
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

ВІД 14.11.2019 РОКУ 



Протокол № 2 

засідання Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

від 14.11.2019 р. 
 

Голова ради: Михайло МАРЧЕНКО – директор 

Секретар засідання: Оксана ВОЛОЩУК – секретар вченої ради 

Присутні: 24 члени ради з 25 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Підготовка освітньої програми 014 - Середня освіта (біологія та 

здоров’я людини) другого рівня вищої освіти “Магістр” (завідувач кафедри 

ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Чорней І.І.) 

2. Організація баз (шкіл) для проведення практик для студентів 

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

Буджак В.В.) 

3. Організація роботи ЕК. (заступник директора Худа Л.В.) 

4. Правила вступу у 2020 н.р. (директор Марченко М.М.) 

5. Обрання за конкурсом на посаду: 

- завідувача кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства 

6. Різне. 

- рейтинг наукових тем (завідувач кафедри молекулярної генетики та 

біотехнології Волков Р.А.) 

- використання коштів у розмірі 300 тис. грн. для створення 

методичного кабінету для підготовки вчителів біології (доцент Буджак В.В.) 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Підготовка освітньої програми 014 - Середня освіта (біологія та 

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

ВИСТУПИВ:  
Завідувач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства 

Чорней І.І. – про склад проектної комісії, підготовку освітньої програми 014 - 

Середня освіта (біологія та здоров’я людини) та терміни роботи комісії 

НАЗЯВО з експертизи відповідності даних, наведених у звіті про самооцінку 

щодо впровадження освітньої програми спеціальності 014-середня освіта 

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

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 
2. Організація баз (шкіл) для проведення практик для студентів 

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

ВИСТУПИВ: 

Доцент Буджак В.В. про затвердження методрадою ЧНУ та 

управлінням освіти Чернівецької міської ради базами практик для студентів 

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



загальноосвітніх шкіл № 2, № 5, гімназій № 2, № 5, ліцею № 3 медичного 

профілю та багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

3. Використання коштів у розмірі 300 тис. грн. для створення 

методичного кабінету для підготовки вчителів біології. 

ВИСТУПИВ: 

Доцент Буджак В.В. – про закупівлю обладнання для методичного 

кабінету для підготовки вчителів біології. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

4. Організація роботи ЕК. 

ВИСТУПИЛА: 

Заступника директора Худа Л.В. – про графік роботи ЕК. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

5. Правила вступу у 2020 н.р.  

ВИСТУПИВ: 

Директор інституту Марченко М.М. – про особливості вступу у 2020 

р. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 
6. Рейтинг наукових тем. 

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

– про результати відбору наукових тем у ЧНУ та участь двох тем, 

підготовлених співробітниками інституту, у конкурсному відборі. 

ВИСТУПИЛИ: 

Директор Марченко М.М. – про необхідність залучення до підготовки 

наукових тем тих кафедр, які не мають грантів на проведення наукових 

досліджень. 

Професор Волков Р.А. – про доцільність залучення бази Жучка для 

проведень наукових досліджень співробітниками кафедри агротехнологій та 

ґрунтознавства. 

Проректор Фочук П.М. – про створення колективних центрів для 

проведення наукових досліджень, про атестацію наукових напрямків та 

необхідність підготовки кафедрами наукових проектів. 

ВИРІШИЛИ: посилити роботу з підготовки наукових проектів. 



[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 
7. Обрання за конкурсом на посаду: 

- завідувача кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства 

ВИСТУПИВ: 

доц. Халавка Ю.Б. – зі звітом про навчально-методичну, наукову 

роботу та перспективи розвитку кафедри загальної хімії та хімічного 

матеріалознавства. 

ВИСТУПИЛИ: 

Директор Марченко М.М. – про підготовку докторської дисертації 

Халавки Ю.Б. до захисту. 

Проректор Фочук П.М. – про перспективи кафедри загальної хімії та 

хімічного матеріалознавства за керівництва Халавки Ю.Б. 

Доцент Нікорич В.А. – про підтримку кандидатури Халавки Ю.Б. на 

посаду завідувача кафедри. 

ВИРІШИЛИ:  
Затвердити лічильну комісію у складі Буджака В.В., Худої Л.В., 

Николайчук І.М. 

Затвердити протокол лічильної комісії та за результатами голосування 

при обранні за конкурсом рекомендувати Халавку Ю.Б. на посаду завідувача 

кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                   Михайло МАРЧЕНКО 

 

 

 
 

Секретар Вченої ради                                               Оксана ВОЛОЩУК 

 


