
ПРОТОКОЛ №9 

засідання Вченої ради географічного факультету 

Чернівецького національного імені Юрія Федьковича 

від 23 березня 2022 року 

Присутні: 23 із 25 членів Вченої  ради географічного факультету. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про реорганізацію кафедр географічного факультету.  

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

2. Про затвердження робочих навчальних планів на 2022/2023 н.р.  

Доповідає: заст. декана з навчально-методичної роботи та проєктного 

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

3. Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

географічного факультету.  

Доповідають: завідувачі кафедр – проф. Рідуш Б., проф. Руденко В., доц. 

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

Бучко Ж.  

4. Про організацію освітнього процесу на заочній формі навчання.  

Доповідає: заст. декана з навчально-методичної роботи та проєктного 

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

5. Про організацію освітньої діяльності в університеті. 

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

6.  Про затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 106 Географія «Геопросторова організація та 

планування соціальної інфраструктури Чернівецької області» здобувачу 

третього рівня вищої освіти кафедри географії України та регіоналістики 

Колосівському Назарію Ігоровичу. 

Доповідає: завідувач кафедри географії України та регіоналістики, 

д.геогр.н., доц. Костащук І.І. 

7. Про затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 106 Географія «Перцепційно-просторова 

ідентифікація історико-географічних земель західних регіонів України» 

здобувачу третього рівня вищої освіти кафедри географії України та 

регіоналістики Захарчуку Івану Володимировичу. 

Доповідає: завідувач кафедри географії України та регіоналістики, 

д.геогр.н., доц. Костащук І.І. 

8. Про затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 106 Географія «Суспільно-географічні 

особливості формування демографічних процесів та їх роль в сучасних 

розселенських процесах (на прикладі Чернівецької області)» здобувачу 

третього рівня вищої освіти кафедри географії України та регіоналістики 

Венціву Павлу Ярославовичу. 

Доповідає: завідувач кафедри географії України та регіоналістики, 

д.геогр.н., доц. Костащук І.І. 

 



 

1.СЛУХАЛИ: Про реорганізацію кафедр географічного факультету.  

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

М.Д.  

У виступі доповідач звернув увагу на те, що в університеті функціонує 

близько 80 кафедр, пересічно на кафедру припадає 11,7 ставок. Кількість кафедр 

на факультеті, інституті змінюється від 4 до 12. На географічному факультеті 

кількість ставок на кафедрах значно варіюється, але на окремих кафедрах значно 

менша від пересічного по університеті показника, що  призводить до зростання 

видатків. Розрахунок ставок відбувається з врахуванням кількості студентів, 

кредито-годин  і коефіцієнтів (для рахування розбіжності в оплаті на договірних 

умовах і державної вартості навчання). З врахуванням даних складових, було 

розраховано 51 ставку на факультет у 2021-2022 навчальному році. Найменша 

кількість ставок на кафедрах гідрометеорології та водних ресурсів, соціальної 

географії та рекреаційного природокористування. Тенденція скорочення ставок 

призвела до зростання навантаження на 1 ставку (кафедра географії та 

менеджменту туризму – 1190 год на 1 ставку, кафедра соціальної географії та 

рекреаційного природокористування – 1050 год, кафедра економічної географії 

та екологічного менеджменту – 900 год). 

Ректоратом університету було ініційована реорганізація кафедр 

географічного факультету. Розглядалось 2 сценарії. За першим сценарієм 

запропоновано перехід до 4 кафедр (кафедра наук про Землю, кафедра суспільної 

географії та методики її викладання, кафедра туризму, кафедра географії України 

та управління території) із пропорційним розподілом студентів і набору з 

врахуванням галузей знань і спеціальностей. Другий сценарій передбачає 

реорганізацію шляхом: 1) приєднання кафедри гідрометеорології та водних 

ресурсів до кафедри географії України та регіоналістики; 2) приєднання кафедри 

соціальної географії та рекреаційного природокористування до кафедри 

географії та менеджменту туризму.  

Попередньо сценарії були обговорені на кафедрах і було обрано другий 

варіант – реорганізацію шляхом приєднання кафедр. При цьому узгоджені такі 

аспекти: 1) назви кафедр до яких відбувається приєднання не змінюються; 2) 

завідувачі кафедр до яких відбувається приєднання залишаються на займаних 

посадах; 3) термін дії на посаді для викладачів кафедр, які приєднуються 

залишається згідно контракту; 4) розподіл ставок відбуватиметься по факту в 

кінці серпня з урахуванням об’єктивного співвідношення кількості викладачів до 

кількості ставок, що склалися на початок 2021/2022 навчального року, 

розрахованих за методикою навчального відділу (студенто-кредитами). 

ВИСТУПИЛИ:  

Завідувач кафедри географії України та регіоналістики, д геогр.н., доц. 

Костащук І.І. Відбулось засідання кафедри на якому одноголосно було 

прийнято рішення стосовно приєднання кафедри гідрометеорології та водних 

ресурсів до кафедри географії України та регіоналістики, що зафіксовано 

відповідним протоколом засідання кафедри. Були обговорені позитивні сторони 

та можливі ризики приєднання і відповідно розробляються напрацювання щодо 

їх мінімізації. 



Завідувач кафедри гідрометеорології та водних ресурсів д геогр.н., проф. 

Ющенко Ю.С., який повідомив присутнім про розгляд даного питання на 

засіданні кафедри та прийнятті одноголосного рішення про приєднання  кафедри 

гідрометеорології та водних ресурсів до кафедри географії України та 

регіоналістики 

Завідувач кафедри географії та менеджменту туризму, д. геогр.н., доц. 

Король О.Д. 

Станом на сьогодні (18.03.2022 р.) на обох кафедрах приблизно однакова 

кількість ставок: кафедра географії та менеджменту туризму – 5,5 ставки; 

кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування – 5,25 

ставки. Натомість, на кафедрі географії та менеджменту туризму працює 6 

викладачів, а на кафедрі соціальної географії та рекреаційного 

природокористування – 8 викладачів. 

Така ситуація склалася через те, що впродовж останніх років, починаючи з 

2014 року, при щорічному скороченні штатів на кафедрі географії та 

менеджменту туризму було звільнено 6 осіб (Фостій В.В., Бойко І.Д., Савранчук 

Л.А., Євдокименко В.К., Руденко С.В., Белінська К.В.), що дозволило привести 

кількість викладачів до кількості ставок. Як результат, викладачі кафедри 

географії та менеджменту туризму наразі працюють на 1 ставку. Натомість, на 

кафедрі соціальної географії та рекреаційного природокористування, впродовж 

цих років, скорочення кількості викладачів на тлі кількості ставок не 

відбувалося. Як наслідок, пересічно на цій кафедрі викладачі працюють на 0,6-

0,7 ставки. 

При об’єднанні кафедр постане задача створення єдиного колективу з 

рівномірним розподілом ставок з нового навчального року.  За таких умов, кожен 

з викладачів кафедри географії та менеджменту туризму втратить як мінімум 

0,15-0,2 ставки. З такою ситуацією викладачі кафедри погодитися не можуть.  

Тому, колектив кафедри географії та менеджменту туризму вирішив: 1) 

приєднання кафедри соціальної географії та рекреаційного 

природокористування має відбуватися на паритетних умовах, з урахуванням 

об’єктивного співвідношення кількості викладачів до кількості ставок, що 

склалися на початок 2021/2022 навчального року, розрахованих за методикою 

навчального відділу (студенто-кредитами): кафедра географії та менеджменту 

туризму – 6 викладачів на 5,0 ставок (2 держ. бюджет і 3 спец. кошти);кафедра 

соціальної географії та рекреаційного природокористування – 8 викладачів на 3,5 

ставки (1,75 держ. бюджет і 1,75 спец. кошти); 2) колектив кафедри географії та 

менеджменту туризму погоджується на приєднання кафедри соціальної 

географії та рекреаційного природокористування на паритетних умовах у 

співвідношенні кількості викладачів до кількості ставок, розрахованих і 

зафіксованих окремо за цими двома кафедрами на початок 2022/2023 

навчального року. 

Завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного 

природокористування, д. геогр.н., доц. Бучко Ж.І. 

Засідання кафедри відбулося 14 березня, де було обговорено варіанти 

реорганізації кафедри. Було ухвалено рішення про приєднання до кафедри 

географії та менеджменту туризму. 



 Завідувач кафедри економічної географії та екологічного 

менеджменту, проф. Руденко В.П. акцентував увагу на тому, що приєднання 

кафедр оптимальний варіант і запропонував згодом ввести корективи в назву 

кафедри географії України та регіоналістики з врахуванням гідрологічного 

профілю. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Реорганізувати кафедру гідрометеорології та водних ресурсів шляхом 

приєднання до кафедри географії України та регіоналістики; 

2. Реорганізувати кафедру соціальної географії та рекреаційного 

природокористування шляхом приєднання до кафедри географії та 

менеджменту туризму. 

3. Колективи кафедр погоджуються на приєднання кафедр на паритетних 

умовах у співвідношенні кількості викладачів до кількості ставок, 

розрахованих і зафіксованих окремо за кафедрами на початок 2022/2023 

навчального року. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

2. СЛУХАЛИ:  Про затвердження робочих навчальних планів на 

2022/2023 н.р. 

ДОПОВІДАЄ: заст. декана з навчально-методичної роботи та 

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

Доповідач повідомив, що було проаналізовано наявність розроблених 

навчальних планів у розрізі ОПП та кафедр, а також їх подачу на затвердження 

у навчальний відділ. Навчальні плани для більшості ОПП розроблені та подані в 

навчальний відділ, за виключенням навчальних планів ОПП, які проходять 

процедуру обговорення та внесення змін (ОПП «Менеджмент туристичної 

індустрії» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти, ОПП «Географія» другого (магістерського) рівня вищої освіти). Після 

проходження процедури затвердження змін до ОПП, відповідно будуть і 

затверджені типові навчальні плани. 

Запитань до доповідача не було. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти інформацію до відома. 

2. Подати в навчальний відділ на затвердження всі навчальні плани до 

25.03.2022 року.  

3. Відповідно до затверджених навчальних планів, розробити бланки заяв 

на вибіркові дисципліни для всіх ОПП (2-4, 6 курси), які реалізуються на 

факультеті. 



Результати голосування:  

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

 

 3. СЛУХАЛИ: Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників географічного факультету. 

 ДОПОВІДАЮТЬ:  

завідувач кафедри, проф. Рідуш Б.Т., повідомив про заплановане 

підвищення кваліфікації доц. Чернегою П.І.;    

завідувач кафедри, проф. Руденко В.П., поінформував присутніх, про те, 

що у поточному році заплановане підвищення кваліфікації асистентами кафедри 

Паламарюк М.Ю., Єремією Г.І. (міжнародне стажування) Цепендою М.М.; 

завідувач кафедри, доц. Костащук І.І., акцентував увагу на запровадженні 

та необхідності фахового стажування на що будуть спрямованні зусилля 

кафедри; 

завідувач кафедри, проф. Ющенко Ю.С., повідомив, що у 2022 році 

заплановано підвищення кваліфікації у к.геогр.н., асист. Костенюк Л., у 2024 р – 

проф. Ющенка Ю.С., у 2025 р. –  доц. Пасічника М.Д.; 

завідувач кафедри, доц. Король О.Д. – всі викладачі кафедри пройшли 

стажування, заплановане стажування к.геогр.н, доц. Явкіну В.Г.; 

завідувач кафедри, доц. Бучко Ж.І. – планове стажування передбачене 

к.геогр.н., асист. Лопушняку Л. та д.геогр.н., доц. Бучко Ж.І.; 

завідувач кафедри, проф. Сухий П.О., повідомив, що у наступні роки 

викладачі кафедри братимуть участь, як у фаховому (професійному) стажуванні 

так і в запланованому підвищенні кваліфікації. Окрім того, доповідач звернув 

увагу на вимоги, які висуваються до проходження стажування, а також на 

необхідності проходження міжнародного стажування. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію завідувачів кафедр географічного факультету про 

проходження підвищення кваліфікації (стажування) науково-

педагогічних працівників взяти до відома; 

2. Вимогливіше ставитися до вибору ЗВО та організацій, щодо 

проходження кваліфікації (стажування) на їх базі; 

3. Зобов’язати проходити не рідше як раз на 5 років закордонне 

підвищення кваліфікації (стажування) усіх науково-педагогічних 

працівників, які працюють на посадах професора та доцента;  

4. Результати підвищення кваліфікації (стажування) обов’язково 

впроваджувати в освітній процес із відповідним відображенням у 

робочих програмах. 

 

Результати голосування:  

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 



4. СЛУХАЛИ: Про організацію освітнього процесу на заочній формі 

навчання. 

ДОПОВІДАЄ: заст. декана з навчально-методичної роботи та 

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

На заочній формі навчається 136 студентів за трьома спеціальностями – 

середня освіта (географія) (54 студенти), менеджмент (7 студентів), туризм (76 

студентів). Успішність на заочній формі навчання пересічно по факультету 

склала 73%, якість знань – 29,9%. У розрізі спеціальностей: середня освіта 

(географія) успішність склала 76,9%, якість знань – 19,7%;  менеджмент – 

відповідно 91,6% та 50,0%; туризм – 50,6% та 20,2%. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію заступник з навчально-методичної роботи та проєктного 

менеджменту  взяти до відома; 

2. Завідувачам кафедр проаналізувати подану інформацію та врахувати 

при підготовці до ЕК (АК). 

Результати голосування:  

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про організацію освітньої діяльності в університеті. 

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

М.Д. В університеті видано Наказ, відповідно до якого навчання в університеті 

може проводитися за дистанційною, або змішаною формою навчання. 

Визначення форми навчання, відповідно до виданого Наказу (п.2, п.3) передано 

на розгляд факультетів. На географічному факультеті навчаються студенти з 20 

областей України,  частина із яких не має можливості долучитися до змішаної 

форми навчання, тому є пропозиція здійснювати навчання виключно в 

дистанційному режимі. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома; 

2. Освітній процес на денній і заочній формах навчання по всіх ОПП 

здійснювати в дистанційному режимі; 

3. Підсумкову атестацію на першому (бакалаврському) рівні навчання 

здійснювати в дистанційному режимі. 

Результати голосування:  

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження теми дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 106 Географія «Геопросторова 

організація та планування соціальної інфраструктури Чернівецької області» 

здобувачу третього рівня вищої освіти кафедри географії України та 

регіоналістики Колосівському Назарію Ігоровичу. 

ДОПОВІДАЄ: завідувач кафедри географії України та регіоналістики, 

д.геогр.н., доц. Костащук І.І. 



УХВАЛИЛИ: 

Затвердити тему дисертації «Геопросторова організація та планування 

соціальної інфраструктури Чернівецької області» на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 106 Географія здобувачу третього рівня 

вищої освіти кафедри географії України та регіоналістики Колосівському 

Назарію Ігоровичу. 

Результати голосування:  

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження теми дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 106 Географія «Перцепційно-

просторова ідентифікація історико-географічних земель західних регіонів 

України» здобувачу третього рівня вищої освіти кафедри географії України та 

регіоналістики Захаруку Івану Володимировичу. 

ДОПОВІДАЄ завідувач кафедри географії України та регіоналістики, 

д.геогр.н., доц. Костащук І.І. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити тему дисертації «Перцепційно-просторова ідентифікація 

історико-географічних земель західних регіонів України» на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 106 Географія здобувачу третього 

рівня вищої освіти кафедри географії України та регіоналістики Захарчуку Івану 

Володимировичу. 

Результати голосування:  

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження теми дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 106 Географія «Суспільно-

географічні особливості формування демографічних процесів та їх роль в 

сучасних розселенських процесах (на прикладі Чернівецької області)»  

здобувачу третього рівня вищої освіти кафедри географії України та 

регіоналістики Венціву Павлу Ярославовичу. 

ДОПОВІДАЄ:  завідувач кафедри географії України та регіоналістики, 

д.геогр.н., доц. Костащук І.І. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити тему дисертації «Суспільно-географічні особливості 

формування демографічних процесів та їх роль в сучасних розселенських 

процесах(на прикладі Чернівецької області)»   на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 106 Географія здобувачу третього рівня 

вищої освіти кафедри географії України та регіоналістики Венціву Павлу 

Ярославовичу. 

Результати голосування:  

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 




