
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

ВІД 26.09.2019 РОКУ 



Протокол № 1 

засідання Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

від 26.09.2019 р. 
 

Голова ради: Михайло МАРЧЕНКО – директор 

Секретар засідання: Оксана ВОЛОЩУК – секретар вченої ради 

Присутні: 23 члени ради з 25 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження робочих програм навчальних дисциплін на 2019/2020 

н.р. (директор Марченко М.М.) 

2. Затвердження планів роботи кафедр на 2019/2020 н.р. (завідувачі 

кфедр) 

3. Обговорення проекту Положення про організацію освітнього 

процесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

(директор Марченко М.М.) 

4. Обговорення пропозиції про обрання за рішенням кафедр форми 

атестації для першого (бакалаврського) та для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти – комплексного атестаційного екзамену або захисту 

кваліфікаційної роботи. (директор Марченко М.М.) 

5. Різне. 

- затвердження теми кандидатської дисертації “Молекулярні маркери в 

оцінці генетичного різноманіття Членистоногих” аспіранту 1 року навчання 

кафедри молекулярної генетики та біотехнології Рошці Надії Михайлівні. 

(завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Волков Р.А.) 
 

СЛУХАЛИ: 

1. Затвердження робочих програм навчальних дисциплін на 2019/2020 н.р. 

ВИСТУПИВ:  
Директор Марченко М.М. – про готовність робочих програм 

навчальних дисциплін на 2019/2020 н.р. 

ВИРІШИЛИ: робочі програми навчальних дисциплін затвердити. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

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

ВИСТУПИЛИ:  
Завідувачі кафедр – про наявність планів роботи кафедр на 2019/2020 н.р. 

ВИРІШИЛИ: плани роботи кафедр затвердити. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

3. Обговорення проекту Положення про організацію освітнього 

процесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

ВИСТУПИВ:   



Директор Марченко М.М. – про особливості проекту Положення про 

організацію освітнього процесу Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича.  

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

4. Обговорення пропозиції про обрання за рішенням кафедр форми 

атестації для першого (бакалаврського) та для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти – комплексного атестаційного екзамену або захисту 

кваліфікаційної роботи. 

ВИСТУПИВ:  
Директор Марченко М.М. – із пропозицією про обрання за рішенням 

кафедр форми атестації для першого (бакалаврського) та для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти – комплексного атестаційного екзамену 

або захисту кваліфікаційної роботи. 

ВИРІШИЛИ: у зв‘язку з відсутністю затверджених стандартів для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти дозволити за рішенням кафедр 

обрання форми атестації – комплексний атестаційний екзамен або захист 

кваліфікаційної роботи для освітніх програм:  

091 Біологія (ОП «Біологія», ОП «Біохімія та лабораторна 

діагностика») 

193 Геодезія та землеустрій (ОП «Землеустрій та кадастр») 

201 Агрономія (ОП «Агрохімія та ґрунтознавство») 

014.05 Середня освіта (біологія та здоров‘я людини) (ОП «Біологія та 

здоров‘я людини») 

014 Середня освіта (біологія) (ОП «Біологія») 

014.06 Середня освіта (хімія) (ОП «Хімія») 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для освітньої 

програми:  091 Біологія (ОП «Біологія») 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

5. Затвердження теми кандидатської дисертації “Молекулярні маркери 

в оцінці генетичного різноманіття Членистоногих” аспіранту 1 року навчання 

кафедри молекулярної генетики та біотехнології Рошці Надії Михайлівні. 

ВИСТУПИВ:   
Завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Волков Р.А. 

про затвердження теми кандидатської дисертації “Молекулярні маркери в 

оцінці генетичного різноманіття Членистоногих” аспіранту 1 року навчання 

кафедри молекулярної генетики та біотехнології Рошці Надії Михайлівні. 

ВИРІШИЛИ: тему кандидатської дисертації затвердити. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

Голова Вченої ради                                                   Марченко М.М. 

        Секретар Вченої ради                                                Волощук О.М. 



 


