
ПРОТОКОЛ №8 

засідання Вченої ради географічного факультету 

Чернівецького національного імені Юрія Федьковича 

від 16 березня 2022 року 

Присутні: 21 із 25 членів Вченої  ради географічного факультету. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про рекомендацію кандидатур доц. Холявчук Д.І. та доц. Дарчука К.В. на 

предмет продовження терміну дії трудової угоди на наступний термін.  

Доповідає: голова комісії з питань регламенту та кадрової політики при 

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

2. Про рекомендацію кандидатури к.геогр.н. Дарчука К.В. щодо присвоєння 

вченого звання доцента по кафедрі геодезії, картографії та управління 

територіями.  

Доповідає: голова комісії з питань регламенту та кадрової політики при 

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

3. Про матеріально-технічне забезпечення факультету.  

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

4. 4.1. Про затвердження Програм вступних випробувань для здобуття першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.  

4.2. Про затвердження Програм, порядку проведення, білетів та тестових 

завдань підсумкового атестаційного іспиту для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальностями та освітньо-професійними 

програмами, що функціонують на географічному факультеті. 

Доповідають: заступник декана географічного факультету к.геогр.н., 

доц. Пасічник М.Д., гаранти ОП, завідувачі кафедр. 

5. Про внесення змін до освітніх програм:   

5.1. ОП «Геодезія та землеустрій» для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»  (доповідає 

гарант ОП «Геодезія та землеустрій» проф. Сухий П.О.); 

5.2. ОП «Гідрометеорологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 103 «Науки про Землю» (доповідає гарант ОП 

«Гідрометеорологія» доц.  Пасічник М.Д.); 

5.3. ОП «Гідрологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 103 «Науки про Землю» (доповідає гарант ОП 

«Гідрометеорологія» проф.  Ющенко Ю.С.). 

5.4. Освітньо-професійна програма зі спеціальності 014.07 Середня освіта 

(Географія) другого рівня вищої освіти (магістр) галузі знань: 01 

Освіта/Педагогіка. (доповідає гарант ОП проф.  Рідуш Б.Т.). 

6. Про рекомендацію здобувачів вищої освіти про переведення на  

індивідуальну форму навчання.  



Доповідають: завідувачі кафедр -  проф. Рідуш Б.Т., проф. Руденко В.В., 

доц. Костащук І.І., проф. Сухий П.О., проф. Ющенко Ю.С., доц. Король 

О.Д., доц. Бучко Ж.І. 

7. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Геодезія: тестові 

завдання» доц. Білокриницького С.М.  

Доповідає: голова методичної комісії при Вченій раді географічного 

факультету д.геогр.н., доц. Костащук І.І. 

8. Про рекомендацію до друку матеріалів тез студентської наукової конференції 

секції «Географічні науки»   

Доповідає: голова методичної комісії при Вченій раді географічного 

факультету д.геогр.н., доц. Костащук І.І. 

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про рекомендацію кандидатур доц. Холявчук Д.І. та доц. 

Дарчука К.В. на предмет продовження терміну дії трудової угоди на наступний 

термін.  

ДОПОВІДАЄ:  голова комісії з питань регламенту та кадрової 

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

П.О. 

1.1 Питання про рекомендацію кандидатури доц. Холявчук Д.І. на 

предмет продовження терміну дії трудової угоди на наступний термін 

розглядалось на засіданні Комісії, а попередньо на засіданні кафедри 

фізичної географії, геоморфології та палеогеографії. Були 

представлені всі необхідні документи. Рекомендовано продовжити 

термін дії трудової угоди на займаній посаді. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Звіт доц. Холявчук Д.І. про основні напрямки навчальної, 

наукової та виховної роботи за період перебування на посаді доцента кафедри 

фізичної географії, геоморфології та палеогеографії  за звітний період 

затвердити. 

2. Клопотати перед  ректором Чернівецького національного університету  імені 

Юрія Федьковича, щодо продовження терміну дії контракту на посаді доцента 

кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Холявчук Д.І. на 

наступний термін. 

Результати голосування: 

«ЗА» -    21        

«ПРОТИ» - 0              

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 

1.2 На засіданні Комісії було розглянуто питання про рекомендацію 

кандидатури доц. Дарчука К.В. на предмет продовження терміну дії 

трудової угоди на наступний термін. Попередньо Дарчук К.В. звітував 

на засіданні   кафедри геодезії, картографії та управління територіями, 



де було прийнято позитивне рішення. У Комісію були подані всі 

необхідні документи. Рекомендовано продовжити термін дії трудової 

угоди на займаній посаді. 

УХВАЛИЛИ: 1. Звіт доцента Дарчука К.В. про основні напрямки 

навчальної, наукової та виховної роботи за період перебування на посаді доцента 

кафедри геодезії, картографії та управління територіями за звітний період 

затвердити. 

2. Клопотати перед  ректором Чернівецького національного університету  імені 

Юрія Федьковича, щодо продовження терміну дії контракту на посаді доцента 

кафедри геодезії, картографії та управління територіями Дарчуку К.В. на 

наступний термін. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію кандидатури к.геогр.н. Дарчука К.В. 

щодо присвоєння вченого звання доцента по кафедрі геодезії, картографії та 

управління територіями.  

ДОПОВІДАЄ: голова комісії з питань регламенту та кадрової 

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

П.О. 

Всі вимоги щодо присвоєння вченого звання доцента Дарчуком К.В. були 

виконані. Він має вагомі наукові та навчально-методичні здобутки, пройшов 

міжнародне стажування. Відбулося засідання кафедри на якому Дарчук К.В. 

прозвітував про науково-педагогічну роботу. Його звіт було затверджено та 

рекомендовано Вченій раді географічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича кандидатуру Дарчука К.В. 

на присвоєння вченого звання доцента по кафедрі геодезії, картографії та 

управління територіями. Доповідач звернувся до присутніх підтримати рішення 

кафедри.  

Запитань до доповідача та Дарчука К.В. не було. 

ВИСТУПИЛИ:  

Проф. Джаман В.О., який  охарактеризував К.В. Дарчука як 

відповідального, цілеспрямованого співробітника факультету та творчого 

науковця і висловив пропозицію підтримати рішення кафедри   

Доц. Заячук М.Д., відзначив активність Дарчука К.В. у загально-

факультетських та загальноуніверситетських заходах і, також, висловив 

пропозицію підтримати рішення кафедри. 

Доц. Пасічник М.Д. звернув увагу на професіоналізм Дарчука К.В. у сфері 

картографування та його допомогу  

 



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)  К.геогр.н., доц. Костащук В.І. 

2) К.геогр.н., доц. Чернега П.І. 

3) Завідувач лабораторії Шелест О.Б. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

Головуючий:  Оголошення результатів таємного голосування про 

присвоєння вченого звання доцента по кафедрі геодезії, картографії та 

управління територіями Дарчуку К.В. надається к.геогр. н., доц. Костащуку В.І. 

 

К. геогр. н., доц. Костащук В.І.: Результати таємного голосування про 

присвоєння вченого звання доцента по кафедрі геодезії, картографії та 

управління територіями Дарчуку К.В географічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича наступні. Роздано бюлетенів 

– 21. Виявлено в урні – 21. 

Результати голосування: 

 «За» - 21 особа ;  

«Проти» - немає;  

«Недійсних бюлетенів» - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо результатів таємного 

голосування про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі геодезії, 

картографії та управління територіями. 

2. Рекомендувати кандидатуру Дарчука Костянтина Вікторовича щодо 

присвоєння вченого звання доцента по кафедрі геодезії, картографії та 

управління територіями. 

3. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича порушити клопотання перед Атестаційною колегією 

МОН України про присвоєння вченого звання доцента Дарчуку 

Костянтину Вікторовичу по кафедрі геодезії, картографії та управління 

територіями. 



Результати голосування:  

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

 

 

 

 

 

 3. СЛУХАЛИ: Про матеріально-технічне забезпечення факультету. 

ДОПОВІДАЄ: декан географічного факультету д.геогр.н, доц. Заячук 

М.Д.  

 

Аналіз аудиторного фонду та земельних площ здійснено з позицій 

основного користування з прив’язкою до кількості науково-педагогічних  

працівників  та студентів прикріплених до кафедри. Принагідно зазначено, що 4 

з 5 днів використовуємо аудиторії № 13 і 14 в корпусі № 6. В нашому 

користуванні (а це враховується при розрахунках штатних одиниць) також площі 

в  1 корпусі та навчально-наукова обсерваторія. Перелік аудиторій та інших 

приміщень подано в таблиці 1.  

Звертаємо увагу на відносні показники забезпеченості по окремих 

кафедрах. При закріпленні приміщень основним є їх максимальне залучення до 

освітньо-виховного процесу та належне  утримання, стан, матеріально-

технічного обладнання  та оформлення приміщень ( аудиторій та лабораторій 

перш за все). І тут виникає дилема між кількісними параметрами та можливістю 

утримання аудиторій (попередній стан є не зовсім задовільним). Є пропозиція – 

закріпити приміщення за кафедрами та здійснити тематичне оформлення 

приміщень з обов'язковим збереженням посадкових місць. 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 Кафедра Завідува

ч  

Загальна 

площа, 

м2 

Аудитор

на 

площа, 

м2 

Площа 

кафедр та 

інших 

приміщень  
м2 

Площа 

допоміжних 

приміщень,  

м2  

Аудиторна 

площа, м2
/ студ. 

Загальна 

площа м2 / 

приміщенн

я (без 
аудиторій) 

1 Фіз.географії, 

геоморфології 

та 

палеогеографії 

проф. 

Рідуш 

Б.Т. 

351,3 117,1 91,6 142,6 1,54 1,54 



2 Економ.геогра

фії та 

екологічного 

менеджменту 

проф. 

Руденко 

В.П. 

271,3 128,3 138,7 4,6 0,88 0,88 

3 Географія 

України та 

регіоналістики 

доц. 

Костащу

к І.І. 

165,6 34,7 104,1 26,8 0,37 0,37 

4 Гідрометеорол

огії та водних 
ресурсів 

проф. 

Ющенко 
Ю.С. 

106,1 34,1 58,5 13,5 0,78 0,78 

5 Геодезії, 

картографії та 

управління 

територіями 

проф. 

Сухий 

П.О. 

166,9 80,3 71,0 15,4 0,88 0,88 

6 Географії та 

менеджменту 

туризму 

доц. 

Король 

О.Д. 

91,7 29,5 60,2 2,0 0,28 0,28 

7 Соц.географії 

та рекреаційн. 

Природокорист

ування 

доц. 

Бучко 

Ж.І. 

169,5 46,0 119,0 4,5 0,4 0,42 

 Деканат  257,0 57,8 72,7 126,9 ----- ------ 

Таблиця 1. Площі у використанні кафедр географічного факультету  

(2021-2022 н.р.) 

 
Примітка: в розрахунку не враховані  аудиторії 2 (56,8 м2) та ауд.54 (72,2 м 2), які пропонується 

сьогодні закріпити за певними кафедрами 

 

Одним з показників собівартості навчання здобувача є витрати на 

комунальні послуги ( основні показники в табл.2). 

Таблиця 2. Комунальні витрати по резиденції ЧНУ ім. Ю. Федьковича у 

2021р.  

Корпуси Загальна 

площа (м2) 

Вода (м3) Електроенергія 

(квт) 

Газ (м3) 

4 2358 520 73225 21200 

5 6324 1391 196385 56815 

6 5809 1278 180382 52185 

Всього 14491 3200 449992 130300 

 

 Впродовж року: 

- в гуртожитку №6 здійснено заміну санвузлів на суму 4.4 млн.грн (ЧНУ); 

- замінено бойлер в туалеті корпусу №4; 

- в дарунок отримано 2 тепловентелятори (Ощадбанк); 

- закуплено припороговий пандус; 

- профарбовано більшість дверей першого поверху корпусу №4 (9 відер 

фарби отримано від спонсора); 

- корпус №4 обладнано мережею безпечного інтернету; 

- у грудні 2021- лютому 2022 року ми вже отримали  - 10 ноутбуків та 8 

графічних планшетів; 

- закуплено 9 комплектів відеокамер та аудіоколонок; 



- зроблено ремонти в ауд 24 і 26, деканаті, кафедрі гідрометеорології та 

водних ресурсів, кафедрі географії України та регіоналістики, окремих 

коридорних приміщеннях тощо. 

 Динаміка показників отриманого майна в грошовому еквіваленті за 

підрозділами факультету представлена в табл.3.  

Відповідно до розпорядження №68-р від 19.11.2021 р. ми подавали потребу 

в придбанні матеріалів, обладнання, послуг для забезпечення освітнього процесу. 

1. В перелік не ввійшли, але подано окремо вікна (8 шт.) і двері у 

будиночок №2 бази польових практик «Мигово» - 70 тис. грн.; 

2.  STEAM лабораторія – 156 тис.грн., що має бути зреалізовано 

в межах заходів з популяризації природничих наук;  

3. Кафедрами підготовлено відповідні рапорти на подальші закупівлі:  

4. Кафедра гідрометеорології та водних ресурсів – 30 тис. грн.; 

5. Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії – 

1 млн. 383 тис. грн. (без STEAM лабораторії);  

6. Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту 

– 16 тис. грн. (без STEAM лабораторії); 

7. Кафедра геодезії, картографії та управління територіями – 41 

тис. грн. ; 

8. Кафедра географії України та регіоналістики – 56 тис. грн.  

9. Кафедра соціальної географії та рекреаційного 

природокористування – 10 тис. грн.;  

10. Кафедра географії та менеджменту туризму – 0;  

Загальна сума – 1 млн. 801 тис. грн.  

Першочергові закупи: 

1. STEAM лабораторія «Кабінету географії ЗЗСО» - 156 тис. грн. 

з обладнанням відповідно до затвердженого «Типового терміну засобів 

навчання та обладнання для навчальних кабінетів із «STEAM- 

лабораторій» наказу МОН №574 від 29.04.2020 р. Така лабораторія є 

необхідною для практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

спеціальності 014 «Середня освіта», яких на факультеті 177 осіб (з них 119 

на д/б) та в навчальному процесі спеціальностей 103 Науки про Землю» та 

106 «Географія». Ця пропозиція включена у перелік «Заходів з 

популяризації природничих наук і математики в ЧНУ»; 

2. Багатофункціональний пристрій для друку, сканування та 

копіювання  Canon MF 3010 – 9 тис. грн. (деканат); 

3. Програмне забезпечення ArcGIS 10.4 в комп’ютерні  класи – 

100 тис. грн. ; 

4. Пакети програмного забезпечення Digitals Profesional для 

комп'ютерного класу – 9 тис. грн. (кафедра геодезії, картографії та 

управління територіями); 

5. Портативна лабораторія Aguamerck для аналізу поверхневих 

вод – 23,1 тис. грн.( гідрометеорології та водних ресурсів); 

6. Ноутбуки 8 шт. – формування комп'ютерного класу для 

навчального процесу. – 160 тис. грн. (кафедра географії України та 

регіоналістики); 



7. Жилети страхувальні Champion 50 – 70 кг та 90 -110 кг - 5 шт. 

– 3,2 тис. грн. для безпеки під час навчальних практик (гідрометеорології 

та водних ресурсів); 

8. Спальні мішки 20 шт. – 40 тис. грн. для польових практик 

(кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії) ; 

9. Вікна (8 шт) і двері на базі польових практик «Мигово»- 

орієнтовно 70 тис. грн.; 

Загалом 570 тис. грн.  

Табл.3 Отримано майна на географічний факультет ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича (тис.грн) 

 Підрозділ 2018-20 р. 2021  01.-03.2022 

1. к. фіз.географії, 

геоморфології та палеогеогр. 
88.1 22.8 1.9 

2. к. економ.географії та еколог. 

Менеджменту 
70.1 46.9 0 

3. к. географії України та 

регіоналістики 
34.2 38.4* 7.0* 

4. к. гідрометеорології та 

водних ресурсів 
18.3 18.2 1.9 

5. к. геодезії, картографії та 

управління територіями 
252.5 66.3 3.7 

6. к. географії та менеджменту 

туризму 
12.4 24.4 0 

7. к. соц.географії та 

рекреаційного 

природокористування 

16.2 21.0 1.9 

8. Комендант 30 108.5* 0 

9. Деканат 30.7 65.3 1.9 

10. база практики «Мигово» 0 1.5 0 

11. навч.-наук. геофізична 

обсерваторія 
11.0 1.9 0 

 Разом 563.5 415.2 18.3 

Примітка *в тому числі дарунок від доц. Костащука І.І. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Д.геогр.н., доц. Король О.Д. : Звернувся із проханням про надання 

аудиторії для облаштування навчальної лабораторії, яка б функціонувала на 

кафедрі географії та менеджменту туризму. 

Д.геогр.н., проф. Сухий П.О.: Звернувся із пропозиціями: 

1) надати ауд.№2 для створення лабораторії кафедри геодезії, картографії та 

управління територіями;  

2) відновити геодезичний пункту та  здійснити благоустрій прилеглої території 

у резиденції ЧНУ. 



Д.геогр.н. доц. Костащук І.І. Звернувся із пропозицією передати кафедрі 

географії України та регіоналістики ауд. 54 для відповідно оформлення 

аудиторії, спільно із іншими кафедрами факультету. 

Д.геогр.н., проф. Кілінська К.Й. Як використовується в навчальному 

процесі сейсмічна та ґрунтова лабораторії? 

Д.геогр.н., проф. Рідуш Б.Т.. Звернувся із пропозицією надати  ауд.№2 у 

підпорядкування кафедрі фізичної географії, геоморфології та палеогеографії 

для облаштування палеогеографічної колекції. 

 

Головуючий: Оскільки поступили пропозиції щодо закріплення аудиторії №2 

за кафедрою геодезії, картографії та управління територіями (для створення 

геодезичного полігону) та кафедрою фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії (для облаштування палеогеографічної колекції) питання було 

винесено на голосування. 

 

1. Надання  ауд. №2 для  облаштування геодезичного полігону 

Результати голосування:  

«ЗА» - 13 осіб. 

«ПРОТИ» - 2 особи. 

«УТРИМАЛИСЬ» - 6 осіб. 

 

2. Надання  ауд. №2 для  облаштування палеогеографічної колекції 

Результати голосування:  

«ЗА» - 2 особи. 

«ПРОТИ» - 2 особи. 

«УТРИМАЛИСЬ» - 17 осіб. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома; 

2. Затвердити розподіл аудиторного фонду (згідно додатку) між 

кафедрами та підрозділами (відп.: декан Заячук М.); 

3. Розробити та здійснити заходи щодо належного тематичного 

оформлення аудиторій (відп.: зав.кафедрами Рідуш Б., Руденко В., 

Король О., Ющенко Ю., Бучко Ж., Сухий П., Костащук І. Термін: до 

25.08.2022);  

4. Забезпечити виконання робіт з благоустрою території бази навчальних 

практик «Мигово» (відп.: заст.декана Брик С., лаб. Лапушняк Д., Сідор 

С. Термін: до 01.06.2022);  

5. Сформувати перелік пропозицій предметів закупівлі матеріально-

технічного забезпечення освітнього процесу на географічному 

факультеті ЧНУ ім. Ю.Федьковича у 2023 (відп.: зав.кафедрами Рідуш 

Б., Руденко В., Король О., Ющенко Ю., Бучко Ж., Сухий П., Костащук 

І.. Термін: до 01.07.2022);  

6. Сформувати перелік пропозицій щодо ремонтних робіт аудиторій та 

інших приміщень географічного факультету у 2022/23 навчальному 



році (відп.: зав.кафедрами Рідуш Б., Руденко В., Король О., Ющенко 

Ю., Бучко Ж., Сухий П., Костащук І.. Термін: до 01.06.2022);  

7. Звернутись до ректора ЧНУ Петришина Р. з клопотанням про 

відновлення геодезичного пункту та благоустрою прилеглої території у 

резиденції ЧНУ (відп.: декан Заячук М., зав.кафедри геодезії, 

картографії та управління територіями Сухий П. Термін до 

01.04.2022); 

Результати голосування:  

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

4.СЛУХАЛИ:  

4.1 Про затвердження Програм вступних випробувань для здобуття 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.  

ДОПОВІДАЄ: заступник декана географічного факультету к.геогр.н., 

доц. Пасічник М.Д., гаранти ОП, завідувачі кафедр. 

 

На факультеті функціонує скорочена форма навчання за ОП «Туризм», ОП 

«Менеджмент туристичної індустрії», ОП «Середня освіта. Географія», ОП 

«Геодезія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 7 

освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Гарантами освітньо-професійних програм були подані  Програм вступних 

випробувань для здобуття першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Програми фахових вступних випробувань для здобуття 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

Результати голосування:  

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

4.2. Про затвердження Програм, порядку проведення, білетів та тестових 

завдань підсумкового атестаційного іспиту для першого (бакалаврського) рівнів 

вищої освіти за спеціальностями та освітньо-професійними програмами, що 

функціонують на географічному факультеті. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Програми, порядок проведення, білети та тестові завдання 

підсумкового атестаційного іспиту для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальностями та освітньо-професійними програмами, що 

функціонують на географічному факультеті. 

Результати голосування:  

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 



5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до освітніх програм   

5.1 СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до ОП «Геодезія та землеустрій» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 

«Геодезія та землеустрій)»; 

ДОПОВІДАЄ : гарант ОП «Геодезія та землеустрій» для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій» проф. Сухий П.О., який повідомив, що з метою посилення ролі 

обов’язкових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки майбутніх 

фахівців по відношенню до дисциплін вільного вибору студентів пропонується 

замінити форму підсумкового контролю із заліку на іспит  в обов’язковій 

дисципліні ПП 07 «Геодезичні роботи в землеустрої» (7 семестр, 120 год., 4 

кредити), а іспит на залік у циклі вибіркових дисциплін ППВ 4 «ГІС технологї в 

геодезії та землеустрої», «Кадастр населених пунктів», «Комп’ютерні технології 

в картографії» (7 семестр, 120 год., 4 кредити). Також, пропонується замінити 

форму підсумкового контролю з іспиту на залік з предмету «Геологія з основами 

геоморфології», що входить до блоку нормативних дисциплін ОП «Геодезія та 

землеустрій» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити зміни до ОП «Геодезія та землеустрій» для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 

«Геодезія та землеустрій»; 

2. Подати на розгляд навчально-методичної комісії Вченої ради 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

проєкт оновленої ОП «Геодезія та землеустрій» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій»; 

3. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича затвердити зміни до ОП «Геодезія та землеустрій» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 

193 «Геодезія та землеустрій». 

Результати голосування:  

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

5.2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до ОП «Гідрометеорологія» (ID 18007)  

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 103 

«Науки про Землю». 

ДОПОВІДАЄ :  Гарант ОП «Гідрометеорологія» доц.  Пасічник М.Д., який  

ознайомив присутніх із внесеними  змінами до ОП «Гідрометеорологія» (ID 

18007)   для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 103 «Науки про Землю». Запропоновано внести наступні зміни: 



- перенести освітню компоненту «Геофізика з основами землезнавства» 

вибіркового блоку в обов’язкові навчальні дисципліни та змінити назву на 

«Основи землезнавства і геофізики»; 

- вибіркові компоненти згрупувати в 2 списки: загальної підготовки та 

професійної підготовки; 

- доповнити вибірковий блок професійної підготовки такими освітніми 

компонентами як «Проектний менеджмент в гідрології та гідрометеорології» та 

«Регіональне використання водних ресурсів». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити зміни до ОП «Гідрометеорологія» (ID 18007)  для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 

103 «Науки про Землю»; 

2. Подати на розгляд навчально-методичної комісії Вченої ради 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

проєкт оновленої ОП «Гідрометеорологія» (ID 18007)  для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 103 «Науки 

про Землю» 

3. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича затвердити зміни до ОП «Гідрометеорологія» (ID 

18007)  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 103 «Науки про Землю». 

 

5.3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до ОП «Гідрологія» (ID 1222)  для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 103 

«Науки про Землю». 

ДОПОВІДАЄ :  Гарант ОП «Гідрологія» проф.  Ющенко Ю.С., який  

ознайомив присутніх із внесеними  змінами до ОП «Гідрологія» (ID 1222)  для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 103 

«Науки про Землю». Запропоновано перейменувати освітню компоненту 

«Переддипломна практика» на «Виробнича практика» 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити зміни до ОП «Гідрологія» (ID 1222)  для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 103 «Науки про 

Землю».; 

2. Подати на розгляд навчально-методичної комісії Вченої ради 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

проєкт оновленої ОП «Гідрологія» (ID 1222)  для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 103 «Науки про 

Землю»; 

3. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича затвердити зміни до ОП «Гідрологія» (ID 1222)  для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 103 

«Науки про Землю». 

Результати голосування:  



«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

5.4. СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до освітньо-професійної 

програми зі спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) другого рівня вищої 

освіти (магістр) галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка. 

ДОПОВІДАЄ: гарант освітньо-професійної програми зі спеціальності 

014.07 Середня освіта (Географія) другого рівня вищої освіти (магістр) галузі 

знань: 01 Освіта/Педагогіка проф. Рідуша Б.Т. 

Внести наступні зміни для вдосконалення та підсилення професійних 

компонентів ОПП зі спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) другого 

рівня вищої освіти (магістр) до блоку дисциплін вибіркового циклу: 

- «Антропогенне ландшафтознавство та методика викладання у шкільній 

географії» перейменувати на «Антропогенне ландшафтознавство»; 

- «Візуалізація у викладанні географії» перейменувати на «Візуалізація у 

навчанні географії»;   

- «Дослідницька діяльність у вивченні географії» перейменувати на 

«Дослідницька діяльність у географії»; 

- «Екологічна безпека у шкільній географії» перейменувати на «Екологічне 

виховання при навчанні географії»;  

- «Сучасні гіпотези формування структури земної кори та літосфери ї їх 

викладання у шкільній географії» перейменувати на  «Сучасні погляди на 

формування структур земної кори та літосфери»; 

- «Методика сезонних спостережень у вивченні географії» перейменувати 

на «Сезонні спостереження за довкіллям»;  

- «Географічні прогнози у формуванні оцінно-ціннісного компоненту 

вивчення географії» перейменувати на «Географічні прогнози». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити зміни до блоку дисциплін вибіркового циклу освітньо-

професійної програми спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) 

другого рівня вищої освіти (магістр) галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка. 

Результати голосування:  

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

  

 

6. СЛУХАЛИ:  Про рекомендацію здобувачів вищої освіти про 

переведення на  індивідуальну форму навчання.  

Зав. кафедри географії України та регіоналістики,  доц. Костащук І.І., 

який рекомендував перевести на індивідуальний графік навчання студентів 

кафедри - Клепіковського Д.О., Вербіщука Б.Т., Краснюк А.В. 

Зав. кафедри економічної географії та екологічного менеджменту проф. 

Руденко В.П.,  який  рекомендував студентів кафедри Кобан Н.В., Микитюка О.І. 

перевести на індивідуальний графік навчання. 



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

Сухий П.О., який рекомендував переведення на індивідуальний графік навчання 

студентів кафедри Чахлова І.О., Каневського Є.А., Поштар І.О., Угляніцу Т.А. 

Зав. кафедри соціальної географії та рекреаційного 

природокористування, доц. Бучко Ж.І., зав. кафедри географії та 

менеджменту туризму доц. Король О.Д.  які рекомендувала перевести на 

індивідуальний графік навчання  студентів спеціальності «Туризм (міжнародний 

туризм)» Очич М. Р., Якимчук А.М., Кузика А.Р., Гембатюк Я.А., Іванчак Н.В., 

Кілар К.І., Манилик Д.В., Підгірняк Д.Т., Плошенко Т.І., Русінко Ю.Ю., Склярук 

Д.О., Николайчука П.І. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати заяви здобувачів вищої освіти географічного факультету 

Клепіковського Д.О., Вербіщука Б.Т., Краснюк А.В., Кобан Н.В., Микитюка О.І., 

Чахлова І.О., Каневського Є.А., Поштар І.О., Очич М. Р., Якимчук А.М., 

Угляніцу Т.А., Кузика А.Р., Гембатюк Я.А., Іванчак Н.В., Кілар К.І., Манилик 

Д.В., Підгірняк Д.Т., Плошенко Т.І., Русінко Ю.Ю., Склярук Д.О., Николайчука 

П.І. про перевід на індивідуальний графік навчання.  

2.Порушити клопотання перед ректором Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича про перевід на індивідуальний графік 

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

 

Результати голосування:  

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

7.СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку навчального посібника 

«Геодезія: тестові завдання» доц. Білокриницького С.М.  

ДОПОВІДАЄ: голова методичної комісії при Вченій раді географічного 

факультету д.геогр.н., доц. Костащук І.І. 

На навчально-методичній комісії розглядалось дане питання. Були 

представлені відповідні та було прийнято позитивне рішення щодо рекомендації 

до друку та клопотання про надання  навчальному посібнику «Геодезія: тестові 

завдання»  (автор – к.геогр.н., доц. Білокриницький С.М.) грифу «Рекомендовано 

Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича». 

УХВАЛИЛИ:  

 1. Рекомендувати до друку у видавництві Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича навчальний посібник «Геодезія: тестові 

завдання»  (автор - к.геогр.н., доц. Білокриницький С.М.). 

 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 «Геодезія: тестові завдання»  (автор – к.геогр.н., доц. Білокриницький 




