
План  

засідань вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

на 2019-2020 н.р. 

Перелік питань до розгляду Термін 

проведення 

Затвердження робочих програм навчальних дисциплін на 2019/2020 

н.р. 

Затвердження планів роботи кафедр на 2019/2020 н.р. 

Обговорення проекту Положення про організацію освітнього процесу 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Різне. 

вересень 

Підготовка освітньої програми 014 - Середня освіта (біологія та 

здоров’я людини) другого рівня вищої освіти “Магістр”. 

Організація баз (шкіл) для проведення практик для студентів 

спеціальності 014.05-середня освіта (біологія та здоров’я людини)  

Правила вступу у 2020 н.р.  

Обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедри загальної хімії та 

хімічного матеріалознавства. 

Різне. 

жовтень 

Про виявлення і запобігання академічному плагіату.  

Створення проектної групи для забезпечення започаткування в 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 

освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні вищої освіти за 

спеціальністю 181 «Харчові технології» на кафедрі хімічного аналізу, 

експертизи та безпеки харчової продукції.  

Рекомендації навчальних посібників до друку з грифом Вченої ради 

Чернівецького національного університету. 

Агітаційна робота з абітурієнтами. 

Обговорення переліку спеціальностей для вступу у 2020 р.  

Обрання за конкурсом на посаду: 

- асистента кафедри екології та біомоніторингу  

- асистента кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової 

продукції 

Різне. 

листопад 

Звіт про виконання НДР за етапом 2019 р. 

Організація роботи ЕК.  

План прийому в аспірантуру на 2020/2021 н.р. та розгляд кандидатур 

аспірантів на премію Кабінету Міністрів України. 

Підвищення кваліфікації вчителів зі спеціальності “Біологія”, “Хімія” 

на базі Інституту біології, хімії та біоресурсів. 

Участь співробітників інституту у ІІ та ІІІ етапі всеукраїнської 

олімпіади з біології та хімії.  

Різне. 

грудень 

Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії. 

Результати роботи ЕК. 

Результати акредитаційної експертизи спеціальності “Середня освіта 

(біологія та здоров’я людини)”. 

Перейменування кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового 

господарства. 

лютий 



Обговорення структури посівних площ та напрямки наукової роботи 

студентів на посівних площах біобази “Жучка”. 

Створення комісії для атестації навчальних і наукових лабораторій з 

метою забезпечення належних умов праці та покращення якості 

освіти. 

Обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедри біохімії та 

біотехнології. 

Різне. 

Затвердження тез та програми студентської конференції ЧНУ. 

Затвердження програм вступних іспитів для освітнього рівня 

“бакалавр” (скорочена форма навчання) і “магістр” за 

спеціальностями, за якими здійснюватиметься набір студентів у 

2019/2020 р. 

Результати конкурсного відбору наукових проектів. 

Різне. 

березень 

Розробка освітніх програм у зв’язку із затвердженням стандартів 

спеціальності “Біологія” для освітніх рівнів “бакалавр”, “магістр”. 

Обґрунтування наукової тематики кафедри хімічного аналізу, 

експертизи та безпеки харчової продукції.  

Оновлення сайту кафедр та особистих сторінок співробітників 

інституту. 

Різне. 

квітень 

Перспективний план розвитку кафедри агротехнологій і 

ґрунтознавства. 

Акредитаційна експертиза спеціальності 205-лісове господарство. 

Розширення ліцензійного обсягу підготовки фахівців ІІ 

(магістерського) рівня спеціальності 014-Середня освіта (біологія та 

здоров’я людини)  

Результати участі студентів Інституту біології, хімії та біоресурсів у 

міжнародних конкурсах та конференціях. 

Організація роботи ЕК. 

Різне. 

травень 

Рекомендації щодо продовження трудових договорів співробітникам 

Інституту біології, хімії та біоресурсів.  

Організація студентських навчальних практик.  

Графік вступних іспитів.  

Результати роботи ЕК. 

Затвердження графіку відпусток.  

Різне. 

червень 
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