
 

ПРОТОКОЛ №13 

засідання Вченої ради географічного факультету 

ЧНУ імені Юрія Федьковича 

від 23 квітня 2021 року 

Присутні: 25 осіб із 25. На засіданні присутній ректор Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича проф. Р.І. Петришин. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про прийняття рішення щодо проведення занять за програмами вищої 

освіти з використанням змішаного навчання, відповідно вимог Постанови 

Кабінету Міністрів Україні від 22.07.2020р №641 (зі змінами) та від 9 грудня 

2020 р.№1236 (зі змінами). 

Доповідає: декан географічного факультету М.Д. Заячук 

 

1. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення щодо проведення занять за 

програмами вищої освіти з використанням змішаного навчання, відповідно 

вимог Постанови Кабінету Міністрів Україні від 22.07.2020р №641 (зі змінами) 

та від 9 грудня 2020 р.№1236 (зі змінами). 

ДОПОВІДАЄ: декан географічного факультету М.Д. Заячук.  

Доповідач ознайомив присутніх із наказом №168 від 22.04.21 року «Про 

освітній процес в університеті в умовах короновірусної хвороби (COVID-19)»  

по Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, а також, 

із постановами Кабінету Міністрів України №641, №1236.  На виконання 

Наказу №168 (п.4) Вченим радам факультетів, інститутів необхідно прийняття 

та оприлюднити рішення щодо проведення занять за програмами вищої освіти з 

використанням змішаного навчання. Прийняті рішення  мають відповідати  

вимогам Постанови Кабінету Міністрів Україні від 22.07.2020р №641 (зі 

змінами) та від 9 грудня 2020 р.№1236 (зі змінами). На сьогоднішньому 

засіданні необхідно прийняти відповідне рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича проф. Р.І.Петришин, який звернувся до присутніх обдумано  і 

зважено прийняти рішення щодо форми проведення навчання з метою 

забезпечення для здобувачів вищої освіти можливості виконання 

індивідуальних навчальних планів в умовах дії карантинних обмежень. 

Заступник декана  М.Д. Пасічник. Доповідач поінформував присутніх 

про результати опитування по курсах і спеціальностях, щодо дати виходу на 

навчання за змішаною формою. В опитуванні взяли участь 320 здобувачів 

вищої  освіти із 668 осіб, що навчаються на очній формі навчання. Понад 73% 

опитаних – студенти 1-3 курсів. Більшість студентів (74,4% від загальної 

кількості опитаних) вважають оптимальною датою виходу на навчання у 

змішаному форматі 5 травня 2021 року, 26,6% - 26 квітня 2021 р. 

Щодо опитування серед викладачів у якому взяли участь 75% (50 осіб) 

працівників факультету, то 92% пропонують розпочати навчання з 5 травня 

2021 року, і лише 8% - з 26 квітня 2021 року. 



  

 

 Завідувачі кафедр (проф. Сухий П.О., проф. Джаман В.О., проф. 

Ющенко Ю.С., проф. Рідуш Б.Т., доц. Вацеба В.Я., доц. Бучко Ж.І., доц. 

Король О.Д.),, які поінформували присутніх про необхідність переходу на 

змішану форму навчання за освітньо-професійними програмами, які забезпечує 

кафедра. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Навчальні заняття та всі види практик  проводити у змішаній формі з 

5.05.21 року відповідно до затвердженого розкладу.  

2. Підготувати розпорядження «Про організацію освітнього процесу на 

географічному факультеті» до 27.04.2021 року (відповідальний: заступник 

декана С.Д. Брик); 

3. Здійснити проведення інструктажу щодо запобігання поширення 

короновірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни 

та протиепідемічних заходів та роз’яснювальну роботу щодо індивідуальних 

заходів профілактики і реагування на виявлення симптомів COVID-19 з 

науково-педагогічними працівниками, співробітниками, здобувачами вищої 

освіти денної та заочної форми навчання (відповідальні: заступник декана С.Д. 

Брик, завідувачі кафедр, наставники академгруп). 

  

Результати голосування: 

«ЗА» - 25 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

Голова Вченої ради 

географічного факультету                        Мирослав ЗАЯЧУК 

 

Учений секретар                                         Ольга ДАНІЛОВА             

 




