
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

ВІД 21.11.2019 РОКУ 



Протокол № 3 

засідання Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

від 21.11.2019 р. 
 

Голова ради: Михайло МАРЧЕНКО – директор 

Секретар засідання: Оксана ВОЛОЩУК – секретар вченої ради 

Присутні: 24 члени ради з 25 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Підсумки роботи Інституту біології, хімії та біоресурсів у І семестрі 

2019/2020 н.р. та перспективний план роботи Інституту біології, хімії та 

біоресурсів у ІІ семестрі 2019/2020 н.р. (директор Марченко М.М.) 

2. Обговорення переліку спеціальностей для вступу у 2020 р. (директор 

Марченко М.М.) 

3. Про виявлення і запобігання академічному плагіату (Марченко 

М.М.). 

4. Про 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 (завідувач кафедри хімічного аналізу, експертизи та 

безпеки харчової продукції Кобаса І.М.) 

5. Клопотання перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» (секретар вченої ради Волощук О.М.) 
- підручнику Марченка М.М., Великого М.М., Кеци О.В., Остапченко Л.І. 

“Основи ксенобіохімії” 

- посібника “Гістологія: навчально-методичний посібник” авторів Худий 

О.І., Васіна Л.М. 

- монографії «Біохімічні механізми ушкодження клітин» авторів 

Копильчук Г.П., Волощук О.М. 

- колективній монографії «Енергетичні культури як модифікатори 

агроекосистем» авторів: Федоряк М.М., Осадчук В.Д., Москалик Г.Г.,Ситнікова 

І.О., Семенчук В. Г., Сандуляк Т. М., Осадчук Д. В., Филипчук Т.В., Жук А.В., 

Баглей О.В., Легета У.В. 

- монографії «Відновлення біогеоценозів зрубів Fagus sylvatica L. в 

умовах Північної Буковини» авторів: А.В. Жук, С.С. Костишин, М.М. Федоряк; 

- навчальному посібнику «Гарбологія» авторів: У.В. Легета, С.С. Руденко, 

М.М. Москалик, М.М. Федоряк для студентів спеціальності 101    –    Екологія всіх 

форм навчання; 

- навчальному посібнику «Загальна екологія» авторів: Руденко С.С. д.б.н., 

професор., Ситнікова І.О. к.б.н., доцент; 

- енциклопедії «Екологічна культура» авторів: Руденко С.С. д.б.н., 

професор., Костишин С.С., д.б.н., професор, Руденко С.В.; 



- монографії «Arabidopsis thaliana як об’єкт екологічних досліджень» 

авторів: Руденко С.С., д.б.н., професор, Морозова Т.В., к.б.н., доцент кафедри 

екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету 

- навчальному посібнику «Генетика» авторів Язловицької Л.С., 

Череватова О.В., Тинкевича Ю.О., Волкова Р.А. 

- навчально-методичному посібнику «Навчально-польова практика з 

зоології та популяційної генетики» авторів Савчук Г.Г., Тимочко Л.І., 

Череватова О.В. 

- навчальному посібнику «Зоологія: тестові завдання» авторів 

Череватова В.Ф., Тимочко Л.І. 

- навчальному посібнику «Загальна біотехнологія» авторів Панчук І.І., 

Буздуги І.М. 

- навчальному посібнику «Фізіологія та біохімія рослин» авторів 

Должицької А.Г., Панчук І.І. 

- методичним рекомендаціям “Програма для автоматизації процесу 

розрахунку бальних показників екологічних факторів” авторів Дідух Я.П., 

Буджак В.В. 

6. Обрання за конкурсом на посаду: 

- асистента кафедри екології та біомоніторингу (асистент Зарочинцева 

О.Д.) 

- асистента кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової 

продукції (асистент Сема О.В.) 

7. Різне.  

- преміювання аспірантів, студентів та завідувачів кафедр (директор 

Марченко М.М.) 

- підготовка телефонного довідника (заступник директора Худа Л.В.) 

- інформація про стан захворюваності на кір серед студентів 

(заступник директора Худа Л.В.) 

- робота біобази “Жучка” (завідувач кафедри молекулярної генетики 

та біотехнології Волков Р.А.) 

- створення центру приладів (завідувач кафедри молекулярної 

генетики та біотехнології Волков Р.А.) 

- стан даху у корпусі № 3 (завідувач кафедри молекулярної генетики 

та біотехнології Волков Р.А.) 

- ознайомлення з рейтингом факультетів/інститутів, кафедр та 

викладачів інституту біології, хімії та біоресурсів (директор Марченко М.М.) 

- агітаційна робота з абітурієнтами (директор Марченко М.М.) 

- графік роботи комісії НАЗЯВО (завідувач кафедри ботаніки, 

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

- рекомендація на призначення академічної стипендії Кабінету 

Міністрів України для аспірантів 2-го/3-го року денної форми навчання 

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

 

СЛУХАЛИ: 



1. Підсумки роботи Інституту біології, хімії та біоресурсів у І семестрі 

2019/2020 н.р. та перспективний план роботи Інституту біології, хімії та 

біоресурсів у ІІ семестрі 2019/2020 н.р. 

ВИСТУПИВ:  
Директор Інституту біології, хімії та біоресурсів Марченко М.М. зі 

звітом про результати роботи інституту у І семестрі 2019/2020 н.р., 

досягнення співробітників інституту, захисти 3 докторських дисертацій 

доцентами Черлінка В.В., Худий О.І., Борук С.Д. та отримання звання 

професора Панчук І.І., здобутки студентів інституту на Всеукраїнських 

конкурсах захисту наукових робіт та олімпіадах, а також перспективний план 

роботи на ІІ семестр 2019/2020 н.р. 

ВИРІШИЛИ: звіт директора Марченка М.М. затвердити. Роботу 

директора інституту біології, хімії та біоресурсів Марченка М.М. вважати 

доброю. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 
2. Обговорення переліку спеціальностей для вступу у 2020 р. 

ВИСТУПИВ:  
Директор Марченко М.М. – про перелік спеціальностей для вступу у 

2020 р. 

ВИРІШИЛИ: 

не оголошувати набір на спеціальність “агрономія” для скороченої 

форми навчання. Зберегти набір студентів на спеціальність “Середня освіта. 

Хімія”. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 
3. Про виявлення і запобігання академічному плагіату та академічну 

доброчесність.  

ВИСТУПИВ:  

Директор Марченко М.М. – про академічну доброчесність і заходи з 

виявлення і запобігання плагіату. Про розробку положення про академічну 

доброчесність в ЧНУ. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до уваги. Усі кваліфікаційні 

роботи перевірити на наявність плагіату. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про 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. 

ВИСТУПИВ: 



Завідувач кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової 

продукції Кобаси І.М. – про 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. 

ВИРІШИЛИ: створити проектну групу для забезпечення 

започаткування освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» на кафедрі хімічного 

аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції у такому складі: 

1. Кобаса Ігор Михайлович – керівник проектної групи, гарант програми, 

завідувач кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової 

продукції, професор. 

2. Федорів Віктор Михайлович – доцент кафедри хімічного аналізу, 

експертизи та безпеки харчової продукції, доцент. 

3. Водянка Любов Дмитрівна – доцент кафедри економіки підприємства та 

управління персоналом, доцент. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Клопотання перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» друкованим виданням. 

ВИСТУПИЛА:  

Секретар вченої ради інституту Волощук О.М. щодо клопотання 

перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу «Рекомендовано Вченою 

радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»  

- підручнику Марченка М.М., Великого М.М., Кеци О.В., Остапченко 

Л.І. “Основи ксенобіохімії” 

- посібника “Гістологія: навчально-методичний посібник” авторів 

Худий О.І., Васіна Л.М. 

- колективній монографії «Енергетичні культури як модифікатори 

агроекосистем» авторів: Федоряк М.М., Осадчук В.Д., Москалик 

Г.Г.,Ситнікова І.О., Семенчук В. Г., Сандуляк Т. М., Осадчук Д. В., 

Филипчук Т.В., Жук А.В., Баглей О.В., Легета У.В. 

- монографії «Відновлення біогеоценозів зрубів Fagus sylvatica L. в 

умовах Північної Буковини» авторів: А.В. Жук, С.С. Костишин, М.М. 

Федоряк; 

- навчальному посібнику «Гарбологія» авторів: У.В. Легета, С.С. 

Руденко, М.М. Москалик, М.М. Федоряк для студентів спеціальності 101    –    
Екологія всіх форм навчання; 

- навчальному посібнику «Загальна екологія» авторів: Руденко С.С. 

д.б.н., професор., Ситнікова І.О. к.б.н., доцент; 



- енциклопедії «Екологічна культура» авторів: Руденко С.С. д.б.н., 

професор., Костишин С.С., д.б.н., професор, Руденко С.В.; 

- монографії «Arabidopsis thaliana як об’єкт екологічних досліджень» 

авторів: Руденко С.С., д.б.н., професор, Морозова Т.В., к.б.н., доцент кафедри 

екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного 

університету 

- навчальному посібнику «Генетика» авторів Язловицької Л.С., 

Череватова О.В., Тинкевича Ю.О., Волкова Р.А. 

- навчально-методичному посібнику «Навчально-польова практика з 

зоології та популяційної генетики» авторів Савчук Г.Г., Тимочко Л.І., 

Череватова О.В. 

- навчальному посібнику «Зоологія: тестові завдання» авторів 

Череватова В.Ф., Тимочко Л.І. 

- навчальному посібнику «Загальна біотехнологія» авторів Панчук І.І., 

Буздуги І.М. 

- навчальному посібнику «Фізіологія та біохімія рослин» авторів 

Должицької А.Г., Панчук І.І. 

- методичним рекомендаціям “Програма для автоматизації процесу 

розрахунку бальних показників екологічних факторів” авторів Дідух Я.П., 

Буджак В.В. 

ВИРІШИЛИ: 

клопотати перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» вищевказаним виданням. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 
6. Обрання за конкурсом на посаду: 

- асистента кафедри екології та біомоніторингу 

- асистента кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової 

продукції 

1. ВИСТУПИЛА: 

Асистент Зароченцева О.Д. зі звітом про навчально-методичну, 

наукову та громадсько-виховну роботу за І семестр 2019/2020 н.р.  

ВИСТУПИЛИ: 
Проф. Федоряк М.М. – про досягнення Зароченцевої О.Д. та 

відповідність посаді асистента. 

Директор Марченко М.М. – про перспективність Зароченцевої О.Д. та 

підтримку її кандидатури. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити протокол лічильної комісії та за 

результатами голосування вважати обраною Зароченцеву О.Д. на посаду 

асистента кафедри екології та біомоніторингу. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

2. ВИСТУПИЛА: 



Асистент Сема О.В. зі звітом про навчально-методичну, наукову та 

громадсько-виховну роботу за ІІ семестр 2018/2019 н.р.  

ВИСТУПИЛИ: 

Проф. Копильчук Г.П. – про роботу Семи О.В. на посаді асистента 

кафедри біохімії та біотехнології за сумісництвом. 

Проф. Кобаса І.М. – про перспективність Семи О.В. як асистента 

кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції 

Доц. Воробець М.М. – про підтримку кандидатури Семи О.В. на посаду 

асистента кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової 

продукції 

ВИРІШИЛИ: 
Затвердити протокол лічильної комісії та за результатами голосування 

вважати обраною Сему О.В. на посаду асистента кафедри хімічного аналізу, 

експертизи та безпеки харчової продукції. 

 

СЛУХАЛИ: 
7. Про преміювання аспірантів, студентів-призерів та завідувачів 

кафедр. 

ВИСТУПИВ:  
Директор Марченко М.М. – про преміювання аспірантів, студентів-

призерів та завідувачів кафедр. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 
8. Про підготовку телефонного довідника ЧНУ. 

ВИСТУПИЛА:  
Заступник директора Худа Л.В. – про збір інформації для підготовки 

телефонного довідника ЧНУ. 

ВИРІШИЛИ: подати у деканат інформацію з кожної кафедри для 

телефонного довідника. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 
9. Про стан захворюваності на кір серед студентів. 

ВИСТУПИЛА:  
Заступник директора Худа Л.В. – про збір довідок про щеплення 

студентів інституту. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 
10. Про роботу біобази “Жучка”. 

ВИСТУПИВ: 



Завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Волков Р.А. 

– про роботу біобази “Жучка”. 

ВИРІШИЛИ: затвердити ціну на зернові культури, вирощені на 

біобазі“Жучка”. Залишки непроданих зернових культур виділити для 

утримання тварин на кафедрі біохімії та біотехнології. 

На засідання вченої ради інституту у лютому обговорити структуру 

посівних площ та напрямки наукової роботи студентів на посівних площах 

біобази “Жучка”. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 
11. Про створення центру приладів на базі ЧНУ. 

ВИСТУПИВ: 

Завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Волков Р.А. 

– про створення центру приладів на базі ЧНУ. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 
12. Про стан даху у корпусі № 3. 

ВИСТУПИВ: 

Завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Волков Р.А. 

– про незадовільний стан даху у корпусі № 3. 

ВИРІШИЛИ: клопотати перед Вченою радою ЧНУ про виділення 

коштів на впорядкування даху у корпусі № 3. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Ознайомлення з рейтингом факультетів/інститутів, кафедр та 

викладачів інституту біології, хімії та біоресурсів. 

ВИСТУПИВ:  
Директор Марченко М.М. – про місце інституту, кафедр інституту та 

співробітників інституту у загальноуніверситетському рейтингу. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 
14. Агітаційна робота з абітурієнтами. 

ВИСТУПИВ:  

Директор Марченко М.М. – про специфічні підходи кафедр до роботи 

із залучення абітурієнтів. 

ВИРІШИЛИ: продовжити роботу зі слухачами БМАН, з підготовки 

учасників олімпіад та всеукраїнського турніру юних біологів. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 



СЛУХАЛИ: 

15. Графік роботи комісії НАЗЯВО 

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

Чорней І.І. – про графік роботи комісії НАЗЯВО у період з 25 по 27.11.19. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

16. Рекомендація на призначення академічної стипендії Кабінету 

Міністрів України для аспірантів 2-го/3-го року денної форми навчання. 

ВИСТУПИВ:  

Завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Волков Р.А. 

– про рекомендацію на призначення академічної стипендії Кабінету 

Міністрів України для аспірантів 2-го/3-го року денної форми навчання за 

державним замовленням на 2020/2021 роки аспірантки 3-го року денної 

форми навчання спеціальності 091-Біологія Іщенко Ольги Олегівни. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати аспірантку 3-го року денної форми 

навчання спеціальності 091-Біологія Іщенко Ольгу Олегівну на призначення 

академічної стипендії Кабінету Міністрів України для аспірантів 2-го/3-го 

року денної форми навчання за державним замовленням на 2020/2021 р.р. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                        Михайло МАРЧЕНКО 
 

 

 

Секретар Вченої ради                                          Оксана ВОЛОЩУК 


