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2022 рік – рік боротьби за Незалежну Україну. Це боротьба згуртованого 

і нескореного українського народу, це боротьба кожного з нас від 

волонтерства до фронту. У 2022 році до Збройних сил України мобілізований 

асистент кафедри географії України та регіоналістики Білоус Ю.О., у 

підрозділах Територіальної оборони ЗСУ доценти кафедри економічної 

географії та екологічного менеджменту Вацеба В.Я. та Наконечний К.П., 

аспірант Рідуш О.Б.. Також в лавах ЗСУ і студенти географічного факультету 

– Каневський Єгор (1 курс, ОП «Геодезія та землеустрій»), Чахлов Ігор (3 курс, 

ОП «Геодезія та землеустрій»), Очич Марія (3 курс, ОП «Міжнародний 

туризм»), Микитюк Орест (4 курс, ОП «Менеджмент туристичної індустрії»), 

Іваній Валерія (2 курс, ОП «Міжнародний туризм»), Чесноков Артур (4 курс, 

«Міжнародний туризм»). У російсько-українській війні гинуть десятки тисяч 

українців. На жаль, серед загиблих є і колишні студенти географічного 

факультету Чікал Юрій (ОП «Географія»), Гордієвич Ірина (ОП «Географія»), 

Ролдугін Євген (ОП «Міжнародний туризм») та Кострюков Олег (ОП 

«Міжнародний туризм»). 

1. Загальний огляд 

Географічний факультет у 2022 році зазнав структурних перетворень. 

Відбулось приєднання кафедр гідрометеорології та водних ресурсів до 

кафедри географії України та регіоналістики, кафедри соціальної географії та 

рекреаційного природокористування до кафедри географії та менеджменту 

туризму (наказ №108 від 28.03.2022). Це надзвичайно складне рішення 

(конфігурація об'єднання запропонована завідувачами кафедр), 

першопричиною якого була незначна кількість студентів та ставок 

професорсько-викладацького складу. Очікувано, це рішення створило дві 

основні проблеми. По-перше, це зосередження на кафедрі географії України 

та регіоналістики підготовки здобувачів за двома спеціальностями 106 

Географія і 103 Науки про Землю (це 3 ОП на бакалаврському, 3 ОП на 

магістерському і 1 ОП на освітньо-науковому рівнях). Зменшення обсягів 

навантаження прогнозовано не відбулось, але здійснений внутрішній 

перерозподіл ставок дозволив підтримати приєднану кафедру за кількістю 

ставок. По-друге, в об'єднаних кафедрах значно зріс контингент здобувачів, на 

кафедрі географії України та регіоналістики, це 144 бакалаври, 78 магістрів, 12 

аспірантів; на кафедрі географії та менеджменту туризму – 149 бакалаврів, 65 

магістрів.  
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Структура факультету доповнена студією You-Tube каналу («Цілком 

природно», С.Кирилюк), що розташована в приміщенні ґрунтово-геохімічної 

лабораторії (наказ №266 від 27.09.2022) та Інноваційною лабораторією 

дослідження змін клімату (наказ №324 від 29.11.2022).  

Відбулось значне скорочення допоміжного персоналу (Г.Чашкова, 

Т.Сєргєєва, Н.Бучко, М.Кулик, О.Одинська, Л.Лопушняк) та викладацького 

складу (доц. В.С. Грицку, доц. Цепенда М.В., доц. В.Б. Присакар, асист. Л.В. 

Лопушняк). 

Отже, географічний факультет 2022, це 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 

практики «Мигово» (0.75 шт.од.) та комп'ютерні класи (1.25 шт.од.). Працює 

65 викладачів, з них 11 докторів наук (Руденко В., Джаман В., Ющенко Ю., 

Сухий П., Кілінська К., Рідуш Б., Заячук М., Бучко Ж., Костащук І., Чубрей О., 

Король О.) та 46 кандидатів наук. Середній вік викладача – 44 р. (див. табл. 1). 

У 2022 р. атестат професора отримав Костащук І.І., доцента - Пасічник М.Д. 

та Дарчук К.В., завідувачем кафедри геодезії, картографії та управління 

територіями обрано Дарчука К.В. 

16 викладачів факультету мають сертифікати з володіння іноземною 

мовою, в т.ч. 13 – англійською, 2 – румунською, 2 – польською, 1 - німецькою. 

Загалом географічна родина факультету нараховує 999 осіб., в т.ч. 65 

викладачів, 18 співробітників та 916 здобувачів. 

Табл.1. Вікова структура викладацького складу (станом на 01.01.) 

N  2022 2023 

Середні

й вік 

% молодих 

вчених (до 

35 р.) 

Серед

ній 

вік 

% молодих 

вчених (до 

35 р.) 

1 ЧНУ ім. Ю.Федьковича 44 35 44 33 
2 Географічний ф-т 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 
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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 

Факультет забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за 6-ма 

спеціальностями 5-ти галузей знань, а саме 01 Освіта/Педагогіка, 07 

Управління та адміністрування, 10 Природничі науки, 19 Архітектура та 

будівництво, 24 Сфера обслуговування. У 2022 р. запроваджена нова 

магістерська освітня програма «Міжнародний туризм і туроперейтинг». 

Це 9 освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня, 7 

освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня та 1 освітньо-

наукова програма третього рівня. Кількісний та якісний склад груп 

забезпечення спеціальностей та освітніх програм за всіма рівнями вищої 

освіти відповідає вимогам ЗУ «Про вищу освіту» та Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності (Постанова КМУ від 30.12.2015 №1187, зі 

змінами внесеними Постановою КМУ від 24.03.2021 №365). Кожна 

спеціальність представлена належною кількістю фахівців. Кількість ставок 

НПП наведено в табл.2. 

 У 2022 році, завдяки злагодженій роботі колективів кафедр 

гідрометеорології та водних ресурсів; фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії; економічної географії та екологічного менеджменту; географії 

України та регіоналістики; студентського самоврядування та адміністрації 

ЧНУ ім. Ю.Федьковича успішно акредитаційну експертизу Національного 

агентства з забезпечення якості вищої освіти пройшли: ОП «Регіональний 

розвиток і просторове планування» магістерського рівня (гарант Заячук М.); 

ОП «Гідрометеорологія» (гарант Пасічник М.), ОП «Географія (Середня 

освіта)» (гарант Чубрей О.) бакалаврського рівня. Подано наміри про 

акредитацію у 2022/23 навчальному році 2-х ОП «Менеджмент туристичної 

індустрії» бакалаврського (гарант Підгірна В.) і магістерського (гарант Бучко 

Ж.) рівнів з згодою на часткову акредитаційну експертизу з отриманням 

умовної акредитації та ОП «Міжнародний туризм» (повторно) (гарант Король 

О.) з повною процедурою акредитації. Від результатів проходження значною 

мірою залежить існування відповідних кафедр. 
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Табл.2 Динаміка професорсько-викладацького складу географічного 

факультету 

№ 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 10.7

5 

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 49.5

0 

47,75 55.35 60 65 847 713 17.1 14.1 

*З врахуванням мобілізованих викладачів 

У 2022 році відбулось 13 засідань Вченої ради географічного факультету 

на яких розглянуто понад 80 питань. 

Збільшено кількісний склад Чернівецького відділу Українського 

географічного товариства до 61 осіб. 

 На географічному факультеті продовжується активна співпраця зі 

стейкголдерами. Створена у 2021 році Рада стейкголдерів географічного 

факультету щоквартально розглядає зміни до ОП та формує рекомендації 

щодо їх удосконалення. Вже традиційним є залучення провідних фахівців до 

викладання навчальних дисциплін та окремих тем на бінарних лекціях, що 

значно підвищило мотивацію студентів до навчання та активізувало 
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навчальний процес. У 2022 році такими лекторами-практиками на 

географічному факультеті були:  

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 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; 
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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»; 
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 Державної спеціалізованої фінансової 

установи "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; 
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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. 

Експертно спрямованими та актуальними були заходи, що організовані 

викладачами географічного факультету: 

- круглий стіл з мером міста Чернівці Романом Клічуком на тему: 

«Стратегія розвитку ринку туристичного бізнесу міста Чернівці»; 

- круглий стіл на тему «Туризм в умовах війни, переосмислення», 

ініційований та проведений Департаментом регіонального розвитку 

Чернівецької ОВА спільно з географічним факультетом Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича; 

- екозахід  "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; 

- семінар на тему «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"; 

-  круглий стіл "Міжнародна мобільність: навчання, тренінги, проекти" з 

Інною Малишевською випускницею американської програми обміну 

майбутніми лідерами FLEX; учасниці Європейського молодіжного 

парламенту (EYP - European Youth Parliament); 
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-  семінар на тему: «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; 

- лекція-бесіда на тему «Підземні води – невидимий безцінний дар 

природи!» зі студентами ОП «Гідрометеорологія» до Всесвітнього дня 

води; 

- круглий стіл на тему «Музейна культурна спадщина України в умовах 

військового урбіциду» спільно з кафедрою країнознавства і туризму 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

-  тренінг на тему: «Інформаційна гігієна під час воєнного стану» 

організований регіональною координаторкою Всеукраїнської ініціативи 

«Активна Громада» у Чернівцях Інною Пашанюк. 

Окрім того, всі Екзаменаційні комісії підсумкових атестацій бакалаврів та 

магістрів очолювали фахівці галузі - Брижак Петро (начальник відділу 

супроводу реформ та аудиту місцевих програм виконавчого апарату 

Чернівецької обласної ради), Куриш Наталія (к.пед.н., заступниця директора 

по науково-навчальній роботі Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області), Красовська Олена (к.геогр.н., директорка туристичної 

компанії "Грінвіч-тур"),  Геніч Мальвіна (начальниця відділу водних відносин, 

басейнової взаємодії та міжнародного співробітництва Басейнового 

управління водних ресурсів Пруту та Сірету), Скрипник Віктор (керівник 

туроператора "МОСТЕЦ Садниста"), Дяконенко Ксенія (власниця туристичної 

агенції "Аруба-тур"), Третяк Галина (заступниця начальника, начальниця 

відділу інформаційного забезпечення ДЗК Головного управління 

Держгеокадастру у Чернівецькій області), Білоконь Микола начальник 

управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної військової 

адміністрації. 

У 2022 році між Чернівецьким національним університетом ім. 

Ю.Федьковича загалом та географічним факультетом зокрема, з метою 

посилення практичної підготовки здобувачів вищої освіти, укладено договір 

про співпрацю з Чернівецькою обласною радою. 

Здійснено оновлення та істотне наповнення сторінки географічного 

факультету на офіційному сайті ЧНУ (Тивонюк Ю.). 

https://inrespublica.org.ua/aktivna-gromada
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 На належному рівні проведено профорієнтаційну роботу, це виступи на 

семінарах вчителів обласного та районного рівнів у Чернівецькій, 

Хмельницькій та Івано-Франківській областях, розсилка агітаційних 

матеріалів у переважну більшість закладів загальної середньої освіти; 

проведення онлайн-тренінгів для учнів 10-11 класів, таргетованої реклами та 

реклами в соцмережах (100 причин обрати геофак), організації Viber 

інформування абітурієнтів, впровадження максимальної відкритої політики; 

популяризації через 2 YouTube канали – «Цілком природно» Холявчук Д. і 

Кирилюк С. (89 серій; 3,9 тис. підписників; 139,1 тис. переглядів) та «Геофак-

Чемпіон» (31 відео; 81 підписник, 4,3 тис. переглядів), секретарі деканату 

здійснювали створення кабінетів вступника та допомагали подати заяви, на 

високому рівні безпосереднє залучення абітурієнтів викладачами факультету 

(особливо тими хто працював сумісниками в школах) та інше. Для реєстрації 

та організації процесу вступу в магістратуру Олар М. здійснювала технічний 

супровід кожного абітурієнта. 

Добре відпрацювали в журі 2 етапу учнівських олімпіад з географії в 

територіальних громадах (Бучко Ж.І., Костащук В.І., Поп'юк Я.А., Аніпко 

Н.П., Руденко В.П., Явкін В.Г., Чубрей О.С., Заячук О.Г., Круль Г.Я., 

Костащук І.І., Цепенда М.М., Ходан Г.Д., Добинда І.П., Заячук М.Д.). 

Науково-педагогічні працівники географічного факультету активні у 

громадському житті на державному та регіональному рівнях, ми 

представляємо університет та факультет в: 

- 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.); 

-  науково-технічній раді національного природного парку 

«Вижницький» (Данілова О., Заячук М); 

- науково-технічній раді при Чернівецькому обласному управлінні 

лісового та мисливського господарства (Данілова О., Заячук М); 
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- 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.); 

- Громадській спілці «Регіональна туристична організація «Гостинна 

Буковина» (Бучко Ж.І.); 

- Науково-технічній раді НПП «Дністровський каньйон» (Рідуш Б.Т.); 

- Науково-технічній раді НПП «Черемоський» (Рідуш Б.Т.). 

4 жовтня у рамках урочистостей присвячених 147-мій річниці з дня 

заснування Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, вперше звання «Почесний доктор Нonoris causa Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича" отримав географ. Ректор 

Роман Петришин вручив мантію та диплом почесного доктора Леонідові 

Руденку – доктору географічних наук, професору, академіку НАН України, 

почесному директорові інституту географії НАН України.  

У 2022 році отримали нагороди такі співробітники географічного 

факультету: 

 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. 
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Студент Мурафа Віталій (6 курс, ОП «Туризмознавство») виборов 

Стипендію Президента України, а студентка Білозор Галина (2 курс ОП 

«Географія») Стипендію Героїв Небесної Сотні. 

 

2. Основні показники географічного факультету за напрямами 

2.1. Контингент здобувачів вищої освіти 

Станом на 01.12.2022р. на географічному факультеті навчається 887 

студентів. З них – 781 (88%) студентів денної та 106 (12%) заочної форми 

навчання; 385 (44%) студенти навчаються за державним замовленням, 502 

(56%) студенти, які навчаються на договірних умовах. За контингентом 

студентів в ЧНУ географічний факультет на 7 місці (у 2021 були на 9) – 6.3 % 

студентів ЧНУ.  

 

Табл.3. Динаміка контингенту студентів ЧНУ ім. Ю.Федьковича 

(за матеріалами звіту ректора 2021 та інформацією навчального відділу). 
Факультети 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 

Біологічний 1117 1121  

1258  

 

1232  

 

1256  

 

1205  

 

1194  

 

1049  

 

923  

 

732  

776 

Хімічний 286  284  

Інженерно-

технічний 

612  539   

 

1930  

 

 

1773  

 

 

2060  

 

 

1921  

 

 

1874  

 

 

1734  

 

 

1699  

 

 

1681  

2101 

Комп’ютерних 

наук 

661  568  

Фізичний 855  864  

Образотворчого 

мистецтва 

105 103  

 

411  

 

 

476  

 

 

534  

 

 

486  

 

 

489  

 

 

459  

 

 

457  

 

 

471  

609 

Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

208 257 

Географічний 1465  1275  1157  1077  1143  1080  1057  982  907  817  887 

Економічний 1809  1525  1419  1433  1572  1531  1508  1388  1420   

1708 

2095 

Фінансів, 

підприємництва 

та обліку 

 

0 

 

0  

 

0  

 

0  

 

934  

 

693  

 

640  

 

507  

 

454  

Іноземних мов  1173  1147  1168  1179  1271  1245  1203  1199  1180  1151  1161 

Історії, 

політології та 

міжнародних 

відносин  

 

1314  

 

1146  

 

1088  

 

982  

 

1143  

 

1158  

 

1169  

 

1074  

 

950  

 

825  

831 

Математики та 

інформатики  

613  626  617  571  637  637  611  597  600  619  805 

Педагогіки, 

психології та 

 

1792  

 

1841  

 

1878  

 

1819  

 

1930  

 

1785  

 

1770  

 

1608  

 

1545  

 

1294  

1403 
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соціальної 

роботи  

Фізкультури та 

здоров'я 

людини  

510  590  657  740  900  987  1109  1111  1093  918  1094 

Філологічний 1043  1080  1045  995  1051  980  982  882   

942 

 

848 

883 

Філософсько-

теологічний 

 

412  

 

424  

 

390  

 

374  

 

385  

 

332  

 

284  

 

232  

Юридичний 

факультет  

1809  1630  1599  1533  1917  1736  1532  1409  1356  1232  1318 

Всього по 

університету  

15784  15020  14617  14184  16733  15776  15422  14231  13526  12368  13962 

За цей період контингент студентів географічного факультету 

зменшився у 1,65 рази. 

Табл. 4. Контингент студентів географічного факультету по курсах 

(станом на 01.12.2022) 
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 

 

Аналіз вступної кампанії 2022 року дозволяє зробити такі висновки: 

1. Географічний факультет з-поміж факультетів що демонструють 

зростання кількості зарахованих за держзамовленням на бакалаврат: 2019 р. – 

63 стац. і 2 заоч.; 2020 р. – 62 стац. і 5 заоч., 2021 р. – 71 стац. і 6 заоч. та у 2022 

р – 64 стац. і 3 заоч. У 2022 загалом на д/б вступило 107 студентів стаціонару 

та 5 заочників; 

2. Водночас незаповненими залишились державні місця на ОП 

«Географія», «Геодезія та землеустрій», «Геосистеми та георизики», «Середня 

освіта (географія) та ін.; 

3. 2. У 2022 році ми випустили 144 бакалаври та 66 магістрів денної форми 

навчання, а прийняли 167 бакалаврів та 187 магістрів. Це загалом + 144 

студенти, з яких + 83 на об’єднаній кафедрі географії України та 

регіоналістики; 

4.  На факультет вступила 1 абітурієнтка 200-х бальниця (Гаврилюк Софія, 

«Середня освіта (географія)»); 
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5.  Ефективною була робота студентів-амбасадорів (Григораш М. (4 к.,ОП 

«Географія», Тимофєєва Ю. (2 к., ОП «Гідрометеорологія»), Філіпчук О. (2к., 

ОП «Геодезія та землеустрій»; 

5. Проблемним, вкотре, є набір на скорочену форму спеціальності Середня 

освіта ОП «Географія»; 

6. Очевидною є потреба перегляду бази тестів для вступу в магістратуру;  

7. Негативно спрацювала відміна регіонального коефіцієнту; 

8. За результатами вступу ми достойно виглядаємо з-поміж географічних 

факультетів України (кількісно поступаємось лише географічному факультету 

ЛНУ ім. І. Франка); 

9. Негативно вплинула втрата державної підтримки спец. «Географія» та 

«Геодезія та землеустрій»; 

10. Вступ на ОП «Менеджмент туристичної індустрії» передбачав додаткові 

випробування, це є однією з причин незначної кількості зарахованих (хоча і 

конкуретною перевагою була менша оплата ніж на економічному факультеті); 

11. Негативним було й те, що мультипредметний тест без географії. На жаль 

перспективи 2023 року аналогічні; 

12. Ефективною була робота в журі 2-го етапу Всеукраїнськох учнівської 

олімпіади з географії, Малій Буковинській академії наук; 

13. Започатковано набір на ОП «Геосистеми та георизики»; 

14. Загалом набір на бакалаврському рівні з тенденцією зростання на ОП 

«Гідрометеорологія», стабільний на ОП «Географія», «Міжнародний туризм», 

«Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг», зменшення «Регіональний 

розвиток і просторове планування», «Менеджмент туристичної індустрії», 

«Середня освіта (географія)»; 

Табл. 5. Рух студентів денна форма (станом на 01.11.22) 
№ 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 
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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 

 

Широкий конкурс під час вступної кампанії 2022 року вказував на такий 

прохідний бал на держзамовлення, по спеціальностях: 
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1.Середня освіта. Географія. – 148.6 балів; 

2. Науки про Землю –  148 балів; 

3. Географія –  161 бал; 

4. Туризм, Менеджмент… -  191 бал; 

5. Геодезія та землеустрій –  163,5 балів. 

Відповідно зараховано 64 бакалаври на держбюджет, в т. ч: 

ОП Географія – 5 осіб; 

ОП Регіон. розвиток і прост. план. – 11 осіб; 

ОП Геодезія та землеустрій – 11 осіб; 

ОП Менеджмент туристичної індустрії – 0 осіб; 

ОП Геоситеми та георизики – 3 особи; 

ОП Гідрометеорологія – 7 осіб; 

ОП Географія (середня освіта) – 22 особи; 

ОП Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг – 2 особи; 

ОП Міжнародний туризм – 3 особи. 

Рис. 1. Динаміка контингенту бакалаврів по ОП (2018-2022) 



18 

 
Географія вступників на бакалаврат у 2022 р.: 

ОП Географія : 100 % - Чернівецька область; 

ОП Регіон. розвиток і простор. план.: 90% - Чернівецька, по 5% 

Чернігівська та Кіровоградська області; 

ОП Геодезія та землеустрій: 88% - Чернівецька, по 3% Івано-Франківська, 

Дніпропетровська, Рівненська та Чернігівська області; 

ОП Менеджмент тур.індустрії: 75% - Чернівецька, по 12.5% Тернопільська 

та Одеська області; 

ОП Геоситеми та георизики: 80% - Чернівецька та 20% Чернігівська 

області; 

ОП Гідрометеорологія: 100% - Чернівецька область; 

ОП Географія (середня освіта): 93% - Чернівецька, по 3.5% Житомирська 

та Івано-Франківська області; 

ОП Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг: 69% - Чернівецька, по 7 

% Тернопільська, Закарпатська, Дніпропетровська та Черкаська області; 



19 

ОП Міжнародний туризм: 87% - Чернівецька, по 3.25% Івано-Франківська, 

Хмельницька, Дніпропетровська та Миколаївська області. 

Вступ в магістратуру цього року є рекордним за кількісними показниками, 

спрощеним за умовами та надзвичайно тривалим в часі: 

Загалом, в магістратуру географічного факультету на денну форму 

вступило – 189 магістрів (в. т.ч. 44 д/б), на заочну - 18.(в т.ч. 3 д/б). 

 

Табл. 7 Вступ 2022 в магістратуру географічного факультету ЧНУ 

ім. Ю.Федьковича (осіб, станом на 01.12.2022) 
№ 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 

Географія вступників в магістратуру в 2022 р: 

ОП Географія: 77 % - Чернівецька, 15% - Івано-Франківська та 8% - 

Тернопільська області; 

ОП Регіон. розвиток і простор. план.: 91% - Чернівецька, по 3% Івано-

Франківська, Хмельницька та Тернопільська області; 

ОП Геодезія та землеустрій: 75% - Чернівецька, 15 % Івано-Франківська, 

по 5 % Черкаська та Київська області; 

ОП Менеджмент тур.індустрії: 100% - Чернівецька; 

ОП Гідрологія: 88% - Чернівецька, 12 % Івано-Франківська області; 

ОП Географія (середня освіта): 58% - Чернівецька, 19% - Івано-

Франківська, 8% - Закарпатська, по 3.75% Львівська, Київська, Хмельницька 

та Тернопільська області; 

ОП Туризмознавство: 76 % - Чернівецька, 10% - Івано-Франківська, 4% 

- Київська, по 2% - Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Кіровоградська 

та Тернопільська області. 
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Вступ на скорочену форму кількісно незначний це 4 студенти денної і 4 

заочної. Є зарахування і для здобуття другої вищої освіти – 13 студентів 

стаціонару (з них 7 ОП «Менеджмент туристичної індустрії»). 

Вступ на заочну форму є також незначним за кількістю. Це перш за все, 

свідоме рішення про не оголошення набору на більшість ОП та різке підняття 

оплати за навчання; по-друге, воєнний стан та зниження попиту. 

Загалом на географічний факультет поступило 390 осіб. 

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 12

7 

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 
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Географічний факультет 48 60 108 185 45 230 

 

2.2. Навчально-методична робота 

  Провадження освітньої діяльності підготовки фахівців на 

географічному факультеті здійснюється відповідно до ЗУ «Про вищу освіту», 

«Про освіту», Постанов КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності», нормативно-правових актів локальної дії 

за 17 освітніми програмами. 

Навчально-методична робота на географічному факультеті у 2022 році 

проводились відповідно до методичних рекомендацій навчального відділу 

ЧНУ, плану роботи Методичної ради географічного факультету та була 

спрямована на вирішення питань з організації та забезпечення освітньої 

діяльності на географічному факультеті в тому числі: 

1. Забезпечено роботу Методичної ради факультету ( М.Д. Пасічник); 

2. У листопаді 2022 року на географічному факультеті Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича за програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників спеціальності 014.17 Середня освіта 

(Географія) вдруге проведено курси для 15 вчителів географії з Чернівецької 

області (Чубрей О.С); 

3. Проведено аналіз змісту, структури освітніх програм підготовки 

фахівців географічного факультету, типових навчальних планів, робочих 

навчальних планів; 

4. Забезпечено реалізацію права здобувачів вищої освіти на формування 

індивідуальної освітньої траєкторії; 

5. Запропоновано 9 навчальних дисциплін (Брик С., Дутчак С., Кирилюк 

С., Джаман В., Заячук М., Підгірна В., Холявчук Д., Андрусяк Н., Аніпко Н.П.) 

до каталогу загальноуніверситетських вибіркових дисциплін. Дисципліни 

запропоновані Джаманом В.О. та Заячуком М.Д. «Географія України: 

сучасний стан та інтеграційні процеси»  та «Туристичний агент» і «Курорти та 

готельна база - Туреччини, Болгарії, Єгипту» Андрусяк Н.С., Аніпко Н.П. 

обрані на університетському рівні; 

6. Проведено моніторинг навчальних програм, силабусів та наповнення 

платформи дистанційного навчання по кожній ОП; 

7. Продовжено практику створення електронного розкладу занять з 

онлайн-покликанням на кожну пару (Рибчук Є.); 

8. Продовжено експеримент, щодо акцентовано профільної підготовки 

фахівців спеціальності 014.07. Середня освіта (Географія); 

9. Проведено моніторинг навчальних досягнень студентів географічного 

факультету за результатами заліково-екзаменаційних сесій, проміжних 

атестацій та контролю залишкових знань студентів; 
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10. Продовжена практика застосування електронних заліково-

екзаменаційних відомостей, а керування доступом до модульних відомостей 

передано на кафедри. Забезпечено онлайн формування розкладу перездач 

(Долинська Т.); 

11. Здійснено розробку та оприлюднення порядків проведення 

підсумкових атестацій бакалавра та магістра; 

12. За окремими ОП здійснено корегування баз тестових питань для 

вступників на другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

13.  8 квітня 2022 р відбулася інформаційна зустріч щодо вибору тем 

курсових здобувачами 2 курсу спеціальностей 014.07 Середня освіта 

(Географія), 106 Географія. Представники деканату та завідувачі випускових 

кафедр - кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, кафедри 

економічної географії та екологічного менеджменту та кафедри географії 

України та регіоналістики - ознайомили здобувачів з процедурою вільного 

вибору тем курсових робіт та презентували наукові напрямки роботи кафедр. 

Кожна кафедра запропонувала орієнтовний перелік тем курсових, за якими 

здійснювався вибір; 

14. Постійно здійснюється перегляд освітньо-професійних програм. 

 

2.3. Наукова і міжнародна робота 

27 квітня 2022 р. Вінтоняк А.М. (наук. керівник – проф. В.Руденко) та 

Білоус Ю.О (наук. керівник – доц. М.Заячук) видані дипломи докторів 

філософії (PhD) за спеціальністю 103 "Науки про Землю". 

В аспірантурі географічного факультету навчається 24 аспіранти. З 

листопада 2022 року в докторантуру Київського національного університету 

ім. Т.Шевченка вступила доц. Холявчук Д.І. 

 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. 

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, серія «Географія» успішно пройшов реєстрацію та відповідно до 

наказу МОН від 06 червня 2022 року № 530 включений до переліку наукових 
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фахових видань України – категорія «Б» (103 – Науки про Землю, 106 – 

Географія). Журнал індексується такими наукометричними базами –  

International Standard Serial Number, Crossref, Google Scholar, DOAJ, CiteFactor. 

Видано 838 номер Вісника та до кінця 2022 року планується видання 

наступного, 839 номера (Холявчук Д., Кирилюк С., Руденко В, Ходан Г.).  

Науковці географічного факультету є членами редколегії Українського 

географічного журналу (Scopus), Наукового вісника Чернівецького 

університету (Серія: Географія; категорія Б), наукового збірника “Географія 

та туризм” (Index Copernicus), фахових журналів “Geographia Cassoviensis”, 

“Часопис соціально-економічної географії”, “Геоінформатика”, “Економіка 

та суспільство”. 

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)
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Табл.10 Наукові здобутки кафедр географічного факультету ЧНУ (згідно рейтингової оцінки) 

 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 

1 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% 

2 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% 

3 Географія України та 

регіоналістики 

№7 

 

№3 1990/3 3986/3 № 1/398 №1/797 2 особи (40 

%) 

3/60% 4 особи (80 %) 2/40% 

4 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 

5 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

% 

6 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% 

7 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% 
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Позитивною є динаміка факультету в рейтингу ЧНУ (в порівнянні з 

минулим рейтингом + 7500 балів). 4 з 7 кафедр покращили рейтингові позиції, 

так кафедра географії України та регіоналістики зайняла 3-е місце (була 7), 

кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії піднялась з 15 на 

10-ту позицію, кафедра економічної географії та екологічного менеджменту з 

57 на 37 позицію, а кафедра гідрометеорології та водних ресурсів з 73 на 64 

позицію.  

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.). 

Необхідно зауважити, що лише половина викладачів представлена в 

рейтингу вище 200 позиції. Нижче 200 позиції 75% викладачів кафедри 

гідрометеорології та водних ресурсів, 71 % викладачів кафедри соціальної 

географії та рекреаційного природокористування, 56% викладачів кафедри 

геодезії, картографії та управління територіями, 54% викладачів кафедри 

економічної географії та екологічного менеджменту (це все досвідчені 

викладачі). 

Всіма викладачами географічного факультету здійснено оновлення 

профілів scholar.google. 

Позитивними є успіхи окремих викладачів. 

Холявчук Д. отримала індивідуальний міжнародний грант JESH Ukraine 

під егідою Австрійської академії наук в Університеті м. Інсбрук на виконання 

наукових досліджень за темою “Снігові лавини в Українських Карпатах на  тлі 

кліматичних змін” з 5 серпня по 5 жовтня 2022 р.  

Чубрей О. брала участь у проєкті міжнародної технічної допомоги 

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)», що 

фінансується Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України щодо 

Гуманітарного та Технічно-Економічного Співробітництва, який 

впроваджується компанією Global Communities та діє на підставі протоколу 

про співробітництво між Глибоцькою селищною радою та Програмою DOBRE 

http://terra.chnu.edu.ua/naukovyj-grant-jesh-ukraine/
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в Україні. Строк реалізації Програми DOBRE з 10 грудня 2020 року по 30 

вересня 2022 р. Також Чубрей О.С. бере участь у міжнародному проєкті в 

рамках Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2023 р.р. 

«Транскордонна освітня мережа між Ботошанським повітом (Румунія) та 

Глибоцьким районом (Україна)», ідентифікаційний номер 2SOFT/1.1/112, 

номер реєстраційної картки 4334, що фінансується за рахунок гранту 

Європейського Союзу. 

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.). 

В жовтні 2022 року розпочалось впровадження проєкту “Безпека та 

захист – спільний фактор транскордонного співробітництва», код 

2SOFT/4.2/18, що фінансується Спільною Операційною Програмою «Румунія 

– Україна 2014-2020» (впроваджується ОДА, ГО “Агенція інновацій та 

розвитку” та Сучавською повітовою радою). Проєкт орієнтований на 

сповіщення населення та зменшення негативного впливу від наводнень та 

зсувів у транскордонному регіоні (Чернівецька область – Сучавський повіт). 

Науковці географічного факультету виступають в ролі експертів проєкту 

(Ющенко Ю.С.) та  його координаторів (Пасічник М.Д.). Микола Пасічник 

також є одним із координаторів міжнародного проєкту ILCA (Innovation 

Laboratories for Climate Actions). 

Рідуш Б. та Поп’юк Я. стали одними із наукових партнерів підписаної 

угоди про співпрацю (27.11.2022 р.) між НПП «Черемоський», вченими 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та Сучавського 

університету ім. Штефана чел Маре, громадськими організаціями Румунії та 

України. Угодою передбачена робота у напрямку створення першого в Європі 

«Парку миру» між Румунією та Україною. 

Завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії 

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” в галузі “Географія 

та Геологія”, з 4 по 8 квітня 2022 р. Рідуш Б. Т. та Поп’юк Я. А. пройшли 

міжнародне стажування у Вроцлавському університеті (м. Вроцлав, Польща)  

за програмою міжнародної мобільності для викладання (8 годин) “STAFF 
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TEACHING MOBILITY” Erasmus+ (з 11 липня по 15 липня 2022 р.); а також 

міжнародне стажування для викладання у міжнародному дослідницькому 

таборі «Літня школа карсту і спелеології» та археологічно-палеонтологічних 

розкопок в печері Раніферовій в м.Сулішовіце (Краківсько-Ченстоховська 

Юра), з 11 липня по 31 липня 2022 року. 

Завідувач кафедри геодезії, картографії та управління територіями  

Дарчук К. з 24 січня 2022 по 04 березня 2022 р. пройшов  міжнародне онлайн-

cтажування у Вищому Семінаріумі Духового університету Кардинала 

Вишинського (м. Варшава, Польща) на тему «Академічна доброчесність» в 

обсязі 6 кредитів ECTS. 

Доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту О. 

Чубрей пройшла міжнародне стажування з 22 серпня 2022 р. по 30 вересня 

2022 р. в обсязі 180 год, 6 кредитів ECTS у Польсько-українській фундації 

«Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (IIASC, KRS: 

0000647929) спільно із Західно-Фінляндським Коледжем на тему «Розвиток 

м’яких навичок у професійній підготовці викладачів». Чубрей О.С. також 

пройшла всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації на тему: 

Парадигма вищої освіти України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ 

ст.», 6 кредитів ECTS. 

Заячук М. пройшов підвищення кваліфікації «Підготовка закладів освіти 

до дій у надзвичайній ситуації», підвищення кваліфікації цільового 

призначення у сфері цивільного захисту та курс «Зміцнення викладання та 

організаційного управління в університетах». 

Доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, О. 

Данілова пройшла стажування у Європейському університеті Віадріна 

Франкфурт (Одер), Німеччина. Тема стажування: «Інноваційні освітні 

технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження у навчальний 

процес України» 180 год. (6 кредитів ECTS). Термін проходження – 20.04-

20.06.2022 р. Також Данілова О. пройшла міжнародне підвищення кваліфікації 

наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів 

освіти на тему «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та 

здобувачів доктора філософії (Phd) в країнах Європейського Союзу та в 

Україні» (м. Люблін, Польща; 1,5 кредита ECTS). Термін проходження - 14.02-

21.02.2022. 
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Доцент Паланичко О.В. прийняла участь в онлайн-лекторії «Нові виклики 

географії в умовах сьогодення - 2022», що був організований на географічному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

24 травня 2022 року співробітники кафедри гідрометеорології та водних 

ресурсів (доц. Паланичко О.В, доц. Пасічник М.Д. та Вудвуд М.І.) долучилися 

до онлайн-зустрічі для фахівців водної галузі України із директором 

Департаменту управління водними ресурсами Державного Водного 

Господарства Польські Води Пшемиславом Грушецьким, організованої 

Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства разом з 

Державним агентством водних ресурсів України. 

Асистентки кафедри економічної географії та екологічного менеджменту 

Марія Паламарюк та Ганна Єремія пройшли стажування в університеті 

"Штефан чел Маре", м.Сучава, Румунія з 2 травня до 13 червня 2022 року. 

Мета стажування – розширення науково-педагогічного досвіду організації та 

здійснення освітнього процесу, поглиблення знань з питань управління 

туристичною інфраструктурою. 

Аспірант Золотунець Д. взяв участь у круглому столі організованому 

місцевою асоціацією «Київська агломерація» у партнерстві з Програмою Ради 

Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні» на 

тему «Транспортна модель для Київської агломерації: вивчення європейського 

досвіду». Під час зустрічі було обговорено досвід Європейських міст 

(Страсбурга, Турину та Барселони) щодо розробки транспортної моделі, 

проаналізовано законодавче регулювання у сфері транспортного сполучення 

та дано рекомендації щодо подальшого розвитку транспортної системи міста 

Київ. 

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» (керівник Ющенко Ю.С) та «Розробка 

картографічних моделей природно-заповідного фонду Чернівецької області» 

(керівник Заячук М.). 

У 2022 році С. Кирилюком отримано охоронний документ на об’єкти 

права інтелектуальної власності, а саме свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір (Монографія «Ландшафтно-екологічна оцінка Хотинської 

височини для садівництва», 14.01.2022 р.) 
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Поп’юк Я., асистент кафедри фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії, була членкинею Організаційного комітету Всеукраїнського 

конкурсу “Молодий вчений року” (червень-жовтень 2022 р.). 

Бучко Ж. була членом оргкомітетів конференцій та семінарів: 

1. Міжвузівського наукового онлайн-семінару «Підвищення якості 

підготовки працівників туристичного супроводу: місія університетів» 

(Чернівці-Тернопіль, 22.02.22 р.)  

2. Міжнародної Карпатської школи “Університетська освіта на 

шляху до сталого розвитку: чисте довкілля і безпека життєдіяльності”. Київ, 

КНУ ім. Т. Шевченка (Київ, 24.02.2022)  

3. Всеукраїнського «круглого столу» на тему «Музейна культурна 

спадщина України в умовах військового урбіциду» (Чернівці-Київ, 20.05.22 р.) 

4. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, 

туризмологічної та екологічної науки» (Тернопіль, 4-5 жовтня 2022 р.)  

5. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та 

перспективи впровадження європейського досвіду диверсифікації сільського 

туризму в Україні на засадах креативності та збалансованості» (Запоріжжя, 13-

14.10.2022)  

6. Міжнародної науково-практичної конференції “Війна та туризм” 

(Київ, 11.11.2022)  

7. Круглого столу “Туризм в умовах війни, переосмислення” 

(Чернівці, 11.11.22 р.) 

М. Заячук був в складі оргкомітетів конференцій та семінарів: 

Міжнародної науково-практичної конференції “Війна та туризм” (Київ, 

11.11.2022), «Туризм в умовах війни, переосмислення» (Чернівці, 11.11.2022), 

модератором публічної лекції на тему « Військовий урбіцид та післявоєнне 

відновлення міст» проф. Мезенцев К., учасником громадського обговорення 

законопроєкту "Про національні спільноти в Україні", спікером у 

Міжнародній школі для молодих вчених з міської геополітики в рамках 

міжнародного проєкту «Українські міста на лінії геополітичного розлому: 

міська ідентичність, геополітика та міська політика». 

Ячнюк М. провела науковий семінар «Стратегії розвитку туризму в 

регіонах України» для викладачів кафедри, здобувачів вищої освіти 

спеціальності «Менеджмент туристичної індустрії» першого (бакалаврського) 
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та другого (магістерського) рівнів вищої освіти та всіх бажаючих (29 березня 

2022 р.). 

Викладачі факультету взяли участь у спільному міжнародному онлайн-

семінарі "Польсько-українське стратегічне партнерство як нова геополітична 

реальність" (7 квітня 2022 р.). 

Для активізації міжнародної наукової роботи здобувачів та науково-

педагогічних працівників 2 травня 2022 р. проведено інформаційну зустріч із 

національною координаторкою європейських проектів, директоркою з 

міжнародного співробітництва та розвитку Наукового парку "Наука і безпека" 

кандидаткою юридичних наук, доценткою Оксаною Цукан. 

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., Годзінська І. Л., Поп’юк Я. А.). 

Чубрей О.С. та Підгірною В.Н. провели науково-практичний семінар на 

тему «Академічна доброчесність в сучасному науковому просторі» для 

здобувачів спеціальностей «Менеджмент» ОП «Менеджмент туристичної 

індустрії» та «Середня освіта (Географія)» першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти з питань академічної 

доброчесності (16 травня 2022 р.). 

 Єремія Г. І. та Підгірна В. Н. зініціювали проведення круглого столу з 

мером міста Романом Клічуком на тему: «Стратегія розвитку ринку 

туристичного бізнесу міста Чернівці». Метою зустрічі було обговорення 

тенденцій розвитку  туристичної галузі, виявлення інноваційних методів 

популяризації туристичних продуктів у воєнний та післявоєнний період, 

визначення вагомості підготовки якісних фахівців ОПП «Менеджмент 

туристичної індустрії», «Міжнародний туризм» для розбудови та 

популяризації туристичного бренду регіону (25 травня 2022 р.) 

Відбулась панельна бесіда в рамках наукового семінару на тему 

“Академічна доброчесність науковця” про особливості формування наукових 

профілів викладачів. Організаторами даного заходу виступили Чубрей О.С. та 

Підгірна В.Н., модератором даного дійства виступив заступник директора з 
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питань інформаційних технологій Наукової бібліотеки ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича, к.і.н.  Шилюк О. І. (9 червня 2022 р.). 

Відбувся науковий семінар на кафедрі економічної географії та 

екологічного менеджменту тему «Українська географічна спадщина 

професора Мирона Кордуби» (21 вересня 2022 р.). 

Для викладачів та учасників гуртків «Менеджмент і сьогодення» та 

«Освіторія Хаб» 27 жовтня 2022 року на кафедрі економічної географії та 

екологічного менеджменту відбувся розширений науковий семінар  (у 

змішаному форматі). 

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.). 

Традиційно, проведено студентську наукову конференцію, в якій взяли 

участь 86 студентів географічного факультету. 

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)  

у період з 4 липня по 15 липня 2022 року. 

Студенти спеціальностей «Географія» та «Середня освіта (Географія)» 

проходили стажування у Варшавському університеті (м. Вроцлав, Польща).  
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Брали участь у міжнародній «Літній школі карсту і спелеології, археологічно-

палеонтологічних досліджень печери Оленяча у м. Сулішовіце» в рамках 

програми Еразмус+ та спільного наукового проекту «Дослідження викопної 

фауни і реконструкції змін природного середовища у неогені та плейстоцені 

Польщі та України у період з 10 липня по 31 липня 2022 року у рамках Угоди 

про співробітництво. 

Студенти спеціальності «Туризм» Талавера А. і Боєчко В. Пройшли 

стажування на гірськолижних курортах Словаччини. 

На географічному факультеті активізовано процеси утворення і роботи 

студентських наукових гуртків кафедр з затвердженням відповідної 

документації. Станом на 2022 рік функціонує 11 наукових гуртків. 

 

2.4. Виховна робота та студентські питання, матеріально-технічне 

забезпечення  

На виконання плану виховної роботи географічного факультету 

проведено низку заходів. 

У 2022 році відбулись вибори керівників органів студентського 

самоврядування географічного факультету – Поштар Інни (4 курс, ОП 

«Геодезія та землеустрій») головою студентського парламенту та Сандуляка 

Євгена (3 курс, ОП «Геодезія та землеустрій») головою студентської ради. 

Здійснено щосеместрові факультетські анонімні опитування студентів 

на теми «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. 

 Студентами Станковською Ю., Клепіковським Д, Кудрінським Н., 

Грінько М. та іншими облаштовано студентський простір «Екватор». 

11 січня 2022 р. у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відбувся 

Меморіальний вечір, присвячений 100-річчю з дня народження Аркадія 

Жуковського, у якому активну участь узяв завідувач кафедри економічної 

географії та екологічного менеджменту професор Валерій Руденко, що 

виступив на тему: "Академік Аркадій Жуковський - український географ, 

картограф, педагог, енциклопедист". 
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Викладачі та співробітники географічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича долучилися до 

патріотичного флешмобу, який провели на території резиденції до Дня 

єднання. 

Члени "Асоціації працівників туристичного супроводу Буковини", серед 

яких є викладачі географічного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича Степан Брик, Галина Круль та Марія 

Паламарюк, запропонували вимушеним переселенцям і всім бажаючим 

долучитися до коротких оглядових екскурсій Чернівцями, щоб краще пізнати 

та зрозуміти наше чарівне місто, а заразом і допомогти українській армії 

здолати ворога. 

14 травня 2022 молоді науковці факультету долучились до благодійного 

проекту-свята "Діти-дітям", організованого Чернівецькою обласною 

військовою адміністрацією. 

8 червня 2022 року проведено День відкритих дверей на платформі 

Zoom. 

Організовано урочисте вручення бакалаврських дипломів. Вітали воїнів 

з передової зі здобуттям диплома бакалавра. 

Студенти ОП "Регіональний розвиток і просторове планування" та ОП 

"Гідрометеорологія" долучились до екологічної акції з нагоди Міжнародного 

дня чистих берегів та Всесвітнього дня прибирання "World Cleaning Day" 

Спільно з працівниками Басейнового управління водних ресурсів річок Прут і 

Сірет та Чернівецького рибоохоронного патруля прибрано береги р. Прут в 

межах м. Чернівці (р-н. Кемпінгу). 

14 вересня 2022 року проведено онлайн-зустріч з першокурсниками та 

їх батьками. 

З нагоди Всесвітнього дня туризму 27 вересня відбулася зустріч 

студентів географічного факультету спеціальності "Туризм" з гідами-

екскурсоводами міста Чернівці Ярославом Адамчуком та Аполінарією 

Маковською. 

29 вересня 2022 року команда географічного факультету посіла 3-тє 

місце у Патріотично-туристичному квесті, присвяченому Всесвітньому дню 

туризму. 
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Жіноча команда першокурсниць географічного факультету посіла 2-е 

місцем у змаганнях з баскетболу (жінки) в залік Спартакіади ЧНУ серед І 

курсів. 

Спільно з студентським профбюро та парламентом географічного 

факультету було проведено низку заходів, зокрема квест «Дворами за 

скарбами», турнір з Брейн-рингу, збір коштів військовим та інші. 

Команда географічного факультету з шахів у складі Лаїш Віталіни (108 

група ОП "Геодезія та землеустрій"), Гемері Євгенія (108 група ОП "Геодезія 

та землеустрій") та Скидана Івана (105 група ОП "Середня освіта (географія)") 

виборола почесне перше місце у загально університетських змаганнях з шахів 

у залік першості ЧНУ. 

У жовтні 2022 року у змішаному форматі проведено зустріч деканату та 

зав кафедрами з магістрами вступниками.  

В листопаді проведено традиційні батьківські збори (дистанційний 

формат). 

17 листопада 2022 року в Мармуровій залі Чернівецького національного 

університету імені Ю. Федьковича для студентів 1-го курсу географічного 

факультету відбулось вручення студентських квитків та залікових книг. 

 За вагомі здобутки в навчанні студент географічного факультету 

Мурафа Віталій Володимирович (ОП «Міжнародний туризм» 5 курс) отримав 

іменну стипендію Президента України, студентка 2 курсу Білозор Галина (ОП 

«Географія») стипендію Героїв Небесної Сотні. 

Колектив географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича традиційно, 

у третій четвер травня, практично повним складом долучився до Всесвітнього 

дня вишиванки. 

Студенти географічного факультету прийняли участь в написанні 

Всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності-2022. 

Традиційно на географічному факультеті проводиться Вечір кіно. 

Студенти геофаку приймали участь у таких загальноуніверситетських 

заходах як: фестиваль-конкурс “Осіння школа профорга 2022”, “Фестиваль 

талантів - 2022” за що були відзначені відповідними нагородами та 

додатковими балами в рейтингу. 

Волонтерство викладачів та студентів, було і є надзвичайно активним, 

від організованого факультетом, кафедрами чи студентською профспілкою до 

індивідуального. Це збір коштів для ЗСУ, збір коштів на конкретні потреби 
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захисників України, безпосередня допомога в організації харчування 

військовослужбовцям підрозділів територіальної оборони та переселенців, 

благодійні екскурсії для переселенців та гостей міста, наукові пікніки для 

переселенців, закупівля ліків для колег з тимчасово окупованих територій, 

надання транспортних послуг та ін. 

Проблемними залишаються умови проживання в гуртожитку та 

пасивність деяких студентів у культурному, спортивному та громадському 

житті університету загалом і факультету зокрема. 

Здійснено ремонтні роботи в аудиторіях та приміщеннях 26, 26 а,30, 31, 

31а, 2, одного приміщення ґрунтово-геохімічної лабораторії, 8 і 8а та окремих 

коридорних приміщеннях географічного факультету. Підведено 

теплопостачання студ.простору «Екватор» (служба центрального опалення 

ЧНУ, кошти ЧНУ). Здійснено поверхневе водовідведення у зливовій мережі 

корпусу №4 (служба водопостачання та водовідведення). Проведено ремонтні 

роботи частини вікон та дверей корпусу №4 (переважна більшість 

пофарбована техн. працівницями та столярами корпусу №4, комендант 

Дрогомирецький І.А.). На базі польових практик «Мигово» змонтовано стіл 

(20 посадкових місць) та двічі здійснено сінокосіння. 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. Здійснено 

утеплення вікон. В корпусі №4 встановлено внутрішнє відеоспостереження 

(відеокамера за кошти УГТ). Факультет долучився до облаштування сховища 

в корпусі №5. 

3. Здобутки і проблеми кафедр географічного факультету 

3.1. Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії 

Досягнення 

2022 

1 Захисти кандидатських 

дисертацій 

- 

 

2 Акредитації та відкриття 

спеціальностей 

Здійснено перший набір на спеціальність «Геосистеми та 

георизики», Науки про Землю 

3 Участь в міжнародних 

проектах 
1. “Environment and culture of the Gravettian and 

Epigravettian gatherers and hunters in the Middle 

Dniester valley”. grant of National Science Centre, 

Poland, Marta Połtowicz-Bobak, (2019-2022). Проект 

2018/31/B/HS3/03125, грант Національного наукового 

центру Польщі. Учасники: Б.Т. Рідуш, Поп’юк Я.А. 
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1. 2. Phylogeography, genetic diversity and habitats 

of occurence of moose (Alces alces) in Eurasia in 

Late Pleistocene and Holocene» 2019-2022, грант 

Національного наукового центру Польщі 

Учасник: Б.Т. Рідуш. 
4 Закордонне стажування Рідуш Богдан  

- міжнародне стажування в Яському університеті 

імені Александра Іона Куза (м. Яси, Румунія) за 

програмою міжнародної мобільності для тренінгу 

“Erasmus+ Staff Training Mobility” в галузі “Географія 

та Геологія”, з 4 по 8 квітня 2022;  

- міжнародне стажування у Вроцлавському 

університеті (м. Вроцлав, Польща)  за програмою 

міжнародної мобільності для викладання (8 годин) 

“STAFF TEACHING MOBILITY” Erasmus+ (з 11 

липня по 15 липня 2022 року); 

 - міжнародне стажування  для викладання у  

міжнародному дослідницькому таборі «Літня школа 

карсту і спелеології» та археологічно-

палеонтологічних розкопок в печері Раніферовій в м. 

Сулішовіце (Краківсько-Ченстоховська Юра), з 11 

липня по 31 липня 2022 року. 

Холявчук Дарія - наукове стажування в межах 

індивідуального міжнародного гранту JESH Ukraine 

під егідою  Австрійської академії наук в Університеті 

м. Іннсбрук на тему “Снігові лавини в Українських 

Карпатах на  тлі кліматичних змін “ з 5 серпня по 5 

жовтня 2022 р 

Поп’юк Яна - міжнародне стажування у 

Вроцлавському університеті (м. Вроцлав, Польща)  за 

програмою міжнародної мобільності для викладання 

(8 годин)  “STAFF TEACHING MOBILITY” Erasmus+ 

(з 11 - 15 липня 2022 року), а також міжнародного 

дослідницького табору «Літня школа карсту і 

спелеології» та археологічно-палеонтологічних 

розкопок в печері Раніферовій в м. Сулішовіце 

(Краківсько-Ченстоховська Юра), з 11 липня по 31 

липня 2022 року.  
5 Закордонне стажування 

студентів 
Участь в міжнародному дослідницькому таборі 

«Літня школа карсту і спелеології» та археологічно-

палеонтологічних розкопок в печері Раніферовій в м. 

Сулішовіце (Краківсько-Ченстоховська Юра), з 11 

липня по 31 липня 2022 року. – 8 студентів кафедри 1 

і 2 курсів. 
6 Наукова співпраця із 

закордонними науковими 

центрами 

Рідуш Б. 

- наукова співпраця з кафедрою палеозоології 

https://ibs.bialowieza.pl/en/projects/phylogeography-genetic-diversity-and-habitats-of-occurence-of-moose-alces-alces-in-eurasia-in-late-pleistocene-and-holocene/
https://ibs.bialowieza.pl/en/projects/phylogeography-genetic-diversity-and-habitats-of-occurence-of-moose-alces-alces-in-eurasia-in-late-pleistocene-and-holocene/
https://ibs.bialowieza.pl/en/projects/phylogeography-genetic-diversity-and-habitats-of-occurence-of-moose-alces-alces-in-eurasia-in-late-pleistocene-and-holocene/
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Вроцлавського університету (опубліковано 3 спільні 

статті з бази Scopus, ще 2 статті готуються до 

публікації); 

- наукова співпраця з Університетом Коімбра 

(Португалія) (готується публікація); 

- наукова співпраця з університетом Бабеш-Боліай (м. 

Клуж-Напока, Румунія) (опубілкована спільна стаття 

за результатами проекту, серед авторів Д.Холявчук, Б. 

Рідуш, О. Рідуш). 

- наукова співпраця з Palaeogenetics Group, Institute of 

Organismic and Molecular Evolution (iomE), Johannes 

Gutenberg University Mainz; 55099 Mainz, Germany 

(спільна стаття подана до друку). 
Холявчук Д. 

- Університеті м. Іннсбрук(Австрія) 
7 Участь у закордонних 

конференціях 

7-ма Міжнародна конференції з регіональної динаміки 

клімату «Зміни клімату та довкілля в Центральній та 

Східній Європі» (CECCEE 2022), Ватра-Дорней 

(Сучавський повіт, Румунія) з 24 по 27 листопада 2022 

року. – Рідуш Б., Поп’юк Я., Шкаєва Д. (аспірантка) 

8 Організація відеостудії 

«Цілком природно» 

Затверджено Положення про відеостудію (кер. Кирилюк 

С.) «Цілком природно» 

9 Монографії Добинда І.П. (2022). – 1 (подана до друку) 

 

10 Публікації у Scopus & WoS Рідуш Б. – 4 публ. в т.ч. розділ до монографії, (+ 1 подана 

до друку і +1 буде подана до друку в грудні), Холявчук Д. 

– 2 публ., Ходан Г.Д. – 1 публ., Рідуш О. – 1 публ. (разом 

7 публ.) 

11 Навчальні посібники 1. Кирилюк, С.М., Холявчук, Д.І. (2022). Фізико-

географічна номенклатура Африки (берегова лінія). 

Чернівці : Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича, 228. 

https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5359 

2. Рідуш, Б.Т., Холявчук, Д.І., Кирилюк, С.М., 

Добинда, І.П., Ходан, Г.Д., Поп’юк, Я.А., Проскурняк, 

М.М., Чернега, П.І., Годзінська, І.Л., Присакар, В.Б., 

Самашко, А.Ф., Круль В.П. (2022). Навчальні 

програми. Спеціальності 106 «Географія», 014.07 

«Середня освіта (Географія)». Освітній рівень перший 

(бакалаврський) : навчально-методичний посібник. 

Чернівці : Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича, 256. 

https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5358 

3. Чернега, П.І., Годзінська, І.Л. (2022). Загальна 

геологія: практичний курс: навчальний посібник. 

Чернівці : Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича, 140. 

https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5359
https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/5358
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https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5499 

Проблеми 
1 Брак лабораторного 

обладнання  

 

2 Брак лабораторних площ (для 

зберігання палеонтологічних, 

та дендрохронологічних 

колекцій (фондів)) 

 

3 Відсутність кафедральної 

навчальної ГІС-лабораторії 

(посилений комп’ютерний 

клас) 

 

4 Відсутність ліцензійного 

програмного забезпечення 

ГІС 

 

 

3.2. Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту 

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту у 2021-

2022 навчальному році за результатами загально університетського конкурсу 

(2019-2021 р.р.) зайняла 13 місце за гуманітарною, 16 місце – за навчальною, 

35 місце за науковою і науково-технічною діяльністю у ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича. 37 місце у розрахунку на 15 викладачів є помилковим, 

оскільки за діючою методикою рейтинг визначається на кількість штатних 

посад. Отже, 13,16 і 35 місця кафедри у підсумку виводять її на 20 осереднене 

місце в університеті (3997,7 балів). У минулому рейтингу кафедра мала 57-й 

результат (2018-2020 р.р.). Істотні зміни на краще. 

Головні результати: 

- 27 квітня 2022 р. Вінтоняк А.М. виданий диплом доктора філософії за 

спеціальністю 103 "Науки про Землю" (наук. керівник – проф. В.Руденко); 

- у січні 2022 р. успішно завершено виконання гранту Альбертського 

університету (Канада) "Професор Мирон Кордуба – українська географічна 

спадщина" з виданням монографії під одноіменною назвою (Руденко В.П., 

Грек К.В.); 

- доц. Чубрей О.С. – виконавець проекту міжнародної технічної допомоги 

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)», що 

фінансується Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України щодо 

Гуманітарного та Технічно-Економічного Співробітництва, який 

впроваджується компанією «Global Communities» та діє на підставі протоколу 

про співробітництво між Глибоцькою селищною радою та Програмою DOBRE 

в Україні. Строк реалізації Програми DOBRE з 10 грудня 2020 року по 30 

вересня 2022 р.  

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5499
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- доц. Чубрей О.С. - виконавець міжнародного проєкту в рамках Спільної 

Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2023 р.р. «Транскордонна 

освітня мережа між Ботошанським повітом (Румунія) та Глибоцьким районом 

(Україна)», ідентифікаційний номер 2SOFT/1.1/112, номер реєстраційної 

картки 4334, що фінансується за рахунок гранту Європейського Союзу; 

- викладачі кафедри – доц. Данілова О.М., асист. Паламарюк М.Ю., 

Єремія Г.І., доц. Чубрей О.С. пройшли міжнародні стажування відповідно у 

Європейському університеті Віадріна (Франкфурт на Одері, Німеччина), 

Сучавському університеті "Штефан чел Маре" (Румунія), Польсько-

українській фундації "Інститут Міжнародної Академічної та Наукової 

Співпраці"; 

- колектив кафедри доклав чимало зусиль для успішної акредитації 

освітньої програми "Середня освіта (Географія)" першого (бакалаврського) 

рівня перед Національним агентством з забезпечення якості вищої освіти 

України (гарант – доц. Чубрей О.С.); 

- за ініціативи Єремії Г.І. та Підгірної В.Н. 25 травня 2022 р. відбувся 

загальноуніверситетський круглий стіл на тему "Стратегія розвитку ринку 

туристичного бізнесу м. Чернівці" за участю міського голови Романа Клічука 

та ректора університету Романа Петришина; 

- ведуться інтенсивні роботи щодо акредитації ОПП "Менеджмент 

туристичної індустрії" рівнів магістр та бакалавр (гаранти доц. Бучко Ж.І., доц. 

Підгірна В.Н.). Розпочинається така ж робота і по ОНП "Географія" третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти (гарант Руденко В.П.). 

Колектив кафедри економічної географії та екологічного менеджменту 

у 2022-2023 навч. році постав перед необхідністю невідкладного розв’язання 

таких складних проблем, як: 

- Перша – кадрова. Здійснивши успішно вступну кампанію і набравши 

(згідно з даними деканату геофаку на 07.11.2022 р.) на навчання на 12 магістрів 

стаціонару більше ніж у 2021-2022 навчальному році (кількість бакалаврів при 

цьому залишилася незмінною  - 98 осіб), кафедра втратила у порівнянні з 

минулим роком 1,25 ставки викладачів. Тобто при прирості контингенту 

студентів у 110 % маємо скорочення викладацьких ставок до 87,5 %. 

Очевидно, це слід якимось чином пояснювати членам трудового колективу, 

адже по геофаку загалом при зростанні кількості студентів на 116% маємо 

приріст викладацьких ставок (без аспірантських) на 106 %. Чому ж по кафедрі 

при прирості здобувачів на 110 % маємо скорочення викладачів у порівнянні з 

попереднім роком до 87,5 %? Адже у структурі, змісті навчального процесу 

кафедри якихось істотних змін не відбулося. 

-  Друга проблема, напряму пов’язана з війною Росії проти України. Уже 

на початку березня 2022 р. доценти В.Я. Вацеба та К.П. Наконечний пішли 
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добровольцями у Збройні Сили України, записавшись до лав Територіальної 

оборони України. Цей патріотичний почин – майже 1/5 від викладацького 

складу кафедри. Очевидно, жодна інша кафедра університету не має такої 

кількості захисників у своєму складі. Весь другий семестр викладачі кафедри, 

що залишились у навчальному семестрі добросовісно і безоплатно 

забезпечували виконання освітніх програм у повному обсязі. Це ж вони 

роблять і нині. Ректорат своїм рішенням сплачує заробітну плату 

тероборонцям. Що буде при їх поверненні в університет? Кафедра економічної 

географії та екологічного менеджменту при нинішньому середньому 

забезпеченні зарплатою викладача у 0,875 ставки перейде на 0,729 ставки? 

Очевидно, в умовах війни слід подумати про працевлаштування наших 

оборонців (при їх поверненні у колектив) якщо не на 

загальноуніверситетському, то, принаймні, на загальнофакультетському рівні. 

Чи є у цих умовах справедливим масштабне сумісництво викладачів, коли на 

сусідній дружній кафедрі висококваліфіковані доценти-воїни працюватимуть 

на 0,75% ставки? 

- Третя проблема кафедри – недостатня увага працівників до участі у 

міжнародних грантових проєктах. Сьогодні співпраця з закордонними 

колегами могла б у значній мірі підтримати як науковий, так і фінансовий стан 

її виконавців. 

 

3.3. Кафедра географії України та регіоналістики 

У 2022 році розпочався новий етап розвитку та функціонування кафедри 

географії України та регіоналістики у зв’язку із приєднанням до неї кафедри 

гідрометеорології та водних ресурсів. Таким чином новосформована кафедра 

є випусковою за такими спеціальностями та освітніми програмами: 

1) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: 

➢ галузь знань 10 – Природничі науки: 

✓ спеціальність 106 – Географія: 

• ОПП «Географія»; 

• ОПП «Регіональний розвиток і просторове планування»; 

✓ спеціальність 103 – Науки про Землю: 

• ОПП «Гідрометеорологія»; 

2) на другому (магістерському) рівні вищої освіти: 

➢ галузь знань 10 – Природничі науки: 

✓ спеціальність 106 – Географія: 

• ОПП «Географія»; 

• ОПП «Регіональний розвиток і просторове планування»; 
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✓ спеціальність 103 – Науки про Землю: 

• ОПП «Гідрологія»; 

3) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти: 

➢ галузь знань 10 – Природничі науки: 

✓ спеціальність 106 – Географія: 

• ОНП «Географія». 

Також викладачі кафедри обслуговують такі спеціальності та освітньо-

професійні програми, як 014.07 – Середня освіта (географія): ОПП 

«Географія»; 103 – Науки про Землю: ОПП «Геосистеми та георизики»; 101 – 

Екологія: ОПП «Екологія». 

У загальноуніверситетському рейтингу кафедра географії України та 

регіоналістики у 2022 році посіла 3 місце, а кафедра гідрометеорології та 

водних ресурсів – 64 місце. Якщо брати вже пересічний показник обох кафедр 

то об’єднана кафедра посідає 19 місце в цьому рейтингу. 

На кафедрі ведеться активна робота із залученням студентів до наукової, 

громадської та спортивної діяльності. Зокрема на кафедрі функціонують два 

студентських наукових гуртки: «Географії України» (47 активних членів 

гуртка) та гідрологічний (21 активний член гуртка). Впродовж року 

студентами кафедри опубліковано 15 наукових тез за результатами 

студентських досліджень. 

Студенти кафедри впродовж всієї війни України із рф є активними 

волонтерами, які допомагали розвантажувати та укомплектовувати 

гуманітарні вантажі в м. Чернівці, а також і в Італії (Яцько Аня) та Чехії 

(Краснюк Ангеліна). Також студенти постійно донатили на ЗСУ, зокрема для 

викладача кафедри Білоуса Ю.О. 

У 2022 році на кафедрі досить успішно була проведена вступна 

компанія. Проте хочеться відмітити, що на першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти кількість абітурієнтів на ОПП «Регіональний розвиток і 

просторове планування» скоротилася (в порівнянні із вступом 2021 року) із 30 

осіб до 23 осіб, на ОПП «Гідрометеорологія» зросла із 8 до 21 студента; на 

ОПП «Географія» відбулося також незначне скорочення контингенту із 11 до 

9 осіб.  На другому (магістерському) рівні вищої освіти відбулося зростання 

контингенту студентів на всіх трьох освітніх програмах: зокрема на ОПП 

«Регіональний розвиток і просторове планування» із 5 осіб до 40 осіб, на ОПП 

«Гідрометеорологія» зросла із 10 до 18 студента; на ОПП «Географія» із 0 до 

14 осіб. У листопаді місяці кафедра розпочала профорієнтаційну роботу із 
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учнями 10-11 класів загальноосвітніх закладів Чернівецької області, а з лютого 

місяця планується залучення й інших регіонів України.  

У 2022 році три освітньо-професійні програми кафедри отримали 

сертифікати про успішне проходження акредитації, а саме на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти: ОПП «Гідрометеорологія» та на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти: ОПП «Регіональний розвиток і 

просторове планування» та ОПП «Гідрологія». Важливим завданням на 

кафедрі є проходження акредитації у 2023-2024 н.р. на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти: ОПП «Регіональний розвиток і 

просторове планування»; на другому (магістерському) рівні вищої освіти: 

ОПП «Географія» та на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти: 

ОПП «Географія». 

В 27-30 аудиторіях дороблено ремонт та облаштовано аудиторію та 

консультаційний центр з питань розвитку громад та територій новими 

меблями (за рахунок спонсорських коштів).  

У 2022 році викладачами об’єднаної кафедри географії України та 

регіоналістики опубліковано 3 статті в журналах, що індексується у Web of 

Science; 9 статей у фахових журналах категорії Б та видано 1 навчально-

методичний посібник. Викладачі кафедри брали активну участь у 

міжнародних та всеукраїнських конференціях (10 публікацій та 14 виступів).  

Асистент кафедри Білоус Ю.О., який від 25 лютого 2022 року 

мобілізований до ЗСУ, отримав 27 квітня диплом доктора філософії (PhD).  

Колектив кафедри географії України та регіоналістики ЧНУ імені Юрія 

Федьковича має тісні зв’язки, співпрацює з багатьма колективами інших ЗВО 

України та наукових установ, перш за все Інституту географії НАН України, 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського 

національного університету імені Івана Франка, Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна, Одеського національного університету імені 

Іллі Мечникова та багатьох інших. Також така співпраця ведеться і з ЗВО 

інших держав. 

Проте, попри загальний позитивний розвиток кафедри, склалося 

чимало проблем для успішної реалізації освітнього процесу та наукової 

діяльності на кафедрі. Серед таких проблем варто відмітити найголовніші: 

1) необхідність створення комп’ютерного класу (ауд.30 вже 

підготовлена); 

2) відсутність ліцензійних ГІС пакетів, які використовуються в 

освітньому процесі; 
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3) повноцінне функціонування лабораторії гідрометеорології та 

регіонального розвитку; 

4) налагодження механізму надання консультативних послуг з питань 

розвитку громад та територій, а також проведення стажування для працівників 

громад, департаментів тощо; 

5) відсутність технічного устаткування для проведення навчальних 

практик, що закріпленні за кафедрою та проведення лабораторних занять на 

кафедрі; 

6) необхідність посилення, через міжнародний відділ Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, участі студентів у 

міжнародних грантових програмах; взаємообмінах між ЗВО; стажуванні 

викладачів та інших видах міжнародної наукової, освітньої та гуманітарної 

діяльності. 

3.4. Кафедра геодезії, картографії та управління територіями 

Асистентом Дарчуком К.В. з 24 січня 2022 по 04 березня 2022 року було 

пройдене  міжнародне онлайн-cтажування у Вищому Семінаріумі Духового 

університету Кардинала Вишинського (м. Варшава, Польща) на тему 

«Академічна доброчесність» в обсязі 6 кредитів (180 годин) (наказ № 15-від 

від «20» січня 2022 року). 

Професором Сухим П.О., доцентом Мельником А.А., асистентами 

Ранським М.П. та Одинською Л.М. було пройдене стажування у 

Чернівецькій філії ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою» (м. Чернівці) з 15 лютого по 30 березня  2022 року. 

Асистенту Дарчуку Костянтину 6 червня 2022 року, наказом МОН 

України № 530 було присвоєно вчене звання доцента кафедри геодезії, 

картографії та управління територіями. 

За 2022 рік студенти кафедри брали активну участь в роботі 

студентської наукової конференції ЧНУ імені Ю. Федьковича 19 квітня 

2022 року – 17 виступів (наукові керівники дослідницьких робіт: Сухий П.О., 

Мельник А.А., Білокриницький С.М., Дарчук К.В., Дутчак С.В., Сабадаш В.І.). 

У 2022 році активно проводилась наукова та навчально-методична 

робота кафедри, із публікацією наступних праць: 

Явкін В.Г., Мельник А.А. Функціонування річково-басейнових систем під 

впливом природокористування : монографія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-

т, 2022. 232с. ISBN : 978-966-423-454-0.    

Сухий П.О., Дарчук К.В., Мельник А.А., Сабадаш В.І. Основи 

територіального проектування та районного планування територій населених 
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пунктів: тестові завдання. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. 

Федьковича, 2022. 80 с. 

Сухий П.О., Білокриницький С.М. Сабадаш В.І. Проектування доріг 

місцевого значення : тестові завдання. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. 

Ю. Федьковича,  2022. 52 с. 

Сухий П.О., Дарчук К.В., Мельник А.А., Сабадаш В.І. Територіальне 

проектування та районне планування : тестові завдання. Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича,  2022. 124 с. 

Мельник А.А. Математична обробка геодезичних  вимірів : навч.посіб. 

Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича,  2022. 160 с. 

Yuriy YUSHCHENKO, Mykola PASICHNYK, Kostiantyn DARCHUK, Ivan 

KOSTASHCHUK, Oleksandr ZAKREVSKYI. Contemporary Geoinformation 

Technologies in Postmodern Education of Geographers, Hydrometeorologists, Land 

Surveyors. Contemporary Geoinformation Technologies in Postmodern Education. 

2022, Volume 13, Issue 2, pages: 409-429. 

Kilinska K. Y., Zaiachuk M. D., Suhy P. O., Bryk S. D., Atamaniuk Y. D., Smyk 

O. S. Tourism and farming in the polonynas of the Carpathian region of Ukraine (on 

the example of Chernivtsi Oblast) // Journal of Geology, Geography and 

Geoecology.- Volume 31 (2), 2022, 311–320. 

С. Білокриницький, К. Дарчук, А. Степанченко. Геодезичне забезпечення 

Тернопільської області. Науковий вісник Чернівецького університету : 

Географія. Випуск 838,2022. С.5-12. 

Тревого , П. Сухий , С. Білокриницький, К. Дарчук. Геодезичне 

забезпечення території Чернівецької області (історія, сучасний стан). Збірник 

наукових  праць «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». 

Вид. НУ «Львівська політехніка», випуск І(43), 2022, С. 41-47. 

Мельник А.А., Ячнюк М.О.  Застосування геоінформаційних технологій для 

спостереження за лісовим покривом. Науковий вісник Херсонського державного 

університету: збірник наукових праць. Серія: Географічні науки. 2022. Вип. 16. 

С. 32-39. 

Мельник А.А., Ячнюк М.О. Використання ГІС при дослідженні 

горизонтальних зміщень русла річки Сірет. Географія та туризм: науковий 

журнал. Ред. кол.: Запотоцький С.П. та ін.  К.: Альфа-ПІК, 2022.  Вип. 67. С. 47-

53. 

Мельник А.А., Ячнюк М.О. Використання даних ДЗЗ та ГІС-технологій при 

спостереженні за руслами річок. VIII Міжнародна науково-практична 
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конференція “TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND 

EDUCATION” (м. Харків, 26-28 лютого 2022 р.). Харків: 2022. С. 346-350. 

Мельник А.А., Сухий П.О., Ячнюк М.О.   Використання ГІС при моніторингу 

лісового покриву. 

Географія  та  екологія:  наука  і  освіта  :   зб.  матеріалів  ІХ  Всеукр.  наук. 

-  практ. конф.  (з  міжнар.  участю),  м.  Умань,  9-

10  чер.  2022  р.  Уманський  держ.  пед.  ун-т імені  Павла  Тичини,  Ін-

т  педагогіки  НАПН  України,  Вінницький  держ.  пед.  ун-т 

імені  Михайла  Коцюбинського  [та  ін.]  ;  [редкол:  Браславська  О.  В.  (відпо

в.  ред.), Денисик Г. І. [та ін.].  Умань : Візаві, 2022. С. 109-112. 

Здобутки кафедри  геодезії, картографії та управління територіями 

- більш ширше використання хмарних середовищ, інтернет-комунікацій, 

Moodle та Google-сервісів викладачами кафедри; 

- тісні та дружні відносини кафедри із іншими підрозділами факультету; 

- зазвичай наявна чітка й зрозуміла координація кафедральних дій, щодо 

задач які поступають із вищих рангів. 

- продовження робіт з облаштування тематичних аудиторних приміщень 

(аудиторія №2); 

- збільшення пріоритетності молодшого викладацького покоління; 

- активна допомога та участь деканату у вступній й агітаційній роботі, із 

триманням на контролі списку потенційних вступників; 

- належне матеріально-технічне оснащення кафедри сучасними 

геодезичними та фотограмметричними приладами; 

Проблеми кафедри геодезії, картографії та управління територіями: 

- у зв’язку із недосконалістю обчислення ставок навчально-допоміжного 

персоналу, а також інших причин, було втрачено: 

- 0,5 лаборантської ставки, доводячи показник до 2,5 одиниць НДП. Хоча 

є необхідність у більшій кількості працівників НДП, враховуючи значну 

кількість лабораторних занять (1400 год) та особливо літніх навчальних 

геодезичних практик (700 год); 

- частину штатної одиниці (0,75 ставки) лаборанта комп’ютерного 

класу. Таким чином відбувається незрозуміла ситуація, коли 

матеріально-відповідальною особою є представник кафедри, 

матеріальне забезпечення комп’ютерного класу закріплено за 

кафедрою, а обслуговують його інші підрозділи факультету; 

- недофінансування заробітної плати, насамперед, сумісникам; 
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- потребує обговорення доцільності проміжних рубіжних модуль-

контролів, хоча б для середніх та старших курсів, так як їхній зміст не 

завжди відповідає кінцевим результатам роботи студента, та й в цілому, 

функцію контролю оцінювання студентів не виконує; 

- працівники кафедри, як і інші підрозділи факультету, загрузли у 

паперовій роботі (оновлення формату силабусів, Moodle, робочих 

програм, репозитарію, Scholar, акредитаційних справ). На неї  

затрачається значна частина часу та зусиль, що іноді заважає займатися 

освітньою та науковою діяльністю; 

- все ще залишається проблема перенесення частини деканатських 

обов’язків на кафедри; 

- повністю або часткова відсутність в значній частині ОП факультету, 

ключових й актуальних дисциплін (або читання їх не профільними 

кафедрами), зокрема, геоінформатики, топографії, картографії, ДЗЗ 

тощо. 

3.5. Кафедра географії та менеджменту туризму 

Кадри 

У вересні 2022 року до кафедри географії та менеджменту туризму була 

приєднана кафедри соціальної географії та рекреаційного 

природокористування. За кілька останніх років на об’єднаній тепер кафедрі 

був значно підсилений кадровий потенціал: доцент Король О.Д., завідувач 

кафедри у листопаді 2020 року захистив докторську дисертацію на тему 

«Міжнародні туристичні потоки: суспільно-географічні аспекти формування 

та геопросторовий розподіл». До того, у жовтні 2019 р., доцентка Бучко Ж.І., 

захистила докторську дисертацію на тему «Транскордонні рекреаційно-

туристичні комплекси України: методологія дослідження та пріоритети 

розвитку». Сьогодні на кафедрі працює 3 доктори наук, з яких 1 професор і 2 

доценти; 9 кандидатів наук, з них 7 доцентів і 2 асистенти. 

Таким чином кафедра повною мірою забезпечена кадрами. 

Освітні програми 

Кафедра є випусковою за двома бакалаврськими та однією 

магістерською освітніми програмами  спеціальності 242 «Туризм». 

У 2020 р. ОП «Міжнародний туризм» проходила акредитацію та 

отримала умовну акредитацію (рішення НАЗЯВО від 23.07.2020 р. за 

наслідками розгляду акредитаційної справи № 0465/АС-20). У 2022 році ОП 

«Міжнародний туризм» отримала умовну (відкладену) акредитацію 

відповідно до Постанови КМУ від 16.03.2022 р. 

У листопаді 2022 р. на кафедрі була запроваджена нова магістерська 
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освітня програма «Міжнародний туризм і туроперейтинг», яка має замінити 

існуючу ОП «Туризмознавство», що виявилася непопулярною серед студентів. 

Таким чином кафедра має завершений набір освітніх програм які доповнюють 

одна одну.  

Навчально-методичне забезпечення 

За кілька останніх років викладачами кафедри було опубліковано: 

1. Король О.Д. Основи туристського маркетингу. – 2-ге вид., перероб. і 

доп. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 144 с. ; 

2. Іванунік В.О., Явкін В.Г. Атрактивність рекреаційно-туристичних 

територій. – 2-ге вид., — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 248 

с.; 

3. Туризм: програмні матеріали з фахових дисциплін / за ред. О.Д. Короля, 

Ж.І. Бучко. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2021. – 

208 с.; 

4. Іванунік В.О. Туристичний менеджмент: навч. посіб. Чернівці : 

Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 240 с.  

Підготовлено до друку навчальні посібники з грифом університету: 

5. О.Д. Король, Т.Д. Скутар, Н.П. Аніпко, О.В. Руденко „Правове 

регулювання туристичної діяльності”, 2022 р.; 

6. Н.П. Аніпко, «Туристичне країнознавство. Західна та Північна Європа», 

2022 р. 

7. Круль Г.Я., Заячук О.Г. Організація і технологія надання послуг 

гостинності : навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Чернівці : 

Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 488 с. 

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4910 

8. О. Заячук, С. Брик Історія туризму : навч. посіб. Чернівці : Чернівец. нац. 

ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 200 с. 

Таким чином кафедра плідно працює над навчально-методичним 

забезпеченням спеціальності Туризм. 

Стажування за кордоном 

Відповідно до укладеної угоди з туристичним оператором «Каліпсо 

тур», студенти щороку проходять стажування на середземноморських 

курортах Туреччини. Учасники беруть участь у 6-місячній програмі 

стажування в даний час доступна в більш ніж 250 готелях Туреччини та 10 

провідних туристичних компаніях. Після успішного завершення стажування 

студенти отримують сертифікат, що підтверджує участь у програмі. 

Перспективи та проблеми 

Кафедра у 2023 році виходить на акредитацію ОП «Міжнародний 

туризм». У 2024 р. планується акредитація двох освітніх програм: 

https://drive.google.com/file/d/1jyjpGMojgBE17E-EMg7EqfYU6xlTme0u/view?usp=sharing
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бакалаврської «Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг»; магістерської 

«Міжнародний туризм і туроперейтинг».  

Таким чином головною перспективою та водночас проблемою для 

кафедри є акредитація цих трьох освітніх програм. Окрім того в планах 

кафедри відкриття лабораторії «Симуляції туристичної ситуації».  

 

4. Проблеми, виклики та завдання географічного факультету у 2023 році 

Викладачам і студентам географічного факультету у грудні 2022 р. було 

запропоновано пройти анонімне опитування в якому пропонувалось 

відповісти на два основні питання: перше стосується «недоліків в роботі 

декана», друге - «першочергових завдань на наступний рік») та питання «Якщо 

б вибори декана були сьогодні то Ви б проголосували за Заячука М. ?». 

Таблиця. Результати опитування 

 Основні недоліки в роботі Першочергові завдання на 

наступний рік 



49 

В 

 

И 

 

К 

 

Л 

 

А 

 

Д 

 

А 

 

Ч 

 

І 

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) 

 

 

 

З 23 респондентів на запитання 

«Якщо б вибори декана були 

сьогодні то Ви б проголосували 

за Заячука М.? 

22 – «За» 

1 – «Проти» 

- 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; 

- продовжувати справедливо керувати 

факультетом; 

- міцного здоров'я продовжувати очолювати 

факультет; 

- 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; 
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- 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 факультету 

(не першочергово, але бажано. 

С 

Т 

У 

Д 

Е 

Н 

Т 

И 

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) 

 

З 70 респондентів на запитання 

«Якщо б вибори декана були 

сьогодні то Ви б проголосували 

за Заячука М.? 

68 – «За» 

- 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; 
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2 – «Проти» - коли переможемо наступного року, то 

організувати поїздку для всіх студентів та 

викладачів кудись; 

- відпочити і з новими силами приступати до 

навчального  процесу; 

- відкриття їдальні; 

- більше спілкування із студентами; 

- розвиток факультету; 

- опалення в університеті, дуже холодно; 

- покращення матеріального та технічного 

забезпечення факультету; 

- все і так чудово; 

- докладання зусиль щоб було очне навчання; 

- потрібно змінити інтер'єр факультету. Це 

напевно не до декана потрібно звертатись, але 

все ж таки; 

- 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; 

- те, що і завжди; 

- всі дії для покращення роботи студентського 

життя в університеті; 

- добре організувати дистанційне навчання; 

- порядок; 

- слідкування за організацією навчального 

процесу; 

- аналіз успішності навчання студентів; 

- поставити більше лавочок в коридорах бо 

майже завжди нема куди сісти. 

Аналіз сучасного стану географічного факультету, зазначені кафедрами 

проблеми та результати анонімного опитування, сукупно вказують на 

наявність таких основних проблем та викликів: 

1. Штат допоміжного персоналу у навчально-науковій геофізичній 

обсерваторії, базі польових практик «Мигово», комп’ютерному класі (декан, 

зав.кафедрами); 
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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 - ОП «Менеджмент туристичної 

індустрії» (перший і другий рівні), ОП «Міжнародний туризм» (перший 

рівень); ОП "Регіональний розвиток і просторове планування" (перший 

рівень); ОП "Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг" (перший рівень); 

ОП "Геодезія та землеустрій" (перший рівень); ОП "Географія" (другий 

рівень); ОП "Міжнародний туризм і туроперейтинг» (другий рівень); ОП 

"Геодезія" (другий рівень) та ОП «Географія» (третій рівень) (декан, 

заст.декана, зав.кафедрами, гаранти ОП, методична рада та навчально-

методична комісія факультету); 

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); 
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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); 

101 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);  

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) (профільний 

заст.декана, зав.кафедрою, методична рада та навчально-методична комісія 

факультету); 

16. Доступність навчального корпусу для осіб з особливими потребами 

(профільний заст.декана); 
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17. Малокомплектність академічних груп та дублювання освітніх 

компонентів на різних освітніх програмах (профільний заст.декана, 

зав.кафедрою, 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); 

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). 
 

Виконання передвиборної програми: 

Стратегії географічного факультету ЧНУ 

( короткострокове та середньострокове планування) 
 Завдання та дії Орієнтовні 

терміни 

реалізації 

Виконання 

Ціль №1. Покращення 

іміджу географічного 

факультету ЧНУ, 

профорієнтаційної 

роботи та посилення 

публічного 

представництва 

1.1. Активна маркетингова 

діяльність, в т.ч. 

стимулююча та 

конверсійна. 

постійно Постійно 

виконується 

1.2. Активний брендинг. постійно Постійно 

виконується 

1.3. Створення таргетованої 

рекламної кампанії. 

Лютий – 

липень  

Постійно 

виконується 

1.4. Залучення викладачів та 

студентів до публічних 

муніципальних та 

регіональних заходів, 

посилення суспільної місії.  

постійно Постійно 

виконується 
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1.5. Створення бази даних 

випускників та асоціації 

випускників географічного 

факультету (в т.ч. і 

офіційних громадських 

організацій). 

квітень 2021; 

оновлення 

постійно 

Виконано 

окрім 

офіційної 

громадської 

організації 

1.6. Активізація 

профорієнтаційної роботи 

викладачів (наукові пікніки, 

літні школи, ярмарки 

професій, заклади загальної 

середньої освіти, МБАНУ, 

ЗВО І та ІІ р.а.). 

постійно Постійно 

виконується 

окрім, в т.ч. і 

літня школа 

1.7 Залучення студентів до 

профорієнтаційної роботи 

та роботи в приймальній 

комісії (в т.ч. тьюторство, 

створення телеграмканалу й 

сторінки на сайті 

«Абітурієнт 2021..» і т.ін, 

соцмережі; літні школи 

тощо). 

березень - 

серпень 

Виконано 

окрім літньої 

школи 

1.8. Підтримка 

волонтерської діяльності.  

постійно Постійно 

виконується 

1.9. Вивчення можливостей 

створення YouTube каналу 

географічного факультету. 

до травня 2021 виконано 

Ціль №2. 

Забезпечення якісної 

освітньої діяльності 

2.1 Чіткий розподіл 

повноважень та 

відповідальності всіх 

учасників освітнього 

процесу. 

лютий 2021; 

контроль 

постійно 

виконано 

2.2. Вдосконалення та 

розвиток освітньої 

діяльності відповідно до 

потреб ринку (в т.ч. 

співпраця з 

стейкхолдерами). 

постійно Постійно 

виконується 

2.3. Здійснення контролю за 

організацією навчальної та 

методичної роботи на 

факультеті (робота 

деканату, кафедр, 

навчально-методичних 

комісій, груп забезпечення 

ОП тощо). 

аудит роботи 

лютий 2021; 

контроль 

постійно 

Виконано, 

постійно 

виконується 
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2.4. Внутрішнє 

забезпечення якості вищої 

освіти (анонімні 

анкетування студентів щодо 

якості освіти, порушень 

академічної доброчесності, 

«Викладач очима 

студентів» та ін. 

постійно виконано 

2.5. Здійснення моніторингу 

та періодичного перегляду 

освітніх програм (в т.ч. 

забезпечення програмних 

результатів; навчальних 

програм; робочих 

навчальних програм; 

силабусів навчальних 

дисциплін, силабусів 

контрольних заходів; 

відповідності академічної і 

професійної кваліфікації 

викладачів певним 

дисциплінам; оновлення 

змісту навчальних 

дисциплін). 

серпень, 

січень 

Виконано, 

постійно 

виконується 

2.6. Забезпечення 

публічності інформації про 

освітні програми (зміна 

інформаційної архітектури 

сайту та щотижневий 

моніторинг його 

наповнення; введення 

системи пошуку). 

постійно Виконано, 

постійно 

виконується 

2.7. Відстеження якості 

наповнення платформи 

дистанційного навчання 

навчальними матеріалами. 

вересень, 

лютий 

Виконано, 

постійно 

виконується 

2.8. Підвищення 

ефективності практичної 

підготовки студентів (у т.ч. 

загальногеографічна, 

педагогічна та виробнича 

практики).  

постійно Виконано, 

постійно 

виконується 

2.9. Популяризація 

академічної доброчесності 

(заходи за участі 

працівників наукових 

постійно Виконано 

окрім зустрічі 

з експертами 

НАЗЯВО 
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бібліотек, експертів 

НАЗЯВО та ін.). 

2.10. Забезпечення 

функціонування курсів 

підвищення кваліфікації 

педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних 

працівників 

(функціонування існуючої 

ОП та впровадження нових 

ОП різного обсягу). 

постійно Виконано, 

постійно 

виконується 

Ціль №3. 

Гарантування 

студентоцентрованого 

навчання 

 

3.1. Регулярне проведення 

зустрічей працівників 

деканату зі студентами з 

метою врахування 

пропозицій і розв'язання 

проблем студентського 

життя (щотижневі зустрічі з 

деканом; електронна 

скринька довіри; зустрічі з 

заступниками декана; 

завідувачами кафедр, 

гарантами освітніх 

програм). 

постійно виконано 

3.2. Створення умов для 

посилення академічної 

мобільності здобувачів 

вищої освіти й викладачів, 

розробка програм для 

«подвійних дипломів». 

постійно В процесі 

погодження з 

Ясським 

університетом 

3.3. Заохочення здобувачів 

вищої освіти до участі в 

конкурсах на отримання 

грантів та стипендій. 

постійно Виконано, 

постійно 

виконується 

3.4. Реальне, а не удаване, 

формування індивідуальних 

освітніх траєкторій на 

кожній освітній програмі 

(реальний вибір навчальних 

дисциплін з можливістю 

ознайомлення з силабусом 

кожної дисципліни) 

серпень, 

січень 

виконано 

3.5. Забезпечення 

своєчасного оприлюднення 

та ознайомлення студентів з 

освітніми програмами, 

постійно Виконано, 

постійно 

виконується 
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силабусами навчальних 

дисциплін, результатами 

модульного контролю, 

анонімного оцінювання 

тощо. 

3.6. Належна освітня, 

організаційна, 

консультативна та 

соціальна підтримка 

студентів (в т.ч. створення 

належних умов і 

можливостей для надання 

індивідуальних графіків 

навчання студентам, які 

працевлаштовуються за 

фахом. 

постійно Виконано, 

постійно 

виконується 

3.7. Розширення 

можливостей сайту в 

напрямі зворотного зв'язку. 

травень 2021 Не виконано, 

за винятком 

Скриньки 

довіри 

3.8. Забезпечення реальної 

участі органів 

студентського 

самоврядування в 

управлінні факультетом. 

постійно Виконано 

частково 

Ціль №4. 

Підтримка наукової 

діяльності та активізація 

виховної роботи й 

міжнародної діяльності 

 

4.1. Створення умов для 

розширення напрямів і 

підвищення ефективності 

науково-дослідної роботи 

наукових, науково-

педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти. 

постійно Виконано, 

постійно 

виконується 

4.2. Активізація роботи 

Чернівецького відділення 

Українського географічного 

товариства (збільшення 

кількості; започаткування 

видання збірника наукових 

праць молодих учених 

Чернівецького відділення 

УГТ (магістерські студії)). 

до травня; 

видання двічі 

на рік 

Частково 

виконано 

4.3. Здійснення комплексу 

заходів щодо включення 

«Наукового вісника 

Чернівецького 

національного 

до грудня 2021 Виконано 
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університету. Серія: 

Географія» до переліку 

наукових фахових видань 

України. 

4.4 Активізація виховної 

роботи (в т.ч. відродження 

Кубку геофаку з 

мініфутболу, відродження 

студентського свята 

«Екватор», посилення 

змістової вимогливості до 

«Посвяти», «Зустрічі з 

випускниками», 

запровадження 

студентських змагань з 

кіберспорту, плавання та 

більярду). 

впродовж року Виконано 

частково 

4.5. Активне залучення 

студентів до наукової 

діяльності (студентські 

наукові гуртки, практичні 

розробки, інноваційні 

проєкти тощо), сприяння 

імплементації 

дослідницького компоненту 

в освітній процес. 

постійно Виконано 

частково 

4.6. Активізація 

міжнародних відносин (в 

т.ч. налагодження зв'язків з 

науковими установами та 

закладами вищої освіти 

Республіки Молдова). 

постійно Не виконано. 

Частково 

виконано з 

Румунією. 

4.7. Контроль за 

організацією наукової та 

виховної роботи. 

постійно Виконано, 

постійно 

виконується 

Ціль №5. 

Удосконалення форм 

управлінсько-

організаційної 

діяльності деканату та 

формування якісного 

освітнього середовища 

5.1. Посилення правової 

обізнаності та 

ознайомлення з 

нормативно-правовими 

актами локальної дії 

(широке обговорення, 

внесення пропозицій тощо). 

постійно виконано 

5.2. Впровадження 

електронного розкладу. 

Вересень 2021 виконано 

5.3. Оцінка можливостей 

впровадження 

травень Не виконано 
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Автоматизованої системи 

управління (в т.ч. 

«електронного деканату», 

«електронного кабінету 

студента» та ін.). 

5.4. Забезпечення 

ефективної роботи Вченої 

ради факультету та 

контроль за виконанням її 

рішень (попереднє 

оприлюднення проєктів 

рішень та звітів їх 

виконання). 

постійно Виконано, 

постійно 

виконується 

5.5.Чіткий розподіл 

повноважень та 

відповідальності всіх 

учасників освітнього 

процесу. 

лютий 2021; 

постійно 

Виконано 

частково 

5.6 Налагодження 

збалансованої співпраці між 

деканатом та кафедрами для 

вдосконалення освітнього, 

наукового та навчально-

методичного процесу (в т.ч. 

належного оперативного 

інформування). 

постійно Виконано, 

постійно 

виконується 

5.7. Створення 

студентського простору в 

навчальному корпусі (за 

результатом опитування 

студентів). 

опитування  

березень 2021 

виконано 

5.8. Утримання аудиторій, 

кабінетів, лабораторій, 

інших приміщень 

навчального корпусу (в т.ч. 

започаткування Інстаграм-

інформування «Гарячий 

ремонт») 

постійно; 

канал 

Інстаграм 

інформування 

з лютого 2021  

Частково 

виконано 

5.9. Оновлення 

комп'ютерної техніки та 

програмного забезпечення 

(моніторинг, заміна, 

спеціалізоване програмне 

забезпечення).  

моніторинг 

лютий – 

березень 2021 

Частково 

виконано 
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5.10. Створення сучасного 

мультимедійного класу 

(ауд. 26). 

до 1 лютого 

2022 

Не виконано 

5.11. Здійснення комплексу 

заходів щодо введення в 

експлуатацію бази 

навчальних практик  

«Мигово» (документація, 

добудова, спільне 

використання на засадах 

державно-приватного 

партнерства). 

відповідно до 

укладених 

договорів 

Не виконано 

5.12 Здійснення ремонтних 

робіт в гуртожитку. 

аудит до 

травня 2021 

Частково 

виконано 

Ціль №6. 

Представництво 

законних інтересів 

колективу 

географічного 

факультету 

 

6.1. Активна участь в 

обговоренні та вирішенні 

питань щодо удосконалення 

освітнього процесу, 

науково-дослідної роботи 

тощо. 

постійно Виконано, 

постійно 

виконується 

6.2. Відстоювання позицій 

внутрішньої фінансової 

децентралізації. 

постійно Частково 

виконано 

6.3. Прогнозування ставок 

по кожній з кафедр на 

основі індикативного 

планування. 

квітень, 

жовтень 

Частково 

виконано 

6.4. Активна участь у 

процесі встановлення 

нормативів чисельності 

осіб, які навчаються, на 

одну посаду науково-

педагогічного та наукового 

працівника. 

постійно Частково 

виконано 
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Щира подяка за єдність та допомогу в такий складний для нашої 

України час. Для нас всіх це час соборності і самоідентичності, час боротьби 

і становлення, час самовідданої роботи заради майбутнього!!! 

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 

 


