
ПРОТОКОЛ №11 

засідання Вченої ради географічного факультету 

ЧНУ імені Юрія Федьковича 

від 25 березня 2021 року 

Присутні: 23 особи  із 25. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.Про результати атестації аспіранта Білоуса Юрія Олександровича за 

період навчання в  аспірантурі. 

Доповідає: д.геогр.н, проф. В.О. Джаман  

2. Розгляд та обговорення заяви аспіранта кафедри географії України та 

регіоналістики Ю.О. Білоуса щодо проведення попередньої експертизи 

дисертації на тему «Територіальна структура загальноосвітнього простору: 

суспільно-географічні аспекти та оцінка якості знань (на прикладі Чернівецької 

області)» на здобуття доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» 

за спеціальністю103 «Науки про Землю» для надання висновку про наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. 

 Доповідає: декан географічного факультету доц. М.Д. Заячук 
3. Визначення структурного підрозділу університету, де проводитиметься 

попередня експертиза дисертації. 

Доповідає: декан географічного факультету доц. М.Д. Заячук 

4. Про затвердження теми науково-дослідної роботи «Реакція ландшафтів 

західного регіону України на глобальні кліматичні зміни та антропопресію» 

кафедрі фізичної географії, геоморфології та палеогеографії. 

Доповідає: д.геогр. н., проф. Б.Т. Рідуш  

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про результати атестації аспіранта Білоуса Юрія 

Олександровича за період навчання в  аспірантурі. 

ДОПОВІДАЄ: завідувач кафедри географії України та  регіоналістики, 

проф В.О. Джаман. 
В.О. Джаман поінформував присутніх, що аспірант Ю.О.Білоус 

звітувався на кафедрі та його звіт затверджено. Згідно індивідуального плану 

аспіранта, завершено написання та оформлення відповідним вимогам 

дисертаційної роботи, підготовлено та випущено 14 праць по тематиці 

дослідження, 7 з яких відповідають вимогам п.11 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії. У квітні –травні 2021 

року планується проведення попередньої експертизи результатів дисертаціного 

дослідження. 

    

Запитань до доповідача та присутнього аспіранта не поступило. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Проф.  Кілінська К.Й. з пропозицією підтримати рішення кафедри.   

 



Доц. Ходан Г. Д., яка відзначила, що за 4 роки навчання аспірантом були  

виконані всі завдання дисертаційного дослідження, тому є всі підстави 

підтримати рішення кафедри. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіт Білоуса Ю.О. затвердити. Вважати освітньо-наукову програму 

«Науки про Землю» виконаною. 

2. Рекомендувати Білоусу Ю.О. провести попередню експертизу 

результатів дисертаційного дослідження відповідно  до Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії з галузі знань10 

«Природничі науки» за спеціальністю 103 «Науки про Землю». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

2.СЛУХАЛИ: Розгляд та обговорення заяви аспіранта кафедри географії 

України та регіоналістики Ю.О. Білоуса щодо проведення попередньої 

експертизи дисертації на тему «Територіальна структура загальноосвітнього 

простору: суспільно-географічні аспекти та оцінка якості знань (на прикладі 

Чернівецької області)» на здобуття доктора філософії з галузі знань 10 

«Природничі науки» за спеціальністю103 «Науки про Землю» для надання 

висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації.  

 

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

Поступила заяви аспіранта кафедри географії України та регіоналістики 

Ю.О. Білоуса щодо проведення попередньої експертизи дисертації на тему 

«Територіальна структура загальноосвітнього простору: суспільно-географічні 

аспекти та оцінка якості знань (на прикладі Чернівецької області)» на здобуття 

доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю103 

«Науки про Землю» для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації для подальшої подачі дисертації  у 

спеціалізовану вчену раду.  

- Чи є запитання? 

 

Проф. Кілінська К.Й. : 

- Чи є довідка про впровадження результатів дослідження у практичну 

діяльність? 

Аспірант Білоус Ю.О: 

- Довідка буде подана на розширене засідання кафедри. 

Проф. Руднко В.П.: 

- Чи буде врахована структура геопростору в роботі? 

 Аспірант Білоус Ю.О: 

- Так, структура геопростору буде врахована. Зокрема, складові 

соціального простору, який є основою змін децентралізації. 



Доц. Чернега П.І.: 

- Де були апробовані результати дослідження? 

Аспірант Білоус Ю.О: 

- Результати дослідження апробовані на міжнародних конференціях 

впродовж 2016-2020 років. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.Рекомендувати голові Вченої ради Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича розглянути заяву Ю.О. Білоуса аспіранта 

кафедри географії України та регіоналістики, що подав дисетрацію на тему: 

«Територіальна структура загальноосвітнього простору: суспільно-географічні 

аспекти та оцінка якості знань (на прикладі Чернівецької області)» на здобуття 

ступеня доктора філософії за галуззю знань 10 «Природничі науки», 

спеціальність103 «Науки про Землю»,  щодо надання висновку про наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Дисертація 

до захисту подається вперше. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

 

3.СЛУХАЛИ: Визначення структурного підрозділу університету, де 

проводитиметься попередня експертиза дисертації. 

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

УХВАЛИЛИ: 

1.Структурним підрозділом, де проводитиметься попередня експертиа 

дисертації, рекомендувати Вченій раді Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича визначити кафедру географії України та 

регіоналістики. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження теми науково-дослідної роботи 

«Реакція ландшафтів західного регіону України на глобальні кліматичні зміни 

та антропопресію» кафедрі фізичної географії, геоморфології та палеогеографії 

ДОПОВІДАЄ: д.геогр. н., проф. Б.Т. Рідуш  

Науково-дослідна робота охоплюватиме п’ятирічний період - 2021-2025 

роки. Мета роботи – вивити реакцію на антропогенний тиск та глобальні 

кліматичні зміни. Це буде  досягнуто через індикацію та вивчення ходу 

динамічних змін у ландшафтах на тлі глобальних кліматичних змін регіону. 

Будуть встановлені особливості коротко і довгоперіодичних кліматичних та 

ландшафтних змін на території західного регіону України. Очікуваними 

результатами роботи є наукові публікації, укладання договорів, грантових угод, 

захист дисертаційних  робіт. 



 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити  тему науково-дослідної роботи «Реакція ландшафтів 

західного регіону України на глобальні кліматичні зміни та антропопресію» 

кафедрі фізичної географії, геоморфології та палеогеографії на п’ятирічний 

період. 

 

 

Голова Вченої ради 

географічного факультету                        Мирослав ЗАЯЧУК 

 

 

 

Учений секретар                                         Ольга ДАНІЛОВА                           

 




