
ПРОТОКОЛ №2 

засідання Вченої ради географічного факультету 

Чернівецького національного імені Юрія Федьковича 

від 28 вересня 2022 року 

Присутні: 17 із 25 членів Вченої  ради географічного факультету. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про зміни у персональному складі Вченої ради географічного факультету. 

Доповідає: декан геогр. факультету, д.геогр.н. Заячук М. Д.  

2. Про підготовку до акредитації ОП «Менеджмент туристичної індустрії» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 

Менеджмент. 

Доповідають: гарант ОП, д.геогр.н. Бучко Ж.І. 

завідувач кафедри, д.геогр.н Руденко В.П. 

3. Про організацію освітнього процесу в першому семестрі 2022-2023 

навчального року другого(магістерського) рівня вищої освіти. 

Доповідає: заступник декана, к.геогр.н., Пасічник М.Д. 

4. Про рекомендацію здобувачів вищої освіти на індивідуальний графік 

навчання. 

Доповідають: завідувачі кафедр – проф.д.геогр.н. Руденко В.П., проф. 

д.геогр.н.  Костащук І.І., доц., д.геогр.н.  Король О.Д., доц., к.геогр.н. Дарчук 

К.В., проф., д.геогр.н. Рідуш Б.Т.  

5. Про результат опитування здобувачів вищої освіти «Молодь проти 

корупції», «Вільний вибір освітніх компонентів», «Задоволеність методів 

викладання навчальних дисциплін». 

Доповідає: заступник декана, к.геогр.н. Брик С.Д. 

6. Про створення проєктної групи для розробки ОП «Геосистеми та 

георизики» другого (магістерського) рівня вищої освіта спеціальності 103 

«Науки про Землю». 

Доповідає: завідувач кафедри, д.геогр.н., проф. Рідуш Б.Т. 

7. Про затвердження тем наукових досліджень здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти ( 2022 рік вступу). 

Доповідає: завідувач кафедри – д.геогр.н, проф. Рідуш Б.Т. 

8. Про затвердження звіту міжнародного наукового стажування доктора 

педагогічних наук, доцента кафедри економічної географії та екологічного 

менеджменту Чубрей О.С. 

Доповідає: завідувач кафедри – д.геогр.н, проф. Руденко В.П. 

9 Про рекомендацію до друку навчальних, навчально-методичних 

посібників та навчальних програм викладачів факультету із відповідними 

грифами. 

Доповідає: голова навчально-методичної комісії, д.геогр.н., проф. 

Костащук І.І. 

 

1.СЛУХАЛИ: Про зміни у персональному складі Вченої ради 

географічного факультету. 

ДОПОВІДАЄ: декан геогр. факультету, д.геогр.н. Заячук М. Д. 



Згідно Положення про Вчену раду географічного факультету її кількісний 

змінювати зараз не маємо права. Вчену раду факультету формують з числа 

обраних представників та тих, хто входить за посадою. Кафедри та інші 

структурні підрозділи повинні бути представлені пропорційно. До складу 

Вченої ради факультету входять за посадами декан, заступники декана, 

завідувачі, керівник профспілкової організації та виборні представники, 

керівники органів студентського самоврядування. Виборні представники 

обираються колегіальним органом громадського самоврядування за поданням 

структурних підрозділів. 

У зв’язку з приєднанням кафедр, що відбулося з 01.09.2022р виникла 

необхідність внести зміни у персональному складі  членів Вченої ради, 

відповідно до принципу пропорційності. Питання попередньо було розглянуто 

та схвалено на засіданнях кафедр. З урахуванням пропозицій, що надійшли від 

кафедр та інших структурних підрозділів факультету пропонується оновлений 

склад Вченої ради (25 осіб).  

За посадою: 

1. декан – Заячук М.Д. 

2. заст. декана – Пасічник М.Д. 

3. заст. декана – Холявчук Д.І. 

4. заст. декана – Брик С.Д. 

5. завідувач кафедри – Рідуш Б.Т. 

6. завідувач кафедри – Руденко В.П 

7. завідувач кафедри – Костащук І.І. 

8. завідувач кафедри -  Король О.Д. 

9. завідувач кафедри – Дарчук К. В. 

10. голова профбюро – Кілінська К.Й. 

Обрані представники: 

11. студ. парламент – Поштар Інна, 4 к., ОП «Геодезія та землеустрій» 

12. студ.профбюро – Гринько Маріна, 3 к., ОП «Регіональний розвиток і 

просторове планування» 

13. студ. рада – Сандуляк Євген, 3 к., ОП «Геодезія та землеустрій» 

14. кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії – 

Кирилюк С.М. 

15. кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії – Ходан 

Г.Д. 

16. кафедра економічної географії та екологічного менеджменту – 

Данілова О.М. 

17. кафедра економічної географії та екологічного менеджменту – Шелест 

О.Б. 

18. кафедра географії України та регіоналістики – Пасічник М.Д. 

19. кафедра географії України та регіоналістики – Джаман В.О. 

20. кафедра географії України та регіоналістики – Ющенко Ю.С. 

21. кафедра геодезії, картографії та управління територіями – Мельник 

А.А. 

22. кафедра географії України та регіоналістики – Заблотовська Н.В. 

23. кафедра географії та менеджменту туризму – Круль Г.О. 

24. кафедра географії та менеджменту туризму – Скутар Т.Д. 



25. інші підрозділи – Николаєв А.М. 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію про подання кандидатур до складу Вченої ради 

географічного факультету структурними підрозділами та органами 

студентського самоврядування прийняти до відома. 

2. Звернутись до колегіального органу громадського самоврядування 

щодо організації зборів трудового колективу географічного факультету з цього 

питання (не пізніше 13 жовтня 2022). 

Результати голосування:  

«ЗА» -  17 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

2. СЛУХАЛИ:  Про підготовку до акредитації ОП «Менеджмент 

туристичної індустрії» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 073 Менеджмент. 

ДОПОВІДАЄ: гарант ОП, д.геогр.н. Бучко Ж.І., яка повідомила 

присутнім, що написання звіту завершено та подано на перевірку в деканат, а 

до 21 жовтня заплановано подати на перевірку в університетський відділ із 

ліцензування та акредитації. Триває підготовка акредитаційної справи до 

завантаження, яке заплановано зробити до 1 листопада 2022 р. 

ВИСТУПИВ:  

Декан географічного факультету, доц. Заячук М.Д., який наголосив на 

необхідності оновлення відомостей про викладачів в ЄДЕБО, їх відповідності 

пунктам ліцензійних вимог, оновленні кафедральних сайтів та ін.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Покласти персональну відповідальність за якісну підготовку та своєчасне 

подання (завантаження) акредитаційної справи на зав.кафедри економічної 

географії та екологічного менеджменту проф. Руденка В.П. та гаранта ОП 

«Менеджмент туристичної діяльності» доц. Бучко Ж.І. 

 Результати голосування:  

«ЗА» -  17 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

3. СЛУХАЛИ:  Про організацію освітнього процесу в першому семестрі 

2022-2023 навчального року другого(магістерського) рівня вищої освіти. 

ДОПОВІДАЄ: заступник декана, к.геогр.н., Пасічник М.Д.  

У зв'язку великою кількістю поданих заяв на магістратуру, пропонується 

проводити навчальний процес в дистанційному форматі.  

Загальні збори магістрів будуть проведені у змішаному форматі, де 

будуть повідомлені електронні адреси, через які буде здійснюватися вхід у 

систему дистанційного навчання.  

УХВАЛИЛИ: 



1. Навчальний процес для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти 2022 року вступу розпочати з 3 жовтня 2022 року у дистанційному 

форматі 

2. Провести організаційну зустріч з здобувачами другого (магістерського) рівня 

вищої освіти і випусковими кафедрами (змішаний формат) та обрати старост 

академічних груп (термін: до 5 жовтня; відп. заст. декана Пасічник М.Д.) 

3. Здійснити заходи щодо активації корпоративних електронних скриньок та 

реєстрації на платформі дистанційного навчання Moodle (термін до 7 жовтня; 

відп. зав. випускових кафедр). 

Результати голосування:  

«ЗА» -  17 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

4.СЛУХАЛИ: Про рекомендацію здобувачів вищої освіти на 

індивідуальний графік навчання. 

ДОПОВІДАЮТЬ:  

Зав. кафедри географії України та регіоналістики,  проф. Костащук 

І.І., який рекомендував здобувачів вищої освіти Родницьку О., Голунгу А., 

Гордого Д., Мігай В., Щербан І., Клемпуш М., Мандрюка І., Руснака А. 

перевести на індивідуальний графік навчання. 

Зав. кафедри економічної географії та екологічного менеджменту 

проф. Руденко В.П.,  який  рекомендував студентів кафедри Білана М., 

Заставного Н., Шевцова І., Меленко С. перевести на індивідуальний графік 

навчання. 

Зав. кафедри геодезії, картографії та управління територіями, доц. 

Дарчук К.В., який рекомендував переведення на індивідуальний графік 

навчання студентів кафедри Лодбу О., Петропавловського М., Пустиннікова І., 

Ступніцьку В., Ступніцького І. 

Завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії 

проф. Рідуш Б.Т. рекомендував перевести на індивідуальний графік навчання  

студента кафедри Пуюла Олександра. 

(Витяги з протоколів засідання кафедри, вченої ради географічного 

факультету додаються). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати заяви здобувачів вищої освіти географічного факультету 

Родницької О., Голунги А., Гордого Д., Мігая В., Щербан І., Клемпуш М., 

Мандрюка І., Руснака А., Білана М., Заставного Н., Шевцова І., Меленко С., 

Лодби О., Петропавловського М., Пустиннікова І., Ступніцької В., 

Ступніцького І., Пуюла О. про перевід на індивідуальний графік навчання у 

зв’язку із працевлаштуванням за фахом. 

2.Порушити клопотання перед ректором Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича про перевід на індивідуальний графік 

навчання у І семестрі 2021-2022 н.р. зазначених здобувачів вищої освіти. 

Результати голосування:  

«ЗА» -  17 осіб. 



«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

5.СЛУХАЛИ: Про результат опитування здобувачів вищої освіти 

«Молодь проти корупції», «Вільний вибір освітніх компонентів», 

«Задоволеність методів викладання навчальних дисциплін». 

ДОПОВІДАЄ: заступник декана, к.геогр.н. Брик С.Д. Доповідач  

представив результати опитувань студентів географічного факультету ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича, які були проведені на початку першого семестру 2022-2023 

навчального року. Такі опитування проводяться кожного семестру за ініціативи 

деканату географічного факультету з метою моніторингу якості навчально-

виховного процесу на факультеті, виявлення існуючих проблем та розробки 

заходів їх усунення. Було проведено три основних анонімних опитування з 

застосуванням можливостей Google forms. Перше опитування - «Вільний вибір 

освітніх компонентів здобувачами освіти», друге «Задоволеність студентів 

методами викладання навчальних дисциплін на освітніх програмах 

географічного факультету» та третє - «Молодь проти корупції». У  доповіді 

було акцентовано увагу на позитивну динаміку в усіх трьох анкетах, тобто в 

порівнянні з попереднім опитуванням відсоток «позитивних» відповідей 

збільшився. 

Результати опитувань у вільному доступі представлені на сайті 

факультету в рубриці «Опитування», а також надіслані кафедрам для 

обговорення на засіданнях. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1) Інформацію взяти до відома 

2) Обговорити результати опитувань на засіданнях кафедр та розробити заходи 

щодо усунення виявлених недоліків у навчально-виховному процесі. 

Результати голосування:  

«ЗА» -  17 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

6.СЛУХАЛИ: Про створення проєктної групи для розробки ОП 

«Геосистеми та георизики» (Geosystems and Georisks) другого (магістерського) 

рівня вищої освіти спеціальності 103 «Науки про Землю». 

ДОПОВІДАЄ: к.геогр.н., доцент Кирилюк С.М.  

Кирилюк С.М вніс пропозицію про створення проєктної групи для 

розробки ОП «Геосистеми та георизики» (Geosystems and Georisks) другого 

(магістерського) рівня спеціальності 103 «Науки про Землю» в такому складі:  

- кандидат географічних наук, асистент кафедри фізичної географії, 

геоморфології та палеогеографії Галина Дмитрівна Ходан – керівник 

проєктної групи; 

- доктор географічних наук, професор, професор кафедри фізичної 

географії, геоморфології та палеогеографії Богдан Тарасович Рідуш; 

- кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії, 

геоморфології та палеогеографії Сергій Миколайович Кирилюк; 



- кандидат географічних наук, асистент кафедри фізичної географії, 

геоморфології та палеогеографії Ірина Леонідівна Годзінська; 

- кандидат географічних наук, асистент кафедри фізичної географії, 

геоморфології та палеогеографії Яна Анатолівна Поп’юк. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Погодити склад проектної групи 

2. Керівнику проектної групи внести пропозицію кандидатури гаранта ОП 

3. Проектній групі сформувати Пояснювальну записку до ОП та подати її на 

розгляд навчально-методичної комісії географічного факультету та 

навчально-методичної комісії при вченій раді (термін до 13 жовтня 2022 р., 

відповідальний керівник проектної групи) 

Результати голосування:  

«ЗА» -  17 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження теми дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії аспірантці кафедри фізичної географії, 

геоморфології та палеогеографії Шкаєвій Дарині Ігорівні «Локальні адаптації 

до кліматичних змін у Карпатському регіоні: історичний, природний та 

соціально-економічний контексти»    

ДОПОВІДАЄ: завідувач кафедри, д.геогр.н, проф. Рідуш Б.Т. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити тему дисертації аспірантці кафедри фізичної географії, 

геоморфології та палеогеографії Шкаєвій Дарині Ігорівні «Локальні адаптації 

до кліматичних змін у Карпатському регіоні: історичний, природний та 

соціально-економічний контексти»   на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 106 Географія. Науковий керівник: к.геогр.н., 

доцент Холявчук Д.І. 

Результати голосування:  

«ЗА» -  17 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

 

8.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту міжнародного наукового 

стажування доктора педагогічних наук, доцента кафедри економічної 

географії та екологічного менеджменту Чубрей О.С. 

ДОПОВІДАЄ: завідувач кафедри д.геогр.н, проф. Руденко В.П.  

З 22 серпня 2022 року доц. Чубрей О.С. проходила міжнародне стажування 

від «Інституту Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (IIASC, KRS: 

0000647929) спільно із Західно-Фінляндським Коледжем (04-1.09.2022 р. 

виїзний семінар в Італії). 180 год., 6 кредитів ECTS. На тему: «Розвиток м’яких 

навичок у професійній підготовці викладачів», що підтверджується 

відповідним сертифікатом (Сертифікат: №039/0922). Питання розглядалося на 



кафедрі, де звіт було затверджено і звернувся до присутніх підтримати рішення 

кафедри. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.Звіт Чубрей Олександри Степанівни, доктора педагогічних наук, 

доцента кафедри економічної географії та екологічного менеджменту про 

міжнародне стажування про міжнародне стажування «Розвиток м’яких навичок 

у професійній підготовці майбутніх фахівців»  в обсязі 180 год (6 кредитів) 

затвердити. 

2.Рекомендувати Чубрей О.С. підготувати та провести науковий семінар 

для здобувачів вищої освіти, які навчаються на географічному  факультеті на 

тему«Розвиток м’яких навичок у професійній підготовці майбутніх фахівців». 

 

 

9. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку навчальних, навчально-

методичних посібників та навчальних програм викладачів факультету із 

відповідними грифами. 

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

І.І.  

Питання було розглянуто на засіданні навчально-методичної комісії, де 

було прийнято рішення рекомендації до друку: 

✔ з грифом «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича»: 

1) Ющенко Юрій Сергійович «Загальна та річкова гідравліка». 

Навчальний посібник. Унікальність 100%. 

2) Сухий Петро Олексійович, Білокриницький Сергій Миколайович, 

Костащук Іван Іванович, Білоус Юрій Олександрович. «Територіальне 

планування та районне проектування». Навчальний посібник. Унікальність 

96%. 

3) Кирилюк Сергій Миколайович, Холявчук Дарія Іванівна. «Фізико-

географічна номенклатура Африки (берегова лінія)». Навчальний посібник. 

Унікальність 100%. 

✔ з грифом «Рекомендовано Вченою радою географічного факультету 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»: 

1) Укладачі Чубрей Олександра Степанівна, Ємчук Тетяна 

Володимирівна. «Навчальні програми спеціальностей 014.07 «Середня освіта 

(Географія)» та 106 «Географія». 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1. Рекомендувати до друку навчальні посібники «Загальна та річкова 

гідравліка» (автор Ющенко Юрій Сергійович), «Територіальне планування та 

районне проектування» (автори - Сухий Петро Олексійович, Білокриницький 

Сергій Миколайович, Костащук Іван Іванович, Білоус Юрій Олександрович), 




