
ПРОТОКОЛ №10 

засідання Вченої ради географічного факультету 

ЧНУ імені Юрія Федьковича 

від 17 березня 2021 року 

Присутні: 23 особи  із 25. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення кандидатури к. геогр.н. Ємчук Т.В. та рекомен.дація 

Вченій раді університету щодо присвоєння вченого звання по кафедрі 

економічної географії та екологічного менеджменту. 

Доповідає: завідувач кафедри економічної географії та екологічного 

менеджменту, доц. В.Я. Вацеба.  

2. Звіт професора кафедри фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії Рідуша Б.Т. про навчальну, методичну та громадсько-виховну 

роботу щодо продовження дії трудового контракту на наступний період  

Доповідає: в.о. зав. кафедри фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії доц. П.І. Чернега 

3. Про обговорення рекомендацій звіту експертної групи про результати 

акредитаційної експертизи ОП «Географія» перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти . 

Доповідає: Гарант  ОП «Географія» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти доц. Д.І. Холявчук.  

4. Про створення комісій при Вченій раді географічного факультету ЧНУ 

ім. Ю.Федьковича та формування робочих груп з розробки положень та 

регламенту комісій  

Доповідають: доц.М.Д. Заячук., проф. П.О. Сухий.  

5. Затвердження змін до ОП «Міжнародний туризм» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

Доповідає: Гарант  ОП «Міжнародний туризм» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти доц. О.Д. Король. 

6. Про результати анонімного опитування здобувачів вищої освіти 

географічного факультету  

Доповідає: заступник декана з виховної, організаційної роботи та 

студентських питань асист. С.Д. Брик. 

7. Про інтенсифікацію роботи з Педагогічним коледжом ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича щодо підготовки майбутніх вчителів географії за скороченою 

формою.  

Доповідає: в.о. зав. кафедри фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії доц. П.І. Чернега 

8. Про затвердження Програм вступних випробувань для здобуття 

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

 Інформують: завідувачі кафедр. 

 

9.  Різне. 

 

 

 



1. СЛУХАЛИ: Обговорення кандидатури к.геогр.н. Ємчук Т.В. та 

рекомендація Вченій раді університету щодо присвоєння вченого звання по 

кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту. 

ДОПОВІДАЄ: Завідувач кафедри економічної географії та 

екологічного менеджменту, доц. В.Я. Вацеба. 

В.Я. Вацеба поінформував присутніх, що к.геогр.н., ас. Т.В. Ємчук 

звітувала на засіданні кафедри економічної географії та екологічного 

менеджменту 2 березня 2020 року про науково-педагогічну роботу за період з 

03.09.2012 по 01.03.2021 р. Її звіт було затверджено та рекомендовано Вченій 

раді географічного факультету Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича кандидатуру Ємчук Т.В. на присвоєння вченого звання 

доцента по кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту. Він 

звернувся до присутніх підтримати рішення кафедри.  

 

Доц. Заячук М.Д. : 

- Чи є запитання до Володимира Ярославовича? Чи є запитання до Тетяни 

Володимирівнии? 

 

Доц. Чернега П.І.: 

- Однією  із вимог для отримання вченого звання доцента є володіння 

іноземною мовою на рівні В2. Чи дотримана ця вимога? 

 

 Асист. Ємчук Т.В.: 

- Так, ця вимога витримана. Є відповідний сертифікат про володіння 

англійською мовою 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Проф. Джаман В.О., який  охарактеризував Т.В. Ємчук як 

відповідального, цілеспрямованого співробітника факультету та творчого 

науковця і висловив пропозицію підтримати рішення кафедри   

Доц. Заячук М.Д. , відзначив, що Т.В. Ємчук має 5 пунктів відповідності 

Ліцензійним вимогам  і, також, висловив пропозицію підтримати рішення 

кафедри. 

 

 

Головуючий: Для проведення таємного голосування необхідно обрати 

лічильну комісію. Є пропозиція обрати комісію у складі 3-ох осіб:  

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

Пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії: 

 

1)  Д.геогр.н., доц. Костащук І.І.. 

2) К.геогр.н., асист. Мельник А.А. 



3) Завідувач лабораторії Шелест О.Б. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

Голосування таємне з дотриманням карантинних умов  відбуватиметься 

з14.30 – 15.30 у 24 аудиторії. 

 

Головуючий:  Оголошення результатів таємного голосування про 

присвоєння вченого звання доцента по кафедрі економічної географії та 

екологічного менеджменту надається д.геогр. н., доц. Костащуку І.І. 

 

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

обрання присвоєння вченого звання доцента по кафедрі економічної географії 

та екологічного менеджменту географічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича наступні. Роздано 

бюлетенів – 22. Виявлено в урні – 22. 

Результати голосування: 

 «За» - 22 особи ;  

«Проти» - немає;  

«Недійсних бюлетенів» - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити протокол лічильної комісії щодо результатів таємного 

голосування про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі 

економічної географії та екологічного менеджменту. 

2. Рекомендувати кандидатуру Ємчук Тетяни Володимирівни щодо 

присвоєння вченого звання доцента по кафедрі економічної географії та 

екологічного менеджменту. 

3. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича порушити клопотання перед Атестаційною колегією 

МОН України про присвоєння вченого звання доцента Ємчук Тетяні 

Володимирівні по кафедрі економічної географії та екологічного 

менеджменту. 

 

Результати голосування: 

 «За» - 22 особи ;  

«Проти» - немає;  

«Недійсних бюлетенів» - немає. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Звіт професора кафедри фізичної географії, геоморфології 

та палеогеографії Рідуша Б.Т. про навчальну, методичну та громадсько-виховну 

роботу щодо продовження дії трудового контракту на наступний період  



ДОПОВІДАЄ:  в.о. зав. кафедри фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії доц. П.І. Чернега 

П.І. Чернега поінформував присутніх, що д.геогр.н., проф. Б.Т. Рідуш 

звітував на засіданні кафедри фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії 2 березня 2020 року про навчальну, наукову, методичну та 

громадсько-виховну роботу за період з 01.04.2016 по 02.03.2021 р. на предмет 

продовження дії контракту на наступний період.  Звіт було затверджено та 

рекомендовано ректору Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича укласти з докором географічних наук, професором, професором 

кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Рідушем Богданом 

Тарасовичем контракт на наступний термін.  Петро Іванович звернувся до 

присутніх підтримати рішення кафедри.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Проф. Сухий П.О., який відзначив вагомий науковий доробок проф. 

Рідуша Б.Т. у розвиток палеографічних досліджень на факультеті та 

виокремлення його в окремий науковий напрям та наукову школу.  

Доц. Чернега П.І., який акцентував увагу присутніх на значній активності 

Богдана Тарасовича у виконанні кафедральної роботи. 

Доц. Заячук М.Д. відзначив високі рейтингові місця публікацій Рідуша 

Б.Т. у науково-метричних базах даних Scopus, W of S., а також ініціативу щодо 

створення та керівництва науковим студентським гуртком. Рекомендував 

ввійти в робочу групу щодо включення збірника наукових праць географічного 

факультету до фахових видань України категорії «Б».  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіт професора кафедри фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича РІДУША Богдана Тарасовича затвердити. 

2. Рекомендувати ректору Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича укласти контракт з докором географічних наук, 

професором, професором кафедри фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії Рідушем Богданом Тарасовичем на наступний термін.  

3. Рекомендувати кандидату д.геогр.н., проф. Рідушу Б.Т. на 

наступний період:  

3.1. Підготувати до друку методичні вказівки до вивчення предмету 

«Палеогеографія» (2021 р.);  

3.2. Підготувати наукову монографію про четвертинні відклади печер 

України (2021 р.); 

3.3. Підготувати до друку конспект лекцій з предмету «Біогеографія» 

(2022 р.); 

3.4. Підготувати до друку й опублікувати 10 статей у журналах з переліку 

Scopus або Web of Science Core Collection (Впродовж  п’яти років) 

3.5. Брати участь у наукових конференціях за напрямком досліджень 

(Постійно) 

 

Результати голосування: 



«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про обговорення рекомендацій звіту експертної групи про 

результати акредитаційної експертизи ОП «Географія» першого 

(бакалаврського) рівеня вищої освіти  

ДОПОВІДАЄ: гарант  ОП «Географія» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти доц. Д.І. Холявчук.  

Звіт експертної групи позитивний, оцінений по 2 позиціях на відмінно (А) 

та по семи позиціях на добре  (В). Такі високі показники є результатом 

злагодженої роботи групи забезпечення ОП, проектної групи та кафедри які 

забезпечують функціонування ОП. Безумовно є окремі недоліки, які 

потребують подальшого усунення і є фактично  напрямами подальшої роботи 

на яких слід акцентувати увагу в найближчий період часу. Звіт експертної 

групи про результати акредитаційної експертизи ОП «Географія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти буде наданий на кафедри, що забезпечують 

функціонування ОП.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Проф. Джаман В.О. Інформація від експертної групи отримана чітка, є 

визначені завдання над якими потрібно працювати в подальшому. 

Доц. Чернега П.І.  Відзначив вагомий особистий внесок Дарії Іванівни в 

підготовці звіту по самооцінці та під час акредитаційної процедури.  

Доц. Заячук М.Д. Успішно пройдено перший етап акредитації, потрібно 

пройти наступних два етапи, що передбачає зустріч з експертною галузевою 

групою та засіданням ГЕР. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Ознайомитись із звітом експертної групи групі забезпечення ОП, зав. 

кафедрам у межах яких функціонує спеціальність. 

3. Групі забезпечення спільно з деканатом розробити план усунення 

недоліків експертної групи по акредитації ОП «Географія» першого 

(бакалаврського) рівня. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про створення комісій при Вченій раді географічного 

факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича та формування робочих груп з розробки 

положень та регламенту комісій.  

ДОПОВІДАЄ: Д.геогр.н., доц. Заячук М.Д.  



Для більш ефективної роботи Вченої ради пропонується створити як 

дорадчі органи посійно діючі комісії - навчально-методичну комісію, комісію з 

питань науки, інновацій та міжнародної діяльності, комісію з гуманітарної 

роботи та студентського самоврядування, комісію з питань регламенту та 

кадрової політики.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Створити при Вченій раді географічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федковича постійні комісії: 

навчально-методичну комісію; 

комісію з питань науки, інновацій та міжнародної діяльності; 

комісію з гуманітарної роботи та студентського самоврядування; 

комісію з питань регламенту та кадрової політики. 

2. Сформувати робочі групи з розробки Положення та регламенту 

діяльності у вище зазначених комісіях у персональному складі: 

навчально-методична комісія – М.Д. Пасічник, І.І. Костащук, С.М. 

Білокриницький, О.Д. Король, О.С. Чубрей, Д.І. Холявчук; 

комісія з питань науки, інновацій та міжнародної діяльності – Г.Д. Ходан, 

Б.Т.Рідуш, К.І. Дарчук, В.Н. Підгірна, Д. О. Пальчик; 

комісія з гуманітарної роботи та студентського самоврядування – С.Д. 

Брик, М.О. Ячнюк, Н.В. Заблотовська, В.І. Костащук, Г.Я. Круль, Х. Д.Скігар ; 

комісію з питань регламенту та кадрової політики – Ю.С. Ющенко, П.О. 

Сухий, В.О. Джаман, В.Я. Вацеба, П.І. Чернега, А.М. Меленко. 

3. Робочим групам до 29.03.21 розробити Положення та регламент 

діяльності. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

5. СЛУХАЛИ: Затвердження змін до ОП «Міжнародний туризм» 

спеціальності 242 «Туризм»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

ДОПОВІДАЄ: Гарант  ОП «Міжнародний туризм» спеціальності 242 

«Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти доц. О.Д. Король  

Питання розглядалось на засіданні кафедри географії та менеджменту 

туризму 9 березня 2021 р. спільно із засіданням проектної групи за ОП 

«Міжнародний туризм».  Зміни до ОП «Міжнародний туризм» спеціальності 

242 «Туризм» за ОКР бакалавр внесені  згідно із зауваженнями експертів 

НАЗЯВО, обговореними зі студентами та стейкхолдерами. Із таблицею змін 

попередньо можна було ознайомитись на сайті кафедрі. Також, доповідач 

коротко зупинився на основних змінах ОП та звернувся до присутніх із 

пропозицією підтримати рішення кафедри. 

УХВАЛИЛИ: 



1. Підтримати рішення кафедри географії та менеджменту туризму про 

внесення змін до ОП «Міжнародний туризм» спеціальності 242 

«Туризм».  

2. Просити комісію з навчально-методичної роботи Вченої ради 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

затвердити зміни до ОП «Міжнародний туризм» спеціальності 242 

«Туризм» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти). 

3. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича затвердити зміни до ОП «Міжнародний туризм» 

спеціальності 242 «Туризм» (перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти). 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

6. СЛУХАЛИ:   Про результати анонімного опитування здобувачів вищої 

освіти географічного факультету. 

ДОПОВІДАЄ: заступник декана з виховної, організаційної роботи та 

студентських питань асист. С.Д. Брик. 

Доповідач ознайомив присутніх із результатами анонімного анкетування, 

що стосувалась вільного вибору освітніх компонентів,  задоволеності методами 

викладання навчальних дисциплін здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) та другого(магістерського) рівнів вищої освіти, а також із 

опитуванням «Молодь проти корупції». Унаочнення результатів опитування 

було представлене в презентації у вигляді діаграм, де чітко виокремлювались 

проблемні моменти на якими в подальшому необхідно працювати. Також, 

результати опитування були надіслані електронні адреси кафедр факультету. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Д.геогр.н., доц. Бучко Ж.І. Запропонувала обговорити результати 

опитування на засіданнях кафедр. 

Д.геогр.н., доц. Заячук М.Д. Запропонував проаналізувати опитування 

результати анкетування по ОП, які функціонують на факультеті. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома 

2. Результати анкетування у розгляді ОП розглянути на засіданнях 

відповідних кафедр 

3. Здійснити заходи щодо інформування здобувачів вищої освіти про 

академічну доброчесність та процедури оскарження оцінки; вдосконалення 

процедури вибору навчальних дисциплін та ознайомлення із силабусами; 

залучення практиків у навчальний процес; покращення матеріально-технічного 

забезпечення навчального процесу 

 

Результати голосування: 



«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

7. СЛУХАЛИ:  Про інтенсифікацію роботи з Педагогічним коледжем 

ЧНУ ім. Ю.Федьковича щодо підготовки майбутніх вчителів географії за 

скороченою формою. 

ДОПОВІДАЄ: в.о. зав. кафедри фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії доц. П.І. Чернега 

Попередньо мали розмову із дирекцією коледжу щодо організації 

зустрічей із колективом викладачів та студентами коледжу щодо 

профорієнтаційної роботи по набору студентів за скороченою формою 

навчання. У студентів коледжу є перспективи щодо вступу на скорочену форму 

навчання за ОП «Середня освіта. Географія» для здобуття першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Зав. кафедрам фізичної географії, геоморфології та палеогеграфії та 

економічної географії та екологічного менеджменту організувати он-лайн 

зустрічі з випускниками Педагогічного коледжем ЧНУ імені  Юрія Федьковича  

щодо умов вступу на скорочену форму навчання на ОП «Середня освіта 

(Географія)» 

Результати голосування: 

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

8. СЛУХАЛИ:   Про затвердження Програм вступних випробувань для 

здобуття першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти. 

  

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Програми фахового іспиту для вступників на навчання за 

першим (бакалаврським) та другим (магістерськими) рівнями вищої освіти. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

9. РІЗНЕ 

 

9.1 СЛУХАЛИ:  Про рекомендацію до друку монографії  к.геогр.н., доц. 

С.М. Кирилюка «Природа Місяця» з грифом «Рекомендовано Вченою радою 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича». 

УХВАЛИЛИ:  



1.  Рекомендувати до друку у видавництві Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича монографію к.геогр.н., доц. С.М. 

Кирилюка «Природа Місяця».  

2. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича підтримати рішення Вченої ради географічного факультету 

про рекомендацію до друку монографії. 

 

3. Порушити клопотання перед Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича про присвоєння монографії  

«Природа Місяця» (автор  С.М. Кирилюк) грифу «Рекомендовано Вченою 

радою ЧНУ імені Юрія Федьковича». 

 

9.2 СЛУХАЛИ:  Про рекомендацію до друку навчально-методичного 

посібника «Основи соціально-економічної географії країн та регіонів світу» 

(автори –д.пед.н., доц  О.С. Чубрей О.С., к.геогр.н., ас. Т.В. Ємчук) з грифом 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича». 

УХВАЛИЛИ:  

1.  Рекомендувати до друку у видавництві Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича навчально-методичний посібник «Основи 

соціально-економічної географії країн та регіонів світу» (автори – д.пед.н., доц  

О.С. Чубрей О.С., к.геогр.н., ас. Т.В. Ємчук). 

2. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича підтримати рішення Вченої ради географічного факультету 

про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника. 

 3.  Порушити клопотання перед Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича про присвоєння навчально-

методичному посібнику «Основи соціально-економічної географії країн та 

регіонів світу» (автори –д.пед.н., доц  О.С. Чубрей О.С., к.геогр.н., ас. Т.В. 

Ємчук)  грифу «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ імені Юрія Федьковича».  

 

 

 

Голова Вченої ради 

географічного факультету                        Мирослав ЗАЯЧУК 

 

 

 

Учений секретар                                         Ольга ДАНІЛОВА                           

 




