
 

ПРОТОКОЛ №2 

засідання Вченої ради географічного факультету 

ЧНУ імені Юрія Федьковича 

від 13 вересня 2021 року 

Присутні: 20 осіб із 25.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження  Програми підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на тему: 

«Прикладні аспекти географічної освіти» за спеціальністю 014.07-Середня 

освіта (географія), галузь знань - 01 Освіта/Педагогіка 

Доповідає: керівник робочої групи, д.пед.н, доц. Чубрей О.С. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження  Програми підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів загальної середньої та фахової передвищої 

освіти у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на 

тему: «Прикладні аспекти географічної освіти» за спеціальністю 014.07-

Середня освіта (географія), галузь знань - 01 Освіта/Педагогіка. 

ДОПОВІДАЄ: керівник робочої групи, д.пед.н, доц. Чубрей О.С. 

Робочою групою було розроблено Програму підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів загальної середньої та фахової передвищої 

освіти у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на 

тему: «Прикладні аспекти географічної освіти» за спеціальністю 014.07-

Середня освіта (географія), галузь знань - 01 Освіта/Педагогіка. Програма  

Програму було розроблено відповідно до Закону України «Про освіту» та 

інших законодавчих актів, що регламентують освітню діяльність в Україні. 

Цільовою аудиторією є педагогічні працівники (вчителі географії) закладів 

загальної середньої і фахової передвищої освіти усіх форм власності та сфер 

управління.  

Метою програми є підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів, розвиток їх професійної компетентності 

в напрямі удосконалення фахових методик та опрацювання новітньої 

просторової геоінформації, особистісної саморегуляції, опанування сучасними 

освітніми технологіями за принципами дитиноцентризму, здоров’язбереження 

та інклюзії. 

Основними напрямами підвищення кваліфікації є: 

- розвиток професійних компетентностей вчителів географії (знання 

навчального предмета, фахових методик, технологій тощо);  

- формування у здобувачів освіти спільних для ключових 

компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону 

України “Про освіту”;  

- використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в 

освітньому процесі.  



Загальний обсяг програми -150 годин ( 5 кредитів ЄКТС). Попередньо 

Програма була попередньо представлена для обговорення і пропозиції які 

надійшли були враховані і представлені у кінцевому варіанті.  

ВИСТУПИЛИ: 

Завідувачі кафедр – проф. Рідуш Б.Т., проф. Ющенко Ю.С. доц. Бучко 

Ж.І., доц. Король О.Д., доц. Вацеба В.Я., які у своїх виступах акцентували 

увагу на актуальності та своєчасності Програми і підтримали пропозицію 

затвердити Програму рішенням Вченої ради географічного факультету. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити  Програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти у Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича на тему: «Прикладні 

аспекти географічної освіти» за спеціальністю 014.07 - Середня освіта 

(географія), галузь знань - 01 Освіта/Педагогіка.  

Результати голосування: 

«ЗА» - 20 осіб. 

«ПРОТИ» - немає. 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає. 

 

Голова Вченої ради 

географічного факультету                        Мирослав ЗАЯЧУК 

 

Учений секретар                                         Ольга ДАНІЛОВА             

 




