
ПРОТОКОЛ №13 

засідання Вченої ради географічного факультету 

Чернівецького національного імені Юрія Федьковича 

від 30 червня 2022 року 

Присутні: 21 із 25 членів Вченої  ради географічного факультету. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Звіти голів ЕК про підсумки роботи екзаменаційних комісій та подолання 

існуючих проблем в навчально-виховному процесі на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти.  

Доповідають: голови екзаменаційних комісій – Брижак П.М., Куриш 

Н.К., Красовська О.Ю., Геніч М.М., Дяконенко К.Ю., Скрипник В.В., 

Третяк Г.С 

2. Про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії. 

Доповідає: заступник декана з навчально-методичної роботи та 

проєктного менеджменту к.геогр.н., доц. Пасічник М.Д  

  

3. Про зміни до редакційної ради Наукового вісника Чернівецького 

університету. Географія. 

Доповідає: заступниця декана з наукової роботи та інформаційної 

політики, к.геогр.н.,доц. Холявчук Д.І. 

  4. Про рекомендацію до друку «Методичних рекомендацій щодо підготовки, 

оформлення та захисту кваліфікаційної бакалаврської̈ роботи (зі спеціальності 

014.07 Середня освіта (Географія))» (укладачі: Т.В. Ємчук, О.С. Чубрей) з 

грифом «Рекомендовано Вченою радою географічного факультету 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича». 

Доповідає: голова комісії з навчально-методичної роботи,  

д.геогр.н., доц.Костащук І.І. 

 

1.СЛУХАЛИ: Звіти голів ЕК про підсумки роботи екзаменаційних 

комісій та подолання існуючих проблем в навчально-виховному процесі на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.  

ДОПОВІДАЮТЬ: 

Член ЕК №1 доц. Холявчук Д.І. (ОП «Географія» спеціальності 106 

Географія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), член ЕК №2 доц. 

Ходан Г.Д. (ОП «Географія» спеціальності 014.07 Середня освіта 

(Географія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), голова ЕК №3 

к.геогр.н Красовська О.Ю. (ОП «Менеджмент туристичної індустрії» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), секретар ЕК №4 доц. 

Паланичко О.В. (ОП «Гідрометеорорлогія» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти), член ЕК№5 доц. Король О.Д. (ОП «Міжнародний туризм» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), секретар ЕК№6 к.геогр.н. 

Лопушняк Л.В (ОП «Міжнародний туризм» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти), член ЕК №7 проф. Сухий П.О. (ОП «Геодезія та землеустрій» 



першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)). Доповідачі ознайомили 

присутніх із звітами про роботу екзаменаційних комісій зі складання 

комплексного кваліфікаційного іспиту з професійно-орієнтованих дисциплін 

для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП 

спеціальностей факультету. 

 У своїх виступах доповідачі наголосили на особливостях цьогорічної 

роботи ЕК. Було акцентовано увагу на розкритті організаційних моментів, що 

передували роботі ЕК, оприлюдненні матеріалів порядку проведення 

комплексних кваліфікаційних іспитів на сайті факультету, кафедр відповідно 

для кожної із випускних освітніх програм.  Здійснено детальний аналіз 

результатів складання державного іспиту, якості підготовки випускників, чітко 

виокремлено позитивні моменти  складання комплексного кваліфікаційного 

іспиту та проблемні моменти роботи комісій, зроблені висновки та 

обґрунтовані рекомендації щодо покращення якості підготовки бакалаврів за 

випусковими освітніми програмами (Звіти ЕК додаються). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіти голів Екзаменаційних комісій за освітньо-професійними 

програмами затвердити. 

2. Голові навчально-методичної ради факультету, головам навчально-

методичних комісій за спеціальностями та освітніми програмами, завідувачам 

кафедр вивчити, узагальнити та розробити план реалізації рекомендацій та 

усунення недоліків висловлених у звітах голів ЕК та винести його на 

обговорення та затвердження Вченою радою географічного факультету 

(вересень 2022 р). 

Результати голосування:  

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

2. СЛУХАЛИ:  Про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії. 

ДОПОВІДАЄ: заступник декана з навчально-методичної роботи та 

проєктного менеджменту к.геогр.н., доц. Пасічник М.Д.  

Заступник декана з навчально-методичної роботи та проєктного 

менеджменту, к.геогр.н, Пасічник М.Д. ознайомив присутніх із підсумками 

літньої екзаменаційної сесії 2022 року (до перескладання) та окреслив основні 

завдання щодо підвищення якості навчального процесу.  

Запитань до доповідача не було. 

УХВАЛИЛИ: 

1.  Інформацію Пасічника М.Д. взяти до уваги;  

2. Завідувачам кафедр обговорити підсумки сесії на засіданнях кафедр, 

звернувши особливу увагу на дисципліни із якістю знань нижче 50%; 

3. Завідувачам кафедр, кураторам академічних груп здійснювати 

контроль перескладання навчальних дисциплін; 

4. Завідувачам кафедр тримати під особистим контролем якість 

викладання навчальних дисциплін. 

 




