
ПРОТОКОЛ №6 

засідання Вченої ради географічного факультету 

Чернівецького національного імені Юрія Федьковича 

від 29 грудня 2021 року 

Присутні: 20із 25 членів Вченої  ради географічного факультету. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про підсумки асистентської практики на географічному факультеті. 

Доповідають:завідувачі кафедр –проф. Рідуш Б.Т., проф. Ющенко Ю.С., 
проф. Сухий П.О.,  доц. Костащук І.І., доц. Вацеба ВЯ, доц. Король О.Д.,  

доц. Бучко Ж.І.  

  2. Звіти голів АК про підсумки роботи комісій та подолання існуючих 
проблем в навчально-виховному процесі на другому (магістерському) рівні. 

Доповідають:голови АК– Брижак П.М., Куриш Н.К., Красовська О.Ю., 

Кавуля А.В., Скрипник В.В., Хобзей М.В. 

3. Про виконання попередніх рішень Вченої ради географічного 
факультету. 

Доповідає: секретарВченої ради географічного  

факультету доц. Данілова О.М. 
4. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Туристичний 

менеджмент» (автор к.геогр.н., доц. Іванунік Віталій Олександрович) з грифом 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича». 
Доповідає: голова навчально-методичної комісії доц. Костащук І.І. 

5. Про призначення іменних стипендій студентам географічного 

факультету на ІІ семестр 2021-2022 н.р. денної форми навчання ЧНУ ім. 
Ю.Федьковича. 

Доповідає:заступник декана географічного факультету С.Д. Брик. 

6. Про затвердження звіту з науково-дослідної роботи «Прогнозування 

розвитку рекреаційно-туристичної сфери Чернівецької області (на прикладі 
формування мережі туристичних походів)» кафедри соціальної географії та 

рекреаційного природокористування)  та  затвердження кафедрі  теми науково-

дослідної роботи  «Оцінка стану та перспектив розвитку мережі екскурсійних 
маршрутів Буковиною (на прикладі території Чернівецької області України та 

Сучавського повіту Румунії)» на наступний період. 

Доповідає:зав. кафедри соціальної географії та рекреаційного 

природокористування, д.геогр.н, доц. Бучко Ж.І. 
 

 

1.СЛУХАЛИ: Про підсумки асистентської практики на географічному 

факультеті. 
ДОПОВІДАЮТЬ: завідувачі кафедр –проф. Рідуш Б.Т., доц.Паланичко 

О.В., проф. Сухий П.О.,  доц. Костащук І.І., доц. Вацеба В.Я., доц. Король 

О.Д., доц. Бучко Ж.І.  
Проф. Рідуш Б.Т., поінформував присутніх, що асистентську практикуна 

кафедрі проходив один студент. Проблем під час проходження не виникало, 

практика успішно захищена. 



Доц. Вацеба В.Я.: Асистентська практика для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищоїосвіти за ОП «Менеджмент туристичної індустрії» 

відбувалась з 01.09.2021року по 26.10. 2021 (денна форма навчання) та з 18.10 

по 29.10. 2021 (заочнаформа навчання). Як на денній (5 студентів) так і заочній 

(2 студенти) формахнавчання всі здобувачі вищої освіти в повному обсязі 
виконали програмупрактики, вчасно представили звіти та були відповідно 

оцінені під час захистуна засіданні кафедри. Як успішність, так і якість знань на 

денній та заочній формах навчання склала 100%. Інформація про захист 

практики була оприлюднена на офіційному сайті кафедри економічної географії 
таекологічного менеджменту. 

Доц. Костащук І.І.:магістранти кафедри виконали завдання передбачені 

програмою асистентської практики та успішно захистили її на засіданні 
кафедри. 

Проф. Сухий П.О.: всі магістранти виконали завдання асистентської 

практики та успішно захистили її на засіданні кафедри. 

Доц. Бучко Ж.І.: загалом усі здобувачі вищої освіти магістерського рівня, 
які навчаються на кафедрі виконали програму практики, за виключенням однієї 

студентки, яка не з’явилась на практику. 

Доц. Король О.Д.:на  кафедрі асистентську практику проходило 6 
здобувачів вищої освіти, із них 1 студентка була відрахована. 

Доц. Паланичко О.В.: по кафедрі один студент не з’явився на практику і 

був відрахований.  
УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Посилити вимоги до проходження асистентської практики. 
3. Навчально-методичній комісії проаналізувати наповнення робочих 

програм до асистентської практики та напрацювати вимоги до робочих 

програм і проходження практики. 

Результати голосування: 
«ЗА» -    20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

2. СЛУХАЛИ: Звіти голів АК про підсумки роботи комісій та подолання 

існуючих проблем в навчально-виховному процесі на другому (магістерському) 

рівні. 
ДОПОВІДАЮТЬ:д. геогр.н., доц. Костащук І.І.(член АК №1), к.пед.н. 

Куриш Н.К.,(голова АК №2), д.геогр.н., проф. Руденко В.П. (член АК №3), 

к.геогр. н., доц. Пасічник М.Д. (член АК №4), д.геогр.н., проф. Кілінська К.Й. 

(член АК №5), д.геогр.н., проф. Сухий П.О. (член АК №6) 
Доповідачі ознайомили присутніх із звітами про роботу атестаційних 

комісій із захисту  кваліфікаційних  робіт (проєктів) другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. У доповідях акцентували увагу на організаційних аспектах 
роботи, результатах захисту кваліфікаційних робіт (проєктів), якості підготовки 

випускників, позитивних моментах та недоліках захисту кваліфікаційних робіт, 

рекомендаціях щодо їх  усунення.(Звіти АК додаються). 



 УХВАЛИЛИ: 

 1. Звіти голів атестаційних комісій затвердити. 

 2. Заступнику декана доц. Пасічнику М.Д.,  зав. кафедрами, головам 

навчально-методичних комісій за спеціальностями та освітніми програмами у 

складі робочої групи вивчити, узагальнити та розробити план реалізації 
рекомендацій та усунення  недоліків висловлених у звітах голів АК до 

01.02.2022 року та винести його на обговорення та затвердження Вченої ради 

географічного факультету до 01.03.2022 року. 

Результати голосування: 
«ЗА» -    20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

3. СЛУХАЛИ: Про виконання попередніх рішень Вченої ради 

географічного факультету. 

ДОПОВІДАЄ:секретар Вченої ради  географічного факультету доц. 

Данілова О.М. 
 У доповіді було відзначено, що попередній звіт про виконання рішень 

Вченої ради географічного факультету був представлений на засіданні, що 
відбулося 10  лютого 2021 року. За період з 09.03. 2021 по 29.12. 2021 року 

відбулося 12 засідань Вченої ради, як запланованих, так і незапланованих, 

проведення яких зумовлено було необхідністю вирішення низки питань, що 

потребували колегіального прийняття рішень. Було розглянуто 84 питання з 
відповідними ухвалами, частина із яких мала рекомендаційну складову. Всі 

рішення рекомендаційного характеру було виконано, за виключенням окремих 

рішень, що знаходяться в процесі виконання, відповідно до встановлених 
термінів.  (Звіт про виконання попередніх рішень Вченої ради географічного 

факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

додається). 

 
УХВАЛИЛИ: 

1).Інформацію прийняти до відома. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку навчального посібника 

«Туристичний менеджмент» (автор к.геогр.н., доц. Іванунік Віталій 

Олександрович) з грифом «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича». 
ДОПОВІДАЄ: голова навчально-методичної комісії доц. Костащук І.І. 

На навчально-методичній комісії розглядалось дане питання. Були 

представлені відповідні документи – рукопис, довідка про проходження 

плагіату, рецензії та було прийнято позитивне рішення щодо рекомендації до 
друку та клопотання про надання  навчальному посібнику «Туристичний 

менеджмент»  (автор к.геогр.н., доц. Іванунік В. О.) грифу «Рекомендовано 

Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича». 

 

УХВАЛИЛИ:  



1. Рекомендувати до друку у видавництві Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича навчальний посібник «Туристичний 

менеджмент»  (автор к.геогр.н., доц. Іванунік В. О.). 

2. Просити Вчену раду Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича підтримати рішення Вченої ради географічного факультету 
про рекомендацію до друку навчального посібника. 

3. Порушити клопотання перед Вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича про надання  навчальному 

посібнику «Туристичний менеджмент»  (автор к.геогр.н., доц. Іванунік В. О.) 
грифу «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича». 

Результати голосування: 
«ЗА» -    20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 
5. СЛУХАЛИ: Про призначення іменних стипендій студентам 

географічного факультету на ІІ семестр 2021-2022 н.р. денної форми навчання 

ЧНУ ім. Ю.Федьковича. 
ДОПОВІДАЄ:заступник декана географічного факультету С.Д. 

Брик.Доповідач повідомив присутнім кандидатури на здобуття іменних 

стипендій. Зокрема, призначити  іменну стипендію Чернівецької обласної 

державної адміністрації – Яцько Анні Миколаївні, студентці 3 курсу, 
спеціальність 106 «Географія (географія)»денної форми навчання, а стипендію 

Президента України – Катриніну Олександру Олександровичу, студенту 4 

курсу, спеціальність «Науки про Землю (гідрометеорологія)» денної форми 
навчання ЧНУ ім. Ю.Федьковича. Охарактеризував основні  здобутки 

претендентів за період навчання на факультеті та звернувся до присутніх із 

пропозицією підтримати запропоновані кандидатури на призначення іменних  

стипендій. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Призначити іменну стипендію Чернівецької обласної державної 
адміністрації – Яцько Анні Миколаївні, студентці 3 курсу, спеціальність 106 

«Географія (географія)» на ІІ семестр 2021-2022 н.р. денної форми навчання 

ЧНУ ім. Ю.Федьковича. 

2.  Стипендію Президента України – Катриніну Олександру 
Олександровичу, студенту 4 курсу, спеціальність «Науки про Землю 

(гідрометеорологія)» на ІІ семестр 2021-2022 н.р. денної форми навчання ЧНУ 

ім. Ю.Федьковича. 

Результати голосування: 
«ЗА» -    20 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту з науково-дослідної роботи 

«Прогнозування розвитку рекреаційно-туристичної сфери Чернівецької області 




