
ПРОТОКОЛ №1 

засідання Вченої ради географічного факультету 

Чернівецького національного імені Юрія Федьковича 

від 01вересня 2021 року 

Присутні: 21 із 25 членів Вченої  ради географічного факультету. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення та затвердження планів роботи Вченої ради факультету, 

планів роботи комісій при Вченій раді факультету, Навчально-методичної ради 

факультету, методичних комісій за спеціальностями, виховної роботи, деканату 

географічного факультет на 2021-2022 навчальний рік. 

Доповідають: декан географічного факультету, заступники декана. 

2. Про підготовку до акредитації освітніх програм «Середня освіта 

(Географія)», «Гідрологія»,  «Регіональний розвиток і просторове планування» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

Інформують:  гаранти ОП. 

3.Звіти  аспірантів-випускників 2021 року та їх наукових керівників. 

Доповідають: аспіранти, наукові керівники, завідувачі кафедр.  

4. Про рекомендацію здобувачів вищої освіти на індивідуальний графік 

навчання. 

Доповідають: завідувачі кафедр.  

 5. Різне. 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Обговорення та затвердження планів роботи Вченої ради 

факультету, планів роботи комісій при Вченій раді факультету, Навчально-

методичної комісії факультету, методичних комісій за спеціальностями, 

виховної роботи, деканату географічного факультет на 2021-2022 навчальний 

рік. 

1.1. ДОПОВІДАЄ: Голова вченої ради географічного факультету доц. 

Заячук М.Д., який ознайомив присутніх із планом роботи Вченої ради 

географічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича на 2021-2022 

навчальний рік. Попередньо план роботи  Вченої ради географічного 

факультету був оприлюднений з 25 серпня на сайті факультету. Доповнень 

було небагато, але ті, що подані були враховані (план роботи Вченої ради 

географічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича на 2019-2020 

навчальний рік додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Проф. Сухий П.О., який запропонував включити у план роботи Вченої 

ради географічного факультету питання про самооцінку діяльності факультету 

за основними напрямами роботи. 

Проф. Рідуш Б.Т. з пропозицією заслухати на одному із засідань Вченої 

ради географічного факультету питання про матеріально-технічне забезпечення 

факультету. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план роботи Вченої ради географічного факультету на 2021-

2022 навчальний рік із врахуванням поданих пропозицій. 



Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

1.2. ДОПОВІДЮТЬ: Голова навчально-методичної комісії доц. 

Костащук І.І., голова комісії з питань науки, інновацій та міжнародної 

діяльності доц. Бучко Ж.І., голова комісії з  гуманітарних питань та 

студентського самоврядування асист. Брик С.Д., голова комісії з  питань 

регламенту та кадрової політики проф. Сухий П.О., які ознайомили 

присутніх із планами роботи комісій при Вченій раді факультету (плани роботи 

постійно діючих комісій при Вченій раді географічного факультету ЧНУ імені 

Юрія Федьковича на 2021-2022 навчальний рік додаються). 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити плани роботи на 2021-2022 навчальний рік постійних комісій  

при Вченій раді географічного факультету. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

1.3. ДОПОВІДАЄ: Голова навчально-методичної ради географічного 

факультету, доц. Пасічник М.Д. повідомив присутнім, що питання було 

заслухане 26 серпня на засіданні Навчально-методичної ради факультету, 

попередньо план роботи був  оприлюднений на сайті і відповідно пропозиції, 

які надходили включені у кінцевий варіант плану із яким доповідач ознайомив 

присутніх.  (план роботи навчально-методичної ради географічного 

факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича на 2021-2021 навчальний рік 

додається). 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план роботи навчально-методичної ради географічного 

факультету на 2021-2022 навчальний рік. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

1.4. ДОПОВІДЮТЬ:  Голови метод комісій за спеціальностями (проф. 

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

доц. Король О.Д., доц. Холявчук Д.І. ), які представили присутнім плани 

роботи метод комісій за спеціальностями (плани роботи метод комісій за 

спеціальностями географічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича на 

2021-2022 навчальний рік додаються). 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити плани роботи методичних комісій за спеціальностями 

географічного факультету на 2021-2022 навчальний рік. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 



1.5. ДОПОВІДАЄ: Заступник декана з виховної, організаційної  

роботи та студентських питань, к.геогр.н. Брик С.Д., який проінформував 

присутніх про основні напрями виховної роботи на географічному факультеті 

на 2021-2021 навчальний рік (план  виховної роботи географічного факультету 

ЧНУ імені Юрія Федьковича на 2021-2022 навчальний рік додається). 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план виховної роботи  географічного факультету на 2021-2022 

навчальний рік. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

1.6. ДОПОВІДАЄ: Декан географічного факультету доц. Заячук М.Д., 

представив план роботи деканату географічного факультету ЧНУ імені Юрія 

Федьковича на 2021-2022 навчальний рік (план роботи деканату географічного 

факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича на 2021-2022 навчальний рік 

додається). 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план роботи  деканату географічного факультету на 2021-2022 

навчальний рік. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про підготовку до акредитації освітніх програм «Середня 

освіта (Географія)», «Гідрологія»,  «Регіональний розвиток і просторове 

планування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

ІНФОРМУЮТЬ:  

Гарант ОП «Гідрологія» другого магістерського рівня вищої освіти, 

проф. Ющенко Ю.С. повідомив присутнім про завершення написання звіту про 

самооцінку ОП. Звіт знаходиться на перевірці в секторі ліцензування, 

акредитації та нострифікації університету. 

Гарант ОП «Середня освіта (Географія)» другого магістерського рівня 

вищої освіти, проф. Рідуш Б.Т.  На завершальній стадії знаходиться  

написання звіту по самооцінці, до 10 вересня плануємо здати на перевірку в 

сектор ліцензування, акредитації та нострифікації університету, а до 13 вересня 

завантажити в базу даних НАЗЯВО. 

Гарант ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» другого 

магістерського рівня вищої освіти, доц. Заячук М.Д. Чернетка звіту по 

самооцінці написана, перевіряємо наявність усіх підкріплюючих звіт 

матеріалів. Плануємо до 16 вересня  завантажити звіт в базу даних НАЗЯВо 

УХВАЛИЛИ: 

1) Інформацію взяти до відома; 

2) Групам забезпечення провести моніторинг якості реалізації освітньо-

професійних програм «Середня освіта (Географія)», «Гідрологія»,  



«Регіональний розвиток і просторове планування» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: Звіти  аспірантів-випускників 2021 року та їх наукових 

керівників. 

3.1 ДОПОВІДАЄ: Білоус Ю. О. – аспірант кафедри географії України 

та регіоналістики, який прозвітував про виконання індивідуального плану 

навчання аспіранта за звітний період. Дисертаційна робота написана та 

оформлена за відповідними вимогами. Була проведена попередня експертиза 

результатів дисертаційного дослідження та було подано клопотання в МОН, 

щодо створення  Разової ради. У липні документи були повернуті, тому в 10-ти 

денний термін було подане нове клопотання. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

3.2 ДОПОВІДАЄ: Завідувач кафедри гідрометеорології та водних 

ресурсів проф. Ющенко Ю.С. повідомив присутнім, що на засіданні кафедрі 

було заслухано звіти про виконання індивідуального плану навчання аспірантів 

першого року навчання за спеціальністю 106 «Географія» Закревського О.О. та 

Зигара А.В. і звернувся до присутніх із проханням підтримати рішення 

кафедри. 

УХВАЛИЛИ: Звіти аспірантів першого року навчання за спеціальністю 

106 «Географія» Закревського О.О. та Зигара А.В. про виконання 

індивідуального плану навчання затвердити. Рекомендувати перевести на 

другий рік навчання. Затвердити індивідуальний план роботи аспіранта на 

другий рік навчання (Рішення прийнято одноголосно). 

 

3.3 ДОПОВІДАЄ: Завідувач кафедри економічної географії та 

екологічного менеджменту доц. Вацеба В.Я. На засіданні кафедри було 

заслухано звіти аспірантів про виконання індивідуального плану роботи Баран 

Л.В. (спеціальність 106 «Географія», перший рік навчання), Грек К.В., Білоус В. 

(спеціальність 106 «Географія», другий рік навчання). Було прийнято рішення  

звіти аспірантів затвердити та рекомендувати перевести аспірантів на 

наступний рік навчання. 

УХВАЛИЛИ:  

1) Вважати індивідуальні плани роботи аспірантів кафедри економічної 

географії та екологічного менеджменту за спеціальністю 106 «Географія» Баран 

Л.В. (перший рік навчання), Грек К.В, Білоус В. (другий рік навчання) за 

звітний період виконаними.  

2) Атестувати аспірантів Баран Л.В. (перший рік навчання), Грек К.В, 

Білоус В. (другий рік навчання) за результатами  виконання освітньо-наукової 

програми підготовки доктора філософії. (Рішення прийнято одноголосно). 

 



3.4 ДОПОВІДАЄ: Завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології 

та палеогеографії проф. Рідуша Б.Т. На засіданні кафедри звітували Томнюк 

О. (про виконання освітньо-наукової програми доктора філософії за ІІ півріччя 

2020-2021 навчального   року,  спеціальність 106 «Географія») та Рідуш О. (про 

виконання освітньо-наукової програми доктора філософії за ІІ півріччя 2020-

2021 навчального   року,  спеціальність 106 «Географія»). Було прийнято 

рішення затвердити результати атестації і звіти.  

УХВАЛИЛИ:  

1) Вважати індивідуальні плани роботи аспірантів кафедри фізичної 

географії, геоморфології та палеогеографії за спеціальністю 106 «Географія» 

Томнюк О. та Рідуша О. за звітний період виконаними.  

2) Атестувати аспірантів Томнюк О. та Рідуша О. за результатами  

виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії. (Рішення 

прийнято одноголосно). 

 

3.5 ДОПОВІДАЄ: Завідувач кафедри географії України та 

регіоналістики доц. Костащук І.І. На засіданні кафедри були розглянуті звіти 

аспірантів Морар А.К.( 1(2) рік навчання), Кісіля Р.В. (1-й рік навчання), Салія 

М.В. (1-й рік навчання).  Було прийнято рішення вважати  індивідуальні плани 

роботи аспірантів за звітний період виконаними. Атестувати аспірантів за 

результатами виконання освітньо-наукової програми  першого року підготовки 

доктора філософії 

УХВАЛИЛИ:  

1) Вважати індивідуальні плани роботи аспірантів кафедри географії 

України та регіоналістики за спеціальністю 106 «Географія» Морар А.К.( 1(2) 

рік навчання), Кісіля Р.В. (1-й рік навчання), Салія М.В. (1-й рік навчання).   за 

звітний період виконаними.  

2) Атестувати аспірантів Морар А.К.( 1(2) рік навчання), Кісіля Р.В. (1-й 

рік навчання), Салія М.В. (1-й рік навчання) за результатами  виконання 

освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії. (Рішення прийнято 

одноголосно). 

 

4. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію здобувачів вищої освіти на 

індивідуальний графік навчання. 

ДОПОВІДАЮТЬ:  

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

який рекомендував здобувачів вищої освіти Зварича В.В., Ватрич Л.Л. та 

Анікуласі А.В. перевести на індивідуальний графік навчання. 

Зав. кафедри економічної географії та екологічного менеджменту доц. 

Вацеба В.Я.,  який  рекомендував студентів кафедри Кушнірюк Т., Сиверин 

Б.Ю., Кушнірюк І., Пальчик Д.О., Бриндак Л.В., Ізраілика А.А., Антофійчук 

Ю., Дісар Н., Огірок Х. 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 Церковняк Д.Г., Бодяна Д.В., Житаря Д.Е., 

Маланчук М. А., Попадюка В.В., Сакаля М.М., Синицького О.В. 



Зав. кафедри гідрометеорології та водних ресурсів проф. Ющенко Ю. 

С.,  який рекомендував перевести на індивідуальний графік навчання  студентів 

кафедри Яремчук А.М., Серюгу А.М., Бабина А.В., Бурбака О.Ю. 

Завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії 

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

студентів кафедри Берсан Н.І., Шкаєву Д.І., Білу Р.О., Марко І.В., Темечко 

В.М., Плюту О.В., Чахлеу М.К. 

Зав. кафедри соціальної географії та рекреаційного 

природокористування, доц. Бучко Ж.І., яка рекомендувала перевести на 

індивідуальний графік навчання  студентів кафедри Забедюк А.В., Русінко 

Ю.Ю., Гуцуцуй Г-А.І., Мурафу В.В., Паламарчук Д.М., Данищук Р.П. 

Зав. кафедри географії та менеджменту туризму доц. Король О.Д. 

рекомендував перевести на індивідуальний графік навчання  студентів кафедри 

Кузнецову (Іванійчук) Т.М.,Мангера В.Є., Жадан Д.І., Шахматова Є.Р. 

(Витяги з протоколів засідання кафедри, вченої ради географічного 

факультету додаються). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати заяви здобувачів вищої освіти географічного факультету 

Зварича В.В., Ватрич Л.Л.,  Анікуласі А.В., Кушнірюк Т., Сиверин Б.Ю., 

Кушнірюк І., Пальчик Д.О., Бриндак Л.В., Ізраілика А.А., Антофійчук Ю., Дісар 

Н., Огірок Х., Церковняк Д.Г., Бодяна Д.В., Житаря Д.Е., Маланчук М. А., 

Попадюка В.В., Сакаля М.М., Синицького О.В., Яремчук А.М., Серюгу А.М., 

Бабина А.В., Бурбака О.Ю., Берсан Н.І., Шкаєву Д.І., Білу Р.О., Марко І.В., 

Темечко В.М., Плюту О.В., Чахлеу М.К., Забедюк А.В., Русінко Ю.Ю., Гуцуцуй 

Г-А.І., Мурафу В.В., Паламарчук Д.М., Данищук Р.П., Кузнецову (Іванійчук) 

Т.М., Мангера В.Є., Жадан Д.І., Шахматова Є.Р. 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. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний доктор Honoris causa 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» доктору 

географічних наук, академіку НАН України, професору, Заслуженому діячеві 

науки і техніки України Руденку Леоніду Григоровичу. 

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

Доповідач ознайомив присутніх із Положенням Чернівецького 

університету імені Юрія Федьковича  «Про присвоєння звання «Почесний 

доктор Honoris causa Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича». Акцентував увагу на  понад 30-ти річній співпраці Руденка Л.Г. із 

Чернівецьким університетом та  його внеску в розвиток географічної науки та 

звернувся до членів Вченої ради підтримати рішення про присвоєння звання 

«Почесний доктор Honoris causa Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» Руденку Леоніду Григоровичу. 

 



УХВАЛИЛИ: Порушити питання перед Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича  про присвоєння звання 

«Почесний доктор Honoris causa Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» Руденку Леоніду Григоровичу, доктору географічних 

наук, академіку НАН України, професору, Заслуженому діячеві науки і техніки 

України.   

Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про проєкт «Положення про навчально-наукову 

лабораторію палеогеографічних досліджень» кафедри фізичної географії, 

геоморфології та палеогеографії. 

 

ДОПОВІДАЄ: завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії проф. Рідуш Б.Т.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1) Затвердити проєкт «Положення про навчально-наукову лабораторію 

палеогеографічних досліджень».  

2) Рекомендувати підготовлений проєкт «Положення про навчально-

наукову лабораторію палеогеографічних досліджень» до розгляду на Вченій 

раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про зміни до ОПП  «Геодезія та землеустрій» (ID 2699)  

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

ДОПОВІДАЄ: проф. Сухий П.О. - гарант ОПП «Геодезія та 

землеустрій»  спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»  галузі знань 19 

«Архітектура та будівництво». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити зміни та доповнення у звʼязку із прийняттям нової 

редакції Стандарту вищої освіти від 15.05.2021 року до ОПП «Геодезія та 

землеустрій»  спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»  галузі знань 19 

«Архітектура та будівництво». 

2. Просити навчально-методичну комісію при Вченій раді 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича затвердити 

ОПП «Геодезія та землеустрій»  спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»  

галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 



«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію Вченою радою географічного 

факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

до друку методичних вказівок, навчальних програм підготовлених викладачами 

факультету. 

ІНФОРМУЮТЬ: голова навчально-методичної комісії доц. Костащук І.І., 

завідувач кафедри гідрометеорології та водних ресурсів проф. Ющенка Ю.С. 

про рекомендацію Вченою радою географічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича до друку:  

1) методичних рекомендацій «Методика викладання географічних та 

гідрологічних дисциплін у вищій школі» під укладанням Паланичко О.В., 

Кирилюка А.О., Ющенка Ю.С., Пасічника М.Д., Николаєва А.М., Настюка 

М.Г. 

2) збірника навчальних програм компонент освітньо-професійної програми 

«Гідрологія» під укладанням Ющенка Ю.С., Паланичко О.В., Пасічника 

М.Д., Николаєва А.М., Настюка М.Г. 

3) методичних рекомендацій «Курсова, бакалаврська та магістерська роботи» 

під укладанням Паланичко О.В., Ющенка Ю.С., Пасічника М.Д., Николаєва 

А.М., Настюка М.Г. 

  

УХВАЛИЛИ:  

1) рекомендувати методичні рекомендації «Методика викладання географічних 

та гідрологічних дисциплін у вищій школі» під укладанням Паланичко О.В., 

Кирилюка А.О., Ющенка Ю.С., Пасічника М.Д., Николаєва А.М., Настюка 

М.Г. до друку. 

2) рекомендувати збірник навчальних програм компонент освітньо-професійної 

програми «Гідрологія» під укладанням Ющенка Ю.С., Паланичко О.В., 

Пасічника М.Д., Николаєва А.М., Настюка М.Г. до друку. 

3) рекомендувати методичні рекомендації «Курсова, бакалаврська та магістерська 

роботи» під укладанням Паланичко О.В., Ющенка Ю.С., Пасічника М.Д., 

Николаєва А.М., Настюка М.Г. до друку. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 21 особа. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

географічного факультету     доц. Мирослав ЗАЯЧУК 

 

Учений секретар                доц. Ольга ДАНІЛОВА 

 

 




