
ПРОТОКОЛ №10 

засідання Вченої ради географічного факультету 

Чернівецького національного імені Юрія Федьковича 

від 27 квітня 2022 року 

Присутні: 22 із 25 членів Вченої  ради географічного факультету. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

. 

1. Про затвердження звіту завідувача кафедри геодезії, картографії та 

управління територіями проф. Сухого П.О. у зв’язку з закінченням терміну 

дії контракту.  

Доповідають: декан географічного факультету доц. Заячук М.Д.,  

зав. кафедри проф. Сухий П.О. 

2. Про рекомендацію кандидатур на предмет продовження дії трудової угоди 

на наступний період. 

 Доповідає: голова комісії з питань регламенту та кадрової політики при 

Вченій раді географічного факультету проф. Сухий П.О. 

3. Про рекомендації та зауваження Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти за результатами акредитації ОП «Гідрометеорологія» 

спеціальності 103 Науки про Землю та ОП «Географія» спеціальності 014 

«Середня освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та заходи 

щодо їх виконання.  

Доповідають: гаранти ОП доц. Пасічник М.Д. та доц. Чубрей О.С. 

4. Про внесення змін до освітньо-наукової програми «Географія» 

спеціальності 106 «Географія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти. 

Доповідає: гарант ОП проф. Руденко В.П. 

5. Про внесення змін до ОП «Менеджмент туристичної індустрії» 

спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

Доповідає:  гарант ОП доц. Підгірна В.Н. 

6. Про внесення змін до ОП «Менеджмент туристичної індустрії» 

спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 

Доповідає:  гарант ОП доц. Бучко Ж.І.  

7. Про зміни у складі комісії з питань регламенту та кадрової політики при 

Вченій раді географічного факультету.  

Доповідає: голова комісії з питань регламенту та кадрової політики  

при Вченій раді географічного факультету проф. Сухий П.О. 

 

 

 

 



 

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту завідувача кафедри геодезії, 

картографії та управління територіями проф. Сухого П.О. у зв’язку з закінченням 

терміну дії контракту. 

ДОПОВІДАЄ:   

Зав. кафедри проф. Сухий П.О. Доповідач прозвітував перед присутніми 

про основні напрями навчальної, навчально-методичної, наукової, виховної, 

організаційної роботи на посаді завідувача кафедри за 2017-2022 роки (Звіт 

додається). 

 Декан географічного факультету, доц. Заячук М.Д. подякував проф. 

Сухому П.О. за плідні роки праці на посаді завідувача кафедри та географічній 

ниві загалом. Також відзначив, що за період перебування на посаді завідувача 

кафедрою було налагоджено тісну співпрацю з колегами з інших вузів, 

забезпечено належне матеріально-технічне забезпечення (загалом на понад 300 

тис. грн придбано обладнання та приладів), вирішено питання забезпечення 

кадрового потенціалу, на високому рівні знаходиться методичне забезпечення 

освітніх програм, які реалізуються кафедрою, стабільні показники набору 

студентів та низка інших позитивних моментів. Звіт завідувача було розглянуто та 

затверджено на засіданні кафедри. Декан звернувся до присутніх із пропозицією - 

звіт завідувача кафедри геодезії, картографії та управління територіями проф. 

Сухого П.О. у зв’язку з закінченням терміну дії контракту затвердити та оцінити 

роботу на «добре». 

ВИСТУПИЛИ:  

Проф. Кілінська К.Й. Стосовно звіту, це мінімум озвученої роботи, але 

повна відданість цій діяльності. Звіт затвердити, оцінити роботу на «добре». В 

подальшому, продовжити працювати з докторантами.  

 Проф. Джаман В.О. відзначив,  що проведена велика справа у 

методичному забезпеченні. Петро Олексійович творчо працював і видав низку як 

методичних, так і наукових праць.  Звіт затвердити та в подальшому плідно 

працювати на благо кафедри. 

Доц. Костащук І.І., відзначив,  що значна частина роботи доповідача  була 

приділена організації студентцентричного навчання, громадській діяльності в 

університеті та іншим напрямам, які зробили вагомий внесок у розвиток 

факультету. Звіт затвердити. 

Проф. Рідуш Б.Т., проф. Руденко В.П., доц. Король О.Д., які також 

відзначили високою оцінкою роботу проф. П.О. Сухого на посаді завідувача 

кафедри.  

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звіт завідувача кафедри геодезії, картографії та управління 

територіями проф. Сухого П.О. у зв’язку з закінченням терміну дії контракту. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 22 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 



 

2. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію кандидатур на предмет продовження 

дії трудової угоди на наступний період. 

 ДОПОВІДАЄ:  голова комісії з питань регламенту та кадрової 

політики при Вченій раді географічного факультету проф. Сухий П.О. 

Відбулося засідання комісії з  питань регламенту та кадрової політики на 

якому обговорювалося питання про продовження дії трудової угоди на наступний 

період викладачам факультету. Комісія одноголосно прийняла рішення, що у 

теперішніх умовах рекомендовані терміни продовження терміну дії трудової 

угоди складають: для асистентських посад – 1 рік, для доцентських посад – 2 

роки, професорських посад – 3 роки. 

На продовження терміну дії трудової угоди на займані посади на наступний 

період були рекомендовані: 

1) кафедра гідрометеорології та водних ресурсів –к.гегр.н., асист. 

Костенюк Л.В. (рекомендація про продовження терміну дії трудової угоди на 1 

рік); 

2) кафедра географії та менеджменту туризму – к.геогр.н., доц. Явкін 

В.Г., к.геогр.н., доц. Іванунік В.О., к.геогр.н.,  асист. Брик С.Д (рекомендація про 

продовження терміну дії трудової угоди на 1 рік); 

3) кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії – 

к.геогр.н., доц.Чернега П.І., к.геогр.н., асист. Добинда І.П. (рекомендація про 

продовження терміну дії трудової угоди на 1 рік);  к.геогр.н., асист. Ходан Г.Д., 

к.геогр.н., асист. Попюк Я.А. (рекомендація про продовження терміну дії 

трудової угоди на 2 роки); 

4) кафедра географії України та регіоналістики – к.геогр.н., асист. 

Джаман Я.В. (рекомендація про продовження терміну дії трудової угоди на 1 

рік);  

5) кафедра геодезії, картографії та управління територіями – к.геогр.н., 

доц. Білокриницький С.М., асист. Сабадаш В.І. (рекомендація про продовження 

терміну дії трудової угоди на 1 рік);  

6) кафедра економічної географії та екологічного менеджменту –

к.геогр.н., асист. Цепенда М.М., к.геогр.н., асист. Ємчук Т.В., к.геогр.н., асист. 

Паламарюк М.Ю.,  к.геогр.н., асист. Єремія Г.І. (рекомендація про продовження 

терміну дії трудової угоди на 1 рік); к.е.н., доц. Підгірна В.Н., к.геогр.н., доц. 

Ячнюк М.О. (рекомендація про продовження терміну дії трудової угоди на 2 

роки); д.пед.н.,доц. Чубрей О.С. (рекомендація про продовження терміну дії 

трудової угоди на 3 роки); 

 7) кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування – 

к.геогр.н., доц. Аніпко Н.П., к.геогр.н., доц. Костащук В.І., д.геогр.н., проф. 

Кілінська К.Й. (рекомендація про продовження терміну дії трудової угоди на 1 

рік). 

Проф. Сухий П.О. звернувся до присутніх:  

- Чи є запитання до претендентів на займані посади та до завідувачів 

кафедр? 



У присутніх запитань до претендентів на рекомендовані кафедрами посади 

на наступний термін не було. 

 

Проф. П.О. Сухий звернувся до членів Вченої ради географічного 

факультету підтримати рішення кафедр та  комісії регламенту та кадрової 

політики. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1) Звіти  викладачів географічного факультету (професора К.Й. Кілінської, 

доцентів - П.І. Чернеги, В.Г. Явкіна, В.О. Івануніка, В. І. Костащука, Н.П. 

Аніпко, С.М. Білокриницького, В.Н. Підгірної, М.О. Ячнюк та асистентів Я.В. 

Джамана,  В.І Сабадаша,  М.М. Цепенди,  Т.В. Ємчук, М.Ю. Паламарюк , Г.І. 

Єремії, С.Д. Брика, Л.В. Костенюк,  І.П. Добинди, Г.Д. Ходан, Я.А. Попюк) про 

основні напрямки навчальної, наукової , виховної та громадської роботи за період 

перебування на посаді – затвердити. (Звіти викладачів додаються). 

2)  Перспективні плани роботи викладачів факультету (професора К.Й. 

Кілінської, доцентів - П.І. Чернеги, В.Г. Явкіна, В.О. Івануніка, В. І. Костащука, 

Н.П. Аніпко, С.М. Білокриницького, В.Н. Підгірної, М.О. Ячнюк та асистентів 

Я.В. Джамана, В.І Сабадаша,  М.М. Цепенди,  Т.В. Ємчук, М.Ю. Паламарюк, 

Г.І. Єремії, С.Д. Брика, Л.В. Костенюк, І.П. Добинди, Г.Д. Ходан, Я.А.Попюк)  – 

затвердити. (Перспективні плани роботи викладачів додаються). 

3) Порушити клопотання перед ректором Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича щодо продовження терміну дії трудової 

угоди  на посаді: професора - К.Й. Кілінській; доцента - П.І. Чернезі, В.Г. Явкіну, 

В.О. Івануніку, В. І. Костащуку, Н.П. Аніпко, С.М. Білокриницькому, В.Н. 

Підгірній, М.О. Ячнюк; асистента - Я.В. Джаману, В.І Сабадашу,  М.М. 

Цепенді,  Т.В. Ємчук, М.Ю. Паламарюк , Г.І. Єремії, С.Д. Брику, Л.В. 

Костенюк,  І.П. Добинді, Г.Д. Ходан, Я.А.Попюк на наступний термін. (Витяги 

із ухвалою Вченої ради географічного факультету та результатами голосування 

по викладачах додаються). 

Результати голосування: 

«ЗА» - 22 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

3.СЛУХАЛИ: Про рекомендації та зауваження Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти за результатами акредитації ОП 

«Гідрометеорологія» спеціальності 103 Науки про Землю та ОП «Географія» 

спеціальності 014 «Середня освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

та заходи щодо їх виконання. 

3.1. ДОПОВІДАЄ: гарант ОП «Географія» спеціальності 014 Середня 

освіта (Географія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, доц. Чубрей 

О.С. ознайомила присутніх із зауваженнями та побажання, які були висловлені в 

процесі здійснення акредитаційних експертиз. 

 



1. Зауваження до ОП «Середня освіта (Географія)» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти 

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада 

РЕКОМЕНДУЄ 

1.1 Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії 

та стратегії закладу вищої освіти 

Назва ОП «Географія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти не в повній 

мірі відповідає спеціальності 014 Середня освіта (за предметними 

спеціальностями) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. До того ж в ЧНУ існує 

ОП 

«Географія» спеціальності 106 Географія галузі знань 10 Природничі науки, що 

в певній мірі може ускладнити роботу з ОП абітурієнтів, стейкхолдерів. 

Рекомендовано привести назву ОП у відповідність до існуючих норм – 

«Середня освіта (Географія)». ІК рекомендовано звузити на особливості 

організації освітнього процесу в ЗЗСО базового рівня. ЗК10 і ЗК11 більше 

відповідають фаховим компетентностям. Потребують звуження на базовий 

рівень ЗЗСО і окремі ФК та ПРН. За ОП присвоюється придатність до 

працевлаштування – 2442 Географ, що не відповідає спеціальності 

014.07 Середня освіта (Географія). При наступному перегляді ОП розділ 

«Придатність до працевлаштування» рекомендовано привести у відповідність 

до чинного Національного класифікатора професій ДК003:2010 зі змінами 
№10 від 25.10.2021 р. Загалом відповідає критерію. Недоліки не є суттєвими. 
 

ОП містить 5 тематичних блоків вибіркових дисциплін, при чому «Вибірковий 

блок загального спрямування №1» містить лише один освітній компонент – 

«Фізичне виховання (за видами спорту)». Таким чином обсяг вибіркових 

компонентів складає не 66, а 63 кредити (26,25%), оскільки з точки зору 

здобувача вищої освіти даний ОК є обов’язковим. Вибіркові компоненти в 

межах інших чотирьох блоків є різними за обсягом – 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 кредити. 

Доцільно унормувати обсяги ВК кафедри для зручності здобувачам вищої 

освіти обирати дисципліни у будь-якій конфігурації поза меж пропонованих 

блоків. Відповідно п.2.3 Положення про порядок реалізації студентами ЧНУ 

імені Юрія Федьковича права на вибір навчальних дисциплін здобувачі вищої 

освіти мають право обирати освітні компоненти не лише з пропонованих в ОП, 

а і з навчальних планів інших ОП університету (https://cutt.ly/uO05gbW). 

Погоджуємося з ЕГ про рекомендацію перенесення процедури вибору 

здобувачами освітніх компонентів на ІІ або ІІІ семестр. Таких дисциплін згідно 

навчального плану студенти обирають в І семестрі лише 2 (враховуючи той 

факт, що ОК «Фізичне виховання» не є вибірковим – то 1). Загалом ОП має 

чітку структуру та логічно побудовану і взаємопов’язану систему освітніх 

компонентів – від дисциплін загальної підготовки і базових психолого-

педагогічних і географічних до спеціально-географічних і методичних ОК, 

педагогічних практик. СЛС, подана в ОП містить ВК. Також ВК вказано в 



матрицях відповідності програмним результатам навчання. Загалом відповідає 

критерію. Недоліки не є суттєвими. 

 

6.1 Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до 

реалізації освітньої програми, забезпечує досягнення визначених 

відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання 

Аналіз таблиці 2 та сайту кафедри дає підстави стверджувати про недостатню 

професійну активність окремих НПП відповідно ОК, які вони забезпечують: 

Проскурняк М.М.: Ландшафтознавство – до ОК стосуються лише 3 тез 

доповідей за останні 5 років; Цепенда М.М.: Регіональна економічна і соціальна 

географія – відсутні наукові публікації у фахових виданнях; Грицку В.С.: 

Методика викладання географії – публікації не стосуються ОК; Бурка В.Й.: 

Географія світового господарства – відсутня публікаційна активність за останні 

5 років, стажування 2016 р.; Ходан Г.В.: Спецкурс з проблем викладання 

географії в ЗЗСО (новітні технології викладання) – публікації не по ОК; 

Ковальчук І.В.: Педагогіка та майстерність управління освітнім процесом – за 

останні 5 років лише 1 посібник та 1 підрозділ (18 сторінок) у колективній 

монографії; Гажук-Котик Л.Г.: Українська мова (за професійним 

спрямуванням) – лише 2 позиції п.38 Ліцензійних умов; Заблотовська Н.В.: 

Топографія – низька публікаційна активність за останні 5 років за ОК. Загалом 

відповідає критерію. Недоліки не є суттєвими. 

 

7.4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, 

консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що 

навчаються за освітньою програмою 

ГЕР не вдалося пересвідчитися у наявності на факультеті, де упроваджена ОП, 

місця для харчування – ні у відомостях про самооцінювання (с.19-21, 23-24), ні у 

звіті ЕГ такої інформації не подано. Ураховуючи результати акредитації ОП 

«Географія» другого (магістерського) рівня вищої освіти, що відбувалася також 

в 2021/2022 н.р., ГЕР вважає за необхідне рекомендувати створити у 

приміщенні факультету пункт харчування (їдальні чи буфету). ОП за 9 

критерієм відповідає рівню «В». Загалом відповідає критерію. Недоліки не є 

суттєвими. 

 

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 

точну та достовірну інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, 

очікувані результати навчання та компоненти) в обсязі, достатньому для 

інформування відповідних заінтересованих сторін та суспільства 

Вкладка «Курсові роботи» на сайті випускової кафедри містить лише один 

документ – Положення «Про виявлення та запобігання академічному плагіату у 

ЧНУ імені Ю. Федьковича». Профілі викладачів кафедр географічного 



факультету містять застарілу інформацію, зокрема про публікаційну активність. 

Окремі робочі програми обов’язкових дисциплін до ОП «Географія» відсутні на 

сайті кафедри (https://cutt.ly/GO0NZKS). Зважаючи на відсутність прикладів 

взірцевих та інноваційних практик, наявні несуттєві зауваження ГЕР вважає, що 

ОП за 9 критерієм відповідає рівню «В». Загалом відповідає критерію. Недоліки 

не є суттєвими. 

 

Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої 

програми 

 

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми 

1. Рекомендовано привести назву ОП у відповідність до існуючих норм – 

«Середня освіта (Географія)». 2. Звузити ІК на особливості організації 

освітнього процесу в ЗЗСО базового рівня. 3. Скоригувати та звузити окремі ЗК, 

ФК та ПРН на базовий рівень ЗЗСО. 4. ЗК10 і ЗК11 перевести у блок 

професійних компететнтностей. 5. Привести у відповідність придатність до 

працевлаштування випускників ОП. 6. Посилити роботу по вивченню досвіду 

іноземних ОП та урахування їх кращих практик в освітній процес за ОП. 7. 

Запровадити практику опитування стейкхолдерів щодо удосконалення ОПП у 

формі анкетування в письмовому або електронному вигляді. 

 

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми 

1. Унормувати обсяги ВК кафедри для зручності здобувачам вищої освіти 

обирати дисципліни у будь-якій конфігурації. 2. Перенести процедуру вибору 

здобувачами освітніх компонентів на ІІ або ІІІ семестр. 3. Перенести ОК 

«Фізичне виховання» в цикл загальної обов’язкової підготовки. 4. Закцентувати 

зміст методичних ОК на навчання географії у закладах загальної середньої 

освіти, зокрема базового рівня. 5. Прибрати ВК зі структурно-логічної схеми ОП 

та матриць відповідності. 6. Оновити список використаних джерел в окремих 

силабусах, оскільки в них міститься застаріла інформація. 7. Упровадити 

практику підготовки здобувачів вищої освіти ОП за дуальною формою освіти. 8. 

Проводити опитування здобувачів щодо задоволеності ними формування 

компетентностей під час практик в письмовій або електронній формі. 9. 

Переглянути можливість упровадження курсової роботи з тематики психолого- 

педагогічного спрямування. 10. Посилити вивчення методик STEM-освіти, 

проєктного навчання, розробки навчальних відео з фаху тощо. 11. Унормувати 

зміст ОК28 та ПРН, які він забезпечує. 

 

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання 

1. Активізувати роботу щодо залучення здобувачів до програм зовнішньої та 

внутрішньої академічної мобільності, в тому числі й у дистанційному форматі в 

умовах загострення пандемії Covid-19. 2. Продовжити практику отримання 



результатів навчання в умовах неформальної освіти, розширивши освітні 

платформи. 

 

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою 

1. Активізувати роботу щодо участі здобувачів вищої освіти у міжнародних 

програмах академічної мобільності. 2. Активізувати роботу по проведенню 

опитуваннях щодо форм та методів навчання, критеріїв оцінювання за ОП. 3. 

Переглянути можливість запровадження освітнього компонента з організації 

наукової діяльності з метою полегшення написання наукових статей, курсових 

робіт, кваліфікаційної роботи. 4. Посилити публікаційну активність науково- 

педагогічних працівників відповідно ОК з метою подальшого впровадження в 

освітній процес. 5. Активізувати роботу щодо залучення іноземних викладачів 

до читання гостьових лекцій методико-географічного спрямування. 

 

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та 

академічна доброчесність 

1. Посилити інформування здобувачів щодо процедур оскарження результатів 

контрольних заходів. 2. Конкретизувати критерії оцінювання різних видів робіт 

здобувачів вищої освіти у робочих програмах навчальних дисциплін. 3. 

Посилити контроль за дотриманням форм атестації, визначених в ОП, привести 

зазначені в ОП 2021 р. форми атестації до нормативних положень ЗВО. 4. 

Наповнити репозитарій кваліфікаційними роботами здобувачів вищої освіти, 

курсовими та іншими науковими роботами. 5. Переглянути можливість 

уведення окремого ОК, що передбачатиме підготовку здобувачів до 

самостійного науково-педагогічного дослідження. 

 

Критерій 6. Людські ресурси 

1. Посилити публікаційну активність науково-педагогічних працівників до ОК, 

які вони забезпечують, зокрема у наукових виданнях, що включені до МНБД 

Scopus/WoS, Переліку фахових видань України. 2. Ураховувати під час 

підвищення кваліфікації НПП особливості ОП «Географія» та ОК, які вони 

забезпечують. 3. Посилити роботу щодо залучення до проведення аудиторних 

занять фахівців-практиків. 4. Активізувати залучення НПП до тренінгів та 

семінарів психолого-педагогічної спрямованості відповідно до спеціальності 

014.07 Середня освіта (Географія). 

 

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

1. Створити у приміщенні факультету пункт харчування (їдальні чи буфету). 

 

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 



1. Посилити загальноуніверситетську культуру по роботі з удосконалення 

освітнього процесу за результатами зовнішнього забезпечення якості освіти. 2. 

Активізувати практику анкетування роботодавців. 

 

Критерій 9. Прозорість та публічність 

1. Активізувати роботу по оновленню окремих вкладок сторінки кафедри 

актуальною інформацією (профілі викладачів, бакалаврські роботи, робочі 

програми та ін.). 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. На засіданнях кафедр обговорити зауваження та рекомендації 

експертних груп та галузевих експертних рад (Відповідальні: зав. кафедрами: 

проф. Руденко В.П. термін: листопад- грудень); 

3. Розробити комплекс заходів з усунення виявлених недоліків і 

реалізації пропозицій та забезпечити їх виконання: 

- критерії:1,2,3,8,9 – Відповідальні: гарант ОП Чубрей О.С. (термін: 2022-

2023 н.р.); 

- критерії: 4,5,6 - Відповідальні: зав. кафедрами: проф. Руденко В.П. 

(термін: 2022-2023 н.р.); 

- критерій 7, привести назву ОП у відповідність до існуючих норм – 

«Середня освіта (Географія)» – деканат географічного факультету. (Відповідальні: 

заст.декана Пасічник М.Д., Холявчук Д.І. (термін: 2022-2023 н.р.). 

4. За результатами акредитаційних експертиз сформувати перелік 

пропозицій загальноуніверситетського рівня та подати його першому 

проректорові Балуху В.О. (Відповідальні: заст.декана Пасічник М.Д., Холявчук 

Д.І.; термін: грудень – січень). 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 22 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

3.2. ДОПОВІДАЄ: гарант ОП «Гідрометеорологія» спеціальності 103 

Науки про Землю, доц. Пасічник М.Д., щодо рекомендацій НАЗЯВО 
 

НАЗЯВО за результатами акредитації ОП «Гідрометеорологія» спеціальності 

103 Науки про Землю були внесені наступні рекомендації . 

1. Заохочувати здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів до більш активної 

участі в процедурах перегляду та обговорення ОП; більшою мірою 

врахувати міжнародний досвід провадження освітньої діяльності за 

спеціальністю. 

 



В лютому-березні відбулося обговорення змісту  освітніх компонентів та 

необхідних змін в освітній програмі. Оновлену ОП надіслано комісії з 

навчально-методичної роботи Вченої ради Університету. 

 

2. Долучити до обов’язкової складової освітньої програми ОК, які б 

інтегрували усі геосфери у тісному їх взаємозв’язку та взаємозалежності;  

узгодити навчальний план із внутрішніми нормативними документами ЗВО 

в контексті бюджету часу для написання кваліфікаційної роботи; 

удосконалити процедуру вибору освітніх компонент шляхом розширення 

можливостей здобувачів обирати навчальні дисципліни, які б посилювали 

досягнення загальних компетентностей. 

 

Введено в перелік обов’язкових освітніх компонент дисципліну, яка 

розглядає інтегрування та взаємозалежність  усіх геосфер - «Основи 

землезнавства і геофізики». Питання щодо бюджету часу на написання 

кваліфікаційної  (бакалаврської) роботи буде винесено на обговорення навчально-

методичної ради географічного факультету та узгоджено з науково-методичною 

радою  університету. Процедура вибору освітніх компонентів  здійснюється 

згідно Положення про порядок реалізації  студентами права на вибір навчальних 

дисциплін, що  затверджено Вченою радою ЧНУ імені Юрія Федьковича від 30 

червня 2020 року, протоколом №6. 

 

 

3. З метою збільшення кількості здобувачів ОП «Гідрометеорологія»  

активізувати профорієнтаційну роботу серед абітурієнтів; покращити 

внутрішню та зовнішню мобільність здобувачів. 

 

Науково педагогічними працівниками кафедри гідрометеорології та водних 

ресурсів проводиться популяризація ОП «Гідрометеорологія» через проведення 

зустрічей з представниками відділів освіти ТГ, дирекціями шкіл та безпосередньо 

учнями шкіл. Також проводиться поширення інформації про ОП в соціальних 

мережах (фейсбук, інстаграм та ін). 

 

4. Удосконалити процедуру вибору дисциплін, забезпечивши здобувачам більш 

широку можливість набуття не лише фахових, а й загальних 

компетентностей; доповнити перелік рекомендованих джерел у силабусах 

як більш сучасними джерелами інформації, так і власними науковими та 

методичними розробками НПП; активізувати роботу щодо популяризації 

академічної мобільності серед учасників освітнього процесу. 

 

У списках літератури зазначено всі основні сучасні видання українською 

мовою, що відповідають змісту освітніх компонент, а також класичні видання за 



минулий період часу. Також перелік літературних джерел буде постійно 

оновлюватись  із врахуванням новітніх цифрових видань та інших джерел. У 

оновленій ОП вибір дисциплін із загальноуніверситетського каталогу 

здійснюватиметься двічі- в 4 і 5 семестрах. 

 

5. Систематизувати роботу з запобігання академічного плагіату шляхом 

перевірки усіх видів письмових робіт здобувачів; удосконалити процедури 

оперативного реагування на зміни вимог Стандартів вищої освіти та 

інших нормативних документів; забезпечити комплексний характер 

підсумкової атестації здобувачів відповідно до змісту ОП 

«Гідрометеорологія». 

 

Перевірка на неправомірність запозичень здійснюється у відповідності до 

положення про виявлення та запобігання плагіату у Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

(https://mail.google.com/mail/u/3/#inbox/FMfcgzGmthkHNShGFQnMCZCPqRdRnGC

L?projector=1) з використанням системи UNICHEK. В університеті постійно 

проводиться робота із удосконалення системи запобігання академічного плагіату. 

Процедура реагування на зміни вимог Стандарту вищої освіти відбувається 

відповідно до Положення про розробку та реалізацію освітніх програм 

затверджене Вченою радою ЧНУ ім. Юрія Федьковича 27 квітня 2020 року, 

протокол №4. 

 

6. Підсилити методичну та публікаційну активність науково-педагогічних 

працівників. 

 

7. Систематично оновлювати обладнання, яке використовується в 

освітньому процесі; забезпечити приміщення факультету необхідною 

інфраструктурою для осіб з вадами зору; запровадити систематичні 

опитування щодо конфліктних ситуацій та викладати їх результати в 

загальний доступ. 

 

8. Систематизувати опитування, щодо якості освітнього процесу серед 

різних груп стейкхолдерів; заохочувати здобувачів до активної участі в 

процедурах забезпечення якості вищої освіти. 

 

9. Забезпечити вільний доступ зацікавлених осіб до навчально-методичних 

матеріалів, які забезпечують реалізацію ОП. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

https://mail.google.com/mail/u/3/#inbox/FMfcgzGmthkHNShGFQnMCZCPqRdRnGCL?projector
https://mail.google.com/mail/u/3/#inbox/FMfcgzGmthkHNShGFQnMCZCPqRdRnGCL?projector


2. На засіданнях кафедри обговорити зауваження та рекомендації експертної 

групи та  галузевої експертної ради (Відповідальні: зав. каф. проф. Ющенко 

Ю.С. та гарант: Пасічник М.Д.); 

3. Розробити комплекс заходів з усунення виявлених недоліків і реалізацій та 

забезпечення їх виконання: 

- Критерії: 1,2,4,5,8,9 – Відповідальні завідувач кафедри та гарант: 

Ющенко Ю.С. та Пасічник М.Д., термін – квітень-травень. 

- Критерії: 3,6 –  Відповідальні викладачі кафедри та завідувач кафедри, 

термін – квітень-серпень. 

- Критерії: 7 – Відповідальні деканат та завкафедри: Ющенко Ю.С. та 

Заячук М.Д., терміни – квітень- травень. 

4.  За результатами акредитаційних експертиз сформувати перелік пропозицій 

загальноуніверситетського рівня та подати його першому проректорові 

Балуху В.О. (Відповідальні: заст.декана Пасічник М.Д., Холявчук Д.І; 

термін - травень) 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 22 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до освітньо-наукової програми ID38610 

«Географія» спеціальності 106 «Географія» третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти. 

ВИСТУПИВ:  Гарант ОП проф. Руденко В.П., який  ознайомив присутніх із 

внесеними  змінами до освітньо-наукової програми ID38610 «Географія» 

спеціальності 106 «Географія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити зміни до освітньо-наукової програми ID38610 «Географія» 

спеціальності 106 «Географія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти; 

2. Подати на розгляд навчально-методичної комісії Вченої ради 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проєкт 

оновленої освітньо-наукової програми ID38610 «Географія» спеціальності 

106 «Географія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; 

3. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича затвердити зміни до освітньо-наукової програми 

ID38610 «Географія» спеціальності 106 «Географія» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 22 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 



«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до освітньо-професійної програми 

ID2459 «Менеджмент туристичної індустрії» спеціальності 073 «Менеджмент» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

ВИСТУПИЛА:  Гарант ОП доц. Підгірна В.Н., яка  ознайомила присутніх 

із внесеними  змінами до освітньо-професійної програми ID2459 «Менеджмент 

туристичної індустрії» спеціальності 073 «Менеджмент» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити зміни до Про внесення змін до Про внесення змін до 

освітньо-професійної програми ID2459 «Менеджмент туристичної 

індустрії» спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти; 

2. Подати на розгляд навчально-методичної комісії Вченої ради 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проєкт 

оновленої освітньо-професійної програми ID2459 «Менеджмент 

туристичної індустрії» спеціальності 073 «Менеджмент» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти; 

3. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича затвердити зміни до освітньо-професійної програми 

ID2459 «Менеджмент туристичної індустрії» спеціальності 073 

«Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 22 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до освітньо-професійної програми 

ID2926 «Менеджмент туристичної індустрії» спеціальності 073 «Менеджмент» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

ВИСТУПИЛА:  Гарант ОП доц. Бучко Ж.І., яка  ознайомила присутніх із 

внесеними  змінами до освітньо-професійної програми ID2926 «Менеджмент 

туристичної індустрії» спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити зміни до Про внесення змін до Про внесення змін до 

освітньо-професійної програми ID2926 «Менеджмент туристичної 

індустрії» спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти; 

2. Подати на розгляд навчально-методичної комісії Вченої ради 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проєкт 

оновленої освітньо-професійної програми ID2926 «Менеджмент 

туристичної індустрії» спеціальності 073 «Менеджмент» другого 
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