
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

ВІД 25.06.2021 РОКУ 



ПРОТОКОЛ  

засідання № 10  

Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

від 25.06.2021 р. 
 

Голова ради: Михайло МАРЧЕНКО – директор 

Секретар засідання: Оксана ВОЛОЩУК – секретар вченої ради 

Присутні: 22 члени ради з 25 

Форма проведення: відеоконференція онлайн Google Meet 
 

Порядок денний: 
 

1. Результати 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. Про внесення змін до: 

 освітньо-професійної програми «Агрономія» (спеціальності 201 – 

Агрономія, галузі знань 20 Аграрні  науки та продовольство) для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 освітньо-професійної програми «Середня освіта (Хімія)» 

(спеціальності 014 – Середня освіта (Хімія), галузі знань 01 

Освіта/педагогіка) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 

 освітньо-професійної програми «Хімія» (спеціальності 102 – Хімія, 

галузі знань 10 Природничі науки) для здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти.  

 освітньо-професійної програми «Tехнологічна експертиза, безпека 

харчової продукції та модернізація технологічних процесів» 

(спеціальності 181 – Харчові технології, галузі знань 18 Виробництво та 

технології) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 освітньої-професійної програми «Середня освіта (біологія та 

здоров`я людини)» (спеціальності 014 – Середня освіта (біологія та здоров`я 

людини) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 Про результати обговорення проекту освітньо-професійної програми 

«Геодезія та землеустрій» (спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій, 

галузі знань 19 Архітектура та будівництво) для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (голова методради Галина 

МОСКАЛИК) 

4. Про результати акредитаційної експертизи: 

- аспірантури для підготовки здобувачів ІІІ освітньо-наукового рівня 

вищої освіти доктора філософії зі спеціальностей 091 Біологія (гарант ОП 

Роман ВОЛКОВ); 

- освітньої програми “Лісове господарство” за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти” (завідувач кафедри Ілля ЧОРНЕЙ); 

https://drive.google.com/file/d/1KE8zmdrX5cIKKUI8CXcIgPROU8o8FFKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KE8zmdrX5cIKKUI8CXcIgPROU8o8FFKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KE8zmdrX5cIKKUI8CXcIgPROU8o8FFKi/view?usp=sharing


- освітньої програми “Технологічна експертиза, безпека харчової 

продукції та модернізація технологічних процесів” за першим рівнем вищої 

освіти за спеціальністю “181 Харчові технології” (завідувач кафедри Ігор 

КОБАСА). 

5. Різне: 

- клопотання перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича»: 

 навчальному посібнику «Біогеохімічна методологія у грунтознавстві» 

авторів Дмитрук Ю.Б., Горін М.О. (завідувач кафедри Юрій ДМИТРУК) 

 посібника «Екологія рослин», автора к.б.н., доцента кафедри екології та 

біомоніторингу Москалик Г.Г. (завідувач кафедри Марія ФЕДОРЯК) 

- затвердження звіту к.б.н., доц. Казіміра І.І. про проходження 

стажування в ТОВ “ЕДЮКЕЙШН ЕРА” (90 год/3 кредити) (завідувач 

кафедри Руслан БЕСПАЛЬКО) 

- інформація про проєкт змін до Положення про організацію освітнього 

процесу в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 

щодо порядку визнання та перезарахування результатів попереднього 

навчання (заступник директора Лідія ХУДА) 

- про результати участі у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт слухачів БМАН під керівництвом 

співробітників ІБХБ (керівник наукового відділення “Біологія” Людмила 

ЯЗЛОВИЦЬКА) 

- про стажування д.б.н. Худого О.І. на тему "PIT tag methodologies for 

fish pass, river monitoring & aquaculture" (Методологія PIT-тегування для 

оцінки міграції риб, моніторингу рік та потреб аквакультури) на базі 

Софійського університету імені Климента Охридського (директор Михайло 

МАРЧЕНКО) 

- про результати розгляду апеляції на конкурсі проєктів 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних 

(експериментальних) розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 

2021 рік, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки 

України (проєкт під керівництвом Фочука П.М.) (завідувач кафедри Юрій 

ХАЛАВКА) 

- рекомендація щодо подання кандидатури аспірантки 2-го року 

навчання Рошки Надії Михайлівни до участі у конкурсі на призначення 

академічної стипендії ім. М.С. Грушевського на 2021/2022 н.р. (завідувач 

кафедри Роман ВОЛКОВ) 

 

СЛУХАЛИ:  
1. Про результати екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої 

освіти. 

ВИСТУПИЛА: заступник директора Лідія ХУДА – про результати 

екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

http://chernivtsi.man.gov.ua/news/Novini_akademii/Vidznachennja_peremozhtsiv_III_etapu_Vseukrainskogo_konkursuzahistu_naukovodoslidnitskih_robit_ta_ih_kerivnikiv/
http://chernivtsi.man.gov.ua/news/Novini_akademii/Vidznachennja_peremozhtsiv_III_etapu_Vseukrainskogo_konkursuzahistu_naukovodoslidnitskih_robit_ta_ih_kerivnikiv/


[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 біохімії та біотехнології Галина 

КОПИЛЬЧУК – про продовження трудового договору асистентам кафедри 

Николайчук І.М., Чебан Л.М., доцентам Васіній Л.М., Волощук О.М., 

Худому О.І. 

ВИРІШИЛИ:  
- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри біохімії та біотехнології Николайчук І.М. терміном на 2 роки 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри біохімії та біотехнології Чебан Л.М. терміном на 2 роки 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри біохімії та біотехнології Васіній Л.М. терміном на 2 роки 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри біохімії та біотехнології Волощук О.М. терміном на 3 роки 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри біохімії та біотехнології Худому О.І. терміном на 3 роки 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

ВИСТУПИЛА: зав. кафедри екології та біомоніторингу Марія 

ФЕДОРЯК – про продовження трудового договору асистентам кафедри 

Филипчук Т.В., Баглей О.В., Жук А.В., доцентам Москалик Г.Г., Ситніковій 

І.О.  

ВИРІШИЛИ:  
- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри екології та біомоніторингу Филипчук Т.В. терміном на 1 рік 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри екології та біомоніторингу Баглей О.В. терміном на 1 рік 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри екології та біомоніторингу Жук А.В. терміном на 2 роки 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри екології та біомоніторингу Москалик Г.Г. терміном на 3 роки 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри екології та біомоніторингу Ситніковій І.О. терміном на 2 роки 

[Рішення прийнято одноголосно]. 



ВИСТУПИВ: зав. кафедри загальної хімії та хімічного 

матеріалознавства Юрій ХАЛАВКА – про продовження трудового договору 

асистенту кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Андрійчук 

Ю.М., доцентам Копачу О.В., Скрипській О.В., професору Лявинцю О.С. 

ВИРІШИЛИ: - рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді 

асистента кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Андрійчук 

Ю.М. терміном на 2 роки. 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Копачу О.В. терміном 

на 3 роки. 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Скрипській О.В. 

терміном на 3 роки. 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді професора 

кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Лявинцю О.С. 

терміном на 1 рік. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри молекулярної генетики та 

біотехнології Роман ВОЛКОВ – про продовження трудових договорів 

співробітникам кафедри молекулярної генетики та біотехнології асистентам 

Тимочко Л.І., Буздуга І.М., Діденко Н.О., Череватов О.В., доцентам Савчук 

Г.Г., Шелифіст А.Є., Язловицькій Л.С. 

ВИРІШИЛИ:  
- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

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

р. 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри молекулярної генетики та біотехнології Буздузі І.М. терміном на 1 р. 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри молекулярної генетики та біотехнології Діденко Н.О. терміном на 1 

р. 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри молекулярної генетики та біотехнології Череватову О.В. терміном 

на 2 р. 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри молекулярної генетики та біотехнології Савчук Г.Г. терміном на 2 р. 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри молекулярної генетики та біотехнології Шелифіст А.Є. терміном на 

3 р. 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри молекулярної генетики та біотехнології Язловицькій Л.С. терміном 

на 3 р. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 



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

господарства Ілля ЧОРНЕЙ – про продовження трудових договорів 

співробітникам кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства 

асистентам Токарюк А.І., Мирончук К.В., доцентам Буджаку В.В., Романюк 

О.В. 

ВИРІШИЛИ:  
- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Токарюк А.І. 

терміном на 2 роки. 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Мирончук К.В. 

терміном на 1 рік. 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Буджаку В.В. 

терміном на 3 роки. 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

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

терміном на 1 рік. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

ВИСТУПИВ: зав. кафедри агротехнологій і грунтознавства Юрій 

ДМИТРУК – про продовження трудових договорів співробітникам кафедри 

агротехнологій і грунтознавства асистенту Цвик Т.І., доцентам Нікоричу 

В.А., Черлінці В.Р. 

ВИРІШИЛИ: - рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді 

асистента кафедри агротехнологій і грунтознавства Цвик Т.І. терміном на 1 

рік. 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри агротехнологій і грунтознавства Нікоричу В.А. терміном на 2 роки. 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри агротехнологій і грунтознавства Черлінці В.Р. терміном на 2 роки. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

ВИСТУПИВ: зав. кафедри землевпорядкування та кадастру Руслан 

БЕСПАЛЬКО – про продовження трудових договорів співробітникам 

кафедри землевпорядкування та кадастру асистентам Максимюк Ю.Ю., 

Романку Р.М., доценту Казіміру І.І. 

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. 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри землевпорядкування та кадастру Казіміру І.І. терміном на 3 роки. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 



ВИСТУПИВ: зав. хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової 

продукції Ігор КОБАСА – про продовження трудового договору доценту 

Воробець М.М., асистенту Дійчуку В.В. 

ВИРІШИЛИ: - рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді 

доцента кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції 

Воробець М.М. терміном на 2 роки. 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції Дійчуку 

В.В. терміном на 1 рік. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ:  
3. Про внесення змін до освітньо-професійної програми «Агрономія» 

(спеціальності 201 – Агрономія, галузі знань 20 Аграрні  науки та 

продовольство) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри Юрій ДМИТРУК – про необхідність 

внесення змін до освітньо-професійної програми «Агрономія» (спеціальності 

201 – Агрономія, галузі знань 20 Аграрні  науки та продовольство) для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у зв’язку із появою 

стандарту. 

ВИРІШИЛИ: клопотати перед навчально-методичною комісією Вченої 

ради ЧНУ ім. Ю. Федьковича затвердити зміни до освітньо-професійної 

програми «Агрономія» (спеціальності 201 – Агрономія, галузі знань 20 

Аграрні  науки та продовольство) для здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ:  
4. Про внесення змін до освітньо-професійної програми «Середня 

освіта (Хімія)» (спеціальності 014 – Середня освіта (Хімія), галузі знань 01 

Освіта/педагогіка) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти та освітньо-професійної програми «Хімія» (спеціальності 102 – Хімія, 

галузі знань 10 Природничі науки) для здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри Юрій ХАЛАВКА – про необхідність 

внесення змін до освітньо-професійної програми «Середня освіта (Хімія)» 

(спеціальності 014 – Середня освіта (Хімія), галузі знань 01 

Освіта/педагогіка) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти та освітньо-професійної програми «Хімія» (спеціальності 102 – Хімія, 

галузі знань 10 Природничі науки) для здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

ВИРІШИЛИ: клопотати перед навчально-методичною комісією Вченої 

ради ЧНУ ім. Ю. Федьковича затвердити зміни до освітньо-професійної 

програми «Середня освіта (Хімія)» (спеціальності 014 – Середня освіта 

(Хімія), галузі знань 01 Освіта/педагогіка) для здобувачів другого 



(магістерського) рівня вищої освіти та освітньо-професійної програми 

«Хімія» (спеціальності 102 – Хімія, галузі знань 10 Природничі науки) для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ:  
5. Про внесення змін до освітньо-професійної програми «Tехнологічна 

експертиза, безпека харчової продукції та модернізація технологічних 

процесів» (спеціальності 181 – Харчові технології, галузі знань 18 

Виробництво та технології) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри Ігор КОБАСА – про необхідність 

внесення змін до освітньо-професійної програми «Tехнологічна експертиза, 

безпека харчової продукції та модернізація технологічних процесів» 
(спеціальності 181 – Харчові технології, галузі знань 18 Виробництво та 

технології) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

ВИРІШИЛИ: клопотати перед навчально-методичною комісією Вченої 

ради ЧНУ ім. Ю. Федьковича затвердити зміни до освітньо-професійної 

програми «Tехнологічна експертиза, безпека харчової продукції та 

модернізація технологічних процесів» (спеціальності 181 – Харчові 

технології, галузі знань 18 Виробництво та технології) для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ:  
6. Про внесення змін до освітньої-професійної програми «Середня 

освіта (біологія та здоров`я людини)» (спеціальності 014 – Середня освіта 

(біологія та здоров`я людини) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри Ілля ЧОРНЕЙ – про необхідність 

внесення змін до освітньої-професійної програми «Середня освіта (біологія 

та здоров`я людини)» (спеціальності 014 – Середня освіта (біологія та 

здоров`я людини) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри Роман ВОЛКОВ – про обговорення 

ОПП на кафедрі молекулярної генетики та біотехнології, про погодження 

блоку обов’язкових дисциплін та необхідності доопрацювання блоку 

вибіркових дисциплін. 

ВИСТУПИЛА: завідувач кафедри Галина КОПИЛЬЧУК – про 

підтримку кафедрою біохімії та біотехнології розробленого компромісного 

варіанту навчального плану. 

ВИСТУПИЛА: заступник директора Лідія ХУДА – про підтримку 

нового варіанту плану та необхідність доопрацювання вибіркової частини. 

ВИСТУПИЛА: завідувач кафедри Марія ФЕДОРЯК – Чи є у плані 

екологічні дисципліни? 

https://drive.google.com/file/d/1KE8zmdrX5cIKKUI8CXcIgPROU8o8FFKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KE8zmdrX5cIKKUI8CXcIgPROU8o8FFKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KE8zmdrX5cIKKUI8CXcIgPROU8o8FFKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KE8zmdrX5cIKKUI8CXcIgPROU8o8FFKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KE8zmdrX5cIKKUI8CXcIgPROU8o8FFKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KE8zmdrX5cIKKUI8CXcIgPROU8o8FFKi/view?usp=sharing


ВИСТУПИЛА: голова методради Галина МОСКАЛИК – про 

підтримку останнього варіанту програми. 

ВИРІШИЛИ: план прийняти за основу з доопрацюванням вибіркової 

частини.  

Клопотати перед навчально-методичною комісією Вченої ради ЧНУ ім. 

Ю. Федьковича затвердити зміни до освітньої-професійної програми 

«Середня освіта (біологія та здоров`я людини)» (спеціальності 014 – 

Середня освіта (біологія та здоров`я людини) для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти.  

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ:  
7. Про внесення змін до освітньо-професійної програми «Геодезія та 

землеустрій» (спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій, галузі знань 19 

Архітектура та будівництво) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри Ігор КОБАСА – про результати 

обговорення та необхідність внесення змін до освітньо-професійної програми 

«Геодезія та землеустрій» (спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій, 

галузі знань 19 Архітектура та будівництво) для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

ВИРІШИЛИ: клопотати перед навчально-методичною комісією Вченої 

ради ЧНУ ім. Ю. Федьковича затвердити зміни до освітньо-професійної 

програми «Геодезія та землеустрій» (спеціальності 193 – Геодезія та 

землеустрій, галузі знань 19 Архітектура та будівництво) для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ:  
8. Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми “Лісове 

господарство” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти”. 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри Ілля ЧОРНЕЙ – про результати роботи 

експертної комісії та зауваження до освітньої програми “Лісове 

господарство” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти”. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ:  
9. Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 

“Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та модернізація 

технологічних процесів” за першим рівнем вищої освіти за спеціальністю 

“181 Харчові технології”. 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри Ігор КОБАСА – про результати роботи 

експертної комісії та зауваження до освітньої програми “Технологічна 

експертиза, безпека харчової продукції та модернізація технологічних 

https://drive.google.com/file/d/1KE8zmdrX5cIKKUI8CXcIgPROU8o8FFKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KE8zmdrX5cIKKUI8CXcIgPROU8o8FFKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KE8zmdrX5cIKKUI8CXcIgPROU8o8FFKi/view?usp=sharing


процесів” за першим рівнем вищої освіти за спеціальністю “181 Харчові 

технології”. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ:  
10. Про результати акредитаційної експертизи аспірантури для 

підготовки здобувачів ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти доктора 

філософії зі спеціальностей 091 Біологія. 

ВИСТУПИВ: гарант ОП Роман ВОЛКОВ – про результати 

акредитаційної експертизи аспірантури для підготовки здобувачів ІІІ 

освітньо-наукового рівня вищої освіти доктора філософії зі спеціальностей 

091 Біологія, про особливості та переваги підготовки здобувачів ІІІ освітньо-

наукового рівня вищої освіти доктора філософії зі спеціальностей 091 

Біологія у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ:  
11. Клопотання перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» посібнику «Екологія рослин», автора к.б.н., доцента 

кафедри екології та біомоніторингу Москалик Г.Г. 

ВИСТУПИЛА: завідувач кафедри Марія ФЕДОРЯК – про наявність 

усіх необхідних документів та результати перевірки посібника на плагіат. 

ВИРІШИЛИ: клопотати перед Вченою радою ЧНУ щодо надання 

грифу «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича» посібнику «Екологія рослин», автора 

к.б.н., доцента кафедри екології та біомоніторингу Москалик Г.Г. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ:  
12. Клопотання перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» навчальному посібнику «Біогеохімічна методологія 

у грунтознавстві» авторів Дмитрук Ю.Б., Горін М.О. 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри Юрій ДМИТРУК – про наявність усіх 

необхідних документів та результати перевірки посібника на плагіат. 

ВИРІШИЛИ: клопотати перед Вченою радою ЧНУ щодо надання 

грифу «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича» навчальному посібнику «Біогеохімічна 

методологія у грунтознавстві» авторів Дмитрук Ю.Б., Горін М.О. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ:  



13. Звіт к.б.н., доц. Казіміра І.І. про проходження стажування в ТОВ 

“ЕДЮКЕЙШН ЕРА” (90 год/3 кредити) 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри Руслан БЕСПАЛЬКО – про стажування 

к.б.н., доц. Казіміра І.І. в ТОВ “ЕДЮКЕЙШН ЕРА”. 

ВИРІШИЛИ: звіт к.б.н., доц. Казіміра І.І. про проходження стажування 

в ТОВ “ЕДЮКЕЙШН ЕРА” (90 год/3 кредити) затвердити. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ:  
14. Інформація про проєкт змін до Положення про організацію 

освітнього процесу в Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича щодо порядку визнання та перезарахування результатів 

попереднього навчання. 

ВИСТУПИЛА: заступник директора Лідія ХУДА – про доцільність 

обговорення проєкту змін до Положення про організацію освітнього процесу 

в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича щодо 

порядку визнання та перезарахування результатів попереднього навчання. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ:  
15. Про результати участі у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт слухачів БМАН під керівництвом 

співробітників ІБХБ. 

ВИСТУПИЛА: керівник наукового відділення “Біологія” БМАН 

Людмила ЯЗЛОВИЦЬКА – про успіхи учасників ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів БМАН під 

керівництвом співробітників ІБХБ (9 призових місць). 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ:  
16. Про стажування д.б.н. Худого О.І. на тему "PIT tag methodologies for 

fish pass, river monitoring & aquaculture" (Методологія PIT-тегування для 

оцінки міграції риб, моніторингу рік та потреб аквакультури) на базі 

Софійського університету імені Климента Охридського. 

ВИСТУПИВ: д.б.н. Олексій ХУДИЙ – про результати стажування на 

тему "PIT tag methodologies for fish pass, river monitoring & aquaculture" 

(Методологія PIT-тегування для оцінки міграції риб, моніторингу рік та 

потреб аквакультури) на базі Софійського університету імені Климента 

Охридського. 

ВИРІШИЛИ: звіт д.б.н. Худого О.І. про проходження стажування 

затвердити. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ:  

http://chernivtsi.man.gov.ua/news/Novini_akademii/Vidznachennja_peremozhtsiv_III_etapu_Vseukrainskogo_konkursuzahistu_naukovodoslidnitskih_robit_ta_ih_kerivnikiv/
http://chernivtsi.man.gov.ua/news/Novini_akademii/Vidznachennja_peremozhtsiv_III_etapu_Vseukrainskogo_konkursuzahistu_naukovodoslidnitskih_robit_ta_ih_kerivnikiv/
http://chernivtsi.man.gov.ua/news/Novini_akademii/Vidznachennja_peremozhtsiv_III_etapu_Vseukrainskogo_konkursuzahistu_naukovodoslidnitskih_robit_ta_ih_kerivnikiv/
http://chernivtsi.man.gov.ua/news/Novini_akademii/Vidznachennja_peremozhtsiv_III_etapu_Vseukrainskogo_konkursuzahistu_naukovodoslidnitskih_robit_ta_ih_kerivnikiv/


17. Про результати розгляду апеляції на конкурсі проєктів 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних 

(експериментальних) розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 

2021 рік, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки 

України (проєкт під керівництвом Фочука П.М.). 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри Юрій ХАЛАВКА – про результати 

розгляду апеляції на конкурсі проєктів фундаментальних і прикладних 

досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок закладів 

вищої освіти та наукових установ на 2021 рік, що належать до сфери 

управління Міністерства освіти і науки України (проєкт під керівництвом 

Фочука П.М.). 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ:  
18. Рекомендація щодо подання кандидатури аспірантки 2-го року 

навчання Рошки Надії Михайлівни до участі у конкурсі на призначення 

академічної стипендії ім. М.С. Грушевського на 2021/2022 н.р. 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри Роман ВОЛКОВ – про науковві 

досягнення аспірантки 2-го року навчання Рошки Надії Михайлівни. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати аспірантку 2-го року навчання Рошку 

Надію Михайлівну до участі у конкурсі на призначення академічної 

стипендії ім. М.С. Грушевського на 2021/2022 н.р. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
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