
Мирослава Заячука

ЗВІТ

ДЕКАНА ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

про діяльність географічного
факультету
Чернівецького національного
університету
імені Юрія Федьковича за 2022 р.

07.12.2022





Зміст
01 Загальний огляд 

02
Основні показники 

географічного факультету за 

напрямами 

03
Здобутки і проблеми кафедр 

географічного факультету

04
Проблеми, виклики та

завдання географічного

факультету у 2023 році



• Загальний огляд
Склад:

• Деканат (3.5 шт.од)

• 5 кафедр (10.75 шт.од. допоміжного

персоналу та 55.35 шт.од. науково-

педагогічних працівників)

• Навчально-наукова обсерваторія (2

шт.од.)

• Польова база практик «Мигово» (0.75

шт.од.)

• Комп'ютерні класи ( 1.25 шт.од.)

Підготовка здобувачів вищої освіти за 5 
галузями знань:

• 01 Освіта/Педагогіка;
• 07 Управління та адміністрування;

• 10 Природничі науки;
• 19 Архітектура та будівництво;

• 24 Сфера обслуговування.
Це 6 спеціальностей, 17 ОП. 

Об‘єднання КАФЕДР:
1. Географії України та регіоналістики +

гідрометеорології та водних ресурсів

2. Географії та менеджменту туризму + соц.

географії та рекреац. природ.-ня

Акредитаційну експертизу Національного

агентства з забезпечення якості вищої освіти

пройшли:

• ОП «Регіональний розвиток і просторове

планування» (магістр) до 07.2027 р;

• ОП «Гідрометеорологія» (бакалавр) до

07.2027;

• ОП «Географія (Середня освіта)» (бакалавр)

до 07.2027.

• Атестати отримали: Костащук

І.І.(професор), Пасічник М.Д. і Дарчук К.В.

(доценти) Нас 999 осіб:
• 65 викладачів (в т.ч. 11 докторів наук, 46

кандидатів наук);

• 18 співробітників;

• 916 здобувачів.



Вікова структура викладацького складу

(01.01)
N 2022 2023

Середній

вік

% молодих

вчених (до 35

р.)

Середній

вік

%

молодих

вчених

(до 35 р.)

1 ЧНУ ім. Ю.Федьковича 44 35 44 33

2 Географічний факультет 47,7 9,8 48.1 4.32

3 Фізичної географії, геоморфології та

палеогеографії

49,3 12,5 46.7 0

4 Економічної географії та

екологічного менеджменту

49,5 0 47.4 0

5 Географії України та регіоналістики 40,5 33,3 44.7 9.1

6 Гідрометеорології та водних ресурсів 51,3 0

7 Геодезії, картографії та управління

територіями

49,9 20 53.1 12.5

8 Географії та менеджменту туризму 48,2 0 48.8 0

9 Соціальної географії та

рекреаційного природокористування

45,3 12,5



№ К а ф е д р и К-сть ставок К-сть науково-

педагогічних

працівників

К-сть год. на 1 

ставку

К-сть студентів 

стац. на 1 ставку

2019 2020 2021

/2022

2022

/2023

2021

/2022

2022

/2023

2021

/2022

2022

/2023

2021

/2022

2022

/2023

1 Географії України та

регіоналістики
6.0 5.25 6,25 10,45* 5 14 800 590*

654

19.2 13.0

2 Економічної географії та

екологічного

менеджменту

10.25 10.75 10,00 10,50* 15 14 900 643*

772

16.9 12.6

3 Фізичної географії,

геоморфології та

палеогеографії

8.65 7.75 8,25 7,85 10 9 640 660 8.2 12.7

4 Гідрометеорології та

водних ресурсів
6.80 6.75 5,25 6,40 8 8 700 598 10.3 13.0

5 Географії та менеджменту

туризму
6.00 6.00 5,50 5,25 6 6 1190 1074 22.0 19.8

6 Соціальної географії та

рекреаційного природ.-ня
6.00 5.00 5,25 5,50 7 6 1050 735 32.0

7 Геодезії, картографії та

управління територіями
6.55 8.00 7,25 8,60 9 8 650 503 11.2 12.2

Географічний факультет 50.25 49.50 47,75 55.35 60 65 847 713 17.1 14.1

Динаміка професорсько-викладацького складу 

географічного факультету

(З врахуванням мобілізованих викладачів)



• 1. Руденко Леонід Григорович, академік НАН України, професор, доктор географічних наук,
Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

• 2. Дронова Олена Леонідівна, к.геогр.н., доцентка кафедри економічної та соціальної географії
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

• 3. Коломієць Лариса, заступниця директора з наукової роботи з питань землеробства та
рослинництва Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії
аграрних наук України», кандидатка с.-г. наук, старший науковий співробітник;

• 4. Рудейчук Руслан, власник котеджного комплексу "Карпати Мигово";
• 5. Тищук Світлана, вчителька географії ліцей №7 м.Чернівці;
• 6. Зушман Михайло Богданович, директор Наукової бібліотеки Чернівецького національного

університету імені Юрія Федьковича;
• 7. Чайковська Ірина Василівна., вчителька географії ЗОШ №31 м. Чернівці;
• 8. Адамчук Ярослав, гід-екскурсовод м.Чернівці;
• 9. Маковська Апполінарія, гід-екскурсоводка м.Чернівці;
• 10. Горб Костянтин Миколайович доцент кафедри готельно-ресторанної справи Університету

митної справи та фінансів;
• 11. Марчук Христина Василівна, заступниця директора Департаменту регіонального розвитку

Чернівецької обласної військової адміністрації, начальниця управління з питань місцевого
самоврядування та розвитку туризму;

• 12. Пацюк Вікторія Сергіївна, співзасновниця громадської організації «Туристичний центр
Кривбастур», кандидатка географічних наук, доцентка кафедри туризму та економіки
Криворізького державного педагогічного університету;

• 13. Гайдурова Ірина, представниця туристичної агенції «Мандарин» у м. Кременчук;
• 14. Стратій Віталій Іванович, заступник директора НПП «Вижницький»;
• 15. Пилипчук Олександр, професійний гід-екскурсовод, співробітник туристичного оператора

«Kraina UA - Подорожі Україною», письменник;
• 16. Виборний Володимир Ілліч, засновник та власник садиби сільського зеленого туризму

Етнографічний парк «Козацький хутір Галушківка», художник та ландшафтний дизайнер;
• 17. Пурич Штефан, професор, проректор університету Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія),

Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
• 18. Шестак Андрій, директор Школи журналістики та комунікації УКУ;
• 19. Патрушева Лариса Іванівна, кандидатка географічних наук, доцентка Чорноморського

національного університету імені Петра Могили;
• 20. Артамонов Владислав Альбертович, директор НПП «Бузький Гард»;

Лектори практики на географічному факультеті у

р

21. Драбинюк Галина В’ячеславівна, директорка
природного заповідника «Єланецький степ»;
22. Бондар Ксенія, докторка геологічних наук, наукова
співробітниця ННУ "Інститут геології" КНУ ім.Т.Шевченка;
23. Тіміш Родіка Яківлівна, консультант КУ «Міський центр
професійного розвитку педагогічних працівників» Чернівецької
міської ради, тренер підвищення кваліфікації педагогічних
працівників ЗЗСО природничої освітньої галузі;
24. Сегіда Катерина Юріївна, д.геогр.н., доцентка кафедри
соціально-економічної географії та регіонознавства Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна;
25. Любіцева Ольга Олександрівна, докторка географічних
наук, професорка, завідувачка кафедри країнознавства і туризму
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
26. Греков Сергій Анатолійович, к.геогр.н, доц. керівник
Чернівецького регіонального управління "Державний фонд
сприяння молодіжному житловому будівництву";



• 27. Шурковська Людмила, національний тренер для тренерів програми розвитку
підприємницьких навичок для молоді програми “Biz up” від Міжнародної організації праці;

• 28. Козак Юлія Русланівна, рекрутерка в онлайн туристичній агенції „Адвант Тревел”, хед-
коучка в Інституті Лідерства Управління та Коучингу (ІЛУК, м.Львів);

• 29. Брус Яна, депутатка Чернівецької міської ради;
• 30. Брижак Петро Михайлович, начальник відділу супроводу реформ та аудиту місцевих

програм виконавчого апарату Чернівецької обласної ради;
• 31. Аряєва Ю.М., помічниця директора туристичної компанії "TourLime”;
• 32. Куриш Наталія Костянтинівна, кандидатка педагогічних наук, заступниця директора з

навчальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області;
• 33. Красовська Олена, к.геогр.н., директорка туристичної компанії "Грінвіч-тур";
• 34. Карапка Володимир, директор Чернівецької філії "Ромус-поліграф";
• 35. Підлубний Олександр менеджер з продажу Чернівецької філії "Ромус-поліграф";
• 36. Геніч Мальвіна, начальниця відділу водних відносин, басейнової взаємодії та міжнародного

співробітництва Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет.

Лектори практики на географічному факультеті у

р продовження

Круглі столи, семінари, презентації, дискусії:
- з мером міста Чернівці Романом Клічуком на тему: «Стратегія розвитку ринку туристичного бізнесу міста Чернівці»;

- «Туризм в умовах війни, переосмислення», ініційований та проведений з Департаментом регіонального розвитку Чернівецької ОВА;

- «Екологічна свідомість - перший крок на шляху до здорового довкілля" за участі начальника управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної
військової адміністрації Білоконя Миколи Васильовича та Кирилюк Олени Володимирівни головної спеціалістки організаційного відділу Клішковецької сільської
ради;

- «Сучасний стан та проблеми розвитку сільського (зеленого) туризму в регіоні» за участю стейкхолдерів Семенич Алли Василівни, власниці садиби «Затишна хатина»
та Рудейчука Руслана, власника котеджного комплексу "Карпати Мигово";

- "Міжнародна мобільність: навчання, тренінги, проекти" з Інною Малишевською випускницею американської програми обміну майбутніми лідерами FLEX; учасниці
Європейського молодіжного парламенту (EYP - European Youth Parliament);

- «Еразмус +. Викладання й дослідження. Участь України – напрям Жан Моне» з координаторкою європейських проєктів, к.ю.н., доц. Оксаною Цукан;
- презентація інтерактивного атласу «Населення України та його природна і культурна спадщина» - Руденко Леонід Григорович, академік НАН України, професор,

доктор географічних наук, Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
- «Музейна культурна спадщина України в умовах військового урбіциду» спільно з кафедрою країнознавства і туризму КНУ імені Тараса Шевченка;
- «Інформаційна гігієна під час воєнного стану» організований регіональною координаторкою Всеукраїнської ініціативи «Активна Громада» у Чернівцях Інною

Пашанюк.



Підписання договору про співпрацю з
Чернівецькою обласною радою



Інші досягнення

Профорієнтаційна робота:

16 ОНЛАЙН ЗУСТРІЧЕЙ В 
КОЖНІЙ ТГ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

89
3,9

139,1

СЕРІЙ НА YOUTUBE КАНАЛІ –
«ЦІЛКОМ ПРИРОДНО»

ТИС. ПІДПИСНИКІВ

ТИС. ПЕРЕГЛЯДІВ

31
81
4,3

ВІДЕО НА YOUTUBE КАНАЛІ –
«ГЕОФАК-ЧЕМПІОН»

ПІДПИСНИКІВ

ТИС. ПЕРЕГЛЯДІВ

ІНФОРМУВАННЯ 
СТУДЕНТІВ, 
АБІТУРІЄНТІВ

14 ВИКЛАДАЧІВ-ЖУРІ НА 2 
ЕТАПІ ОЛІМПІАДИ З 
ГЕОГРАФІЇ



Вперше звання Почесний доктор
Чернівецького університету імені
Юрія Федьковича присвоєно
географу

Мантію та диплом почесного доктора вручено Леонідові РУДЕНКУ

– доктору географічних наук, професору, академіку НАН України,

почесному директорові інституту географії НАН України



Громадське життя Представництво у:
-Українському географічному товаристві (61 особа);

-Західному геодезичному товаристві Українського товариства геодезії і

картографії (8 осіб);

-Топонімічній комісії Чернівецької міської ради (Заячук М.);

-Басейновій раді Дністра (Ющенко Ю.);

-Басейновій раді Пруту і Сірету (Заячук М.,Ющенко Ю.);

-відокремленому підрозділі Української федерації учнівського спорту в

Чернівецькій області (Заячук М.);

-НТР національного природного парку «Вижницький» (Данілова О.,

Заячук М);

-НТР при Чернівецькому обласному управлінні лісового та

мисливського господарства (Данілова О., Заячук М);

-Івано-Франківській обласній організації Спілки сприяння розвитку

сільського зеленого туризму в Україні (Заячук О.Г.);

-Федерації спортивного туризму Чернівецької області (Бучко Ж.І.);

-Громадській спілці «Всеукраїнська асоціація гідів» (Андрусяк Н.С.,

Аніпко Н.П., Брик С.Д., Бучко Ж.І., Іванунік В.О., Круль Г.Я.);

-Українському національному комітеті ІКОМОС (Міжнародна рада з

охорони пам'яток та історичних місць) (Бучко Ж.І.);

-Координаційній раді з питань розвитку туризму при Чернівецькій ОДА

(Бучко Ж.І.);

-Асоціації представників туристичного супроводу Буковини (Андрусяк

Н.С., Аніпко Н.П., Круль Г.Я., Брик С.Д.)

-Асоціації працівників туристичної сфери «Туристична Буковина»

(Андрусяк Н.С., Аніпко Н.П.);

-ГС «Регіональна туристична організація «Гостинна Буковина» (Бучко

Ж.І.);



Нагороди
1) Заблотовська Н.В. - Подяка Міністерства освіти і науки України;
2) Кілінська К.Й. - Почесна грамота Чернівецької обласної ради;
3) Ющенко Ю.С. - Почесна грамота Чернівецької обласної ради;
4) Круль Г.Я. - Грамота Чернівецького міського голови;
5) Брик С.Д. - Грамота Чернівецького міського голови;
6) Паламарюк М.Ю. - Грамота Чернівецького міського голови;
7) Вацеба В.Я. - Почесна грамота Чернівецької міської ради;
8) Білоус Ю.О. - Подяка ЧНУ;
9) Золотунець Д. – Подяка Чернівецького міського голови;
10) Мурафа Віталій – Подяка голови Чернівецької обласної ради;
11) Мурафа Віталій - Стипендія Президента України;
12) Білозор Галина - Стипендія Героїв Небесної Сотні.



Основні показники географічного

факультету за напрямками

2.1 Контингент здобувачів вищої освіти

887
СТУДЕНТІВ 

781 106
ДЕННОЇ ЗАОЧНОЇФОРМИ НАВЧАННЯ

502385
ДЕРЖ. ЗАМОВЛЕННЯ ДОГОВІРНІ УМОВИ





Контингент студентів географічного факультету по курсах

станом на

• ЗАРАХОВАНІ ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ – 107 СТАЦ., 5
ЗАОЧ.;

• 1 АБІТУРІЄНТКА ЗІ ВСТУПНИМ БАЛОМ 200;
Перший набір на ОП «Геосистеми та георизики»

БАКАЛАВРИ (повний термін): + ОП «Гідрометеорологія»; +/-
ОП ««Географія», «Міжнародний туризм», «Готельно-
ресторанний сервіс і туроперейтинг», - «Регіональний
розвиток і просторове планування», «Менеджмент
туристичної індустрії», «Середня освіта (географія)»

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2022 НА 
ФАКУЛЬТЕТІ:

Загалом на географічний факультет поступило 

390 осіб.

курси 1 2 3 4 5 6 всього

денна 167 167 112 103 188 44 781

заочна 10 23 24 25 23 9 106

всього 177 190 136 128 211 53 887



№ ОП Ліцензій
ний
обсяг

В т.ч Подано заяв Зарах % реалізації
2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

1. ОП «Географія» 60 3 6 135 34 11 11 8.1 32.3
2. ОП «Регіональний

розвиток і простор. план.»
60 9 11 139 46 30 21 21.6 45.7

3. ОП «Геодезія та
землеустрій» *

45 14 12 102 68 18 27 17.7 40.0

4. ОП «Менеджмент
туристичної індустрії» *

50 1 1 151 63 14 8 9.3 13.0

5. ОП «Геосистеми та
георизики»

25 0 4 4 12 0 5 0 41.6

6. ОП «Гідромет.» 60 10 7 28 29 9 20 32.1 78.0
7. ОП «Географія» (Середня

освіта)
35 25 26 125 65 36 26 28.8 40.0

8. ОП «Готельно-
ресторанний сервіс»*

55 2 2 151 102 13 14 8.6 13.7
9. ОП «Міжнародний

туризм»*
55 7 3 210 150 29 31 13.8 20.6

Загалом 400 71 72 1045 569 160 163 15.7 36.2

Табл. 6 Рівень реалізації в розрізі освітніх програм бакалаврського рівня

географічного факультету (*спільний набір)



№ Кафедри Випуск 2021-2022 Вступ 2022-2023 Різниця
Бака- лавр 

4 к.

магістр Бакалавр 1 к. магістр бакалавр магістр загалом

1 Фізичної географії,

геоморфології та палеогеографії

13 8 23 21 +10 +13 +23

2 Економічної географії та екологічного

менеджменту

33 12 23 27 -10 +15 +5

3 Географія України та

регіоналістики

15 5 33 44 +18 +39 +57

4 Гідрометеорології та водних

ресурсів

4 7 20 17 +16 +10 +26

5 Геодезії, картографії, та управління

територіями

11 17 25 20 +14 +3 +17

6 Географії та менеджменту туризму 37 8 13 33 -24 +25 +1

7 Соціальної географії та рекр.природок. 31 9 30 25 -1 +16 +15

Географічний ф-т 144 66 167 187 +23 +121 +144





№ ОП Денна, разом в. т.ч. денна, 

д/б

Заочна, 

разом

в т.ч. 

заочна, 

д/б

1 Географія 15 5

2 Регіональний розвиток і

просторове планування
41 4

3 Середня освіта (географія) 24 13 13 3

4 Менеджмент туристичної

індустрії
12 2

5 Гідрологія 18 5

6 Геодезія та землеустрій 20 6

7 Туризмознавство 59 9 5

Географічний ф-т 189 44 18 3

Табл. 7  Вступ 2022 в магістратуру географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича
(осіб, станом на 01.12.2022)



Табл.8. Бакалаврат. Контингент стаціонару географічного факультету ЧНУ у 
2021-2022 році

№ п/п
К а  ф е д р и Бакалаври 2021 ∑ Бакалавр (01.12.2022 ) ∑

1 2 3 4 1 2 3 4
1

Фізичної географії, геоморфології та

палеогеографії

28 23 15 7 73 23 29 13 8 73

2

Економічної географії та екологічного

менеджменту

32 21 12 33 98 23 37 22 16 98

3

Геодезії, картографії та управління

територіями

18 20 19 11 68 25 21 21 18 85

4

Географія України та регіоналістики 31 21 18 15 85 53 38 27 26 144
5

Гідрометеорології та водних ресурсів 8 5 8 4 27
6

Географії та менеджменту туризму 13 23 24 38 98 43 42 29 35 149
7

Соціальної географії та рекреаційного

природокористування

30 14 17 40 101

Географічний факультет 160 127 113 148 562 167 167 112 103 549



Табл. 9. Магістратура. Контингент стаціонару 

географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича

№ 

п/п

К а  ф е д р и Магістр 2021 ∑ Магістри (01.12. 

2022)

∑

5 6 5 6

1 Фізичної географії, геоморфології та

палеогеографії

6 2+6 14 19 6 27

2 Економічної географії та екологічного

менеджменту

5+5 5+7 22 28 7 35

3 Геодезії, картографії та управління територіями 10 14 24 20 10 30

4 Географія України та регіоналістики 5 5 10 59 16 75

5 Гідрометеорології та водних ресурсів 10 8 18

6 Географії та менеджменту туризму 6 7 7 59 6 65

7 Соціальної географії та менеджменту туризму 6 6 6

Географічний факультет 48 60 108 185 45 230



Навчально методична робота
• Забезпечено: роботу Методичної ради

факультету;
• У листопаді 2022 р. вдруге провели курси

для 15 вчителів географії;

• У квітні 2022 р. - зустріч завідувачів кафедр, де було
зорганізовано вибір наукової траєкторії;

• Реалізацію права здобувачів вищої освіти на формування
індивідуальної освітньої траєкторії;

• Запропонували 9 навчальних
загальноуніверситетських
вибіркових дисципліни, з них 3
обрано;

• Моніторинг навчальних програм, силабусів та
наповнення платформи дистанційного навчання, 

перегляд освітніх програм;

• Продовжено експеримент, щодо акцентованопрофільної
підготовки фахівців спеціальності 014.07. Середня освіта

(Географія)

• Продовжено перехід на електронні заліково-екзаменаційні відомості, а 
керування доступом до модульних відомостей передано на кафедри;

• Побудова електронного розкладу занять з онлайн-
покликаннями;



• НАУКОВІ СТУПЕНІ ПРИСВОЄНО:
• Вінтоняк А.М. (наук. керівник – проф. 

В.Руденко)
• Білоус Ю.О. (наук. керівник – доц. 

М.Заячук) 

Співробітниками географічного 

факультету у 2022 році опубліковано:
-- 1 закордонна монографія (з урахуванням розділів у 

колективних монографіях);

- 1 вітчизняна монографія;

- 15 навчальних посібників;

- 11 наукових статей у Scopus та Web of Science;

- 37 наукових статей у фахових українських та 

закордонних виданнях.

Викладачі географічного факультету готують та

публікують статті у «Великій Українській Енциклопедії».

У 2022 році до ВЕУ підготовлено та подано 30 гасел.

Наукова і міжнародна

робота
Цитування у науковометричних базах:

1. h-індекс співробітників
географічного факультету SCOPUS (2022
р.): Рідуш Б. (10), Холявчук Д. (2), Поп'юк
Я. (2), Руденко В. (1), Кирилюк С. (1),
Підгірна В (1), Заячук М.(1);

2. h-індекс співробітників
географічного факультету Google Schoolar
(2022 р.): Рідуш Б.(15); Руденко В.(12);
Сухий П., Джаман В, Бучко Ж. (7); Король
О., Дутчак С. (6); Заячук М., Андрусяк Н.,
Круль Г., Цепенда М (5); Кілінська К.,
Ющенко Ю., Костащук І., Аніпко Н.,
Чубрей О., Підгірна В. (4) інші 3 і менше.



Кафедра Місце в унів. 

рейтингу

Загальна 

кількість балів

Рейтинг на ф-ті питома вага 

балів

В ТОР 100 з прац.каф.(%) В ТОР 200 з прац.каф.(%)

21 22 21 22 21 22 21 22 21 22

Фіз.географії,

геоморфології та

палеогеографії

№ 15
№10 2288/1 4134/1 № 2/275 №2/517 3 особи (30 %) 5/ 50% 4 особи (40 %) 1/10%

Економ.географії та

екологічного

менеджменту

№ 57 №37 2101/2 3998/2 № 6/143 №4/273 3 особи (20 %) 5/33% 5 осіб (33 %) 2/13%

Географія України та

регіоналістики

№7 №3 1990/3 3986/3 № 1/398 №1/797 2 особи (40 %) 3/60% 4 особи (80 %) 2/40%

Гідрометеорології та

водних ресурсів

№ 73 №64 748/7 1166/7 № 7/86 №7/159 1 особи (12,5 %) 2/25% 1 особа (12,5 %) 0

Геодезії, картографії та

управління

територіями

№ 30 №49 1301/6 1397/6 № 5/195 №6/233 1 особи (11,1 %) 1/11% 3 особи(33,3 %) 3

/

3

3

%

Географії та

менеджменту туризму

№ 20 №38 1766/4 1721/5 № 4 /241 №5/272 2 особи (33,3 %) 2/33% 3 особа (50 %) 2/33%

Соц.географії та

рекреаційного

природокористування

№ 17 №35 1636/5 1961/4 № 3/258 №3/288 2 особи (28,6 %) 2/28.6% 2 особи (28,6 %) 0

Географічний ф-т 11830 18318 208 363 14 осіб (23,3%) 20 осіб 

(33%)

22 особи (36,7%) 10 осіб 

/18%

Табл.10 Наукові здобутки кафедр географічного факультету ЧНУ 

(згідно рейтингової оцінки) 



Наукова і

міжнародна

робота

В особистому рейтингу 2022 з викладачів географічного факультету
у ТОП-20 університетського рейтингу:

професорів - 0;
доцентів – 3 (Костащук І. №3; Чубрей О. №4; Холявчук №10);
асистентів – 1 ( Поп'юк Я. №7).
В ТОП-50 додаються ще 8 викладачів (проф. - Рідуш Б., Руденко В., Кілінська К.; доц. 

- Бучко Ж., Король О., Кирилюк С.; асист.- Білоус Ю., Ходан Г.).

У січні 2022 року Валерієм Руденком та Катериною Грек поданий і схвально
оцінений замовником звіт по гранту Альбертського університету (Канада)
«Професор Мирон Кордуба і українська географічна спадщина» (2020-2021 р.р.).

Міжнародні гранти, стажування та проєкти:
- Холявчук Д. (міжнародний грант JESH Ukraine під егідою Австрійської академії

наук в Університеті м. Інсбрук);
- Чубрей О. (проєкті міжнародної технічної допомоги «Децентралізація приносить

кращі результати та ефективність (DOBRE)», Урядом США та КМУ і «Транскордонна
освітня мережа між Ботошанським повітом (Румунія) та Глибоцьким районом
(Україна)»);

- Ющенко Ю.С. та Пасічник М.Д. (проєкту “Безпека та захист – спільний фактор
транскордонного співробітництва», код 2SOFT/4.2/18, що фінансується Спільною
Операційною Програмою «Румунія – Україна 2014-2020»);

- Рідуш Б. пройшов міжнародне стажування в Яському університеті імені
Александра Іона Куза (м. Яси, Румунія) за програмою міжнародної мобільності для
тренінгу “Erasmus+ Staff Training Mobility” ;

- Рідуш Б. та Поп’юк Я. міжнародне стажування у Вроцлавському університеті (м.
Вроцлав, Польща) за програмою міжнародної мобільності для викладання (8
годин) “STAFF TEACHING MOBILITY” Erasmus+;

- Дарчук К. міжнародне онлайн-cтажування у Вищому Семінаріумі Духового
університету Кардинала Вишинського (м. Варшава, Польща)



Наукова і

міжнародна

робота

• О. Чубрей міжнародне стажування у Польсько-украі ̈нській фундації «Інститут
Міжнародноі ̈ Академічноі ̈ та Науковоі ̈ Співпраці»;

• О. Данілова пройшла стажування у Європейському університеті Віадріна
Франкфурт (Одер), Німеччина та міжнародне підвищення кваліфікації м. Люблін,
Польща;

• М. Паламарюк та Г. Єремія стажування в університеті "Штефан чел Маре",
м.Сучава, Румунія;

• На стадії завершення виконання проектів на замовлення Чернівецької державної
обласної адміністрації «Наукове обгрунтування принципів планування сталого,
якісного розвитку ландшафтів русла і заплави річки Черемош у межах
Чернівецької області» (кер. Ющенко Ю.С) та «Розробка картографічних моделей
природно-заповідного фонду Чернівецької області» (кер. Заячук М.).

Викладачі, аспіранти та студенти факультету долучились до проведення двох
наукових пікніків для дітей-переселенців 9 квітня та 14 травня 2022 р. (Холявчук Д.
І., Кирилюк С. М., Годзінська І. Л., Поп’юк Я. А., Шавранський В., Зеленчук В.,
Бузинська І.). Також науковці вперше провели наукову школу для старшокласників
«Я – географ» у червні 2022 р. (Холявчук Д. І., Кирилюк С. М., Добинда І. П.,
Годзінськ

• ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З УЧАСТЮ 86
СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ;

О



Наукова і

міжнародна

робота

На другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2021-2022 рр.
надіслано 10 наукових робіт. Студентів географічного факультету визнано
переможцями:
• - Талабан Ольгу (спеціальність «Географія», кер. Холявчук Д.І.);
• - Палагнюк Ольгу (спеціальність «Географія», кер. Костащук І.І.);
• - Клепіковського Дмитра і Вербіщука Богдана(спеціальність «Географія», кер. Костащук

І. І.);
• - Тангера Максима (спеціальність «Туризм», кер. Костащук В.І.);
• - Катриніна Олександра (спеціальність «Науки про Землю (Гідрометеорологія)», кер.

Настюк М.Г.);
• - Коцюбан Ангеліну та Жилко Наталію (спеціалізація «Методика навчання природничо-

математичних дисциплін, кер. Кирилюк С.М.);
• - Софійчук Ірину (спеціалізація «Методика навчання природничо-математичних

дисциплін, кер. Кирилюк С.М.)
• - Алєксєєва Владислава (спеціалізація «Методика навчання природничо-математичних

дисциплін», кер. Холявчук Д.І.);
• - Хникіну Марину (спеціальність «Менеджмент організацій», кер. Підгірна В. Н.).

Міжнародне стажування студентів:
• Студенти спеціальності «Міжнародний туризм» проходили стажування в Alexandru Ioan

Cuza University of Iași, Romania (м. Ясси, Румунія). Брали участь у міжнародній «Літній
школі з туризму «Ясси» (Jassy Summer School);

• Студенти спеціальностей «Географія» та «Середня освіта (Географія)» проходили
стажування у Варшавському університеті (м. Вроцлав, Польща). Брали участь у
міжнародній «Літній школі карсту і спелеології, археологічно-палеонтологічних
досліджень печери Оленяча у м. Сулішовіце» в рамках програми Еразмус+ ;

• Студенти спеціальності «Туризм» Пройшли стажування на гірськолижних курортах
Словаччини.

Станом на 2022 рік функціонує 11 наукових гуртків

О



• Щосеместрові АНОНІМНІ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ:

«ЗАДОВОЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ МЕТОДАМИ
ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НА
ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ ГЕОГРАФІЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ», «МОЛОДЬ –ПРОТИ КОРУПЦІЇ»,
«ВІЛЬНИЙ ВИБІР ДИСЦИПЛІН», «ОПИТУВАННЯ
ПЕРШОКУРСНИКІВ»;

• Щомісяця відбуваються онлайн зустрічі
декана і заступників з парламентарями
географічного факультету;

• Члени "Асоціації працівників туристичного
супроводу Буковини" С. Брик, Г. Круль та М.
Паламарюк, запропонували вимушеним
переселенцям і всім бажаючим долучитися до
благодійних екскурсій Чернівцями;

• Студенти долучились до екологічної акції з
нагоди Міжнародного дня чистих берегів та
Всесвітнього дня прибирання "World Cleaning
Day" ;

• 14 вересня 2022 року проведено онлайн-зустріч
з першокурсниками та їх батьками.

• Жіноча команда - 2-е місцем у змаганнях з
баскетболу в залік Спартакіади ЧНУ серед І
курсів.

Виховна робота та студентські питання

• квест «Дворами за скарбами», турнір з Брейн-рингу,

• 1 місце у загально університетських змаганнях з шахів
у залік першості ЧНУ;

• проведено традиційні батьківські збори (дистанційний
формат);

• відбулось вручення студентських квитків та залікових
книг першокурсникам;

• студенти прийняли участь в написанні Всеукраїнського
радіодиктанту Національної єдності-2022;

• традиційно на географічному факультеті проводиться
Вечір кіно;

• Колектив географічного факультету повним складом
долучився до Всесвітнього дня вишиванки.



Ремонтні роботи:

1.ауд. та приміщеннях 26, 26 а,30, 31, 31а, 2, одного приміщення ґрунтово-геохімічної лабораторії, 8 і 8а та

окремих коридорних приміщеннях географічного факультету;

2. підведено теплопостачання студ.простору «Екватор» (служба центрального опалення ЧНУ, кошти ЧНУ);

3. Здійснено поверхневе водовідведення у зливовій мережі корпусу №4 (служба водопостачання та

водовідведення);

4. проведено ремонтні роботи частини вікон та дверей корпусу №4 (переважна більшість пофарбована техн.

працівницями та столярами корпусу №4, комендант Дрогомирецький І.А.).

5. на базі польових практик «Мигово» змонтовано стіл (20 посадкових місць) та двічі здійснено сінокосіння;

6. Здійснено утеплення вікон.

7. В корпусі №4 встановлено внутрішнє відеоспостереження (відеокамера за кошти УГТ).

Більшість будівельних матеріалів закуплено власними коштами деканату та кафедр. Ремонтні роботи

здійснено працівниками ремонтно-експлуатаційної служби (Токарюк П.О) та електромонтерами (Барінов В.)

служби головного енергетика ЧНУ.



Дах корпусу №4



Дах корпусу №4



Проблеми виклики та

завдання географічного

факультету у році



Результати анонімного опитування 2022

РЕЗУЛЬТАТИ 
АНОНІМНОГО 
ОПИТУВАННЯ

Викладачі
1. Основні недоліки в роботі:
1. Немає недоліків (9 відповідей)
2. Важко відповісти (4 відповіді)
3. Не вміння працювати з колегами (2 відповіді).
4. Перекладання частини роботи деканату на кафедри (1 відповідь)
5. Проблема у наявності постійної і надійної команди (1 відповідь)
6. Низька мотивація науково-педагогічних працівників до наукової діяльності (2 відповіді)
7. Прямолінійність та безкомпромісність (1 відповідь)
8. Надмірна прискіпливість (1 відповідь)
9. Вибірково лояльне відношення до роботи окремих колег (1 відповідь)
10. Суб'єктивність у ставленні до працівників, толерування корупції (1 відповідь).

2. Першочергові завдання на наступний рік:
- масштабна реклама факультету, міжнародне співробітництво, започаткування факультетом нових
туристичних заходів на рівні міста та області;
- збереження кадрового потенціалу, відкриття докторантури;
- звернення уваги на побутові проблеми в корпусі геофаку;
- відстоювання інтересів факультету на всіх рівнях;
- втримання набору кількості студентів по показникам цьогорічного вступу, державні теми, гранти;
-1. Матеріально-технічна база факультету. 2. Кадровий потенціал;



Результати анонімного опитування 2022

РЕЗУЛЬТАТИ 
АНОНІМНОГО 
ОПИТУВАННЯ

Викладачі
2. Першочергові завдання на наступний рік (продовження):
- вберегти хоча б теперішню кількість штатних одиниць НДП, а також пошуку шляхів покращення матеріально-технічного
забезпечення кафедр;
- стимулювати викладачів проводити профорієнтаційну роботу, та вимагати від кафедр звіти про реально проведену роботу з
абітурієнтами;
- мотивація співробітників та їх підтримка до нового; підтримка в організації зустріч , тренінгів , що є однією з рушійних сил до
сучасної науки; зацікавлення ідеями колег та студентів; можливість вносити в освітній процес нові, сучасні, дієві методи навчання;
- збереження колективу;
- розглянути доцільність існування заочної форми навчання на окремих ОП;
- зробити все можливе для процвітання географічного факультету;
- залучення коштів у вигляді грантів та тем ОДА;
- налагодження міжнародної співпраці;
- підтримка та збільшення кількості робочих місць;
- захист інтересів викладачів факультету на різних рівнях;
- підвищення іміджу географічного факультету;
- збільшення (утримання на існуючому рівні) набору студентів на освітні програми бакалаврського та магістерського рівнів;
- забезпечення дієздатності колективу;
- посилення профорієнтаційної активності кафедр;
- розподіл ставок по кафедрах проводити звертаючи увагу на рейтинг і публікативну активність викладачів;
- провести кадрові зміни секретарів деканату;
- подолання корупції, налагодження міжкафедральної командної роботи;
- розробка нового і зручного сайту.



Результати анонімного опитування 2022

РЕЗУЛЬТАТИ 
АНОНІМНОГО 
ОПИТУВАННЯ

Студенти
1. Основні недоліки в роботі:
1. Немає недоліків (55 відповідей)
2. Важко відповісти (13 відповідей)
3. Не відміняють сесію і не вводять дистанційне навчання (1 відповідь)
4. Не слухає студентів (1 відповідь)

2. Першочергові завдання на наступний рік:
- дисципліна і порядок;
- робити ще кращим факультет, хоча він вже топчик;
- більше залучати студентство до заходів які проводяться у вільний час від пар;
- покращувати наш факультет;
- поведення посвяти;
- різні організаційні форми навчання;
- проведення більше лекцій зі студентами;
- запровадження більше різних студентських заходів;
- не припиняти роботу;
- продовжувати розвивати геофак;
- облаштування студентського простору;



Результати анонімного опитування 2022

РЕЗУЛЬТАТИ 
АНОНІМНОГО 
ОПИТУВАННЯ

Студенти
2. Першочергові завдання на наступний рік (продовження):
- коли переможемо наступного року, то організувати поїздку для всіх студентів та викладачів кудись;
- відкриття їдальні;
- більше спілкування із студентами;
- розвиток факультету;
- опалення в університеті, дуже холодно;
- покращення матеріального та технічного забезпечення факультету;
- докладання зусиль щоб було очне навчання;
- потрібно змінити інтер'єр факультет;
- було б добре взяти приклад з філфаку, і зробити факультет більш ""вишуканим";
- організаційні процеси стосовно навчання та підтримка дисципліни всередині факультету;
- продовжувати улюблену справу з ще більшим ентузіазмом;
- забезпечення безпеки;
- зробити більш активним студентське життя;
- покращити систему оцінювання;
- лояльніше відношення до студентів;
- реформа навчального процесу;
- всі дії для покращення роботи студентського життя в університеті;
- добре організувати дистанційне навчання;
- слідкування за організацією навчального процесу;
- аналіз успішності навчання студентів;



Проблеми та виклики 2023

РЕЗУЛЬТАТИ 
АНОНІМНОГО 
ОПИТУВАННЯ

1. Штат допоміжного персоналу у навчально-науковій геофізичній обсерваторії, базі польових
практик «Мигово», комп’ютерному класі (декан, зав.кафедрами);

2. Зміна поколінь в кадровому потенціалі факультету. По-перше, відсутність в кадровому
потенціалі більшості кафедр молодих вчених, аспірантів тощо. По-друге, понад 60%
викладачів, згідно рейтингової оцінки, віднесені до категорії найслабших в університеті.
(декан, зав.кафедрами, комісія з питань регламенту та кадрової політики при вченій раді
географічного факультету ЧНУ);

3. Підвищення публікативної активності викладачів та цитованості їх праць (профільний
заст.декана, зав.кафедрами, гаранти ОП, комісія з питань науки, інновацій та міжнародної
діяльності при вченій раді географічного факультету);

4. Врахування досягнень викладачів визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності при рекомендації продовження трудових відносин (декан, зав.кафедрами,
комісія з питань регламенту та кадрової політики при вченій раді географічного факультету
ЧНУ);

5. Працевлаштування мобілізованих при їх поверненні у колектив (ініціатор кафедра
економічної географії та екологічного менеджменту) (декан, зав.кафедри);

6. Акредитація 10 освітніх програм (декан, заст.декана, зав.кафедрами, гаранти ОП, методична
рада та навчально-методична комісія факультету);



Проблеми та виклики 2023

РЕЗУЛЬТАТИ 
АНОНІМНОГО 
ОПИТУВАННЯ

7. Детальний перегляд навчальних та робочих планів, наповнення платформи дистанційного
навчання та навчально-методичного забезпечення (профільний заст.декана, зав.кафедрами,
гаранти ОП, методична рада та навчально-методична комісія факультету);
8. Підвищення якості навчання, вимогливості, дисципліни та порядку в організації освітнього
процесу (ініціатор студентський колектив) (профільний заст.декана, зав.кафедрами, гаранти
ОП, методична рада та навчально-методична комісія факультету);
9. Активізація профорієнтаційної роботи (насамперед, на бакалаврському рівні ОП «Геосистеми та
георизики», «Менеджмент туристичної індустрії», «Географія», скорочений термін «Середня освіта
(географія)») (зав.кафедрами, гаранти ОП);
10. Відсутність ліцензійного програмного забезпечення ГІС (ініціатори кафедри фізичної географії,
геоморфології та палеогеографії, географії України та регіоналістики, геодезії картографії та
управління територіями) (профільний заст.декана, зав.кафедрами, гаранти ОП);
11. Відсутність кафедральної навчальної ГІС-лабораторії (посилений комп’ютерний клас) та брак
лабораторного обладнання (ініціатори кафедри фізичної географії, геоморфології та
палеогеографії, географії України та регіоналістики, географії та менеджменту туризму)
(профільний заст.декана, зав.кафедрами, гаранти ОП);
12. Брак лабораторних площ (для зберігання палеонтологічних, та дендрохронологічних колекцій
(фондів)) (ініціатор кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії) (профільний
заст.декана, зав.кафедри);



Проблеми та виклики 2023

РЕЗУЛЬТАТИ 
АНОНІМНОГО 
ОПИТУВАННЯ

13. Активізація участі студентів у міжнародних грантових програмах; взаємообмінах між ЗВО;
стажуванні викладачів, грантовій діяльності та інших видах міжнародної наукової, освітньої та
гуманітарної діяльності (ініціатори кафедра економічної географії та екологічного менеджменту,
географії України та регіоналістики) (профільний заст.декана, зав.кафедрами, гаранти ОП);
14. Обговорення доцільності проміжних рубіжних модуль-контролів на старших курсах (ініціатор
кафедра геодезії, картографії та управління територіями) (профільний заст.декана,
зав.кафедрою, методична рада та навчально-методична комісія факультету);
15. Повна або часткова відсутність в значній частині ОП факультету, ключових й актуальних
дисциплін, або читання їх не профільними кафедрами, (зокрема, геоінформатики, топографії,
картографії, ДЗЗ тощо) (ініціатива кафедри геодезії,картографії та управління територіями)
(профільний заст.декана, зав.кафедрою, методична рада та навчально-методична комісія
факультету);
16. Доступність навчального корпусу для осіб з особливими потребами (профільний заст.декана);
17. Малокомплектність академічних груп та дублювання освітніх компонентів на різних освітніх
програмах (профільний заст.декана, зав.кафедрами, методична рада та навчально-методична
комісія факультету);
18. Завершення ремонтних робіт та введення в експлуатацію 2-х будинків на базі практик
«Мигово» (декан, профільний заст.декана);



Проблеми та виклики 2023

РЕЗУЛЬТАТИ 
АНОНІМНОГО 
ОПИТУВАННЯ

19. Необхідність облаштування STEM лабораторії кабінету географії (декан, зав.кафедрами,
гаранти ОП);
20. Облаштування студентського простору, забезпечення можливостей харчування студентам,
встановлення лавок в корпусі №4 (профільний заст.декана, органи студентського
самоврядування);
21. Неухильне дотримання норм академічної доброчесності та Етичного кодексу ЧНУ (результати
моніторингу) (профільний заст.декана, комісія з питань етики та академічної доброчесності
географічного факультету, комісія з гуманітарних питань та студентського самоврядування
при вченій раді географічного факультету, органи студентського самоврядування);
22. Активізація студенства в напрямі популяризації основ демократії та україноцентризму (органи
студентського самоврядування, куратори, профільний заст.декана).



Богдан Гаврилишин:

"Індивідуальна 

відповідальність 

кожного - це ключова 

цінність, яка здатна 

змінювати світ"



Щиро дякую нашим колегам в ЗСУ (Білоус Ю., Вацеба В, Наконечний К., Рідуш О.,

Каневський Є., Чахлов І., Очич М., Іваній В., Микитюк О., Чесноков А.) за збережену

Україну та за можливість працювати,

Щиро дякую ректору Петришину Р., проректорам Балуху В., Марусик Т., Федорцову

Д. та адміністрації ЧНУ за підтримку географічного факультету,

Щиро дякую заступникам декана Пасічнику М. , Холявчук Д., Брику С., Поп'юк Я.,

завідувачам кафедр Бучко Ж., Ющенку Ю., Сухому П., Рідушу Б., Руденку В., Костащуку

І., Королю О., Дарчуку К., голові профбюро факультету Кілінській К., вченому секретарю

Даніловій О., працівницям деканату Долинській Т., Тивонюк Ю., Олар М., представникам

органів студентського самоврядування за самовіддану роботу, підтримку та спільні дії.

Щиро дякую всьому колективу географічного факультету ЧНУ за наполегливу

працю, єдність та розуміння !

З повагою та вірою в Перемогу

Мирослав Заячук



Дякую за увагу


