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1. Аналіз змісту освітньо-професійних програм спеціальності 

«Біотехнології та біоінженерія» рівня вищої освіти Бакалавр та Магістр. 

2. Аналіз відповідності практичного компонента та самостійної 

роботи студента навчального плану освітньо-професійній програмі, зі 

спеціальності «Біотехнології та біоінженерія». 

3. Аналіз навчально-методичного забезпечення дисциплін, з яких 

виявлено низьку якість знань студентів під час проведення ректорського 

контролю та внутрішнього зрізу залишкових знань студентів. 

4. Обговорення та формування плану навчально-методичних видань 

викладачів інституту на 2020 рік. 

5. Про самоаналіз якісних показників щодо акредитаційних вимог: 

кадрового, організаційного та навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу, якості підготовки фахівців (рівень загальної підготовки, рівень 

фахової підготовки) спеціальності «Лісове господарство». 

6. Про рекомендацію для представлення на Вчену раду Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича для отримання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича»: 
 монографії «Біохімічні механізми ушкодження клітин» авторів: д.б.н., проф., 

завідувачки кафедри біохімії та біотехнології Копильчук Г.П., к.б.н., доцента кафедри 

біохімії та біотехнології Волощук О.М. Рецензенти: д.б.н., проф., Великий М. М. 

(Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ); д.б.н., проф., Столяр О. Б. 

(Тернопільський національний університет імені В. Гнатюка); к.м.н., доц., Геруш І. В. 

(Буковинський державний медичний університет). 

 монографії «Енергетичні культури як модифікатори агроекосистем [текст] : 

монографія / за заг. ред. д.б.н., проф. М. М. Федоряк. – Чернівці : Чернівецький 

національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. 176 с. Рецензенти: Григорюк Іван 

Панасович – д.б.н., професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри 

фізіології і біохімії рослин та біоенергетики факультету захисту рослин, біотехнологій 

та екології Національного університету біоресурсів і природокористування України; 

Дробик Надія Михайлівна – д.б.н., професор, декан хіміко-біологічного факультету 

Тернопільського  національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка; Гунчак Володимир Михайлович  – к.с-г.н., директор Української науково-

дослідної станції карантину рослин Інституту захисту рослин національної академії 

аграрних наук України. 

 монографії «Поновлення зрубів Fagus sylvatica L. в у мовах Північної Буковини» 

авторів: Жук А.В., к.б.н., Костишин С.С., д.б.н., професор., Федоряк М.М., д.б.н., 

професор. Рецензенти: Григорюк Іван Панасович, д.б.н., професор, член-

кореспондент НАН України, професор кафедри фізіології і біохімії рослин та 

біоенергетики факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Парпан Василь Іванович, 



д.б.н., професор кафедри біології та екології прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

Собко Тарас Михайлович, головний спеціаліст Чернівецького обласного управління 

лісового та мисливського господарства  

 навчального посібника «Гарбологія» укладачів: Легета У. В., к.б.н., доцент, Руденко 

С. С., д.б.н., професор, Москалик Г. Г. к.б.н., доцент, Федоряк М. М. д.б.н., професор. 

Рецензенти: Волошина Наталія Олексіївна, д.б.н., професор, завідувач кафедри 

екології факультету природничо-географічної освіти та екології Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Павличенко Артем 

Володимирович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри екології та технологій захисту 

навколишнього середовища Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка»; Басараб Ольга Михайлівна, заступник начальника управління житлово-

комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації   

 навчального посібника «Загальна екологія» авторів: Руденко С.С. д.б.н., професор., 

Ситнікова І.О. к.б.н., доцент. Рецензенти: Грубінко В.В. д.б.н., професор, завідувач 

кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін 

Тернопільського  національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка; Павличенко А.В. д.т.н., професор, завідувач кафедри екології та технологій 

захисту навколишнього середорвища Національного ТУ «Дністровська політехніка» 

 енциклопедії «Екологічна культура» авторів: Руденко С.С. д.б.н., професор., 

Костишин С.С., д.б.н., професор, Руденко С.В., к.г.н.  Рецензенти: Волошина Н.О. 

– Д.б.н., професор, завідувачка кафедри екології факультету природничо-географічної 

освіти та екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Шкрібляк М.В. – доктор філософських наук, завідувач кафедра культурології, 

релігієзнавства та теології ЧНУ; Головченко Л.В. – директор ЧОЦЕНТУМ; 

Маркуляк-Бережан Л.В. - кандидат філологічних наук,. керівник Університету 

третього віку ім. А. Кольпінга 

 монографії «Arabidopsis thaliana як об’єкт екологічних досліджень» Руденко С.С., 

д.б.н., професор, Морозова Т.В., к.б.н., доцент кафедри екології та безпеки 

життєдіяльності Національного транспортного університету. Рецензенти: Хрутьба 

В.О. д.т.н., завідувачка кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного 

транспортного університету 

Волошина Н.О. - д.б.н., професор, завідувачка кафедри екології факультету 

природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова 

 навчального посібника «Генетика» авторів: к.б.н., доц. каф. молекулярної генетики та 

біотехнології – Язловицької Л. С.; к.б.н., асист. каф. молекулярної генетики та 

біотехнології – Череватов О. В.; к.б.н., асист. каф. молекулярної генетики та 

біотехнології – Тинкевич Ю. О.; д.б.н., проф. каф. молекулярної генетики та 

біотехнології – Волков Р. А. Рецензенти: завідувач кафедри медичної біології та 

генетики Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет», д. мед. н., професор Булик Р. Є.; провідний наук. спів., 

професор кафедри генетики та цитології Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна, д.б.н. Страшнюк В. Ю. 

 навчально-методичного посібника «Гістологія» авторів: Худий О.І., д.б.н., доцент, 

Васіна Л.М., к.б.н., доцент Рецензенти: Заморов В.В. -– к.б.н., доцент, декан 

біологічного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова; 

 Маренков О.М. -– к.б.н., доцент, зав. кафедри загальної біології та водних 

біоресурсів ДНУ імені Олеся Гончара. 

 навчального посібника «Загальна біотехнологія» авторів: д.б.н., проф. каф. 

молекулярної генетики та біотехнології – Панчук І. І.; к.б.н., асист. каф. молекулярної 

генетики та біотехнології – Буздуга І. М.  Рецензенти: завідувач кафедри біохімії та 

біотехнології  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

д. б. н., професор Лущак В. І.; декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського 



національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, д. б. н., 

професор Дробик Н. М. 

 навчального посібника «Зоологія: тестові завдання» авторів: к.б.н., доц. каф. 

молекулярної генетики та біотехнології – Череватов В. Ф.; к.б.н., асист. каф. 

молекулярної генетики та біотехнології – Тимочко Л. І. Рецензенти: декан 

біотехнологічного факультету, д. с-г. н., професор Піщан С. Г.; головний науковий 

співробітник Інституту зоології (республіки Молдова), доктор хаб. біол. н. 

Держанський В. В. 

 навчально-методичного посібника «Навчально-польова практика з зоології та 

популяційної генетики» авторів: к.б.н., доц. каф. молекулярної генетики та 

біотехнології – Савчук Г. Г.; к.б.н., асист. каф. молекулярної генетики та біотехнології – 

Тимочко Л. І.; к.б.н., асист. каф. молекулярної генетики та біотехнології – Череватов 

О. В.  Рецензенти: провідний науковий співробітник відділу систематики ентомофагів 

та екологічних основ біометоду Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, 

д. б. н., професор Радченко О. Г.; член-кор. НААН, завідувач кафедри генетики та 

молекулярної біології Одеський університет ім. І.І. Мечникова, д.б.н. Чеботар С. В. 

 навчального посібника «Фізіологія та біохімія рослин» авторів: к.б.н., доц. – 

Должицької А. Г.; д.б.н., проф. каф. молекулярної генетики та біотехнології – Панчук 

І. І. Рецензенти: завідувач кафедри загальної біології та методики навчання 

природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка, д. б. н., професор Грубінко В. В.; завідувач кафедри 

фізіології та інтродукції рослин Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, д. б. н., професор Лихолат Ю. В. 


