
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

ВІД 23.11.2020 РОКУ 



ПРОТОКОЛ  

засідання № 3  

Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

від 23.11.2020 р. 
 

Голова ради: Михайло МАРЧЕНКО – директор 

Секретар засідання: Оксана ВОЛОЩУК – секретар вченої ради 

Присутні: 23 члени ради з 25 

Форма проведення: відеоконференція онлайн Google Meet 
 

Порядок денний: 
 

1. Перелік спеціальностей та освітніх програм Інституту біології, хімії та 

біоресурсів, за якими в 2021 році планується оголошення набору за освітніми 

рівнями “бакалавр”, “магістр” (директор Михайло МАРЧЕНКО) 

2. Заходи профорієнтаційної роботи з абітурієнтами на 2021 рік 

(заступник директора Лідія ХУДА) 

3. Створення предметно-методичних комісій для проведення 

Всеукраїнської олімпіади ЧНУ для професійної орієнтації вступників з 

біології та хімії (директор Михайло МАРЧЕНКО) 

4. Про виявлення і запобігання академічному плагіату (заступник 

директора Лідія ХУДА) 

5. Затвердження змін до освітніх програм (першого, бакалаврського 

рівня) ОПП “Технології виробництва та агромененджмент” спеціальності 201 

“Агрономія”, а також за результатами акредитації затвердження змін в освітньо-

науковій програмі підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня спеціальності 102 Хімія ОНП «Хімія» (гарант Фочук Петро 

Михайлович, д.х.н., професор кафедри загальної хімії та хімічного 

матеріалознавства) (голова методради інституту Галина МОСКАЛИК) 

6.   Різне.  

- клопотання перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича»: 

1) навчальному посібнику «Стратегія сталого розвитку», укл. к.б.н., 

асистент кафедри екології та біомоніторингу Баглей О.В. 

Рецензенти:  

 проф, д.б.н., завідувач кафедри екології педагогічного університету ім. 

Драгоманова Волошина Н. О. 

 доцент кафедри безпеки життєдіяльності Національного транспортного 

університету, Голова Наукової ради ВЕЛ, експерт НФДУ та ПАЕУ Морозова Т. В. 

2) навчальному посібнику «Основи екології» авторів Федоряк М.М., 

Москалик Г.Г., Легета У.В., Зароченцева О.Д. 

Рецензенти:  

 проф., д.т.н., завідувач кафедри екології та технологій захисту 

навколишнього середовища.Павличенко А. В. 



  проф., д.б.н., декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

Дробик Н.М. 

3) навчальному посібнику «Харчові технології. Особливості 

виготовлення та оцінка якості м’ясо-молочної продукції» укладачів Сачко 

А.В., Сема О.В., Воробець М.М., Борук С.Д.  

Рецензенти: 

 проф., д. с-г. н., завідувач кафедри харчових технологій виробництва 

й стандартизації харчової продукції Подільського державного університету, 

проф. Прилипко Т.М. 

 проф., д.мед.н., завідувач кафедри мікробіології та вірусології 

Буковинського державного медичного університету Дейнека С.Є. 

4) навчальному посібнику «Основи охорони праці» авторів д.б.н., 

проф. каф. молекулярної генетики та біотехнології Волкова Р. А.; к.б.н., 

асист. каф. молекулярної генетики та біотехнології Буздуги І.М.  

Рецензенти:  

 професор кафедри хірургії, д.мед.н., проф. Гринчук Ф.В.; 

 начальник служби з охорони праці ГУ ДСНС України у Хмельницькій 

області підполковник служби цивільного захисту Суховірський Ю.В. 

5) навчальному посібнику «Тестові та практичні завдання з фізіології 

людини і тварин» авторів к.б.н., доц. каф. молекулярної генетики та 

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

біотехнології Савчук Г. Г.  

Рецензенти: 

 завідувач кафедри біохімії та гігієни Львівського державного 

університету фізичної культури імені Івана Боберського, д. б. н., професор 

Борецький Ю. Р.;  

 завідувач кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет», д.мед.н., професор Ткачук С. С. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Перелік спеціальностей та освітніх програм Інституту біології, хімії та 

біоресурсів, за якими в 2021 році планується оголошення набору за освітніми 

рівнями “бакалавр”, “магістр”. 

ВИСТУПИВ: 

Директор Михайло МАРЧЕНКО – про перелік спеціальностей та 

освітніх програм Інституту біології, хімії та біоресурсів, за якими в 2021 році 

планується оголошення набору за освітніми рівнями “бакалавр”, “магістр”, а 

також про особливості вступної кампанії у 2021 році. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 
 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

 



СЛУХАЛИ: 

2. Заходи профорієнтаційної роботи з абітурієнтами на 2021 рік. 

ВИСТУПИЛА: заступник директора Лідія ХУДА – про перелік заходів 

профорієнтаційної роботи з абітурієнтами та особливості профорієнтаційної 

роботи у 2021 році у зв’язку з карантинними обмеженнями. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 
 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

3. Створення предметно-методичних комісій для проведення 

Всеукраїнської олімпіади ЧНУ для професійної орієнтації вступників з 

біології та хімії. 

ВИСТУПИВ: 

Директор Михайло МАРЧЕНКО – про створення предметно-методичних 

комісій для проведення Всеукраїнської олімпіади ЧНУ для професійної 

орієнтації вступників з біології та хімії. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 
 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про виявлення і запобігання академічному плагіату. 

ВИСТУПИЛА: заступник директора Лідія ХУДА – про нові вимоги до 

оформлення кваліфікаційних робіт для перевірки на плагіат. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 
 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Затвердження змін до освітньої програми (першого, бакалаврського 

рівня) “Технології виробництва та агромененджмент” спеціальності 201 

“Агрономія”; 

- затвердження змін в освітньо-науковій програмі підготовки здобувачів 

вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 102 Хімія ОНП 

«Хімія» (гарант Фочук Петро Михайлович, д.х.н., професор кафедри 

загальної хімії та хімічного матеріалознавства)  

ВИСТУПИЛА: голова методради інституту Галина МОСКАЛИК – з 

обгрунтуванням доцільності внесення змін до ОПП “Технології виробництва 

та агромененджмент” спеціальності 201 “Агрономія”, освітньо-науковій 

програмі підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 

спеціальності 102 Хімія ОНП «Хімія». 

ВИРІШИЛИ: схвалити зміни до ОПП “Технології виробництва та 

агромененджмент” спеціальності 201 “Агрономія”, освітньо-наукової програми 

підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 

спеціальності 102 Хімія ОНП «Хімія».  



Клопотати перед Вченою радою ЧНУ імені Юрія Федьковича 

затвердити зміни до зазначених ОПП. 
 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Клопотання перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича»: 

1) навчальному посібнику «Стратегія сталого розвитку», укл. к.б.н., 

асистент кафедри екології та біомоніторингу Баглей О.В. 

Рецензенти:  

 проф, д.б.н., завідувач кафедри екології педагогічного університету ім. 

Драгоманова Волошина Н. О. 

 доцент кафедри безпеки життєдіяльності Національного транспортного 

університету, Голова Наукової ради ВЕЛ, експерт НФДУ та ПАЕУ Морозова Т. В. 

2) навчальному посібнику «Основи екології» авторів Федоряк М.М., 

Москалик Г.Г., Легета У.В., Зароченцева О.Д. 

Рецензенти:  

 проф., д.т.н., завідувач кафедри екології та технологій захисту 

навколишнього середовища Павличенко А. В. 

  проф., д.б.н., декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

Дробик Н.М. 

3) навчальному посібнику «Харчові технології. Особливості 

виготовлення та оцінка якості м’ясо-молочної продукції» укладачів Сачко 

А.В., Сема О.В., Воробець М.М., Борук С.Д.  

Рецензенти: 

 проф., д. с-г. н., завідувач кафедри харчових технологій виробництва 

й стандартизації харчової продукції Подільського державного університету, 

проф. Прилипко Т.М. 

 проф., д.мед.н., завідувач кафедри мікробіології та вірусології 

Буковинського державного медичного університету Дейнека С.Є. 

4) навчальному посібнику «Основи охорони праці» авторів д.б.н., проф. 

каф. молекулярної генетики та біотехнології Волкова Р. А.; к.б.н., асист. каф. 

молекулярної генетики та біотехнології Буздуги І.М.  

Рецензенти:  

 професор кафедри хірургії, д.мед.н., проф. Гринчук Ф.В.; 

 начальник служби з охорони праці ГУ ДСНС України у Хмельницькій 

області підполковник служби цивільного захисту Суховірський Ю.В. 

5) навчальному посібнику «Тестові та практичні завдання з фізіології 

людини і тварин» авторів к.б.н., доц. каф. молекулярної генетики та 

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

біотехнології Савчук Г. Г.  

Рецензенти: 



 завідувач кафедри біохімії та гігієни Львівського державного 

університету фізичної культури імені Івана Боберського, д. б. н., професор 

Борецький Ю. Р.;  

 завідувач кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет», д.мед.н., професор Ткачук С. С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Клопотати перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича»: 

1) навчальному посібнику «Стратегія сталого розвитку», укл. к.б.н., 

асистент кафедри екології та біомоніторингу Баглей О.В. 

2) навчальному посібнику «Основи екології» авторів Федоряк М.М., 

Москалик Г.Г., Легета У.В., Зароченцева О.Д. 

3) навчальному посібнику «Харчові технології. Особливості 

виготовлення та оцінка якості м’ясо-молочної продукції» укладачів Сачко 

А.В., Сема О.В., Воробець М.М., Борук С.Д.  

4) навчальному посібнику «Основи охорони праці» авторів д.б.н., проф. 

каф. молекулярної генетики та біотехнології Волкова Р. А.; к.б.н., асист. каф. 

молекулярної генетики та біотехнології Буздуги І.М.  

5) навчальному посібнику «Тестові та практичні завдання з фізіології 

людини і тварин» авторів к.б.н., доц. каф. молекулярної генетики та 

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

біотехнології Савчук Г. Г.  

 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                               Михайло МАРЧЕНКО 
 

 

 

Секретар Вченої ради                                          Оксана ВОЛОЩУК  
 


