
ПРОТОКОЛ №15 

засідання Вченої ради географічного факультету 

Чернівецького національного імені Юрія Федьковича 

від 25 червня 2021 року 

Присутні: 18 із 25 членів Вченої  ради географічного факультету. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. 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  

 

2. Про наукову роботу на географічному факультеті. 

Доповідає: заступник декана, доц. Д.І. Холявчук 

 

3. Звіти голів Екзаменаційних комісій з підсумкової атестації на першому 

(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях. 

Доповідають: заступник декана М.Д. Пасічник, голови ЕК, 

зав.кафедри 

 

4. Про «Положення  про Раду стейкхолдерів географічного факультету 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 

Доповідає: декан географічного факультету, д.геогр.н. М.Д. Заячук. 

 

5. Про «Положення про навчально-наукову географічну обсерваторію 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 

Доповідає: декан географічного факультету, д.геогр.н. М.Д. Заячук. 

 

 

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 

 

Питання було розглянуто на засіданні комісії з  питань регламенту та 

кадрової політики при Вченій раді географічного факультету.  Комісія 

обговорила звіти та рекомендувала доцента кафедри фізичної географії, 

геоморфології та палеогеографії Чернегу П.І. та доцента кафедри 

гідрометеорології та водних ресурсів Николаєва А.М. 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 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). 

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

факультету підтримати рішення кафедр та  комісії регламенту та кадрової 

політики. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіти  доцента кафедри фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії Чернегу П.І. та доцента кафедри гідрометеорології та водних 

ресурсів Николаєва А.М. про основні напрямки навчальної, наукової , виховної 

та громадської роботи за період перебування на посаді – затвердити. (Звіти 

викладачів додаються). 

2. Перспективні плани роботи доцента кафедри фізичної географії, 

геоморфології та палеогеографії Чернегу П.І. та доцента кафедри 

гідрометеорології та водних ресурсів Николаєва А.М.  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 Чернезі П.І. та Николаєву А.М. на наступний термін. 

(Витяги із ухвалою вченої ради географічного факультету та результатами 

голосування по викладачах додаються). 

Результати голосування: 

«ЗА» - 18 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про наукову роботу на географічному факультеті. 

ДОПОВІДАЄ: заступник декана, доц. Д.І. Холявчук 

Доповідачка ознайомила присутніх з основними напрямами науково-

дослідної роботи на факультеті. Детально зупинилася на рейтингу кафедр з 

наукової роботи, охарактеризувала науково-дослідні роботи та проєкти, що 

реалізуються на факультеті. У навчальному році на факультеті були захищені 4 

кандидатських та 2 докторських дисертації, відзначила доробки викладачів у 

публікаціях Scopus. Ще одним із напрямів наукової роботи є робота зі 

студентами. У навчальному році студенти факультету були активними 

учасниками міжнародних, всеукраїнських та університетській  конференціях. 8 

студентів географічного факультету взяли участь у всеукраїнських конкурсах 

студентських наукових робіт, здобувши одне призове місце. (Звіт з наукової 

роботи на географічному факультеті додається) 

ВИСТУПИЛИ: 

Доц. Данілова О.М., яка позитивно оцінила наукову роботу, що 

проводиться на факультеті. Також акцентувала увагу на тому, що Дарія 

Іванівна впродовж тривалого часу відповідала за організацію науково-дослідної 

діяльності на факультеті. В умовах он-лайн навчання це нелегке завдання, але 

вона успішно його вирішила. 



Доц. Король О.Д., також, позитивно оцінив наукову роботу на факультеті. 

Висловив побажання активізувати роботу по реєстрації Наукового вісника 

Чернівецького університету: Географія у фахових виданнях категорії «Б». 

Декан географічного факультету М.Д. Заячук відзначив особисті 

організаторські здібності Холявчук Д.І. та  позитивно оцінив наукову роботу, 

що проводилася на факультеті. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати посилити публікативну діяльність викладачів кафедри у 

виданнях Scopus та Web of Science. 

2. Активізувати подачу грантових заявок, зокрема молодими вченими. 

3. Сформувати положення про студентські наукові гуртки, план роботи 

гуртків та активізувати заходи у межах гуртків. 

4. Кафедрам подати на 2022 рік пропозиції щодо проведення на 

факультеті наукових конференцій та інших наукових заходів, зокрема 

студентських. 

5. Кафедрам відповідно до спеціальностей до грудня створити банк 

питань для студентських олімпіад 1 етапу. 

6. Розпочати підготовку до конкурсу захисту студентських наукових 

робіт по кожній спеціальності. 

7. Здійснити заходи щодо популяризації академічної доброчесності на 

факультеті, кафедрах (в.т.ч. розглянути можливість включення окремих ОК до 

навчальних дисциплін). 

8. З метою підтримки Наукового вісника та підготовки двох випусків до 

кінця 2021 року долучитися подачею статей та рецензуванням поданих до 

Вісника статей. 

9. Викладачам долучитися до заповнення репозитарію.  

Результати голосування: 

«ЗА» - 18 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: Звіти голів Екзаменаційних комісій з підсумкової 

атестації на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях. 

ДОПОВІДАЮТЬ:  

Секретар ЕК №1 доц. Ємчук Т.В. (ОП «Географія», ОП «Середня 

освіта (Географія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) , член ЕК 

№2 доц. Данілова О.М. (ОП «Менеджмент туристичної індустрії» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти), член ЕК №3 проф. Ющенко Ю.С. (ОП 

«Гідрометеорорлогія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), член 

ЕК№4 доц. Король О.Д. (ОП «Міжнародний туризм» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти), член ЕК №5 проф. Сухий П.О. (ОП 

«Геодезія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) 

член ЕК №1 проф. Ющенко Ю.С. (ОП «Будівництво та цивільна інженерія» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти). Доповідачі ознайомили 

присутніх із звітами про роботу екзаменаційних комісій із прийому 

комплексного державного екзамену з фахових дисциплін для отримання 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП спеціальностей факультету 



та захисту випускних кваліфікаційних робіт для отримання другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

 У своїх виступах доповідачі наголосили на особливостях роботи ЕК. 

Були розкриті організаційні моменти, що передували роботі ЕК, акцентовано 

увагу на оприлюдненні матеріалів порядку проведення комплексних 

кваліфікаційних іспитів на сайті факультету, кафедр відповідно для кожної із 

випускних освітніх програм. Здійснено детальний аналіз за результатами 

екзамену якості та успішності знань бакалаврів. За результатами захисту 

магістерських робіт  ОП «Будівництво та цивільна інженерія» здійснено 

відповідний аналіз для магістрів.  Зроблені висновки та обґрунтовані 

рекомендації щодо покращення якості підготовки бакалаврів та магістрів за 

випусковими освітніми програмами (Звіти ЕК додаються). 

 Заступник декана Пасічник М.Д. також зупинився на особливостях 

роботи ЕК, а також,   ознайомив присутніх із результатами складання 

студентами факультету літньої екзаменаційної сесії у розрізі академічних груп 

факультету. Звернувся до присутніх бути максимально доброзичливими, 

принциповими при прийнятті перескладань у студентів, що мають 

заборгованість по здачі дисциплін. Кураторам та завідувачам кафедр 

контролювати процес перескладання дисциплін. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіти голів Екзаменаційних комісій за освітніми програмами 

затвердити. 

2. Декану географічного факультету, завідувачам кафедр, голові 

навчально-методичної ради факультету, головам навчально-методичних комісій 

за спеціальностями та освітніми програмами вивчити, узагальнити та розробити 

план реалізації рекомендацій та усунення недоліків висловлених у звітах голів 

ЕК до 15 вересня 2021 року та винести його на обговорення та затвердження 

Вченою радою географічного факультету. 

3. Для захисту випускних кваліфікаційних робіт другого (магістерського) 

рівня вищої освіти утворити  екзаменаційну комісію для ОП «Географія» та 

екзаменаційну комісію для ОП «Середня освіта (Географія)». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 18 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про «Положення  про Раду стейкхолдерів географічного 

факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 

ДОПОВІДАЄ: декан географічного факультету, д.геогр.н. М.Д. Заячук. 

На попередньому засіданні Вченої ради було ухвалене рішення про 

утворення Ради стейкхолдерів географічного факультету. Відповідно було 

розроблено проєкт Положення про раду стейкхолдерів, який було оприлюднено 

на сайті факультету та до 24.06.2021 тривалого його обговорення з прийняттям 

пропозицій. Пропонується затвердити дане Положення. 

 

УХВАЛИЛИ: 



Затвердити «Положення про Раду стейкхолдерів географічного 

факультету». 

Результати голосування: 

«ЗА» - 18 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про «Положення про навчально-наукову географічну 

обсерваторію Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича». 

ДОПОВІДАЄ: декан географічного факультету, д.геогр.н. М.Д. Заячук. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити «Положення про навчально-наукову географічну 

обсерваторію Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича». 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 18 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

6. РІЗНЕ 

6.1 СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про проходження міжнародного 

науково-педагогічного стажування Чубрей О.С. (Україна - Узбекистан - Латвія 

20 січня - 20 квітня 2021 р.(180 год. (6 кредитів)). 

ВИСТУПИЛИ: зав.кафедри економічної географії та екологічного 

менеджменту доц. Вацеба В.Я. Повідомив присутнім, що доц. кафедри 

Чубрей О.С. проходила міжнародне науково-педагогічне стажування. Дане 

питання розглядалось на засіданні кафедри та звернувся до присутніх 

підтримати рішення кафедри. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Звіт Чубрей О.С. про проходження міжнародного науково-

педагогічного стажування  (Україна - Узбекистан - Латвія з 20 січня по 20 

квітня 2021 р. (180 год. (6 кредитів))  затвердити.  

2. Впровадити отримані практичні навички під час проходження 

міжнародного науково-педагогічного стажування в навчальний процес при 

викладанні курсів «Методика соціально-виховної роботи в сучасній школі», 

«Інклюзивна педагогіка», «Вступ до спеціальності». 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 18 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

6.2 СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про підвищення кваліфікації 

Підгірної В.Н. на базі Центру інноваційних освітніх технологій «PNU 



EcoSystem» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». 

ВИСТУПИЛИ: зав.кафедри економічної географії та екологічного 

менеджменту доц. Вацеба В.Я.  Ознайомив присутніх із звітом доц. кафедри 

Підгірної В.Н., яка проходила підвищення кваліфікації для науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти на базі Центру інноваційних 

освітніх технологій «PNU EcoSystem» ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». Звіт був заслуханий та затверджений на 

засіданні кафедри,  звернувся до присутніх підтримати рішення кафедри. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Звіт Підгірної В.Н. про підвищення кваліфікації для науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти на тему: «Інноваційна 

діяльність викладача в закладі вищої освіти» на базі Центру інноваційних 

освітніх технологій «PNU EcoSystem» ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» затвердити. 

2. Впроваджувати навички використання цифрових інструментів 

Flipgrid, Nearpod та Learning Apps при викладанні курсів «Основи 

географічного менеджменту та маркетингу», «Менеджмент» та інших. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 18 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

 

Голова Вченої ради 

географічного факультету                        Мирослав ЗАЯЧУК 

 

Учений секретар                                         Ольга ДАНІЛОВА             

 




