
 

ПРОТОКОЛ №12 

засідання Вченої ради географічного факультету 

ЧНУ імені Юрія Федьковича 

від 21 квітня 2021 року 

Присутні: 23 особи  із 25. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження «Положення про географічний факультет». 

Доповідає: декан географічного факультету М.Д. Заячук 

2. Про затвердження «Положення про Вчену раду географічного 

факультету». 

Доповідає: декан географічного факультету М.Д. Заячук 

3. Про затвердження Регламенту Вченої ради  географічного факультету. 

Доповідає: декан географічного факультету М.Д. Заячук 

4. Про затвердження Положень про постійні комісії при Вченій раді 

географічного факультету: з питань регламенту та кадрової політики; з 

наукової, інноваційної та міжнародної діяльності; з навчально-методичної 

роботи; з гуманітарних питань та студентського самоврядування. 

Доповідає: д.геогр.н, проф. П.О.Сухий 

5. Про затвердження персонального складу членів комісій при Вченій 

раді географічного факультету. 

Доповідає: д.геогр.н, проф. П.О.Сухий 

6. Про зміни до ОП першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: (39789 ОП «Регіональний 

розвиток і просторове планування», 2459 ОП «Менеджмент туристичної 

індустрії», 2699 ОП «Геодезія та землеустрій», 2509 ОП «Географія (Середня 

освіта). Другий (магістерський ) рівень вищої освіти: (39810 ОП «Регіональний 

розвиток і просторове планування», 2926 ОП «Менеджмент туристичної 

індустрії», 2397 ОП «Геодезія», 2399 ОП «Географія (Середня освіта)». 

Доповідають: Гаранти ОП 

7. Про затвердження робочих навчальних планів на 2021-2022 н.р. 

Доповідає: заступник декана  М.Д. Пасічник 

8. Про підготовчі роботи до проведення літніх виробничих і навчальних 

практик. 

Доповідає: к.геогр.н., доц.В.Б. Присакар 

9. Про продовження терміну дії контрактів викладачів на наступний 

період. 

Доповідають: завідувачі кафедр 

  

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження «Положення про географічний 

факультет». 

ДОПОВІДАЄ: декан географічного факультету М.Д. Заячук 

«Положення про географічний факультет» було оприлюднено на сайті 

факультету впродовж 20 днів для ознайомлення  та прийняття пропозицій, які 



приймалися до 14.04.2021 року. Пропозиції, що надходили від колективу 

географічного факультету були враховані. «Положення про географічний 

факультет» пройшло юридичну експертизу і рекомендується до затвердження 

Вченою радою географічного факультету. 

 

Запитань до доповідача не надійшло. 

 

Доповідач запропонував затвердити «Положення про географічний 

факультет» із  винесенням питання на голосування. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити «Положення про географічний факультет». 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження «Положення про Вчену раду 

географічного факультету». 

ДОПОВІДАЄ: декан географічного факультету М.Д. Заячук. 

У зв’язку з конструктивними змінами, що відбувають у вищій освіті 

України, а також, змінами та оновленням низки документів, що регламентують 

діяльність університету та її структурних підрозділів потребує змін 

«Положення про Вчену  раду географічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича». Проєкт відповідного 

Положення  було оприлюднено на сайті факультету для обговорення та 

прийняття пропозицій до 14.04.2021 року.  

Вчена рада географічного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича є колегіальним органом управління 

факультету, що створений терміном на п’ять років і склад якого затверджується 

наказом ректора Університету. Правові засади роботи Вченої ради факультету, 

її робочих органів і посадових осіб встановлюються, Законами України «Про 

освіту», «Про вищу освіту, «Про запобігання корупції», Статутом університету, 

Положенням «Про Вчену раду географічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича». У пропонованому 

Положенні чітко окреслені загальні положення, компетенції, організація 

роботи, підготовка та проведення засідань, зміни у складі Вченої ради.   

Положення рекомендується до затвердження Вченою радою географічного 

факультету. 

 

Запитань до доповідача не надійшло. 

 

Деканом географічного факультету запропоновано затвердити 

«Положення про Вчену  раду географічного факультету Чернівецького 



національного університету імені Юрія Федьковича» із винесенням питання на 

голосування. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити «Положення про Вчену  раду географічного факультету 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича». 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту Вченої ради  географічного 

факультету. 

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

  

У зв’язку з прийняттям нового «Положення про Вчену рада 

географічного факультету Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича»   потребує оновлення Регламент  Вченої ради географічного 

факультету, який  встановлює порядок підготовки і проведення засідань Вченої 

ради факультету, формування її робочих органів та обрання посадових осіб, 

визначає процедуру розгляду інших питань, віднесених до її повноважень, та 

порядок здійснення контрольних функцій Вченої ради факультету. Відповідний 

Проєкт був оприлюднений на сайті факультету для ознайомлення та внесення 

пропозицій і  рекомендується до затвердження Вченою радою географічного 

факультету. 

 

Запитань до доповідача не надійшло. 

 

Деканом географічного факультету запропоновано затвердити Регламент 

Вченої ради  географічного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича із винесенням питання на голосування. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Регламент Вченої ради  географічного факультету 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

 

4.-5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положень про постійні комісії при 

Вченій раді географічного факультету: з питань регламенту та кадрової 

політики; з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності; з навчально-

методичної роботи; з гуманітарних питань та студентського самоврядування. 

Про затвердження персонального складу членів комісій при Вченій раді 

географічного факультету. 



 

ДОПОВІДАЄ: д.геогр.н, проф. П.О.Сухий 

На засіданні  Вченої  ради географічного факультету 17 березня 2021 

року було прийнято рішення  про постійні комісії при Вченій раді 

географічного факультету. Відповідно, були розроблені Положення кожної із 

комісій та внесені пропозиції щодо персонального складу комісій. Проєкти 

Положень про постійні комісії були оприлюднені на сайті факультету. 

Впродовж 20 днів до 14.04.2021 приймались пропозиції до вказаних проєктів. 

 

Запитань до доповідача не надійшло. 

 

Заступником голови Вченої ради географічного факультету, проф. П.О. 

Сухим було запропоновано проєкт Ухвали, який було прийнято за основу із 

винесенням питання на голосування. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити «Положення про навчально-методичну комісію при 

Вченій раді географічного факультету» 

1.1. Затвердити персональний склад навчально-методичної комісії у 

кількості 6 осіб, а саме: 

1. Білокриницького С.М., к.геогр.н. доцента кафедри геодезії, картографії 

та управління територіями; 

2. Короля О.Д., д.геогр.н. доцента, завідувача кафедри географії та 

менеджменту туризму; 

3. Костащука І.І., д.геогр.н. доцента кафедри географії України та 

регіоналістики; 

4. Пасічника М.Д., к.геогр.н. доцента кафедри гідрометеорології та водних 

ресурсів; 

5. Холявчук Д.І., к.геогр.н. доцента кафедри фізичної географії, 

геоморфології та палеографії; 

6. Чубрей О.С., д.пед.н. доцента кафедри економічної географії та 

екологічного менеджменту. 

Результати голосування: «ЗА» - 23 особи, «ПРОТИ» - немає, 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

2. Затвердити «Положення про постійну комісію з питань науки, 

інновацій та міжнародної діяльності при Вченій раді географічного 

факультету» 

2.1. Затвердити персональний склад комісії з питань науки, інновацій та 

міжнародної діяльності у кількості 6 осіб, а саме: 

1. Бучко Ж.І., д.геогр.н. доцента кафедри соціальної географії та 

рекреаційного природокористування; 

2. Дарчука К.В., к.геогр.н. доцента кафедри геодезії, картографії та 

управління територіями; 

3. Пальчик Д.О.  студентка 3 курсу, голова студентського профбюро 

географічного факультету;  



4. Підгірної В.Н. к.ек.н. доцента кафедри економічної географії та 

екологічного менеджменту. 

5. Рідуша Б.Т., д.геогр.н. професора кафедри фізичної географії, 

геоморфології та палеогеографії; 

6. Ходан Г.Д., к.геогр.н. асистента кафедри фізичної географії, 

геоморфології та палеогеографії; 

Результати голосування: «ЗА» - 23 особи, «ПРОТИ» - немає, 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

3.  Затвердити «Положення про постійну комісію з  гуманітарних 

питань та студентського самоврядування  при Вченій раді географічного 

факультету» 

3.1. Затвердити персональний склад комісії з гуманітарних питань та 

студентського самоврядування у кількості 6 осіб, а саме: 

1. Брика С.Д., к.геогр.н. асистента кафедри географії та менеджменту 

туризму; 

2. Заблотовської Н.В., к.геогр.н. доцента кафедри географії України та 

регіоналістики; 

3. Круль Г.Я., к.геогр.н. доцента кафедри географії та менеджменту 

туризму; 

4. Костащука В.І., к.геогр.н. доцента кафедри соціальної географії та 

рекреаційного природокористування; 

5. Скігар Х.Б. студентка 3 курсу, голова студентського парламенту 

географічного факультету; 

6. Ячнюк М.О., к.геогр.н. доцента кафедри економічної географії та 

екологічного менеджменту. 

 

Результати голосування: «ЗА» - 23 особи, «ПРОТИ» - немає, 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

4. Затвердити «Положення про постійну комісію з  питань регламенту 

та кадрової політики при Вченій раді географічного факультету» 

4.1. Затвердити персональний склад комісії з  питань регламенту та 

кадрової політики у кількості 7 осіб, а саме: 

1. Вацеби В.Я., к.геогр.н. доцента, завідувача кафедри економічної 

географії та екологічного менеджменту; 

2. Джамана В.О., д.геогр.н. професора, завідувача кафедри географії 

України та регіоналістики; 

3. Меленка А.М., студента 4 курсу, голову студради географічного 

факультету; 

4. Кілінської К.Й., д.геогр.н. професора кафедри соціальної географії та 

рекреаційного природокористування; 

5. Сухого П.О., д.геогр.н. професора, завідувача кафедри геодезії, 

картографії та управління територіями; 

6. Чернеги П.І., к.геогр.н. доцента, в.о. завідувача кафедри фізичної 

географії, геоморфології та палеогеографії; 



7. Ющенка Ю.С., д.геогр.н. професора, завідувача кафедри 

гідрометеорології та водних ресурсів; 

 

Результати голосування: «ЗА» - 23 особи, «ПРОТИ» - немає, 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

 

5. До 23.04.2021р. комісіям при Вченій раді географічного факультету 

провести організаційні засідання із обрання: голови, заступника та секретаря 

комісії та подати інформацію голові Вченої ради географічного факультету 

щодо персонального складу. 

 

Результати голосування: «ЗА» - 23 особи, «ПРОТИ» - немає, 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: Про зміни до ОП першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів.  

6.1. Про затвердження змін до ОП «Регіональний розвиток і 

просторове планування» (ID 39789) спеціальності 106 «Географія» першого 

(бакалаврського)рівня  вищої освіти  

Доповідає: гарант  ОП «Регіональний розвиток і просторове 

планування», д.геогр.н., доц. Костащук І.І 

УХВАЛИЛИ: 

1. Прийняти запропоновані за результатами перегляду та публічного 

обговорення змін до ОП  «Регіональний розвиток і просторове планування» (ID 

39789)  спеціальності 106 «Географія» першого (бакалаврського)рівня освіти. 

Результати голосування: «ЗА» - 23 особи, «ПРОТИ» - немає, 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

6.2. Про затвердження змін до ОП «Менеджмент туристичної 

індустрії» (ID 2459), спеціальності 073 «Менеджмент» першого 

(бакалаврського)рівня  вищої освіти.  

Доповідає: гарант  ОП «Менеджмент туристичної індустрії», 

к.геогр.н., доц. Наконечний К.П. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати рішення кафедри  економічної географії та 

екологічного менеджменту про внесення змін до ОП «Менеджмент туристичної 

індустрії» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 

«Менеджмент». 

2. Просити навчально-методичну комісію Вченої ради Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича затвердити зміни до ОП 

«Менеджмент туристичної індустрії» спеціальності 073 «Менеджмент» 

(перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).  

3. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича затвердити зміни до ОП «Менеджмент туристичної 



індустрії» спеціальності 073 «Менеджмент» (перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти). 

Результати голосування: «ЗА» - 23 особи, «ПРОТИ» - немає, 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

6.3 Про затвердження змін до ОП «Географія» (ID 2509) за 

спеціальністю: 014.07 Середня освіта галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка 

першого (бакалаврського)рівня  вищої освіти  

Доповідає: гарант  ОП «Географія (Середня освіта)», д.пед.н., доц. О.С. 

Чубрей. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати рішення кафедри  фізичної географії, геоморфології та 

палеогеграфії та кафедри економічної географії та екологічного менеджменту 

про внесення змін до освітньо-професійної програми «Географія»  за 

спеціальністю: 014.07 Середня освіта галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка 

першого (бакалаврського)рівня  вищої освіти. 

2. Просити навчально-методичну комісію Вченої ради Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича затвердити зміни до 

освітньо-професійної програми «Географія»  за спеціальністю: 014.07 Середня 

освіта галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка першого (бакалаврського)рівня  вищої 

освіти. 

3. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича затвердити зміни до освітньо-професійної програми 

«Географія»  за спеціальністю: 014.07 Середня освіта галузі знань: 01 

Освіта/Педагогіка першого (бакалаврського)рівня  вищої освіти.  

Результати голосування: «ЗА» - 23 особи, «ПРОТИ» - немає, 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

6.4. Про затвердження змін до ОП «Геодезія та землеустрій» (ID 2699)  

першого (бакалаврського)рівня  вищої освіти  

Доповідає: гарант  ОП «Геодезія та землеустрій»  д.геогр.н., проф. 

П.О. Сухий. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити запропоновані  зміни у ОП  «Геодезія та землеустрій» (ID 

2699)   (зміни по вибіркових    освітніх компонентах)  першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

2. Розмістити на сайті географічного факультету зміни до ОП «Геодезія та 

землеустрій» з доповненнями та уточненнями.  

Результати голосування: «ЗА» - 23 особи, «ПРОТИ» - немає, 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

6.5. Про затвердження змін до ОП «Регіональний розвиток і 

просторове планування» (ID 39810)    спеціальності 106 «Географія»  

другого (магістерського) рівня освіти. 

Доповідає: гарант ОП «Регіональний розвиток і просторове 

планування», д.геогр.н., доц. М.Д.Заячук. 

УХВАЛИЛИ: 



1. Прийняти запропоновані за результатами перегляду та публічного 

обговорення змін до ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» (ID 

39810) спеціальності 106 «Географія»  другого ( магістерського) рівня освіти. 

2. Просити навчально-методичну комісію Вченої ради Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича затвердити зміни до ОП  

«Регіональний розвиток і просторове планування» (ID 39810)  спеціальності 

106 «Географія»  другого ( магістерського )рівня освіти. 

3. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича затвердити зміни до ОП «Регіональний розвиток і просторове 

планування» (ID 39810)  спеціальності 106 «Географія»  другого 

(магістерського ) рівня освіти. 

Результати голосування: «ЗА» - 23 особи, «ПРОТИ» - немає, 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

6.6. Про затвердження змін до ОП  «Менеджмент туристичної 

індустрії» (ID 2926), спеціальності 073 «Менеджмент»  другого 

(магістерського) рівня  вищої освіти.  

Доповідає: гарант  ОП «Менеджмент туристичної індустрії», 

д.геогр.н., доц. Ж.І. Бучко 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати рішення кафедри  економічної географії та 

екологічного менеджменту про внесення змін до ОП «Менеджмент туристичної 

індустрії» (ID 2926) другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 073 «Менеджмент». 

2. Просити навчально-методичну комісію Вченої ради Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича затвердити зміни до ОП 

«Менеджмент туристичної індустрії» спеціальності 073 «Менеджмент»  

другого (магістерського) рівеня вищої освіти.  

3. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича затвердити зміни до ОП «Менеджмент туристичної 

індустрії» спеціальності 073 «Менеджмент» (другий (магістерський) рівень 

вищої освіти). 

Результати голосування: «ЗА» - 23 особи, «ПРОТИ» - немає, 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

6.7 Про затвердження змін до ОП «Географія» (ID 2399) за 

спеціальністю: 014.07 Середня освіта (Географія) галузі знань: 01 

Освіта/Педагогіка другого (магістерського)рівня  вищої освіти  

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

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати рішення кафедри  фізичної географії, геоморфології та 

палеогеграфії та кафедри економічної географії та екологічного менеджменту 

про внесення змін до освітньо-професійної програми «Географія» (ID 2399)   за 

спеціальністю: 014.07 Середня освіта (Географія) галузі знань: 01 

Освіта/Педагогіка другого (магістерського)рівня  вищої освіти. 

2. Просити навчально-методичну комісію Вченої ради Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича затвердити внесення змін 



до освітньо-професійної програми «Географія» (ID 2399)  за спеціальністю: 

014.07 Середня освіта галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка другого 

(магістерського)рівня  вищої освіти. 

3. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича затвердити зміни до освітньо-професійної програми 

«Географія» (ID 2399)    за спеціальністю: 014.07 Середня освіта галузі знань: 

01 Освіта/Педагогіка другого (магістерського)рівня  вищої освіти. 

Результати голосування: «ЗА» - 23 особи, «ПРОТИ» - немає, 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

6.8. Про затвердження змін до ОП «Геодезія» (ID 2397)  другого 

(магістерського)рівня  вищої освіти  

Доповідає: гарант  ОП «Геодезія»  к.геогр.н., доц. С.М Білокриницький. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити запропоновані  зміни у ОП  «Геодезія та землеустрій» (ID 

2697)   (зміни по вибіркових    освітніх компонентах)  другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

2. Розмістити на сайті географічного факультету зміни до ОП «Геодезія та 

землеустрій» другого (магістерського) рівня вищої освіти  з доповненнями та 

уточненнями.  

Результати голосування: «ЗА» - 23 особи, «ПРОТИ» - немає, 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

  

6.9. Про внесення змін до освітньо-професійної програми «Географія 

та природні небезпеки» спеціальності 103 – Науки про Землю галузі знань 

10 – Природничі науки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти «Географія». 

Доповідає: гарант програми, керівник проєктної групи: Кирилюк 

Сергій Миколайович – кандидат географічних наук, доцент кафедри 

фізичної географії, геоморфології та палеогеографії. 

Доповідач ознайомив присутніх та обґрунтував пропозицію змінити назву 

ОП «Географія та природні небезпеки» на «Геосистеми та георизики».  

 

УХВАЛИЛИ:  

Внести зміни до освітньо-професійної програми «Географія та природні 

небезпеки» спеціальності 103 – Науки про Землю галузі знань 10 – Природничі 

науки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Географія» 

у частині зміни назви освітньої програми (змінити назву ОП «Географія та 

природні небезпеки» на «Геосистеми та георизики»)  

Результати голосування: «ЗА» - 23 особи, «ПРОТИ» - немає, 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

  

6.10  Про затвердження зміни гаранта ОП «Гідрометеорологія» (ID 

18007) за спеціальністю 103 «Науки про Землю» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

Доповідає: зав. кафедри гідрометеорології та водних ресурсів, д.геогр.н., 

проф. Ю.С. Ющенко. 



УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати рішення кафедри гідрометеорології та водних ресурсів про 

зміну гаранта ОП «Гідрометеорологія» (ID 18007) за спеціальністю 103 «Науки 

про Землю» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Николаєва Андрія 

Миколайовича доцента кафедри гідрометеорології та водних ресурсів на 

Пасічника Миколу Дмитровича в.о. доцента кафедри гідрометеорології та 

водних ресурсів. 

 

Результати голосування: «ЗА» - 23 особи, «ПРОТИ» - немає, 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження робочих навчальних планів на 2021-

2022 н.р. 

ДОПОВІДАЄ: заступник декана  М.Д. Пасічник 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити робочі навчальні плани на 2021-2022 н.р. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про підготовчі роботи до проведення літніх виробничих і 

навчальних практик. 

ДОПОВІДАЄ: к.геогр.н., доц.В.Б. Присакар 

Доповідач акцентував увагу на тому, що практика – важлива і невід’ємна 

складова навчального процесу. Впродовж навчального року навчальна і 

виробнича практика проходили та проходить у різні терміни. У студентів ОП 

«Географія» та «Середня освіта. Географія» (3 і 4 курси) виробнича та 

педагогічна практика пройшла в першому семестрі. У травні на практиці була 

група менеджерів (ОП «Менеджмент туристичної індустрії)  четвертого курсу. 

Наступний етап – більшість практик, які відбуваються в червні-липні. 

Тривалість практик 2-4 тижні,  вони розпочинаються після завершення 

екзаменаційної сесії –  з 24 червня (для студентів 5 курсу - з 7 червня) і 

закінчуються 14, або 21 липня. 

У зв’язку із епідеміологічною ситуацією, дещо змінені терміни 

проведення літніх практик. Частину практики ми пропонуємо провести влітку, 

а частину – восени. Ці питання ми обговорювали із завідуючими кафедрами. 

Всі інструментальні практики провести  у вересні – жовтні , а інші – в 

залежності від ситуації – або в  червні-липні,  або восени. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Переглянути програми навчальних і виробничих  практик до 

12.05.21 (відповідальні - завідуючі кафедр, заст. декана Пасічник М.Д.). 

2. Завідувачем кафедр внести пропозиції по формату та термінам 

проведення навчальних і виробничих практик в залежності від можливостей 

реалізації даних програм практик  до 12.05.21 (відповідальні - завідуючі кафедр, 

заст. декана Пасічник М.Д.). 



. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 23 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії контрактів викладачів на 

наступний період. 

9.1. Звіт доцента кафедри соціальної географії та рекреаційного 

природокористування Андрусяк Наталі Степанівни про педагогічну, наукову, 

навчально-методичну, громадсько-виховну роботу та виконання умов 

трудового договору на посаді доцента кафедри (за період з 01.09.2016 р. по 

31.08.2021р.) на предмет продовження терміну дії трудового контракту на даній 

посаді на наступний термін. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіт доц. Н.С. Андрусяк затвердити. 

2. Рекомендувати доценту кафедри соціальної географії та рекреаційного 

природокористування Андрусяк Наталі Степанівні активізувати роботу по 

написанню підручників та навчально-методичних посібників з курсів 

навчальних дисциплін, які викладаються, публікацій статей у науково-

метричних  базах даних. 

3. Порушити клопотання перед ректором Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича про продовження терміну дії контракту на 

посаді доцента кафедри соціальної географії  та рекреаційного 

природокористування Андрусяк Наталі Степанівні на  наступний термін. 

 

Голова Вченої ради 

географічного факультету                        Мирослав ЗАЯЧУК 

 

 

 

Учений секретар                                         Ольга ДАНІЛОВА                           

 

 

 

 




