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1. Загальний огляд 

Колектив викладачів, співробітників, студентів географічного факультету 

у 2021 році втратив видатного фахівця, науковця, завідувача кафедри фізичної 

географії, геоморфології та палеогеографії, доктора географічних наук, 

професора КРУЛЯ ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА. 

Географічний факультет складається з деканату (3 шт.од), 7 кафедр (15 

шт.од. допоміжного персоналу та 53 шт.од. науково-педагогічних працівників), 

навчально-наукової обсерваторії (2 шт.од.), польової бази практик «Мигово» (1 

шт.од.) та комп'ютерних класів (2 шт.од.). Працює 60 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 48 

кандидатів наук (у відсотковому співвідношенні вищого складу ми перевищуємо 

загальноуніверситетський показник 83%). 17 викладачів мають сертифікати з 

володіння іноземною мовою, в т.ч. С1– 4 викладачі (англійська – Холявчук Д., 

Цепенда М., Пасічник М., румунська – Грицку В.), В2 – 9 викладачів (англійська 

- Рідуш Б., Мельник А., Кирилюк С., Андрусяк Н., Скутар Т., Брик С, Ємчук Т., 

Підгірна В., німецька – Костащук І., польська – Рідуш Б.,Добинда І.), В1 – 3 

викладачі (румунська – Холявчук Д., Скутар Т., англійська - Бурка В., Паланичко 

О.). 

Табл.1. Вікова структура викладацького складу (станом на 01.01.2022) 

N  Середній 

вік 

% 

молодих 

вчених 

(до 35 р.) 

1 ЧНУ ім.Ю.Федьковича 44 35 

2 Географічний ф-т 47,7 9,8 

3 Фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії 

49,3 12,5 

4 Економічної географії та екологічного 

менеджменту 

49,5 0 

5 Географії України та регіоналістики 40,5 33,3 

6 Географії та менеджменту туризму 48,2 0 

7 Гідрометеорології та водних ресурсів 51,3 0 

8 Геодезії, картографії та управління територіями 49,9 20 

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. 

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. 

 У 2021 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 «Географія» (бакалавр) до 

07.2026 (гарант Холявчук Д.), ОП «Гідрологія» (магістр) до 07.2027 (гарант 

Ющенко Ю.), ОП «Географія (Середня освіта) (магістр) до 07.2027 (гарант Рідуш 

Б.). 

 Зараз в процесі акредитаційної експертизи перебувають ОП «Регіональний 

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

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

(гарант Чубрей О.) та ОП «Міжнародний туризм» (повторно) (гарант Король О.) 

бакалаврського рівня, від результатів проходження знаною мірою залежить 

існування відповідних кафедр. Вже 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. 

 В цьому році викладачі географічного факультету успішно пройшли 

конкурсні відбори до числа міжнародних експертів ARACIS (Румунського 

Агентства Оцінювання Якості Вищої Освіти), що є членом Європейської 

асоціації із забезпечення якості вищої освіти (ENQA) – Рідуш Б.Т. та Холявчук 

Д.І. та експертів Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти 

України – Бучко Ж.І та Холявчук Д.І. 

 Вченою радою географічного факультету розроблено і затверджено цілий 

ряд засадничих документів, а саме: 

- Положення про географічний факультет; 

- Положення про Вчену раду географічного факультету; 

- Регламент Вченої ради географічного факультету; 

- Положення про постійну комісію з питань регламенту та кадрової 

політики при Вченій раді географічного факультету; 



- Положення про постійну комісію при Вченій раді географічного 

факультету з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності; 

- Положення про постійну комісію з питань навчально-методичної роботи 

при Вченій раді географічного факультету; 

- Положення про постійну комісію з гуманітарних питань та студентського 

самоврядування при Вченій раді географічного факультету; 

- Положення про Раду стейкголдерів географічного факультету. 

Започатковано та унормовано діяльність 4 комісій при Вченій раді 

географічного факультету. Загалом у 2021 році відбулось 13 засідань Вченої ради 

географічного факультету на яких розглянуто понад 90 питань. 

 На географічному факультеті значно активізувалась співпраця зі 

стейкголдерами. Створена Рада стейкголдерів географічного факультету, яка 

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 навчальний процес. У 2020/21 

та 2021/22 навчальних роках такими лекторами-практиками на географічному 

факультеті були:  

1. Настюк М. завідувач сектору гідрологічних спостережень відділу гідрології 

Чернівецького обласного центру з гідрометеорології; 

2. Косован В.  інженер гідролог ІІ кат. сектору гідрологічних спостережень 

відділу гідрології Чернівецького обласного центру з гідрометеорології; 

3.  Каспрук О. Чернівецький міський голова; 

4.  Брижак П.- радник голови Чернівецької обласної ради; 

5. Лобда І. начальник відділу стратегії (ГІС) АТ Чернівцігаз; 

6. Горішевський П.  голова правління Івано-Франківської обласної спілки 

сприяння розвитку сільського зеленого туризму, завідувач кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи Університету Короля Данила; 

7. Сміт О. провідна консультантка з питань геопросторової інформації в галузі 

дослідження інформаційних технологій кіберінфраструктури та ад’юнкта-

доцента кафедри прикладної економіки та статистики в Університеті штату 

Делавер США; 

8. Томнюк О. т.в.о. заступника директора з наукової роботи НПП 

«Черемоський»; 

9. Стратій В. заступник директора НПП «Вижницький»; 

10.  Серебрянський Д. к.е.н., доцент, заступник директора департаменту 

забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів 

України; 

11.  Чубрей Ю. начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Глибоцької 

селищної ради; 

12.  Сенчук Р. експерт з питань туризму та безпеки; 



13.  Гелка О. маркетинг-директор мережі магазинів «Світ Матраців»; 

14.  Назаров О. ресторатор, співвласник мережі ресторанів «Ozzy», «Yoki» та 

«П’яте підземелля»; 

15.  Робулець С. начальник Управління державного екологічного нагляду 

(контролю) у Чернівецькій області Державної екологічної інспекції 

Карпатського округу; 

16.  Пентелюк Т. начальниця відділу державного екологічного нагляду 

(контролю) водних ресурсів Управління державного екологічного нагляду 

(контролю) у Чернівецькій області Державної екологічної інспекції 

Карпатського округу; 

17.  Геніч М. начальниця відділу водних відносин, басейнової взаємодії та 

міжнародного співробітництва Басейнового управління водних ресурсів річок 

Прут та Сірет; 

18.  Кулініч О. директор ТОВ "Глобус"; 

19.  Лейберюк О. науковий співробітник Інституту географії НАН України, 

к.геогр.н.; 

20.  Петрова Г. перша заступниця начальника Головного управління статистики в 

Чернівецької області; 

21. Пижівський С. начальник інспекції державного архітектурно-будівельного 

контролю Чернівецької міської ради; 

22.  Раца О. співвласник ресторану «Колесо», к.е.н.; 

23. Ілку В. вчителька географії Багатопрофільного ліцею №4 Чернівецької міської 

ради; 

24.  Чернега Л. методистка, вчителька географії ЗОШ № 5 Чернівецької міської 

ради; 

25.  Гайсенюк В. вчитель географії ЗЗСО №16 Чернівецької міської ради; 

26.  Рибчинський В. завідувач НМЦ природничо-математичних дисциплін 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; 

27.  Червінська І. докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка творчої 

навчально-наукової лабораторії «Гірська школа Українських Карпат» 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; 

28. Мангер В. менеджер з продажу турагенції «TUI». 

Окрім того, всі Екзаменаційні комісії підсумкових атестацій бакалаврів та 

магістрів очолювали фахівці галузі - Брижак Петро (радник голови 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"), Кавуля Андрій (начальник Басейнового управління водних 

ресурсів Пруту та Сірету), Скрипник Віктор (керівник туроператора "МОСТЕЦ 

Сандиста"), Хобзей Микола (начальник відділу реєстрації об’єктів державного 

земельного кадастру Головного Управління Держгеокадастру у Чернівецькій 



області, Крушніцький Микола (к.пед.н, директор Суховерхівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Кіцманського району Чернівецької 

області).  

Студенти географічного факультету мали зустрічі з Міністеркою освіти і 

науки України Лілією Гриневич, виконавчою директоркою Інституту 

«Республіка» (м. Київ) Олександрою Гліжинською, Генеральним директором 

Директорату регіональної політики Міністерства розвитку громад та територій 

Віктором Подорожним та з успішними випускниками географічного факультету 

(О.Назаров, Д.Бельмега, О.Яворський, А.Черній, Д.Сандул та ін.) 

 У 2020/21 та 2021/22 навчальних роках між Чернівецьким національним 

університетом ім. Ю.Федьковича загалом та географічним факультетом зокрема, 

з метою посилення практичної підготовки здобувачів вищої освіти за окремими 

ОП, укладено низку договорів (середньо і довготривалих) про співпрацю з: 

 - Басейновим управлінням водних ресурсів річок Прут та Сірет; 

- Дністровським басейновим управлінням водних ресурсів; 

- Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства; 

- Департаментом агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної 

адміністрації; 

- Управлінням екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної 

адміністрації; 

- Департаментом регіонального розвитку Чернівецької обласної державної 

адміністрації; 

- Головним управлінням статистики в Чернівецькій області; 

- ГО «Науково-аналітичний центр Івано-Франківської об’єднаної територіальної 

громади»; 

- Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації; 

- Департаментом агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної 

адміністрації; 

- Управлінням Державного агентства рибного господарства у Чернівецькій 

області; 

- Чернівецькою міською радою; 

- Вінницьким науково-дослідним та проектним інститутом землеустрою; 

- Договір про співробітництво з туристичною агенцією «BUKTRAVEL» ФОП 

Андрусяк Н.С.; 

- Договір про співробітництво з туристичною агенцією «BUKTRAVEL» ФОП 

Аніпко Н.П.; 

- Договір про співробітництво з CALYPSO TOUR UA; 

- Договір про співробітництво з питань стажування з CALYPSO TOUR UA; 

- Договір про співробітництво з готелем «Chalet Carpat Dream»; 

- Договір про співробітництво з ресторацією «Fon Fisher»; 

- Договір про співробітництво з готелем «КАРПАТИ Мигово»; 



- Договір про співробітництво з ТОВ «ОЛДІ ТРЕВЕЛ»; 

- Договір про співробітництво з туристичним оператором «Бессарабія Тур»; 

- Договір про співробітництво з ТОВ «Тревел Стаді Ворк»; 

- Управлінням освіти Чернівецької міської ради; 

- Туристичною компанією ПП «Грінвіч-Тур»; 

- Гуманітарним факультетом Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; 

- Чернівецькою філією державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти» МОН України; 

- Карпатським національним природним парком; 

- Кутською територіальною громадою Івано-Франківської області; 

- національним природним парком «Вижницький»; 

- національним природним парком «Гуцульщина»; 

- національним природним парком «Подільські Товтри»; 

- Інститутом археології НАН України та ін. 

 Здійснено оновлення та істотне наповнення сторінки географічного 

факультету на офіційному сайті ЧНУ ( Одинська Л., Тивонюк Ю.). 

 30 студентів у 2021 році пройшли стажування на курортах Туреччини в 

провінції Анталія, 132 студенти були на виїзних маршрутних практиках, 17 

студентів перебували на навчальній практиці бази «Мигово», значна кількість 

студентів була на різноманітних базах виробничих практик. Окрім цього, 

студентка Унгурян Соломія (ОП «Регіональний розвиток і просторове 

планування»), через грант Британських рад, виборола можливість стажування у 

Чернівецькій міській раді. 

  Ми змогли провести доволі інтенсивну профорієнтаційну роботу, це 16 

онлайн зустрічей в кожній ТГ Чернівецької області; виступи на семінарах 

вчителів обласного та районного масштабу у Чернівецькій, Хмельницькій та 

Івано-Франківській областях, розсилка агітаційних матеріалів у переважну 

більшість закладів загальної середньої освіти 8 областей правобережної частини 

України; проведення онлайн-тренінгів для учнів 10-11 класів, масштабного 

залучення учнів до університетської олімпіади (30 учнів, з них 10 скористались 

додатковими балами при вступі на факультет), таргетованої реклами та реклами 

в соцмережах, організації Viber інформування абітурієнтів, впровадження 

максимальної відкритої політики; популяризації через 2 YouTube канали – 

«Цілком природно» Холявчук Д. і Кирилюк С. (78 серій; 3,55 тисячі підписників; 

91,5 тисяч переглядів) та «Геофак-Чемпіон» (24 відео; 68 підписників, 2,5 тисяч 

переглядів), секретарі деканату здійснювали створення кабінетів вступника та 

допомагали подати заяви, безпосереднього залучення абітурієнтів викладачами 

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

реєстрації на складання ЄВІ (вступний іспит в магістратуру з іноземної мови)  та 

інших дій процесу вступу в магістратуру Олар Маргарета здійснювала технічний 

супровід кожного абітурієнта. 



Ми потужно відпрацювали в журі 2 етапу олімпіад з географії в 

територіальних громадах (Білоус Ю., Чернега П., Проскурняк М., Бучко Ж., 

Паламарюк М., Ємчук Т., Явкін В., Чубрей О., Андрусяк Н., Пасічник М., 

Костащук І., Присакар В., Добинда І., Паланичко О., Дутчак С., Заячук М.). 

 Науково-педагогічні працівники географічного факультету активні у 

громадському житті на державному та регіональному рівнях, ми представляємо 

університет та факультет у: 

- Українському географічному товаристві ( понад 40 осіб); 

- 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); 

- 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.) 

- 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.). 

Бучко Ж. представляла туристичну привабливість Резиденції 

митрополитів Буковини і Далмації в Національному музеї народної архітектури 

та побуту України (м.Київ) на всеукраїнському фестивалі-ярмарці туристичних 

маршрутів і народних художніх промислів «Мандруй Україною», що 

приурочений до 30-ї річниці Незалежності України. Захід організований 



Державним агентством розвитку туризму за підтримки Міністерства культури та 

інформаційної політики України. 

Викладачі та співробітники факультету долучились до відкриття 

туристичного сезону 2021 в Чернівцях. 

2021 рік був щедрим і на нагороди для співробітників географічного 

факультету: 

1 Андрусяк Наталя Степанівна Грамота Чернівецької міської ради 

2 Аніпко Наталія Петрівна Грамота Чернівецької міської ради 

3 Білоус Юрій Олександрович 
Почесна грамота Національного центру «Мала академія 

наук України» 

4 Бучко Жанна Іванівна 

Медаль "Вдячна Буковина" ОДА 

Подяка Департаменту освіти і науки Чернівецької 

обласної державної адміністрації  

Подяка Управління культури Чернівецької обласної 

державної адміністрації  

Подяка Арт-інфо-центру «Czernowitz-Чернівці» 

Подяка Інклюзивного культурно-мистецького центру 

«Чернівці» 

5 Брик Степан Дмитрович Грамота Чернівецької міської ради 

6 Данілова Ольга Миколаївна Почесна грамота Чернівецької обласної ради 

7 Заблотовська Наталія Василівна 
Почесна грамота Національного центру «Мала академія 

наук України» 

8 Заячук Мирослав Дмитрович Подяка Чернівецької облради 

9 Кирилюк Сергій Миколайович Почесна грамота Чернівецької обласної ради 

10 Король Олександр Дмитрович Почесна грамота Чернівецької обласної ради 

11 Костащук Іван Іванович 
Почесна грамота Національного центру «Мала академія 

наук України» 

12 
Костенюк Людмила 

Володимирівна 

Почесна грамота Національного центру «Мала академія 

наук України» 

13 Мельник Антон Анатолійович 
Грамота Управління екології та природних ресурсів 

ЧОДА 

14 Паланичко Ольга Вікторівна 
Грамота Басейнового управління водних ресурсів Прута 

і Сірету 

15 Пасічник Микола Дмитрович 
Грамота Басейнового управління водних ресурсів Прута 

і Сірету 

16 Підгірна Валентина Никифорівна 
Грамота Управління екології та природних ресурсів 

ЧОДА 

17 Поп’юк Яна Анатоліївна 

Почесна грамота Національного центру «Мала академія 

наук України» 

"Молодий вчений року" 

18 Рибчук Євген Октавіанович Почесна грамота Чернівецької обласної ради 

19 Рідуш Богдан Тарасович Медаль «На славу Чернівців» 

20 Руденко Валерій Петрович Подяка Чернівецької облради 

21 Скутар Тетяна Дмитрівна 
Грамота Управління екології та природних ресурсів 

ЧОДА 

22 Ходан Галина Дмитрівна Почесна грамота Міністерства освіти і науки України 

23 Холявчук Дарія Іванівна 
Почесна грамота Національного центру «Мала академія 

наук України» 

24 Чубрей Олександра Степанівна Почесна грамота Чернівецької обласної ради 



25 Явкін В'ячеслав Григорович Медаль "За заслуги перед Буковиною" 

Викладачі і допоміжний персонал географічного факультету за 

результатами роботи, в тому числі і рейтингової оцінки, впродовж року двічі 

премійовані. 

2. Основні показники географічного факультету за напрямами 

2.1. Контингент здобувачів вищої освіти 

Станом на 01.12.2021р. на географічному факультеті навчалось 817 

студентів. З них – 588 (81,7%) студентів денної та 139 (18,3%) заочної форми 

навчання; 372 (45,5%) студенти навчаються за державним замовленням, 445 

(54,5%) студенти, які навчаються на договірних умовах. За контингентом 

студентів в ЧНУ географічний факультет на 9 місці – 7 % студентів ЧНУ ( також 

7% - Факультет історії, політології та міжнародних відносин, Філологічний 

факультет, Факультет фізичної культури та здоров’я людини, 6 % - Навчально-

науковий інститут біології, хімії та біоресурсів, 5% - Факультет математики та 

інформатики). Принагідно зазначимо, що переважання частки студентів-

платників властиве ще Економічному факультету, Факультету іноземних мов, 

Юридичному факультету, Філологічному факультету, Факультету педагогіки, 

психології та соціальної роботи.  

Табл.2. Динаміка контингенту студентів ЧНУ ім. Ю.Федьковича (за 

матеріалами звіту ректора). 

Факультети 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

Біологічний 1117 1121  

1258  

 

1232  

 

1256  

 

1205  

 

1194  

 

1049  

 

923  

 

732  Хімічний 286  284  

Інженерно-

технічний 

612  539   

 

1930  

 

 

1773  

 

 

2060  

 

 

1921  

 

 

1874  

 

 

1734  

 

 

1699  

 

 

1681  Компютерних 

наук 

661  568  

Фізичний 855  864  

Образотворчого 

мистецтва 

105 103  

 

411  

 

 

476  

 

 

534  

 

 

486  

 

 

489  

 

 

459  

 

 

457  

 

 

471  Кафедра 

будівництва та 

архітектури 

208 257 

Географічний 1465  1275  1157  1077  1143  1080  1057  982  907  817  

Економічний 1809  1525  1419  1433  1572  1531  1508  1388  1420   

1708 Фінансів, 

підприємництва 

та обліку 

  

0  

 

0  

 

0  

 

934  

 

693  

 

640  

 

507  

 

454  

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

Історії, 

політології та 

міжнародних 

відносин  

 

1314  

 

1146  

 

1088  

 

982  

 

1143  

 

1158  

 

1169  

 

1074  

 

950  

 

825  

Математики та 

інформатики  

613  626  617  571  637  637  611  597  600  619  

Педагогіки, 

психології та 

соціальної роботи  

 

1792  

 

1841  

 

1878  

 

1819  

 

1930  

 

1785  

 

1770  

 

1608  

 

1545  

 

1294  



Фізкультури та 

здоров'я людини  

510  590  657  740  900  987  1109  1111  1093  918  

Філологічний 1043  1080  1045  995  1051  980  982  882   

942 

 

848 Філософсько-

теологічний 

 

412  

 

424  

 

390  

 

374  

 

385  

 

332  

 

284  

 

232  

Юридичний 

факультет  

1809  1630  1599  1533  1917  1736  1532  1409  1356  1232  

Всього по 

університету  

15784  15020  14617  14184  16733  15776  15422  14231  13526  12368  

За цей період контингент студентів географічного факультету зменшився 

у 1,8 рази. 

Табл. 3. Контингент студентів географічного факультету по курсах (станом 

на 01.12.2021) 

курси 1 2 3 4 5 6 всього 

денна 158 125 111 144 50 80 668 

заочна 19 19 23 70 8 10 139 

всього 177 144 134 214 58 90 817 

Аналіз вступної кампанії 2021 року дозволяє зробити такі висновки: 

1. В ЧНУ зараховано 2323 бакалаври на денну форму навчання (на 5 більше ніж 

минулого року), на географічний факультет 161 (на 16 більше), 374 студенти на 

заочну форму ( на 78 менше), на географічний факультет 24 ( на 4 більше); 

2. В ЧНУ зараховано 818 магістрів стаціонару ( на 156 менше), на географічний 

факультет – 63 ( на 11 менше), на заочну форму 390 (на 223 менше) і 7 ( на 20 

менше) на географічному факультеті відповідно. 

3. ЧНУ зайняв 25 місце в Україні за середнім конкурсним балом – 160,7 б. на місце 

держзамовлення. На географічному факультеті на місця держзамовлення 

мінімальний прохідний бал від 133 балів на ОП «Гідрометеорологія» до 185-

187 балів на ОП «Географія», «Міжнародний туризм» та «Менеджмент 

туристичної індустрії». 

4. Географічний факультет з-поміж факультетів що демонструють зростання 

кількості зарахованих за держзамовленням: 2019 р. – 63 стац. і 2 заоч.; 2020 р. 

– 62 стац. і 5 заоч. та 2021 р. – 71 стац. і 6 заоч. (це 6-е місце в ЧНУ після 

Навчально-наукового інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук, 

Навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів, Факультету 

математики та інформатики, Факультету іноземних мов, Філологічного 

факультету); 

5. На факультет вступило 3 абітурієнти 200-х бальники (2 на ОП «Регіональний 

розвиток і просторове планування» та 1 на ОП«Географія»); 

6. В ЧНУ зафіксовано 171 відмову від місця державного замовлення на 

бакалаврському рівні. В тому числі 12 місць, 7 % географічний факультет (це 

ОП «Геодезія та землеустрій» - 3; «Гідрометеорологія» - 3; «Середня освіта» - 

3; «Міжнародний туризм» - 2; «Готельно-ресторанний сервіс і туроперейтинг» 

- 1); 

http://ptcsi.chnu.edu.ua/
http://ptcsi.chnu.edu.ua/


7.  На скорочену форму навчання ми не змогли заповнити 15 державних місць ( 8 

– «Геодезія та землеустрій»(спільний набір), 5 – «Середня освіта»(Географія), 

по 1 – «Менеджмент туристичної індустрії» та «Міжнародний туризм»; 

8. Поглиблення негативної тенденції скорочення набору в магістратуру. 

Детальніша інформація на рисунках та протокол №3 від 06.10.2021 

http://geo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/011vchena%20rada  

 

 

Табл. 1. Перший (бакалаврський) рівень (повний термін, денна 

форма) 

*спільний набір 

 

№ 

п/п 

ОП Ліцензійний 

обсяг 

В 

т.ч.  

д/б 

Подано 

заяв 

Зарах. % 

реалізації 

% від 

ліцензійного 

обсягу 

1. ОП «Географія» 60 3 135 11 8.14 18.33 

2. ОП «Регіональний 
розвиток і 
просторове 
планування» 

60 9 139 30 21.58 50.00 

3.  ОП «Геодезія та 
землеустрій»*  

45 14 102 18 17.65 40.00 

4. ОП «Менеджмент 
туристичної 
індустрії»* 

50 1 151 14 9.27 28.00 

5.  ОП «Геосистеми та 
георизики» 

25 0 4 0 0 0 

6. ОП 
«Гідрометеорологія» 

60 10 28 9 32.14 15.00 

7. ОП «Географія» 
(Середня освіта)  

35+5 25 125 36 28.80 100.00 

8.  ОП «Готельно-
ресторанний сервіс» 

55 2 151 13 8.61 23.64 

9.  ОП «Міжнародний 
туризм» 

55 7 210 29 13.81 52.73 

http://geo.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/011vchena%20rada


 

 



 

 
ОП Бакалаврського рівня вищої освіти: 

 Географія – 11 студентів (в т.ч 1 – 200 балів). Прохідний на д.б – 185 балів 

(3 студенти). 

 Регіональний розвиток і просторове планування - 29 студентів (в т.ч 2 – 

200 балів). Прохідний на д.б – 179 балів (14 студентів). 

 Гідрометеорологія - 9 студентів. Прохідний на д.б – 133 балів (9 студентів). 



 Геосистеми та георизики 

 Середня освіта. Географія - 36 студентів. Прохідний на д.б – 157 балів (34 

студенти). 

 Менеджмент туристичної індустрії - 14 студентів. Прохідний на д.б – 187 

балів (1 студент). 

 Міжнародний туризм - 29 студентів. Прохідний на д.б – 186 балів (5 

студентів).  

 Готельно-ресторанний сервіс та туроперейтинг - 13 студентів. Прохідний 

на д.б – 186 балів (1 студент-пільговик).  

 Геодезія та землеустрій - 19 студентів. Прохідний на д.б – 163 бали (13 

студентів). 

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 16 освітніми 

програмами. 

Навчально-методична робота на географічному факультеті у 2021 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. Активізували роботу Методичної ради факультету; 

2. У березні 2021 року на географічному факультеті Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича за програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників спеціальності 014.17 Середня освіта 

(Географія) вперше проведено курси для 30 вчителів географії з Чернівецької та 

Івано-Франківської областей. Але це тільки одна з чотирьох сесій що були в 

університеті (3% від загальної кількості вчителів, що проходили підвищення 

кваліфікації); 

 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 4 навчальні дисципліни (Брик С., Король О., Джаман В., Заячук 

М., Підгірна В., Холявчук Д.) до каталогу загальноуніверситетських вибіркових 

дисциплін. Дисципліна запропонована Бриком С. та Королем О. «Фріланс в 

туризмі» обрана на університетському рівні; 

6. Проведено моніторинг навчальних програм, силабусів та наповнення 

платформи дистанційного навчання по кожній ОП; 



7. Здійснено побудову електронного розкладу занять з онлайн-покликанням 

на кожну пару; 

8. Впроваджено експеримент, щодо акцентованопрофільної 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; 

10. Здійснено перехід на електронні заліково-екзаменаційні відомості, а 

керування доступом до модульних відомостей передано на кафедри. 

Забезпечено онлайн формування розкладу перездач; 

11. Здійснено розробку та оприлюднення порядків проведення підсумкових 

атестацій бакалавра та магістра; 

12. Здійснено корегування баз тестових питань для вступників на другий 

(магістерський) рівень вищої освіти. 

13. В лютому 2021 року відбулася зустріч завідувачів кафедр географії 

України та регіоналістики проф. В. Джаманом, економічної географії та 

екологічного менеджменту доц. В. Вацебою та в.о. завідувача кафедри фізичної 

географії, геоморфології та палеогеографії доц. П. Чернегою зі студентами 

другого курсу спеціальності 106 «Географія» та спеціальності 014.07 «Середня 

освіта. (Географія)» де вперше було зоорганізовано вибір наукової траєкторії. 

2.3. Наукова і міжнародна робота 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України за рішенням 

спеціалізованих вчених рад науковий ступінь кандидата географічних наук 

присвоєно Годзінській Ірині  за спеціальністю 11.00.11 «Конструктивна 

географія і раціональне використання природних ресурсів»,  Дячук Аліні  за 

спеціальністю11.00.02 «Економічна та соціальна географія» та Поп’юк Яні за 

спеціальністю 11.00.04. «Геоморфологія та палеогеографія», доктора 

педагогічних наук за спеціальністю   13.00.04 «Теорія і методика професійної 

освіти» Чубрей Олександрі та доктора географічних наук за спеціальністю 

11.00.02 «Економічна та соціальна географія» Королю Олександру. Всі вони 

премійовані університетом за успішний захист дисертацій. 

 У 2021 році вперше було проведено засідання 2 разових спеціалізованих 

вчених рад: ДФ 76.051.007 захист дисертації Вінтоняк Алли Михайлівни (наук. 

керівник: проф. Руденко В.) та ДФ 76.051.013 захист дисертації Білоуса Юрія 

(наук. керівник: доц. Заячук М.). 

Яна Поп’юк, асистент кафедри фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії здобула перемогу в номінації “Молодий методист року в галузі 

географічних та геологічних наук» і як лауреат була відзначена на урочистій 

церемонії нагородження лауреатів Всеукраїнського конкурсу “Молодий вчений 

року” взяла участь у ІІ Всеукраїнського форумі Ради молодих вчених при 

Міністерстві освіти і науки України. 



Добинда Ірина (молодий вчений) та Скігар Христина (студентка) отримали 

сертифікати на стипендії у криптовалюті від компанії Orca Finance.  

Протягом листопада-грудня 2021 року кафедрою гідрометеорології та 

водних ресурсів здійснено виконання госпдоговірної теми № 46.701 на тему 

"Наукове обгрунтування принципів планування сталого якісного розвитку 

ландшафтів русла і заплави річки Сірет у межах Чернівецької області 

(рішення № 209-4/21 Чернівецької обласної ради від 6 жовтня 2021 р. "Про 

Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду 

охорони навколишнього природного середовища в 2021 році за рахунок залишку 

коштів станом на 01.01.2021). 

У 2021 році міжнародне стажування пройшли викладачі географічного 

факультету (Кирилюк С., Холявчук Д., Добинда І., Ходан Г. Д., Костащук І., 

Сухий О.П. у Польщі). Проф. Рідуш Б. брав участь у програмі міжнародної 

викладацької мобільності Erasmus+ у Вроцлавському університеті (Польща). 

Видано 808 номер Вісника Чернівецького національного університету 

Серія Географія. Здійснюється підготовка документів щодо реєстрації журналу 

в категорії Б реєстру наукових фахових видань України ( Руденко В., Ходан Г.). 

Співробітниками географічного факультету у 2021 році опубліковано: 

- 5 монографій (з урахуванням розділів у колективних монографіях); 

- 9 навчальних посібників; 

- 14 наукових статей у Scopus та Web of Science; 

-  40 наукових статей у фахових українських та закордонних виданнях. 

Викладач Чубрей О. є учасником  програми DOBRE (програма надання 

технічної і фінансової підтримки об'єднаних територіальних громад, що 

фінансується Агенством США з міжнародного розвитку). 

У репозиторії ЧНУ Archer зареєструвались та наповнили публікаціями 56 

викладачів географічного факультету. Науково-педагогічними працівниками та 

здобувачами географічного факультету загалом за 2021 рік завантажено у 

репозиторій 295 наукових публікацій та навчально-методичних матеріалів. 

Викладачі географічного факультету готують та публікують статті у «Великій 

Українській Енциклопедії». 

Навчальний посібник «Географія всесвітньої спадщини (туристичні атракції) 

авторів: Костащук І., Безуглий В., Яворська В. здобули диплом другого ступеня 

у номінації "Навчальні посібники" щорічного конкурсу Національної академії 

наук вищої освіти "Краще видання року". 

http://oblrada.cv.ua/document/list/section/84/


 
 Кафедра Місце в унів. 

рейтингу 

Загальна 

кількість балів 

Рейтинг на ф-

ті питома вага 

балів 

В ТОР 

100 з 

прац.ка

ф.(%) 

В ТОР 200 

з 

прац.каф.(

%) 

Наука 

питома 

вага/балів 

рейтинг ф-

ту 

Учбова 

питома 

вага 

балів/ре

йтинг 

Виховна 

питома 

вага 

балів/ре

йтинг ф-

ту 

1 Фіз.географії, 

геоморфології та 

палеогеографії 

 

№ 15 

2288/1 № 2/275 3 особи 

(30 %) 

4 особи 

(40 %) 

1007/2 107/4 61/2 

2 Економ.географії та 

екологічного 

менеджменту 

№ 57 2101/2 № 6/143  3 особи 

(20 %) 

5 осіб (33 

%) 

72/4 51/7 20/6 

3 Географія України та 

регіоналістики 

№7 

 

1990/3 № 1/398 2 особи 

(40 %) 

4 особи 

(80 %) 

168/1 180/1 50/3 

4 Гідрометеорології та 

водних ресурсів 

№ 73 748/7 № 7/86 1 особи 

(12,5 %) 

1 особи 

(12,5 %) 

13/7 71/6 2/7 

5 Геодезії, картографії та 

управління територіями 

№ 30 1301/6 № 5/195 1 особи 

(11,1 %) 

3 особи 

(33,3 %) 

42/6 120/3 32/5 

6 Географії та менеджменту 

туризму 

№ 20 1766/4 № 4 /241 2 особи 

(33,3 %) 

3 особи 

(50 %) 

71/5 135/2 35/4 

7 Соц.географії та 

рекреаційн. 

природокористування 

№ 17 1636/5 № 3/258 2 особи 

(28,6 %) 

2 особи 

(28,6 %) 

95/3 94/5 69/1 

 Географічний ф-т  11830 208 14 

(23,3%) 

22 (36,7 

%) 

75 97 35 



Найвищі місця в загальноуніверситетському рейтингу з-поміж професорів у 

Руденка В. (22 місце), доцентів – Костащук І. (1 місце), асистентів – Ходан Г. (69 

місце). 

Студенти географічного факультету взяли участь у другому турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з таких галузей знань та 

спеціальностей: 

● 10 – Природничі науки, спеціальність «Науки про Землю 

(Гідрометеорологія)»; 

● 10 – Природничі науки, спеціальність «Географія» (Микитюк В. – 2 місце); 

● 24 – Сфера обслуговування, спеціальність «Туризм»; 

● 19 – Архітектура та будівництво, спеціальність «Геодезія та землеустрій». 

З березня 2021р. розпочав роботу студентський англомовний гурток 

«Naturally» під керівництвом доцента кафедри фізичної географії, геоморфології 

та палеогеографії Дарії Холявчук. Загалом активізовано процеси утворення і 

роботи студентських наукових гуртків кафедр, на географічному факультеті їх 

зараз -11. 

Студентом Кваснецьким Владиславом створено серію онлайн 

карт  «Промислові об’єкти Чернівецької області», «Природо-заповідний фонд 

Чернівецької області», «Рекреація в лісовому і мисливському господарстві» та 

онлайн карту «Студенти геофаку» всі вони є на сайті факультету. Студентом 

Клепіковським Д. на замовлення створено карту відділень Ощадбанку. 

Традиційно проведено студентську наукову конференцію в якій прийняли 

участь 103 студенти географічного факультету. 

 23-25 вересня 2021р. кафедрою фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії проведена міжнародна наукова конференція «Культурний 

ландшафт як географічний феномен». До організаційного комітету надійшло 52 

публікації. 

  28-29 жовтня 2021 року на базі Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича відбулася ІІ міжнародна науково-практична конференція 

«Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан і 

перспективи». Ініціатором проведення виступила кафедра соціальної географії 

та рекреаційного природокористування географічного факультету. Для участі в 

конференції було заявлено і подано 21 доповіді від 35 науковців-співавторів. 

У вересні у с. Дорошівці на Дністрі відбувалась польсько-українська 

палеолітична археологічна експедиція за міжнародним проектом «Середовище 

та культура граветських та епіграветських збирачів та мисливців в Середньому 

Подністров’ї» (за участі проф. Рідуш Б., лаб. Поп’юк Я., асп. Рідуш О.). 

У листопаді відбулась фінальна зустріч учасників трьохстороннього 

міжнародного наукового проєкту 09-AUF, ACTIVЕNEIGE «Снігові лавини в 

Румунських та Українських Східних Карпатах» (проф. Рідуш Б., доц. Холявчук 

Д. та асп. Рідуш О.).  

https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=ccbdc6cf4312419b8d7ea27ac899847e&extent=24.1646,47.4940,28.3833,48.8168


  У грудні 2021 відбувся міжвузівський науковий семінар за участю 

стейкхолдерів на тему «Сільський туризм як антикризовий чинник соціально-

економічного розвитку територіальних громад». 

Викладачі факультету офіційно здійснювали консультування 

Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної державної 

адміністрації, Чернівецької міської ради, депутата Верховної ради України 

В.Безгіна. 

2.4. Виховна робота та студентські питання 

На виконання плану виховної роботи географічного факультету проведено 

низку заходів. 

Гімн географічного факультету завдяки співачці Наталії Бойчук зазвучав 

професійно. Прем’єра пісні прозвучала 27 березня 2021 року під час зустрічі 

випускників геофаку. Наталія Бойчук – призер багатьох всеукраїнських і 

міжнародних конкурсів, Міс Буковина 2018, Студент року 2018, Жінка третього 

тисячоліття номінація «Перспектива».  

Проведено студентський конкурс «Геофак писанковий». 

Вшанували памʼять викладачів та співробітників географічного 

факультету: Вілянської О.М., Жупанського Я.І., Кирилюка М.І., Крачила М.П., 

Круля В.П., Куниці М.О., Морар Т.Т., Шведенка Л.Й., Яворського Я.М., 

Яремчука Н.Н. (Центральне кладовище м.Чернівці); Бурки Й.А., Гуцуляка В.М., 

Калмуцької Е.І., Меркулова П.М. (Історико-культурний заповідник Кладовище 

по вул. Зеленій); Березки І.С. та Левицького В.І. (Рошинське кладовище). 

Здійснено геофіксацію кожного поховання в результаті створена онлайн карта 

(Проданюк Д.) на сайті географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича.  

Започатковано роботу «Скриньок довіри» (фізичної та електронної). 

 27 березня 2021 року відбулась традиційна зустріч випускників 

географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича у дещо незвичному форматі, на платформі онлайн-зустрічей Google 

Meet, але за участі випускників, що проживають в Україні та інших країнах світу 

(США, Росії, Чехії, Австралії та інші). 

 У травні 2021 року викладачі та студенти географічного факультету ЧНУ 

прийняли активну участь у 12 етнодуховному українському фестивалі «Обнова 

– фест».  

У червні 2021 року до Міжнародного дня друзів на географічний факультет 

були запрошені колишні працівники географічного факультету.  

17 вересня 2021р. в урочищі «Лужки» на території національного 

природного парку «Вижницький» відбулась традиційна 55 Посвята студентів 

географічного факультету на тему «Стежками Назарія Яремчука». Посвячували 

студентів 1 і 2 курсів (130 осіб). 

 



 29-30 листопада на географічному факультеті відбувся перший обласний 

конкурс з розробки екскурсійних маршрутів «Стежками Назарія Яремчука» 

Географічний факультет прийняв участь в акції "Монетки дітям" та 

благодійних акціях «Великодній кошик», «Новорічний подарунок», організував 

благодійну екскурсію містом Чернівці з метою збору коштів для важкохворого 

хлопчика Михайлика Зарицького (Аніпко Н.П., Андрусяк Н.С.). 

Започатковано щосеместрове факультетське анонімне опитування 

студентів на теми «Задоволеність студентів методами викладання навчальних 

дисциплін на освітніх програмах географічного факультету», «Молодь –проти 

корупції», «Вільний вибір дисциплін», «Опитування першокурсників». 

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

М. та іншими облаштовано студентський простір «Екватор». 

 Щомісяця відбуваються онлайн зустрічі декана і заступників з 

парламентарями географічного факультету. 

 Періодично проводяться заходи з популяризації академічної доброчесності 

(зустрічі, інформаційні повідомлення тощо). 

 За вагомі здобутки в навчанні студент географічного факультету Томащук 

Ростислав Васильович (ОП «Міжнародний туризм» 3 курс) отримав іменну 

стипендію Верховної Ради України, студент 1 курсу Змійовський Назарій (ОП 

«Регіональний розвиток і просторове планування») стипендію Президента 

України. 

Студенти та викладачі географічного факультету прийняли активну участь 

в заходах присвячених святкуванню “Всесвітнього дня вишиванки” 

Студенти геофаку приймали участь у таких загальноуніверситетських 

заходах як: фестиваль-конкурс “Від Романа до Йордана”, “Осіння школа 

профорга 2021”, “Фестиваль талантів - 2021” за що були відзначені відповідними 

нагородами та додатковими балами в рейтингу. 

Створено кілька студентських клубів (автолюбителів, краєзнавчо-

пошуковий тощо). 

Проблемними залишаються умови проживання в гуртожитку та пасивність 

деяких студентів у культурному, спортивному та громадському житті 

університету загалом і факультету зокрема. 

Ремонтні роботи. На заміну санвузлів в гуртожитку №6 університет 

витратив 4,4 млн. грн., також здійснено ремонтні роботи в ауд 24 та окремих 

коридорних приміщеннях географічного факультету. На факультеті забезпечено 

доступ до швидкісного безпечного інтернету Eduroam. Закуплено 9 комплектів 

веб-камер і аудіоколонок та 10 ноутбуків. У 2021 році викладачі географічного 

факультету здійснили за власні кошти закупівлю меблів, техніки, оплату 

ремонтних та дизайнерських робіт, рекламної та друкованої продукції на суму 

понад 120 тис.грн ( з них понад 70 тис.грн. Костащук І.). 

https://docs.google.com/forms/d/1FSF-ag4kr9FRLi7P7CXfhll3PcThVfsTTEasYhJOah0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1FSF-ag4kr9FRLi7P7CXfhll3PcThVfsTTEasYhJOah0/edit?usp=sharing


3. Здобутки і проблеми кафедр географічного факультету 

3.1. Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії 

 

Досягнення 

2021 

1 Захисти 

кандидатських 

дисертацій 

1. Годзінська І.Л. (кер. Круль В.П.) 

2. Дячук А.І. (кер. Круль В.П.) 

3. Поп’юк Я.А. (кер. Рідуш Б.Т.) 

2 Акредитації 1. 106 Географія, ОП «Географія». Гарант доц. 

Холявчук Д.І. 

2. 014 Середня освіта (географія), ОП 

«Географія». Гарант проф. Рідуш Б.Т. 

3 Участь в міжнародних 

проектах 

1. 1. Snow-avalanche activity from Romanian and 

Ukrainian Eastern Carpathians”, funded by AUF and 

IFA Romania. Міжнародний проект «Активність 

снігових лавин у Румунських та Українських 

Східних Карпатах» (2019-2021). Учасники: 

Холявчук Д., Рідуш Б., Рідуш О. 

2. “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. 

2. 3. 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 

З 18 по 22 жовтня 2021 року за програмою 

міжнародної викладацької мобільності Erasmus+ 

Partner Countries (KA107), проф. Богдан Рідуш 

прочитав серію лекцій (8 год) для студентів 

Вроцлавського університету (Польща). Лекції 

прочитані англійською мовою, запитання та 

відповіді були як англійською, так і польською 

мовами. 

5 Міжнародне 

стажування 

З 20 вересня по 19 грудня 2021 року Уршулу 

Ратайча-Скжатек – асистентка кафедри 

палеозоології факультету біологічних наук 

Вроцлавського університету (м. Вроцлав, 

Польща), проходила стажування на кафедрі 

6 Проведені конференції Міжнародна наукова конференція «Культурний 

ландшафт як географічний феномен, 23-25 

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/
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/


вересня 2021р. . Чернівці – Комарів, проведена 

очно, з дводенними постконференційними 

польовими екскурсіями 

7 Лауреат конкурсу 

МОН «Молодий 

вчений року», у 

номінації «Молодий 

методист року в галузі 

географічних та 

географічних наук» 

Ас. Поп’юк Я.А. 

8 Участь у закордонних 

конференціях 

4-й міжнародний воркшоп з регіональної 

кліматичної динаміки «Карпатсько-Балканський 

палеонауковий воркшоп 2021  (CBPW2021)» 

(Кирлібаба, Румунія) з 5 по 9 жовтня 2021 р., 

Рідуш Б., Холявчук Д., Поп’юк Я., Рідуш О., 

очна участь. 

9 Організація 

Лабораторії 

палеогеографічних 

досліджень 

Затверджено Положення про лабораторію (кер. 

Рідуш Б.) 

10 Монографії Кирилюк, С.М. (2021). Природа Місяця: 

монографія. Чернівці: Чернівецький 

національний університет, 240. 

(https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/2107) 

11 Публікації у Scopus & 

WoS 

Рідуш Б. – 6 публ., Поп’юк Я.А. – 2 публ., 

Кирилюк С.М. – 1 публ. 

Проблеми 

1 Брак лабораторного 

обладнання 

 

2 Відсутність 

кафедральної 

навчальної ГІС-

лабораторії 

(посилений 

комп’ютерний клас) 

 

3 Відсутність 

ліцензійного 

програмного 

забезпечення ГІС 

 

4 Незавершеність 

будівництва бази 

практик в Мигово 

 

Здобутки: 

- захищені 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних 

наук (Дячук А., Годзінська І. (кер. В. Круль), Поп’юк Я. (кер. Б. Рідуш)). 

https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/2107


- проведено акредитацію двох освітніх програм (106 Географія, ОП 

«Географія». Гарант доц. Холявчук Д.І.; 014 Середня освіта (географія), ОП 

«Географія». Гарант проф. Рідуш Б.Т.). 

- співробітники та аспіранти кафедри брали участь у 3х міжнародних наукових 

проектах (Snow-avalanche activity from Romanian and Ukrainian Eastern 

Carpathians”, funded by AUF and IFA Romania. (2019-2021). Холявчук Д., Рідуш 

Б., Рідуш О.; “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), Б.Т. Рідуш, Поп’юк Я.А.; 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, Б.Т. Рідуш. 

- за програмою міжнародної викладацької мобільності Erasmus+ Partner 

Countries (KA107), проф. Б. Рідуш прочитав серію лекцій (8 год) для студентів 

Вроцлавського університету (Польща). 

- на кафедрі проходила стажування асистентка кафедри палеозоології 

факультету біологічних наук Вроцлавського університету Уршулу Ратайча-

Скжатек (м. Вроцлав, Польща); 

- 23-25 вересня 2021р. в очному режимі проведена міжнародна наукова 

конференція «Культурний ландшафт як географічний феномен», що включала 

дві постконференційні польові екскурсії. 

- співробітники та аспірант кафедри (Рідуш Б.Т., Поп’юк Я.А., Рідуш О.Б.) брали 

участь в польсько-українській палеолітичній експедиції за міжнародним 

проектом «Середовище та культура граветських та епіграветських збирачів та 

мисливців в Середньому Подністров’ї». 

- укладені договори про співпрацю з Кутською територіальною громадою, НПП 

«Подільські Товтри», Інститутом археології НАН України. 

- Я. Поп’юк здобула перемогу в конкурсі МОН «Молодий вчений року», в 

номінації “Молодий методист року в галузі географічних та геологічних наук». 

- І. Добинда, як молодий вчений отримала сертифікат на стипендію у 

криптовалюті від компанії Orca Finance. 

- розпочав роботу студентський англомовний гурток «Naturally» під 

керівництвом Д. Холявчук. 

- очна участь у 4-му міжнародному воркшопі з регіональної кліматичної 

динаміки «Карпатсько-Балканський палеонауковий воркшоп 

2021  (CBPW2021)» (Кирлібаба, Румунія), Рідуш Б., Холявчук Д., Поп’юк Я., 

Рідуш О. 

- на університетському рівні затверджено Положення про Лабораторію 

палеогеографічних досліджень. 

- протягом року надано наукові консультації НПП «Подільські Товтри» та НПП 

«Вижницький» (відповідно до угод про співпрацю), а також Запорізькому 

краєзнавчому музею. 

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/


- опубліковано 8 праць в журналах з переліку  Scopus & WoS (Рідуш Б. – 6 публ., 

Поп’юк Я.А. – 2 публ., Кирилюк С.М. – 1 публ.) 

- надруковано 1 монографію (Кирилюк, С.М. (2021). Природа Місяця: 

монографія. Чернівці: Чернівецький національний університет, 240.) 

- навчальні посібники: 

Недоліки та проблеми 

- Не всі викладачі кафедри залучені до наукових проектів та не всі мають 

міжнародні публікації 

- для наукової роботи бракує ліцензійного програмного забезпечення, зокрема 

ГІС. 

3.2. Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту 

Успіхи кафедри економічної географії та екологічного менеджменту за 

2021 рік 

Здобутки: 

-  Захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук Чубрей О.С. (грудень 2020 р.); 

- Захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з 

географії  Вінтоняк А.М.; 

- Виконується грант Альбертського університету ( Канада ) професором 

Руденком В.П. та аспіранткою Грек К.В.; 

- Викладачами кафедри опубліковано: 1 закордонну монографію , 

1навчальний посібник , 7 статей у закордонних рейтингових  виданнях . Є цілий 

ряд публікацій у вітчизняних фахових виданнях та матеріалах міжнародних і 

вітчизняних конференцій; 

- Під керівництвом викладачів кафедри було написано цілий ряд робіт 

слухачами Малої Академії Наук , роботи  під керівництвом доц. Чубрей О.С. 

отримали 2 і 3 місця; 

- Викладачами кафедри було проведено вдалу агітаційну кампанію по 

набору студентів на 1 курс  ОП Географія  «Середня освіта (Географія )». 

Головні проблеми кафедри: 

- Відсутність групи студентів на другому (магістерському )рівні спеціальності 

«Географія »; 

-  Зменшення кількості викладацьких ставок; 

- Недостатній рівень забезпеченості матеріально – технічними ресурсами . 

3.3. Кафедра географії України та регіоналістики 

Здобутки 



Кафедра географії України та регіоналістики у 2021 році пройшла 

непростий етап свого розвитку, під час якого були і відповідні звершення, ну і 

звісно проблеми. За рейтингом показників 2018-2020 року кафедра посіла 7 місце 

серед всіх кафедр університету. Активна робота впродовж року велася із 

стейкхолдерами, випускниками та абітурієнтами. На ОП «Регіональний розвиток 

і просторове планування» першого (бакалаврського) рівня освіти вступило 30 

абітурієнтів, із яких 17 навчаються на державній формі навчання, а на другий 

(магістерський) рівень вищої освіти вступило 5 абітурієнтів, при 7 випускниках 

кафедри. На кафедрі проведений ремонт, створено архів кафедри, розпочато 

роботу над упорядкуванням кафедральної бібліотеки імені Ярослава 

Жупанського, а також над упорядкуванням номенклатури документів та справ 

кафедри.  

Проте студенти залишаються для викладачів кафедри найціннішим 

скарбом. Їх загальна чисельність становила на початок вересня 2021 року – 94 

особи, що помітно відрізняється від показників попередніх років. Для успішного 

розвитку обдарованості студентів при кафедрі функціонує студентський 

наукових гурток «Географія України», а також започатковано діяльність 

творчого, спортивного, краєзнавчо-пошукового клубів та клубу автолюбителів.  

За минулий рік викладачами кафедри підготовлено два навчальні 

посібники, один із яких посів друге місце на конкурсі навчально-методичної 

літератури НАН України, а також опубліковано 2 статті у виданнях SCOPUS та 

Web of Scins, понад 15 праць у журнал з міжнародною індексацією та таких, що 

входять до фахових категорії Б. 

Асистент кафедри Білоус Юрій 26 листопада захист дисертаційну роботу 

на здобуття ступеня доктора філософії (PhD). 

Серед проблемних недоліків, які спостерігаються і помітно впливають на 

навчальний процес – є відсутність комп’ютерного класу чи хоча б 10-16 

ноутбуків, які б допомогли розв’язати проблему із вивчення цілого ряду 

дисциплін, що використовують ГІС технології, а також тритижневої практики з 

геоінформаційних технологій. Варто відмітити також і необхідність створення 

науково-навчальної чи науково-практичної лабораторії з проблем дослідження 

та просторового планування регіонального розвитку та новостворених 

територіальних громад. Також хотілося б збільшити кількість аудиторій, 

закріплених за кафедрою, так як відчувається проблема у місцях під час 

проведення загальнокафедральних заходів. 

3.4. Кафедра геодезії, картографії та управління територіями 

І. Навчальна робота. 

 У звʼязку із затвердженням нового стандарту зі спеціальності 193 «Геодезія 

та землеустрій» викладачами кафедри, підготовлено робочі програми та 

силабуси  навчальних дисциплін відповідно до персональних планів розподілу 

навчальної роботи. Активно ведеться робота по підготовці акредитаційної  

справи, уточнені  робочих та навчальних планів. 

Кількість годин навчального навантаження по кафедрі на рік становить 4000 

у тому числі: І семестр - 1400 годин, ІІ семестрі - 2600 годин. Пересічне 



навантаження на одного викладача 550 годин (без врахування керівництва 

курсовими та кваліфікаційними роботами). Загальна чисельність студентів на 

кафедрі 96 осіб з них 19 осіб набір 1 курсу та 10 осіб  5 курсу набору 2021 року.   

 

ІІ. Навчально-методичне та технічне забезпечення навчального 

процесу. 

У 2021 році відповідно до перспективного плану видань на кафедрі вийшло 

друком  4 навчально-методичні посібники, а саме : 1. Науково-дослідна робота в 

геодезії та картографії (Білокриницький С.М.); 2. Практикум з основ ГІС та 

геоінформаційного картографування (Дутчак С.В., Гуцул Т.В.); 3. Високоточні 

інженерно-геодезичні вимірювання (теорія та практика) (Сухий П.О., Ранський 

М.П.); 4. Сучасні електронні геодезичні прилади: практикум (Сухий П.О., 

Дарчук К.В., Сабадш В.І.). 

Відповідно до тендерної процедури для якісного забезпечення навчального 

процесу кафедри придбано цифровий нівелір Spectra Precision FOCUS DL – 15. 

На кафедрі функціонує постійний навчально-методичний семінар, засідання 

якого проводяться відповідно до плану кафедри. Загалом відбулося у 2021 році 

5 засідань семінару, на якому було заслухано доповіді на різну тематику 

викладачів : Дутчак С.В., Сабадаша В.І., Мельника А.А., Сухого П.О., 

Білокриницького С.М.  

ІІІ. Наукова робота викладачів та співробітників кафедри. 

На кафедрі функціонує постійний науковий семінар, засідання якого 

проводяться відповідно до плану кафедри. Загалом відбулося у 2021 році 7 

засідань семінару, на якому було заслухано доповіді на різну тематику 

викладачів : Дутчак С.В., Сухого П.О., Білокриницького С.М., Дарчука К.В.  

У 2021 році кафедрою опубліковано: 1 монографію; частину монографії у 

закордонному видані; частину монографії у вітчизняному видані; 2 статті у 

журналах Scopus та 2 статті у фахових виданнях. (див. звіт). У 2021 році 

захищено кандидатську дисертацію асист. Гуцулом Т.В. 

ІV. Наукова робота студентів. 

На кафедрі продуктивно функціонує студентський науковий гурток 

«Меридіан» під керівництвом доц. Мельника А.А. За минулий рік проведено 8 

засідань гуртка з відповідним протокольним оформленням. Засідання СНГ 

відбувались відповідно до плану роботи. 27 студентів учасників гуртка прийняли 

участь в роботі студентської  наукової конференції ЧНУ  20-22 квітня 2021 року. 

За ініціативою студентів було підготовлено та видано збірник матеріалів 

конференції підсекцій геодезії та землеустрій та картографія та ГІС-технології.  

Членами гуртка було ініційовано проведення науково-практичного виїзного 

семінару на тему: «Особливості топографо-геодезичного забезпечення територій 

територіальних громад у сучасних умовах». 

Студентка 5 курсу Понич В.В.  прийняла участь у Всеукраїнському конкурсі 

наукових робіт зі спеціальності « Геодезія та землеустрій» . Студентка 607 групи 

Федащук Марʼяна прийняла участь в роботі Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених « Гідротехнічне будівництво минуле, сьогодення, 

майбутнє». 

 

 



3.5. Кафедра гідрометеорології та водних ресурсів 

Позитивні питання: 

1) Підготували самоаналіз і успішно акредитували ОП «Гідрологія». 

2) Підготували самоаналіз ОП «Гідрометеорологія». 

3) Здійснили вдалий набір на 1 і 5 курси. 

4) Заключили договір на виконання госпдоговірної теми 46.701 «Наукове 

обґрунтування принципів планування сталого якісного розвитку ландшафтів 

русла і заплави річки Сірет у межах Чернівецької області». 

5) Підготовлено 2 публікації що включені до наукометричних бази "Web of 

Science" , та ще 1 подана до друку  у "Web of Science". 

Проблеми: 

1) Скорочення ставок викладачів та їх наслідки. 

2) Випускаємо 4 бакалавра. Отже, проблеми з набором на 5 курс. 

3) Загалом перспективи кафедри та ОП. 

3.6. Кафедра географії та менеджменту туризму 

- захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних 

наук (Король О.Д., листопад 2020 р.); 

- опубліковано 3 навчальні посібники: Король О.Д. Маркетинг туризму; 

Іванунік В.О., Явкін В.Г. Атрактивність рекреаційно-туристичних територій; 

Іванунік В.О. Менеджменту туризму; 

- опублікована стаття web of science: Vitalii Ivanunik, Halyna Krul, Stepan 

Bryk. Assessment of the impact and interrelation of UNESCO World Heritage on the 

tourism attractiveness of the country. / Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego 

Towarzystwa Geograficznego, 35(3), 2021. 

- проведені всі необхідні заходи та підготовлена до повторної акредитації 

справа за ОП «Міжнародний туризм». 

Проблеми: 

- використання абсурдного коефіцієнта 0,4 для розрахунку ставок 

викладачів кафедри. Зокрема, кафедра навчає та випускає студентів за 

спеціальністю “Туризм” не перше десятиліття. Сьогодні оплата за навчання 

знову досягла 1000$ за рік, а кількість студентів мало змінилася.  Запитання: 

чому раніше впродовж десятиліття цих грошей вистачало на вдвічі більший штат 

кафедри? 

- як наслідок попереднього: перевантаження викладача, яке пересічно 

перевищує  1000 год. на ставку; велика кількість студентів на одного викладача. 

- читання фахових туристично-рекреаційних дисциплін на інших ОП 

викладачами нефахових кафедр, зокрема на ОП “Маркетинг готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу“, “Менеджмент туристичної індустрії” та 

ін., що не відповідає принципу університету: фахові дисципліни викладаються 

фаховими кафедрами. 

3.7. Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування 

Успіхи 

За рейтингом показників 2018-2020 року кафедра посіла 17 місце серед всіх 

кафедр університету (3 по факультету). 

1. Публікаційна активність 



Протягом 2021 р. викладачі та співробітники кафедри підготували 28 

наукових та навчально-методичних праць: 

1. навчально-методичні посібники – 2 (Кілінська К. Рекреаційно-туристичне 

природокористування. Навчально-методичний посібник. Чернівці - Вид-во 

Черн нац унів–ту імені Ю.Федьковича. – 2021. – 320 с. 2. Кілінська К., 

Журба І. Палаци та парки Хмельницької області. Навчально-методичний 

посібник - Чернівці - Вид-во Черн нац унів–ту імені Ю.Федьковича. – 2021. 

- 60 с.), 

– статей – 4,  

в тому числі:  

у рейтингових закордонних – 3 (в т.ч. 1  у WoS);  

у рейтингових вітчизняних – 1;  

Участь в науково-практичних конференціях та публікація тез доповідей – 

22 (матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій).  

2. Навчально-методична робота 

2.1. Розроблено та наповнено на платформі Moodle дистанційні курси з усіх 

дисциплін, які читають викладачі кафедри 

2.2. Завантажено понад 50 публікацій на сайт університетського 

репозитарію; 

2.3. Підвищено кваліфікацію та професійні навички завдяки участі в онлайн-

курсах, тренінгах, стажуваннях, інфотурах: 5 викладачів (20 

сертифікатів). 

3. Організовані заходи: 

3.1. 28-29 жовтня 2021 року проведена ІІ міжнародна науково-практична 

дистанційна конференція «Рекреаційно-туристичне 

природокористування в Україні: сучасний стан і перспективи». 

3.2. Ініційовано й проведено конкурс туристичних маршрутів «Стежками 

Назарія Яремчука». 

3.3. Участь кафедри в Буковинському туристичному ярмарку (травень 2021 

р.). 

4. Робота зі студентами та абітурієнтами: 

4.1. Профорієнтаційна робота упродовж всього року. Участь в 

загальнофакультетських заходах за програмою деканату (Костащук 

В.І.). Участь в 2 етапі шкільної олімпіади з географії (Андрусяк Н.С., 

Бучко Ж.І.). Профорієнтаційна активність дала змогу набрати в групу за 

ОП «Міжнародний туризм» 29 вступників. 

4.2. Активізувалася робота студентського наукового гуртка «Едельвейс» 

(керівники Андрусяк Н.С. та Бучко Ж.І.), засідання якого проводяться 

відповідно до плану роботи.  

Проблеми 

1. Критично низька кількість штатних одиниць: 5,25. 

2. Перевантаженість (середнє навантаження на ставку близько 800 годин) 



3. Велике навантаження студентів на одного викладача. 

4. Завантаженість 5-ти викладачів кафедри на 0,4 ставки доцента та 0,2 

ставки асистента 

5. Слабке матеріально-технічне забезпечення (лише один робочий 

комп’ютер з монітором). 

5. Проблеми, виклики та завдання географічного факультету у 2022 

році 

Викладачам і студентам географічного факультету у грудні 2021 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»). 

Таблиця. Результати опитування 

 Основні недоліки в роботі Першочергові завдання на 

наступний рік 
В 

 

И 

 

К 

 

Л 

 

А 

 

Д 

 

А 

 

Ч 

 

І 

- контроль; 

- величезний обсяг роботи і мало 

часу на виконання; 

- немає чіткого розподілу 

обов’язків працівників деканату, 

велику кількість перекинули на 

кафедри; 

- надмірна скрупульозність; 

- навантаження паперовою 

роботою ; 

- надмірний студентоцентризм, 

відповідно не завжди об’єктивне 

оцінювання викладацької 

діяльності; 

- шалений темп роботи 

- організація наукового процесу; 

- скорочення працівників пенсійного віку; 

- акредитація освітніх програм; 

- науковий вісник – фаховий журнал; 

- здача в експлуатацію бази практик в 

«Мигово»; 

- оновлення комп’ютерів на кафедрах; 

- ліцензійне програмне забезпечення; 

- покращення умов роботи/навчання; 

- збереження викладацьких ставок; 

- створення студентського простору; 

- впровадження механізму усунення 

ігнорування студентами навчального 

процесу; 

- неприйнятність нецензурної лексики серед 

студентів; 

- мотивація та згуртування співробітників, 

стимулювання тих які працюють (повні 

ставки); 

- збільшення набору студентів; 

- відстоювання інтересів факультету перед 

керівництвом університету; 

- створення потужної реклами факультету із 

залученням професіоналів ззовні; 

- робота над грантами; 

- нульова толерантність до корупційних дій 

викладачів і студентів; 

- повноцінна оплата виїзних практик; 

- розробка Стратегії розвитку факультету в 

умовах зменшення контингенту студентів та 

конкуренції; 

С 

Т 

У 

Д 

Е 

- некоректно, що майже весь 

семестр вчились дистанційно, а 

сесія – очно; 

- не завжди враховується думка 

при прийнятті важливих рішень 

- відновлення стабільного очного навчання; 

- боротьба з корупцією; 

- посилення наукової роботи; 

- контроль за виконанням обов’язків;  
- орієнтованість на безпечне і комфортне 

навчання студентів 



Н 

Т 

И 

- багато екскурсій, виїздів за кордон. 

  Аналіз сучасного стану географічного факультету, зазначені кафедрами 

проблеми та результати анонімного опитування, сукупно вказують на наявність 

таких основних проблем та викликів: 

1. Кількість штатних одиниць, перш за все на кафедрах де переважаюча 

кількість студентів навчається на договірних умовах, а кількість штатних 

одиниць понижується застосуванням коефіцієнту. Як наслідок, 

малокомплектність кафедри при надмірному навантаженні на викладача 

(понад 1000 год) та великій кількості здобувачів (22-32 на викладача); 

2. Незначна кількість ставок по кафедрах (5-7) та значна роздрібненість ставок; 

3. Відсутність Ліцензійного програмного забезпечення; 

4.  Доступність навчального корпусу для осіб з особливими потребами; 

5. Гостра потреба в аудиторіях та переміщення кафедри соціальної географії 

та рекреаційного природокористування з 1 корпусу в резиденцію; 

6. Завершення ремонтних робіт та введення в експлуатацію 2-х будинків на 

базі практик «Мигово»; 

7. Проблеми з набором в магістратуру та на скорочену форму бакалаврату; 

8. Необхідність облаштування STEM лабораторії кабінету географії. 

Шляхи вирішення проблем та заходи реагування на виклики:  

 Проблема Шляхи вирішення та заходи 

1. Кількість штатних одиниць, перш 

за все на кафедрах де переважаюча 

кількість студентів навчається на 

договірних умовах, а кількість 

штатних одиниць понижується 

застосуванням коефіцієнту. Як 

наслідок, малокомплектність 

кафедри при надмірному 

навантаженні на викладача (понад 

1000 год) та великій кількості 

здобувачів (22-32 на викладача) 

1.Внесення доповнення до 

Методики розрахунку ставок 

професорсько-викладацького 

складу серед кафедр ЧНУ в розділі 

1 пункт 5. «Значення коефіцієнта 

не може бути меншим за 0,6». 

2. домогтись дотримання норми 

пункту 5 Методики розрахунку 

ставок професорсько-

викладацького складу серед 

кафедр ЧНУ в частині «розрахунку 

понижуючого коефіцієнта за 

різними напрямами 

(спеціальностями) і рівнями 

підготовки». 

2 Незначна кількість ставок по 

кафедрах (пересічно 6,82, це 

найнижчий показник в ЧНУ) та 

значна роздрібненість ставок 

1. Забезпечення необхідного 

набору бакалаврів та магістрів, в 

тому числі не менше 10 бакалаврів 

на ОП «Гідрометеорологія» та 5 



магістрів на ОП «Гідрологія» або 

об'єднання кафедри 

«Гідрометеорології та водних 

ресурсів» з іншою кафедрою; 

2. Забезпечення необхідного 

набору бакалаврів та магістрів, в 

тому числі не менше 25 бакалаврів 

на ОП «Міжнародний туризм» і 25 

бакалаврів на ОП «Готельно-

ресторанний сервіс» та 30 

магістрів на ОП 

«Туризмознавство» або об'єднання 

кафедр. 

3. Забезпечення необхідного 

набору бакалаврів не менше на ОП 

«Географія» - 20, ОП «Регіон. 

розвиток і прост. План.» - 20; ОП 

«Середня освіта. Географія» - 30; 

ОП «Менеджмент тур.індустрії» - 

15; ОП «Геосистеми та георизики» 

- 10; ОП «Геодезія та землеустрій» 

- 20. 

4. виконання заходів зазначених в 

попередньому пункті. 

 Відсутність Ліцензійного 

програмного забезпечення 

Згідно з розпорядженням 68-р від 

19.11.21 подано рапорт на 

придбання пакету програмного 

забезпечення Digitals Pro 

Profesional 

(9000 грн на 15 користувачів) та 

програмного забезпечення ApcGIS 

10.4 (на два комп'ютерні класи – 

100 000 грн) 

 Доступність навчального корпусу 

для осіб з особливими потребами 

 Встановлення відкидного пандуса 

на сходовій клітині, що 

забезпечить доступність першого 

поверху. 14 липня 2021 року 

подано рапорт (з підтримкою 

Приймальної комісії) щодо 

замовлення відповідної 



металоконструкції  в м. Дніпро. 

Ціна 9500 грн. 

 Гостра потреба в аудиторіях та 

переміщення кафедри соціальної 

географії та рекреаційного 

природокористування з 1 корпусу 

в резиденцію 

Передача в постійне користування 

приміщення для кафедри та 3 

аудиторій в 6 корпусі. Рапорт 

подано 5 серпня 2021 року. 

 Завершення ремонтних робіт та 

введення в експлуатацію 2-х 

будинків на базі практик «Мигово» 

1. Подання Повідомлення про 

зміну даних у зареєстрованій 

декларації про початок виконання 

підготовчих/будівельних робіт та 

подання Декларації про готовність 

об'єкта, що за класом наслідків 

належить до обєк'тів з незначними 

наслідками (СС1). 

1.Облаштування санвузла в 

будинку №1 (орієнтовно 10 

тис.грн). 

2. Облаштування будинку №2, а 

саме встановлення вхідних дверей 

(10 тис.грн) та 8 вікон (49 тис.грн.). 

Окрім практик база може 

використовуватись для рекреації 

та оздоровлення співробітників 

ЧНУ та членів їх сімей 

 Проблеми з набором в 

магістратуру та на скорочену 

форму бакалаврату 

1.Організація зустрічей в коледжах 

2. Здійснення зустрічей з 

бакалаврами денної та заочної 

форм навчання (декан, зав. 

кафедрами, гаранти та наставники) 

з метою забезпечення цільових 

показників набору в магістратуру 

не менше, на ОП «Середня освіта. 

Географія» - 5, ОП «Менеджмент 

туристичної індустрії» - 9 , ОП 

«Гідрологія» - 5, ОП «Географія» - 

10, ОП «Регіон. розвиток і 

простор.планування» - 10, ОП 

«Геодезія» - 7, ОП 

«Туризмознавство» - 30. 



 Необхідність облаштування STEM 

лабораторії кабінету географії 

STEAM лабораторія включена до 

переліку Заходів з популяризації 

природничих наук і математики в 

ЧНУ (156 000 грн). У звіті ректора 

зазначено про «виділення 

фінансування на підтримку 

природничих наук». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра Завідувач (термін) Бакалаврів 

денної/заочної 

форми 

+/- 

20/21 

І курс 

д/з 

Магістрів 

денної/заоч

ної форми 

+/- 

20/21  І 

курс д/з 

Аспіранті

в 

денної/зао

чної 

+/- 

20/21 

І курс 

д/з 

К-ть 

здобув. 

на 1 

ставку 

К-ть год. на 1 ст. 

01.09 

1 Фіз.географії, 

геоморфології та 

палеогеографії 

проф. Рідуш Б.Т.  1) 47/16 +4/-4 1) 12/6 +5/-6 4/00 +2/0 8,2 640 

2) 16 +3 2)1 -1 

3) 0 = 

2 Економ.географії та 

еколог. менеджменту 

проф. Руденко В.П 4) 44/24 +5/0 3)13/9 -1/-3 2/1 -1/0 16,9 900 

5) 15 +2 4)0 = 

6) 63/6 -2/-6 5) 10/4 0/0/0/0 

3 Географія України та 

регіоналістики 

доц. Костащук І.І.  7) 33 = 6) 0 = 3/2 -1/0 19,2 800 

8) 50 +8 7) 10/4 0/-4 

4 Гідрометеорології та 

водних ресурсів 

проф. Ющенко 

Ю.С.  

9) 27 +3 8) 17 +1 2/1 -2/-1 10,3 700 

5 Геодезії, картографії та 

управління територіями 

проф. Сухий П.О.  10) 68 -3 9) 23/4 -5/-1 ______ __ 11,2 650 

6 Географії та менеджменту 

туризму 

доц. Король О.Д 11) 61/23 =/-8 10) 9/4 -1/-4 ______ __ 22,0 1190 

12) 37 -9 

7 Соц.географії та 

рекреаційн. пририродок. 

доц. Бучко Ж.І.  13) 1001/45 

 

+10/+10 11) 9/7 -3/-3 ______ __ 32,0 1050 

 Географічний ф-т  562/144 +21/-8 104/38 -5/-21 11/4 -2/-1   



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 

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 літньої 

школи 



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 

2.4. Внутрішнє забезпечення якості 

вищої освіти (анонімні анкетування 

студентів щодо якості освіти, 

порушень академічної 

постійно виконано 



доброчесності, «Викладач очима 

студентів» та ін. 

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 бібліотек, 

експертів НАЗЯВО та ін.). 

постійно Виконано 

окрім зустрічі 

з експертами 

НАЗЯВО 

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 

серпень, 

січень 

виконано 



освітніх траєкторій на кожній 

освітній програмі (реальний вибір 

навчальних дисциплін з 

можливістю ознайомлення з 

силабусом кожної дисципліни) 

3.5. Забезпечення своєчасного 

оприлюднення та ознайомлення 

студентів з освітніми програмами, 

силабусами навчальних дисциплін, 

результатами модульного 

контролю, анонімного оцінювання 

тощо. 

постійно Виконано, 

постійно 

виконується 

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 

Не виконано 

4.3. Здійснення комплексу заходів 

щодо включення «Наукового 

вісника Чернівецького 

національного університету. Серія: 

Географія» до переліку наукових 

фахових видань України. 

до грудня 

2021 

Частково 

виконано 

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 

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 Автоматизованої 

системи управління (в т.ч. 

«електронного деканату», 

«електронного кабінету студента» 

та ін.). 

травень Не виконано 



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 



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 в с. 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 

 

 


