультету, д.геогр.н., проф. Сухий 

П.О. 

14 червня 2022 року на засіданні кафедри географії України та 

регіоналістики  було заслухано звіт про науково-педагогічну діяльність доцента 

Костащука Івана Івановича. Ним було опубліковано після захисту докторської 

дисертації 26 праць, з них 19 наукових (11 статей і 8 тез конференцій) та 7 

навчально-методичного характеру, у тому числі 11 наукових праць опубліковані 

у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з яких 2 публікації 

включені до науково-метричних баз  «Scopus» та «Web of Scince» та які мають 

ISSN-номер, підтверджений на веб-сайті Міжнародного центру реєстрації 

періодичних видань. Надано копії сертифікатів і наказів про проходження 

міжнародного стажування з 05 квітня 2021 року по 14 травня 2021 року в обсязі 

180 годин, 6 кредитів ECTS у Білостоцькому університеті (Польща, м. Білосток) 

(сертифікат № 108 від 14.05.2021 р., в рамках програми «Викладання та 

дослідження в сучасному університеті» (наказ №101від 30.03.2021 р) на тему 

«Навчально-наукова діяльність  в сучасному університеті: виклики, рішення, 

перспективи»,  копію сертифіката, який підтверджує рівень володіння мовою 

(В2), список навчально-методичних та наукових праць із 99 найменувань, 

проведено відкрите лекційне заняття для студентів 1 (5) курсу другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 106 «Географія» ОП 

«Регіональний розвиток і просторове планування» з дисципліни «Релігійний 

простір України» на тему  «Протестантський конфесійний простір України» 29 

квітня 2022 року. 

На підставі результатів  голосування колективу кафедри було 

рекомендовано присвоїти вчене звання професора кафедри  географії України та 

регіоналістики Костащуку Івану Івановичу ( протокол засідання  кафедри №12 

від 14 червня 2022 року додається.) Результати голосування: «ЗА» - 6 осіб, 

«ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЯ» - немає.  

ЗАПИТАННЯ: 

Проф. Руденко В.П.: - Чи дотримані всі вимоги критеріїв для присвоєння 

вченого звання професора? 

Доц. Костащук І.І.: -Так, всі вимоги виконані,  представлений 

відповідний висновок завірений ученим секретарем університету Н. 

Якубовською.  

Доц. Король О.Д.:  - Який напрям подальших ваших наукових досліджень? 

Доц. Костащук І.І.: - Суспільно-географічні дослідження. 

ВИСТУПИЛИ:  

Проф. Джаман В.О., який  охарактеризував І.І. Костащука, як 

відповідального, цілеспрямованого співробітника факультету та творчого 

науковця. Колективом кафедри було прийняте одноголосне рішення про 

присвоєння вченого звання професора кафедри географії України та 

регіоналістики  і висловив пропозицію підтримати рішення кафедри. 



Проф. Руденко В.П. акцентував  увагу на ініціативності, вимогливості, 

творчих здобутках І.І. Костащука та підтримав рішення кафедри. 

Проф. Рідуш Б.Т., проф. Ющенко Ю.С., доц. Бучко Ж.І., доц. Король 

О.Д., доц. Заячук М.Д., які у своїх виступах підтримали кандидатуру д.геогр.н. 

Костащука І.І.  щодо присвоєння йому вченого звання професора по кафедрі 

географії України та регіоналістики. 

 

Головуючий: Для проведення таємного голосування необхідно обрати 

лічильну комісію. Є пропозиція обрати комісію у складі 3-ох осіб:  

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

Пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії: 

 

1) Д.геогр.н., доц. Бучко Ж.І. 

2) К.геогр.н., доц. Явкін В.Г. 

3) К.геогр.н., доц. Пасічник М.Д. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

Головуючий:  Оголошення результатів таємного голосування про 

присвоєння вченого звання професора по кафедрі географії України та 

регіоналістики надається д.геогр. н., доц. Бучко Ж.І. 

 

Д.геогр.н., доц. Бучко Ж.І.: Результати таємного голосування про 

присвоєння вченого звання професора кафедри географії України та 

регіоналістики географічного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича Костащука І.І. наступні. Роздано бюлетенів 

– 21. Виявлено в урні – 21. 

Результати голосування: 

 «За» - 20 осіб ;  

«Проти» - немає;  

«Недійсних бюлетенів» - 1. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо результатів таємного 

голосування про присвоєння вченого звання професора по кафедрі 

географії України та регіоналістики; 



2. Рекомендувати кандидатуру Костащука Івана Івановича щодо  

присвоєння вченого звання професора по кафедрі географії України та 

регіоналістики; 

3. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича порушити клопотання перед Атестаційною колегією 

МОН України про присвоєння вченого звання професора Костащуку 

Івану Івановичу по кафедрі географії України та регіоналістики. 

Результати голосування:  

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  Про рекомендацію до друку навчального посібника 

«Історія туризму» (укладачі доц. Заячук О.Г., асист. Брик С.Д.) з грифом 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича». 

ДОПОВІДАЄ: голова комісії з навчально-методичної роботи, д.геогр.н., 

доц. Костащук І.І. 

Доповідач повідомив, що на засідання комісії з навчально-методичної 

роботи було подано всі необхідні документи (текст навчального посібника, 

рецензії, довідка про проходження плагіату із відповідним заключенням). Всі 

вимоги витримані, що дає підстави рекомендувати представлений навчальний 

посібник до друку. 

Запитань до доповідача не було. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Історія туризму» 

(укладачі доц. Заячук О.Г., асист. Брик С.Д.);  

2. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича підтримати рішення Вченої ради географічного факультету 

про рекомендацію до друку навчального посібника; 

3. Порушити клопотання перед Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича про надання  навчальному 

посібнику «Історія туризму» (укладачі доц. Заячук О.Г., асист. Брик С.Д.) грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку навчального посібника 

«Організація і технологія надання послуг гостинності» (автори – доц. Круль Г.Я., 



доц. Заячук О.Г.) з грифом «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича». 

ДОПОВІДАЄ: голова комісії з навчально-методичної роботи, д.геогр.н., 

доц. Костащук І.І. 

Навчальний посібник «Організація і технологія надання послуг 

гостинності» є необхідним у навчально-методичному забезпеченні реалізації ОП 

«Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг», «Міжнародний туризм». На 

засідання комісії з навчально-методичної роботи було представлено   всі 

необхідні документи. Підтверджено оригінальність навчального посібника, є 

відповідні рецензії. Тому комісією було прийнято рішення про рекомендацію 

навчального посібника до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» та звернувся 

до присутніх підтримати рішення.    

Запитань до доповідача не було. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Організація і технологія 

надання послуг гостинності» (автори – доц. Круль Г.Я., доц. Заячук О.Г.);  

2. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича підтримати рішення Вченої ради географічного факультету 

про рекомендацію до друку навчального посібника; 

3. Порушити клопотання перед Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича про надання  навчальному 

посібнику «Організація і технологія надання послуг гостинності» (автори – доц. 

Круль Г.Я., доц. Заячук О.Г.) грифу «Рекомендовано Вченою радою 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

4.СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку навчального посібника 

«Практикум з курсу Загальна геологія» (автори – доц. Чернега П.І, асист. 

Годзінська І.Л.) з грифом «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича». 

ДОПОВІДАЄ: голова комісії з навчально-методичної роботи, д.геогр.н., 

доц. Костащук І.І. 

Доповідач повідомив, що на засідання навчально-методичної комісії було 

подано всі необхідні документи (текст навчального посібника, рецензії, довідка 

про проходження плагіату із відповідним заключенням). Всі вимоги витримані, 

що дає підстави рекомендувати представлений навчальний посібник до друку. 

Запитань до доповідача не було. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Практикум з курсу 

Загальна геологія» (автори – доц. Чернега П.І, асист. Годзінська І.Л.);  



2. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича підтримати рішення Вченої ради географічного факультету 

про рекомендацію до друку навчального посібника. 

3. Порушити клопотання перед Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича про надання  навчальному 

посібнику «Практикум з курсу Загальна геологія» (автори – доц. Чернега П.І, 

асист. Годзінська І.Л.) грифу «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

5.СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку навчально-методичного 

посібника колективу авторів: Рідуш Б.Т., Холявчук Д.І., Кирилюк С.М., 

Добинда І.П., Ходан Г.Д., Поп’юк Я.А., Проскурняк М.М., Чернега П.І., 

Годзінська І.П., Присакар В.Б., Круль В.П. Навчальні програми. 

Спеціальності 106 «Географія», 014.07 «Середня освіта (Географія)». 

Освітній рівень перший (бакалаврський) з грифом «Рекомендовано Вченою 

Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича». 

 

ДОПОВІДАЄ: голова комісії з навчально-методичної роботи, д.геогр.н., 

доц. Костащук І.І. 

Доповідач ознайомив присутніх із документами, які засвідчують про 

виконання всіх вимог для присвоєння навчально-методичному посібнику грифу 

«Рекомендовано Вченою Радою Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича» та звернувся до присутніх із пропозицією підтримати 

позитивне рішення кафедри та комісії з навчально-методичної роботи. 

Запитань до доповідача не було. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник колективу 

авторів: Рідуш Б.Т., Холявчук Д.І., Кирилюк С.М., Добинда І.П., Ходан Г.Д., 

Поп’юк Я.А., Проскурняк М.М., Чернега П.І., Годзінська І.П., Присакар В.Б., 

Круль В.П. Навчальні програми. Спеціальності 106 «Географія», 014.07 

«Середня освіта (Географія)». Освітній рівень перший (бакалаврський);  

2. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича підтримати рішення Вченої ради географічного факультету 

про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника. 

3. Порушити клопотання перед Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича присвоєння навчально-

методичному посібнику «Навчальні програми. Спеціальності 106 «Географія», 

014.07 «Середня освіта (Географія)». Освітній рівень перший (бакалаврський)»  

грифу «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича». (колектив авторів: Рідуш Б.Т., 

Холявчук Д.І., Кирилюк С.М., Добинда І.П., Ходан Г.Д., Поп’юк Я.А., 

Проскурняк М.М., Чернега П.І., Годзінська І.П., Присакар В.Б., Круль В.П. ) 



Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

6.СЛУХАЛИ: Про призначення іменних стипендій студентам 

географічного факультету на І семестр 2022-2023 н.р. денної форми навчання 

ЧНУ ім. Ю.Федьковича. 

ДОПОВІДАЄ: заступник декана з виховної, організаційної роботи та 

студентських питань Брик С.Д. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Призначити іменну стипендію Чернівецької обласної державної 

адміністрації – Алєксєєву Владиславу Володимировичу, студенту 5 курсу, 513 

групи, денної форми навчання, спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)», 

географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича. 

2. Стипендію Президента України – Мурафі Віталію Володимировичу, 

студенту 5 курсу, 520 групи, денної форми навчання, спеціальності «Туризм» ОП 

«Туризмознавство», географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

 

 

 

Голова Вченої ради 

географічного факультету     Мирослав ЗАЯЧУК 

 

 

Учений секретар                Ольга ДАНІЛОВА 

 


