
ПРОТОКОЛ №14 

засідання Вченої ради географічного факультету 

Чернівецького національного імені Юрія Федьковича 

від 19 травня 2021 року 

Присутні: 24 із 25 членів Вченої  ради географічного факультету. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про продовження терміну дії контрактів викладачів на наступний 

період. 

Доповідають: завідувачі кафедр,  голова комісії з  питань регламенту та 

кадрової політики при Вченій раді географічного факультету д.геогр.н, 

проф. П.О.Сухий  

2. Про організацію роботи екзаменаційних комісій та літню 

екзаменаційну сесію на факультеті.  

Доповідає: перший заступник декана, к.геогр.н. Пасічник М.Д. 

3. Про виховну роботу наставників в академгрупах географічного 

факультету 

Доповідає: заст. декана, к.геогр.н., ас. Брик С.Д. 

4. Про формування Ради стейкхолдерів географічного факультету 

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

 

5. Про затвердження ОП «Географія та природні небезпеки» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти  спеціальності 103 «Науки про Землю» 

Доповідає: к.геогр.н, доц. Кирилюк С.М. 

 6. Про рекомендацію до друку навчально-методичних посібників 

викладачів факультету. 

Доповідає:  голова навчально-методичної комісії  при Вченій раді 

географічного факультету д.геогр.н, доц Костащук І.І. 

7. Про формування редакційної колегії Наукового вісники Чернівецького 

університету: Географія 

Інформує: заступник декана к.геогр.н., доц. Д.І. Холявчук 

 8. Різне 

 

1. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії контрактів викладачів на 

наступний період. 

ДОПОВІДАЄ: голова комісії з  питань регламенту та кадрової 

політики при Вченій раді географічного факультету д.геогр.н, проф. 

П.О.Сухий 

 

17 травня відбулося в повному складі засідання комісії з  питань 

регламенту та кадрової політики при Вченій раді географічного факультету.  

Комісія обговорила звіти та рекомендувала працівників професорсько-

викладацького складу географічного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича на продовження терміну дії трудової 

угоди на займані посади на наступний період.  Протокол засідання комісії, 

витяги з протоколів засідання кафедри, звіти про проведену роботу, 



перспективні плани роботи на наступний період професорсько-викладацького 

складу факультету представлені на засідання Вченої ради (Протокол засідання 

комісії, витяги з протоколів засідання кафедри, звіти про проведену роботу, 

перспективні плани роботи на наступний період професорсько-викладацького 

складу факультету додаються). 

На продовження терміну дії трудової угоди на займані посади на 

наступний період були рекомендовані: 

1) кафедра гідрометеорології та водних ресурсів – к.геогр.н. доц. 

Шевчук Ю.Ф., к.геогр.н., доц. Паланичко О.В., к.гегр.н., асист. Костенюк Л.В., 

к.геогр.н., асист. Гончар Л.М.; 

2) кафедра географії та менеджменту туризму – к.геогр.н., доц. Явкін 

В.Г., к.геогр.н., доц. Круль Г.Я., к.геогр.н., доц. Заячук О.Г.; к.геогр.н., асист. 

Брик С.Д; 

3) кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії – 

к.геогр.н., доц. Проскурняк М.М., к.геогр.н., асист. Ходан Г.Д., к.геогр.н., асист. 

Добинда І.П.; 

4) кафедра географії України та регіоналістики – д.геогр.н., доц. 

Костащук І.І., к.геогр.н., доц. Заблотовська Н.В., к.геогр.н., асист. Джаман Я.В.; 

5) кафедра геодезії, картографії та управління територіями – 

к.геогр.н., доц. Білокриницький С.М., к.геогр.н., доц. Дутчак С.В., асист. 

Сабадаш В.І., асист. Проданюк Д.М.; 

6) кафедра економічної географії та екологічного менеджменту – к.с.-

г.н, доц. Данілова О.М., к.геогр.н., доц. Бурка В.Й., к.геогр.н., доц. Цепенда 

М.В., к.геогр.н., доц. Грицку В.С., к.б.н., доц. Кібич І.В., к.геогр.н., асист. 

Ємчук Т.В., к.геогр.н., асист. Цепенда М.М.,  к.геогр.н., асист. Паламарюк 

М.Ю.,  к.геогр.н., асист. Єремія Г.І.; 

7) кафедра соціальної географії та рекреаційного 

природокористування – к.геогр.н., асист. Лопушняк Л.В. 

 

Проф. Сухий П.О. звернувся до присутніх:  

- Чи є запитання до претендентів на займані посади та до завідувачів 

кафедр?. 

У присутніх запитань до претендентів на рекомендовані кафедрами 

посади на наступний термін не було. 

 

Проф. П.О. Сухий звернувся до членів Вченої ради географічного 

факультету підтримати рішення кафедр та  комісії регламенту та кадрової 

політики. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1) Звіти  викладачів географічного факультету (доцентів Ю.Ф. Шевчука, 

О.В. Паланичко, В.Г. Явкіна,  Г.Я. Круль, О.Г. Заячук, М.М. Проскурняка, І. І. 

Костащука, Н.В. Заблотовської, С.М. Білокриницького, С.В. Дутчак, О.М. 

Данілової , І. В. Кібич, В.С. Грицку, М.В. Цепенди, В.Й. Бурки та асистентів 

Я.В. Джамана, В.І Сабадаша, Д.М. Проданюка, М.М. Цепенди,  Т.В. Ємчук, 

М.Ю. Паламарюк , Г.І. Єремії, С.Д. Брика, Л.В. Костенюк, О.М. Гончар, І.П. 

Добинди, Г.Д. Ходан,  Л.В. Лапушняка ) про основні напрямки навчальної, 



наукової , виховної та громадської роботи за період перебування на посаді – 

затвердити. (Звіти викладачів додаються). 

2)  Перспективні плани роботи викладачів факультету (доцентів Ю.Ф. 

Шевчука, О.В. Паланичко, В.Г. Явкіна,  Г.Я. Круль, О.Г. Заячук, М.М. 

Проскурняка, І. І. Костащука, Н.В. Заблотовської, С.М. Білокриницького, 

С.В. Дутчак, О.М. Данілової , І. В. Кібич, В.С. Грицку, М.В. Цепенди, В.Й. 

Бурки та асистентів Я.В. Джамана, В.І Сабадаша, Д.М. Проданюка, М.М. 

Цепенди,  Т.В. Ємчук, М.Ю. Паламарюк , Г.І. Єремії, С.Д. Брика, Л.В. 

Костенюк, О.М. Гончар, І.П. Добинди, Г.Д. Ходан,  Л.В. Лапушняка.) – 

затвердити. (Перспективні плани роботи викладачів додаються). 

3) Порушити клопотання перед ректором Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича щодо продовження терміну дії трудової 

угоди  на посадах доцентів  Ю.Ф. Шевчуку, О.В. Паланичко, В.Г. Явкіну,  Г.Я. 

Круль, О.Г. Заячук, М.М. Проскурняку, І. І. Костащуку, Н.В. Заблотовській, 

С.М. Білокриницькому, С.В. Дутчак, О.М. Даніловій, І. В. Кібич, В.С. Грицку, 

М.В. Цепенді, В.Й. Бурці та на посадах асистентів Я.В. Джаману, В.І 

Сабадашу, Д.М. Проданюку, М.М. Цепенді,  Т.В. Ємчук, М.Ю. Паламарюк , 

Г.І. Єремії, С.Д. Брику, Л.В. Костенюк, О.М. Гончар, І.П. Добинді, Г.Д. 

Ходан,  Л.В. Лапушняку на наступний термін. (Витяги із ухвалою вченої ради 

географічного факультету та результатами голосування по викладачах 

додаються). 

Результати голосування: 

«ЗА» - 24 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про організацію роботи екзаменаційних комісій та літню 

екзаменаційну сесію на факультеті. 

ДОПОВІДАЄ: перший заступник декана, к.геогр.н. Пасічник М.Д. 

 

Згідно з Положенням «Про атестацію здобувачів вищої освіти та 

організацію роботи Екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича» наказом №183 від 06.05.21 року було 

затверджено склад Екзаменаційних комісій для проведення атестації здобувачів 

вищої освіти ступенів «Бакалавр»: 

Хочу зауважити що згідно положення «Проведення усіх форм атестації 

відбувається у присутності Голови Екзаменаційної комісії та більшості її 

членів. У випадку, коли Голова Екзаменаційної комісії тимчасово не може 

виконувати свої обов’язки (хвороба, відрядження тощо), за поданням директора 

інституту/декана факультету ректор призначає виконуючого обов’язки голови з 

числа членів Екзаменаційної комісії. 

Програма іспиту, екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік 

наочного приладдя і матеріалів складаються фаховою комісією випускових 

кафедр, затверджуються на засіданні кафедри. На кожному екзаменаційному 

білеті проставляється № протоколу засідання кафедри і дата затвердження, 

білет скріплюється підписом завідувача кафедри. 



Графік роботи Екзаменаційних комісій затверджений та оприлюднений 

на сайті факультету. 

Щодо літньої сесії, то форма проведення літньої екзаменаційної сесії в 

змішаному форматі згідно розпорядження №18 по географічному факультету 

від 26 квітня 2021р.   

Графіки проведення залікової та екзаменаційної сесії були обговорені, 

підписані  та оприлюднені за місяць до сесії згідно до Положення про 

організацію освітнього процесу в Чернівецькому національному університеті. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

Доц. Вацеба В.Я.: 

- У якій формі очно, чи он-лайн проводити сесію? 

Пасічни М.Д. – заступник декана: 

- Відповідно до формату навчання. Хто навчався у змішаному форматі – 

очно, хто он-лайн – у форматі он-лайн. Враховувати потреби студентів, якщо 

немає можливості очно – приймати в он-лайн форматі. 

Доц. Кроль О.Д.: 

- У якому форматі відбуватиметься атестація здобувачів?  

Пасічник М.Д. – заступник декана: 

- Тільки в очному форматі, за виключенням окремих форс-мажорних 

обставин. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Атестацію здобувачів вищої освіти провести в очному форматі. 

2. Зобов’язати Екзаменаційні комісії під час своєї роботи дотримуватись 

положення «Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича», Правил академічної доброчесності  у Чернівецькому 

національному університеті, Етичного кодексу Чернівецького національного 

університету  та  ЗУ “Про запобігання корупції”.  Відповідальні за дотримання - 

голови та секретарі ЕК, а також завідувачі кафедр. 

3. Секретарям ЕК у визначений термін забезпечити оприлюднення на 

сайті порядку проведення атестації. 

4. Затвердити екзаменаційні білети для проведення атестації здобувачів 

вищої освіти за першим (бакалаврським) ступенем вищої освіти  для ОП 

«Географія», ОП “Географія” (Середня освіта), ОП «Менеджмент туристичної 

індустрії», ОП «Геодезія та землеустрій» та ОП «Міжнародний туризм».  

5. Головам комісій ЕК до 25 червня 2021 року надати звіт про атестацію 

здобувачів вищої освіти на Вчену раду географічного факультету; 

6. Літню екзаменаційну сесію провести в змішаному форматі. 

7. Кафедрам географічного факультету забезпечити доступ до білетів 

екзаменаційних дисциплін весняного семестру для перевірки 27-28 травня  

2021р. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 24 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 



 

3. СЛУХАЛИ: Про виховну роботу наставників в академгрупах 

географічного факультету. 

ДОПОВІДАЄ: заст. декана, к.геогр.н., ас. Брик С.Д. 

Доповідач звітував про основні напрями виховної роботи, що були 

реалізовані на факультету вподовж 2020-2021 навчального року. Акцентував 

увагу на основних трьох напрямах виховної діяльності зі здобувачами вищої 

освіти, детально зупинився на заходах, що були організовані факультетом і в 

яких заходах брали участь студенти факультету (Звіт додається). 

Запитання до доповідача. 

Доц. Явкін В.Г.: 

- Які ініціативи  студентів щодо проведення культурних, просвітницьких 

заходів на факультеті? 

Заст. декана Брик С.Д.: 

- Варто відзначити ініціативну спрямованість студентської ради, 

студентського парламенту географічного факультету. В цьому році були 

проведені студентські вечори, квести, їм належить ідея розмалювати доріжку 

до факультету у вигляді вишиванки. У них надзвичайно багато ідей і всі вони 

різнопланові. 

ВИСТУПИЛИ: 

Декан факультету, доц. Заячук М.Д.: Степан Дмитрович  є заступником 

декана з 2011 року. За десятирічний період він налагодив тісну співпрацю зі 

студентським колективом, що дозволяє організовувати різноманітні культурно-

виховні заходи. З лютого 2021 року Степан Дмитрович ще опікується 

адміністративно-організаційною (господарською) роботою. Пропонується 

оцінити роботу на «добре» та звіт затвердити. 

Доц. Черннега П.І.: Звіт затвердити, роботу оцінити на «добре». 

Прискорити роботу по отриманню вченого звання доцента. 

Проф. Кілінська К.Й.: Виховна робота є обличчям факультету і в цьому 

беззаперечна заслуга Степана Дмитровича. Цього року вперше відбулася 

визначна подія – вшанування пам’яті викладачів, які працювали на факультеті і 

в цьому є значна заслуга Степана Дмитровича. 

Звіт і робота оцінюється високою оцінкою.  

Проф. Сухий П.О.: Якщо вести мову про виховну роботу в умовах он-

лайн навчання, то Степан Дмитрович зумів організувати та контролювати 

процес студентського самоврядування і тому робота оцінюються на «добре». 

Доц. Король О.Д.: Робота оцінюється позитивно, рекомендую прискорити 

облаштування студентського простору (середовища) на факультеті. 

Доц. Бучко Ж.І.: Підтримала і позитивно оцінила виховну роботу на 

факультеті. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Брика С.Д. взяти до уваги. 

2. Завідувачам кафедр посилити вимогливість до виконання 

викладачами обов’язків куратора.  

3. Посилити взаємообмін інформацією між кафедральними, 

факультетськими та студентськими сторінками в соціальних мережах та 

сайтами  (Одинська Л., Брик С.Д., студентський актив). 



4. Посилити роботу з спортивними збірними командами факультету 

(Петричук П.А., Брик С.Д.) 

Результати голосування: 

«ЗА» - 24 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про формування Ради стейкхолдерів географічного 

факультету 

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

В університеті прийнято Положення про створення Ради стейкхолдерів – 

координаційного дорадчого органу, склад якого буде оновлюватися кожні 2 

роки. Є ініціатива створити такий дорадчий орган і на географічному 

факультеті. Його мета  полягає у координації діяльності здобувачів вищої 

освіти, деканату та зацікавлених сторін, а також гарантів членів проєктних груп 

та груп забезпечення для сконцентрованої роботи, спрямованої на 

удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців, позитивну 

динаміку зростання показників якості вищої освіти. 

Попередньо були запропоновані завідувачами кафедр та гарантами 

освітніх програм кандидатури до ради стейкхолдерів географічного факультету.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Утворити Раду стейкхолдерів географічного факультету. 

2. Затвердити персональний склад  Ради у кількості 8 осіб, а саме: П.М. 

Брижак, Ю.Г.Чубрей, М.В.Хобзей, М.Г. Настюк, Ю.П. Грицку-Андрієш, Д.І. 

Холявчук, М.Д. Пасічник, Х.Б. Скігар. 

3. Розробити Положення про Раду стейкхолдерів географічного 

факультету (до 01.06.21) і подати на розгляд Вченої ради географічного 

факультету. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 24 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження ОП «Географія та природні небезпеки» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  спеціальності 103 «Науки про 

Землю» 

ДОПОВІДАЄ: к.геогр.н, доц. Кирилюк С.М. 

Розроблена проектною групою  ОП пройшла всі відповідні процедури, 

сформований повний пакет документів. Пропозиції і зміни були враховані і 

внесені в ОП. На попередній Вченій раді були внесені зміни до назви освітньої 

програми. Теперішня назва ОП «Геосистеми та георизики».  

Доповідач звернувся до присутніх на засіданні із пропозицією затвердити 

ОП «Геосистеми та георизики» та просити Вчену Раду Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича розглянути розроблену 

освітню програму «Геосистеми та георизики» першого (бакалаврського) рівня 



вищої освіти, спеціальності – 103 «Науки про Землю», галузі знань – 10 

«Природничі науки» на предмет її затвердження. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Пасічник М.Д. – голова навчально-методичної комісії.  Відбулося 

засідання навчально-методичної ради факультету, де розглядалась дана ОП. 

Освітньо-професійна програма пройшла зовнішню фахову експертизу, було 

надано доступ до її висновків. Проєкт ОП був оприлюднена на сайті факультету 

та кафедри, де всі бажаючі впродовж місяця мали змогу внести пропозиції. 

Програма була рекомендована навчально-методичною радою факультету  до 

розгляду на Вчену раду факультету. 

УХВАЛИЛИ: 

Просити Вчену Раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича розглянути розроблену освітню програму «Геосистеми та 

георизики» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності – 103 

«Науки про Землю», галузі знань – 10 «Природничі науки» на предмет її 

затвердження. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 24 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку навчально-методичних 

посібників викладачів факультету. 

6.1. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Палаци та парки Хмельницької області» (автори проф. К. Кілінська, 

проф. І. Журба) з грифом «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича». 

 ДОПОВІДАЄ: голова навчально-методичної комісії  при Вченій раді 

географічного факультету д.геогр.н, доц Костащук І.І. 

Питання розглядалось на засіданні навчально-методичної комісії і 

навчально-методичний посібник був рекомендований до друку. 

УХВАЛИЛИ:  

1.  Рекомендувати до друку у видавництві Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича навчально-методичний посібник «Палаци 

та парки Хмельницької області» (автори проф. К.Й. Кілінська, проф. І.Є 

Журба).  

2. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича підтримати рішення Вченої ради географічного факультету 

про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника. 

3. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича присвоїти  навчально-методичному посібнику «Палаци та 

парки Хмельницької області» (автори проф. К. Й. Кілінська, проф. І. Є. Журба) 

гриф «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича». 

Результати голосування: 



«ЗА» - 24 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

6.2. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Рекреаційно-туристичне природокористування» (автор проф. Кілінська 

К.Й.) з грифом «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича». 

ДОПОВІДАЄ: голова навчально-методичної комісії  при Вченій раді 

географічного факультету д.геогр.н, доц Костащук І.І. 

Питання розглядалось на засіданні навчально-методичної комісії і 

навчально-методичний посібник був рекомендований до друку. 

УХВАЛИЛИ:  

1.  Рекомендувати до друку у видавництві Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича навчально-методичний посібник 

«Рекреаційно-туристичне природокористування» (автор проф. Кілінська К.Й.). 

2. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича підтримати рішення Вченої ради географічного факультету 

про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника. 

3. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича присвоїти  навчально-методичному посібнику «Рекреаційно-

туристичне природокористування» (автор проф. Кілінська К.Й.) гриф 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 24 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про формування редакційної колегії Наукового вісники 

Чернівецького університету: Географія 

ІНФОРМУЄ: заступник декана к.геогр.н., доц. Д.І. Холявчук 

Були проаналізовані сучасні вимоги щодо формування редакційної 

колегії, попередньо були надіслані на електронні адреси провідних фахівців 

факультету анкети, для внесення даних на перевірку щодо відповідності 

зазначеним вимогам.  

Попередньо було запропоновано ввести до складу редакційної колегії 

Наукового вісника Чернівецького університету: проф. Руденка В.П., проф. 

Рідуша Б.Т., проф. Сухого П.О., проф. Кілінську К.Й., проф. Ющенка Ю.С., 

доц. Короля О.Д., доц. Холявчук Д.І., доц. Данілова О.М., доц. Кирилюк С.М., 

доц. Бучко Ж.І., доц. Костащука І.І. 

Наступна вимога – включення іноземних науковців, поки що 

опрацьовуємо кандидатури та ведемо розмову про попереднє погодження 

кандидатур. 

 

Проф. Рідуш Б.Т.: 

- Чи планується включення збірника до бази даних Scopus? 

Доц. Холявчук Д.І:. 



- Поки, що ні. Лише до фахових видань України, категорія «Б».   

УХВАЛИЛИ: 

1.Сформувати редакційну колегію у складі: 

1) Руденко Валерій Петрович (головний редактор) д. геогр. н., проф. 

(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)   

2) Рідуш Богдан Тарасович (заступник головного редактора), д. геогр. 

н., проф. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)    

3) Бучко Жанна Іванівна, д. геогр. н., доц. (Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича)   

4) Данілова Ольга Миколаївна, к. геогр. н., доцент (Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича)  

5) Кирилюк Сергій Миколайович, к. геогр. н., доц. (Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича)   

6) Кілінська Клавдія Йосипівна, д. геогр. н., проф. (Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича) 

7) Король Олександр Дмитрович, д. геогр. н., доц. (Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича)    

8) Костащук Іван Іванович, д. геогр. н., доц. (Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича)    

9) Сухий Петро Олексійович, д. геогр. н., проф. (Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича)  

10) Холявчук Дарія Іванівна, к. геогр. н., доцент (Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича)   

11) Ющенко Юрій Сергійович, д. геогр. н., проф. (Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича)   

12) Чаплінський Павел, доктор наук про Землю, проф. (Щецинський 

університет)     

13) Цебульська Марта, Ph. D. Eng, проф. (Краківський технологічний 

університет)   

14) Ходан Галина Дмитрівна (відповідальний секретар), к.геогр. н., 

доцент (Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича)Редакційній колегії у тижневий термін провести організаційне 

засідання, обрати голову, заступників та відповідального редактора. 

 

2. Редакційній колегії  до 28 травня розробити перелік заходів щодо 

включення Наукового вісника до Переліку  наукових фахових видань України 

3. Редакційній колегії здійснити заходи щодо залучення іноземних 

науковців до Редакційної Ради. 

8. СЛУХАЛИ: Про зміни у складі Вченої ради географічного 

факультету. 

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

У п.4.6. Положення «Про Вчену раду географічного факультету» чітко 

прописано зміни  у складі Вченої ради.  

У зв’язку з тим, що к.геогр.н., ас. Ходан Г.Д. призупинила виконувати 

обов’язки заступника декана, а натомість заступником декана з наукової роботи 

та інформаційної політики було призначено к.геогр.н., доц. Холявчук Д.І. було 

внесено зміни до складу Вченої ради географічного факультету: 



1) виведено із складу Вченої ради географічного факультету к.геогр.н., ас. 

Ходан Г.Д.; 

2) включено до складу Вченої ради географічного факультету к.геогр.н., 

доц. Холявчук Д.І. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження звітів про проходження стажування. 

ДОПОВІДАЄ: проф. Сухий П.О. 

З 5 квітня по 14 травня 7 викладачів факультету проходили міжнародне 

стажування. У Білостоцькому університеті (Республіка Польща) стажувались  

проф. Сухий П.О., доц. Кирилюк С.М., доц. Холявчук Д.І., доц. Костащук І.І., 

ас. Добинда І.Д,  ас. Ходан Г.Д.  

Ас. Брик С.Д. пройшов стажування у Вищій школі туризму та екології 

м.Суха Бескидська (Республіка Польща) – з 18.02 – по 10.03.2021 р. 

Стажування відбувалося он-лайн режимі, без відриву від виробництва, 

відповідно наказу №91 від 19.03.2021 року.  

Звіти  про стажування (підвищення кваліфікації) були розглянуті та 

затвердженні на  засіданнях кафедр та комісії з питань регламенту та кадрової 

політики при Вченій раді географічного факультету (Звітна   документація 

викладачів додається). 

 . 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити звіти про проходження міжнародного стажування проф. 

Сухого П.О., доц. Кирилюка  С.М., доц. Холявчук Д.І., доц. Костащука І.І., ас. 

Добинди І.Д,  ас. Ходан Г.Д. ас. Брик С.Д 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 24 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

10. СЛУХАЛИ: про підтвердження відповідності наукового ступеня 

доктора наук (відповідно ОП «Географія», спеціальності 106 Географія та 

014.07 Середня освіта (Географія) на займаній посаді доцента кафедри 

економічної географії та екологічного менеджменту Чубрей Олександри 

Степанівни  

ІНФОРМУЄ: декан географічного факультету, доц. Заячук М.Д.  
УХВАЛИЛИ: 

 

1. Підтримати обґрунтування про відповідність наукового ступеня доктора 

наук доцента кафедри економічної географії та екологічного менеджменту 

Чубрей О.С. 

2. Клопотати перед ректором про встановлення доплати за науковий ступінь 

доктора наук, що збігається за профілем діяльності доцента кафедри 

економічної географії та екологічного менеджменту Чубрей Олександри 

Степанівни. 

Результати голосування: 



«ЗА» - 24 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

11. СЛУХАЛИ: про підтвердження відповідності вченого звання 

доцента (відповідно ОП «Географія», спеціальності 106 Географія та 

014.07 Середня освіта (Географія) на займаній посаді асистента кафедри 

економічної географії та екологічного менеджменту Ємчук Тетяни 

Володимирівни. 

ІНФОРМУЄ: декан географічного факультету, доц. Заячук М.Д.  
УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати обґрунтування про відповідність вченого звання доцента 

асистента кафедри економічної географії та екологічного менеджменту 

Ємчук Т.В. 

2. Клопотати перед ректором про встановлення доплати за вчене  звання 

доцента, що збігається за профілем діяльності кандидата географічних наук, 

асистента кафедри економічної географії та екологічного менеджменту 

Ємчук Тетяни Володимирівни. 

 
12. СЛУХАЛИ: Про зміни у складі проектної групи ОП 

«Туризмознавство» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

ІНФОРМУЄ: гарант ОП «Туризмознавство» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти, проф. Кілінська К.Й. 

УХВАЛИЛИ: 

Включити до складу проектної групи освітньої програми 

«Туризмознавство» другого (магістерського) рівня вищої освіти доктора 

географічних наук, доцента, завідувача кафедри соціальної георафії та 

рекреаційного природокористування Жанну Іванівну Бучко. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 24 особи. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

 

Голова Вченої ради 

географічного факультету                        Мирослав ЗАЯЧУК 

 

Учений секретар                                         Ольга ДАНІЛОВА             




