
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

ВІД 11.06.2020 РОКУ 



ПРОТОКОЛ  

засідання № 9 

Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

від 11.06.2020 р. 
 

Голова ради: Михайло МАРЧЕНКО – директор 

Секретар засідання: Оксана ВОЛОЩУК – секретар вченої ради 

Присутні: 24 члени ради з 25 

Форма проведення: відеоконференція онлайн Google Meet 
 

Порядок денний: 
 

1. Готовність інституту до екзаменаційної сесії та атестації здобувачів 

вищої освіти (заступник директора Лідія ХУДА). 

2. Рекомендації щодо продовження трудових договорів співробітникам 

Інституту біології, хімії та біоресурсів (директор Михайло МАРЧЕНКО, 

завідувачі кафедр).  

3. Розгляд проектів освітніх програм (голова методради інституту 

Галина МОСКАЛИК). 

4. Терміни і порядок документального оформлення відпусток 

співробітників інституту (голова профбюро Оксана ВОЛОЩУК).  

5. Різне 

- про встановлення вартості навчання (директор Михайло МАРЧЕНКО) 

- про укладення угоди на навчання між вступниками та закладом вищої 

освіти (директор Михайло МАРЧЕНКО) 

- про положення щодо використання прекурсорів (завідувач кафедри 

загальної хімії та хімічного матеріалознавства Юрій ХАЛАВКА) 

- клопотання перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» навчальному посібнику «Лабораторні 

спеціалізації» укладачів к.б.н., асистента кафедри екології та 

біомоніторингу Баглей О.В., к.б.н., доцента кафедра екології та 

біомоніторингу Легети У.В. (завідувач кафедри екології та біомоніторингу 

Марія ФЕДОРЯК) 

- зміни умов вступу у магістратуру (заступник директора Лідія ХУДА) 

- про зміну назви кандидатської дисертації (завідувач кафедри екології 

та біомоніторингу Марія ФЕДОРЯК) 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Готовність інституту до екзаменаційної сесії та атестації здобувачів 

вищої освіти. 

ВИСТУПИЛА: 

Заступник директора Лідія ХУДА – про стан готовності інституту до 

проведення атестації здобувачів вищої освіти, про порядок формування 

списків студентів, допущених до кваліфікаційних іспитів та захисту 



кваліфікаційних робіт, а також формування списків претендентів на диплом 

із відзнакою. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Рекомендації щодо продовження трудових договорів співробітникам 

Інституту біології, хімії та біоресурсів. 

ВИСТУПИВ: Директор Михайло МАРЧЕНКО – про підходи до 

рекомендацій про продовження трудових договорів. 

ВИСТУПИЛА: Секретар вченої ради Оксана ВОЛОЩУК – про 

наявність витягів з кафедр про продовження трудових договорів. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

ВИСТУПИЛА: зав. кафедри екології та біомоніторингу професор 

Федоряк М.М. щодо продовження трудового договору асистенту кафедри 

Филипчук Т.В.  

ВИРІШИЛИ:  

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри екології та біомоніторингу Филипчук Т.В. терміном на 2 роки. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

ВИСТУПИВ: зав. кафедри загальної хімії та хімічного 

матеріалознавства Халавка Ю.Б. щодо продовження трудового договору 

асистенту кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Андрійчук 

Ю.М. 

ВИРІШИЛИ: - рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді 

асистента кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Андрійчук 

Ю.М. терміном на 1 рік. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри молекулярної генетики та 

біотехнології Волков Р.А. щодо продовження трудових договорів 

співробітникам кафедри молекулярної генетики та біотехнології доц. 

Череватову В.Ф., асист. Тимочко Л.І. 

ВИРІШИЛИ:  

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри молекулярної генетики та біотехнології Тимочко Л.І. терміном на 1 

рік; 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри молекулярної генетики та біотехнології Череватову В.Ф. терміном 

на 2 роки. 

 [Рішення прийнято одноголосно]. 

 



ВИСТУПИВ: зав. кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового 

господарства професор Чорней І.І. щодо продовження трудових договорів 

співробітникам кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства 

асист. Никирсі Т.Д., доц. Решетюк О.В., в.о. доц. Ковальському А.Й. 

ВИРІШИЛИ: - рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді 

асистента кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства 

Никирсі Т.Д. терміном на 1 рік; 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Решетюк О.В. 

терміном на 1 рік; 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді в.о. доцента 

кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Ковальському 

А.Й. терміном на 1 рік. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

ВИСТУПИВ: зав. кафедри агротехнологій і грунтознавства Дмитрук 

Ю.М. щодо продовження трудових договорів співробітникам кафедри 

агротехнологій і грунтознавства асист. Цвик Т.І., доц. Романюку В.В. 

ВИРІШИЛИ: - рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді 

асистента кафедри агротехнологій і грунтознавства Цвик Т.І. терміном на 2 

роки; 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри агротехнологій і грунтознавства Романюку В.В. терміном на 2 роки. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

ВИСТУПИВ: зав. кафедри землевпорядкування та кадастру Беспалько 

Р.І. щодо продовження трудових договорів співробітникам кафедри 

землевпорядкування та кадастру асист. Максимюк Ю.Ю., асист. Романко 

Р.М. 

ВИРІШИЛИ: - рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді 

асистента кафедри землевпорядкування та кадастру Максимюк Ю.Ю. 

терміном на 1 рік; 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри землевпорядкування та кадастру Романко Р.М. терміном на 1 рік. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

ВИСТУПИВ: зав. хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової 

продукції професор Кобаса І.М. щодо продовження трудового договору 

доценту кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції 

Сачко А.В. 

ВИРІШИЛИ: - рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді 

доцента кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції 

Сачко А.В. терміном на 3 роки. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

 



СЛУХАЛИ: 

3. Розгляд проектів освітніх програм. 

ВИСТУПИЛА:  

Голова методради інституту Галина МОСКАЛИК – із 

обгрунтуванням змін до затвердженого опису освітніх програм: 

Спеціальність 091 Біологія 

1. ОПП «Біологія» перший (бакалаврський) рівень 

2. ОПП «Біохімія та лабораторна діагностика» другий (магістерський) 

рівень  

3. ОПП «Біологія» другий (магістерський) рівень  

Спеціальність 101 Екологія 

4. ОПП «Екологія» перший (бакалаврський) рівень 

Спеціальність 014 Середня освіта 

5. ОПП «Середня освіта (Хімія)» перший (бакалаврський)  

6. ОПП «Середня освіта (Хімія)» другий (магістерський) рівень  

Спеціальність 012 Хімія 

7. ОПП «Хімія» перший (бакалаврський) рівень 

8. ОПП «Хімія» другий (магістерський) рівень  

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія 

9. ОПП «Біотехнології та біоінженерія» перший (бакалаврський) рівень 

10. ОПП «Біотехнології та біоінженерія» другий (магістерський) рівень  

Спеціальність 181 Харчові технології 

11. ОПП «Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та 

модернізація технологічних процесів» перший (бакалаврський) рівень 

Спеціальність 201 Агрономія 

12. ОПП «Агрономія» другий (магістерський) рівень  

Спеціальність 205 Лісове господарство  

13. ОПП «Лісове господарство» перший (бакалаврський) рівень 

 

ВИСТУПИВ: доцент Василь БУДЖАК – із обгрунтуванням змін до 

затвердженого опису освітньої програми спеціальності Середня освіта 

(біологія та здоров’я людини) (бакалаврський) рівень. 

ВИСТУПИВ: директор Михайло МАРЧЕНКО – про необхідність 

збільшення ліцензійного обсягу підготовки фахівців зі спеціальності Середня 

освіта (біологія та здоров’я людини). 

ВИСТУПИЛА: завідувач кафедри біохімії та біотехнології Галина 

КОПИЛЬЧУК – хто забезпечуватиме читання курсу “Інклюзивна освіта”? 

ВИРІШИЛИ: Ввести асистентську практику у ОПП ОР магістр. 

Схвалити зміни до ОПП  ОР «Бакалавр», ОР «Магістр». Клопотати 

перед Вченою радою ЧНУ імені Юрія Федьковича затвердити зміни до 

зазначених ОПП. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

4. Терміни і порядок документального оформлення відпусток 

співробітників інституту. 



ВИСТУПИЛА: голова профбюро інституту Оксана ВОЛОЩУК – з 

інформацією про терміни і порядок документального оформлення відпусток 

співробітників інституту. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.  

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

5. Про встановлення вартості навчання. 

ВИСТУПИВ: Директор Михайло МАРЧЕНКО – з інформацією про 

встановлення вартості навчання. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.  

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

6. Про укладення угоди на навчання між вступниками та закладом 

вищої освіти. 

ВИСТУПИВ: Директор Михайло МАРЧЕНКО – з інформацією про 

необхідність укладення угоди на навчання між вступниками та закладом 

вищої освіти. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.  

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про положення щодо використання прекурсорів.  

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри загальної хімії та хімічного 

матеріалознавства Юрій ХАЛАВКА – про необхідність підготовки списку 

відповідальних за роботу з прекурсорами та їх зберігання, а також підготовки 

кімнати, відповідної до чинних вимог, для розміщення прекурсорів. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Клопотання перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» навчальному посібнику «Лабораторні спеціалізації» 

авторів к.б.н., асистента кафедри екології та біомоніторингу Баглей О.В., 

к.б.н., доцента кафедра екології та біомоніторингу Легети У.В. 

ВИСТУПИЛА: 

Завідувач кафедри екології та біомоніторингу Марія ФЕДОРЯК – з 

клопотанням щодо надання грифу «Рекомендовано Вченою радою 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 

навчальному посібнику «Лабораторні спеціалізації» укладачів к.б.н., 

асистента кафедри екології та біомоніторингу Баглей О.В., к.б.н., доцента 

кафедра екології та біомоніторингу Легети У.В. 

ВИРІШИЛИ: клопотати перед Вченою радою ЧНУ щодо надання 

грифу «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного 



університету імені Юрія Федьковича» навчальному посібнику «Лабораторні 

спеціалізації» укладачів к.б.н., асистента кафедри екології та біомоніторингу 

Баглей О.В., к.б.н., доцента кафедра екології та біомоніторингу Легети У.В.  

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Зміни умов вступу у магістратуру. 

ВИСТУПИЛА: 

Заступник директора Лідія ХУДА – про особливості вступу у 

магістратуру.  

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про зміну назви кандидатської дисертації. 

ВИСТУПИЛА: 

Завідувач кафедри екології та біомоніторингу Марія ФЕДОРЯК – про 

доцільність зміни назви теми дисертаційної роботи аспіранта ІІІ курсу 

заочної форми навчання кафедри екології та біомоніторингу Тимчук 

Катерини Юріївни з теми: «Структурно-функціональні аспекти 

синантропних аранеокомплексів України» на тему: «Артроподоіндикація 

деструктивних соціальних та агровиробничих впливів на екологічні 

системи».  

 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати змінити тему дисертаційної роботи аспіранта кафедри 

екології та біомоніторингу ІІІ курсу заочної форми навчання зі спеціальності 

101 – Екологія Тимчук Катерини Юріївни з теми «Структурно-функціональні 

аспекти синантропних аранеокомплексів України» на тему 

«Артроподоіндикація деструктивних соціальних та агровиробничих впливів 

на екологічні системи» (керівник – доктор біологічних наук, професор 

Федоряк М.М.) 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                               Михайло МАРЧЕНКО 
 

 

 

Секретар Вченої ради                                          Оксана ВОЛОЩУК  

 


