
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

ВІД 18.05.2021 РОКУ 



ПРОТОКОЛ  

засідання № 9  

Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

від 18.05.2021 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. Про внесення змін до діючої освітньо-професійної програми 

«Екологія» для ОР «Бакалавр» спеціальності 101-Екологія. (зав. кафедри 

Марія ФЕДОРЯК) 

2. Про затвердження складу Екзаменаційних комісій для проведення 

атестації здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» Інституту біології, хімії 

та біоресурсів у 2021 р. (директор Михайло МАРЧЕНКО) 

3. Про результати проведення другого туру профорієнтаційної 

Олімпіади для вступників 2021 року на основі повної загальної середньої 

освіти. (заступник директора Лідія ХУДА) 

4. Акредитація аспірантури для підготовки здобувачів ІІІ освітньо-

наукового рівня вищої освіти доктора філософії зі спеціальностей 091 

Біологія (гарант ОП Роман ВОЛКОВ). 

5. Різне: 

- рекомендація щодо участі у XVI Міжнародній літній школі 

“Молекулярна біологія, біотехнологія та біомедицина” для молодих вчених, 

м. Одеса, 2021 (директор Михайло МАРЧЕНКО) 

- про участь співробітників кафедри екології та біомоніторингу у НДР 

«Аналіз впливу комах-запилювачів на врожайність перехреснозапильних 

культур» в рамках договору Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича та Контінентал Фармерз Груп (завідувач кафедри Марія 

ФЕДОРЯК) 

- про участь співробітників кафедри екології та біомоніторингу у 

виконанні гранту від посольства Фінляндії «Збереження біорізноманіття: 

знати і діяти. Програма неформальної освіти для підлітків» в рамках 

меморандуму про співпрацю Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича та БО «Карітас Чернівці» (завідувач кафедри Марія 

ФЕДОРЯК). 
 

СЛУХАЛИ:  
1. Про внесення змін до діючої освітньо-професійної програми 

«Екологія» для ОР «Бакалавр» спеціальності 101-Екологія. 

ВИСТУПИЛА: завідувачка кафедри екології та біомоніторингу Марія 

ФЕДОРЯК – про доцільність внесення змін до діючої освітньо-професійної 

програми «Екологія» для ОР «Бакалавр» спеціальності 101-Екологія. 

Відповідно до Стандарту вищої освіти, затвердженого наказом МОНУ 



№1076 від 04.10.2018, для підготовки фахівців першого рівня вищої освіти 

«Бакалавр» за спеціальністю 101 Екологія «заклад вищої освіти має право 

визнати та перезарахувати не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки». З огляду на зазначене внести 

окремі розділи до ОПП, які стосуються скороченого терміну навчання. 

ВИРІШИЛИ: клопотати перед навчально-методичною комісією Вченої 

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

професійної програми «Екологія» для ОР «Бакалавр» спеціальності 101-

Екологія. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ:  
2. Про затвердження складу екзаменаційних комісій для проведення 

атестації здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» Інституту біології, хімії 

та біоресурсів у 2021 р. 

ВИСТУПИВ: директор інституту Михайло МАРЧЕНКО – про склад 

екзаменаційних комісій для проведення атестації здобувачів вищої освіти 

ступеня «бакалавр» Інституту біології, хімії та біоресурсів у 2021 р. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ:  
3. Про результати проведення другого туру профорієнтаційної 

Олімпіади для вступників 2021 року на основі повної загальної середньої 

освіти.  

ВИСТУПИЛА: заступник директора Лідія ХУДА – про особливості 

проведення другого туру профорієнтаційної Олімпіади для вступників 2021 

року. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ:  
4. Акредитація аспірантури для підготовки здобувачів ІІІ освітньо-

наукового рівня вищої освіти доктора філософії зі спеціальностей 091 

Біологія.  

ВИСТУПИВ: гарант ОП Роман ВОЛКОВ – про акредитацію 

аспірантури для підготовки здобувачів ІІІ освітньо-наукового рівня вищої 

освіти доктора філософії зі спеціальностей 091 Біологія.. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ:  

5. Рекомендація щодо участі у XVI Міжнародній літній школі 

“Молекулярна біологія, біотехнологія та біомедицина” для молодих вчених, 

м. Одеса, 2021.   



ВИСТУПИВ: директор Михайло МАРЧЕНКО – про рекомендацію 

щодо участі у XVI Міжнародній літній школі “Молекулярна біологія, 

біотехнологія та біомедицина” для молодих вчених (м. Одеса, 2021) 

аспірантів інституту біології, хімії та біоресурсів. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ:  
6. Про участь співробітників кафедри екології та біомоніторингу у НДР 

«Аналіз впливу комах-запилювачів на врожайність перехреснозапильних 

культур» в рамках договору Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича та Контінентал Фармерз Груп. 

ВИСТУПИЛА: завідувач кафедри Марія ФЕДОРЯК – про участь 

співробітників кафедри екології та біомоніторингу у НДР «Аналіз впливу 

комах-запилювачів на врожайність перехреснозапильних культур» в рамках 

договору Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

та Контінентал Фармерз Груп. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ:  
7. Про участь співробітників кафедри екології та біомоніторингу у 

виконанні гранту від посольства Фінляндії «Збереження біорізноманіття: 

знати і діяти. Програма неформальної освіти для підлітків» в рамках 

меморандуму про співпрацю Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича та БО «Карітас Чернівці». 

ВИСТУПИЛА: завідувач кафедри Марія ФЕДОРЯК – про участь 

співробітників кафедри екології та біомоніторингу у виконанні гранту від 

посольства Фінляндії «Збереження біорізноманіття: знати і діяти. Програма 

неформальної освіти для підлітків» в рамках меморандуму про співпрацю 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та БО 

«Карітас Чернівці». 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

 

Голова Вченої ради                                               Михайло МАРЧЕНКО 

 

 

 

Секретар Вченої ради                                          Оксана ВОЛОЩУК  
 


