
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

ВІД 27.12.2019 РОКУ 



Протокол № 4 

засідання Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

від 27.12.2019 р. 
 

Голова ради: Михайло МАРЧЕНКО – директор 

Секретар засідання: Оксана ВОЛОЩУК – секретар вченої ради 

Присутні: 23 члени ради з 25 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Результати роботи ЕК (заступник директора Худа Л.В.). 

2. Підвищення кваліфікації вчителів зі спеціальності “Біологія”, 

“Хімія” на базі Інституту біології, хімії та біоресурсів (директор Марченко 

М.М.). 

3. Участь співробітників інституту у ІІІ етапі всеукраїнської олімпіади з 

біології та хімії (директор Марченко М.М.). 

4. Призначення стипендії обласної державної адміністрації студентці 5-

го курсу спеціальності “Хімія” Канак Лілії Михайлівні та студенці 5-го курсу 

спеціальності “Геодезія і землеустрій” Крушельницькій Діані Віталіївні 

(директор Марченко М.М.). 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Результати роботи ЕК. 

ВИСТУПИЛА: 

Заступник директора Худа Л.В. – про результати роботи ЕК, кількість 

захищених магістерських робіт та результати перевірки їх на плагіат. 

ВИРІШИЛИ: Результати роботи ЕК визнати задовільними. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

на базі Інституту біології, хімії та біоресурсів. 

ВИСТУПИВ:  

Директор Михайло МАРЧЕНКО – про підготовку програми 

підвищення кваліфікації вчителів зі спеціальності “Біологія”, “Хімія” на базі 

Інституту біології, хімії та біоресурсів. 

ВИРІШИЛИ: 

Розробити програми підвищення кваліфікації вчителів зі спеціальності 

“Біологія”, “Хімія” на базі Інституту біології, хімії та біоресурсів. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 



Участь співробітників інституту у ІІ і ІІІ етапі всеукраїнської олімпіади 

з біології та хімії. 

ВИСТУПИВ:  

Директор Михайло МАРЧЕНКО – про участь співробітників інституту 

у ІІ і ІІІ етапі всеукраїнської олімпіади з біології та хімії. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати включити до складу журі ІІІ етапі всеукраїнської 

учнівської олімпіади з біології та хімії співробітників інституту біології, хімії 

та біоресурсів. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

Призначення стипендії обласної державної адміністрації студентці 5-го 

курсу спеціальності “Хімія” Канак Лілії Михайлівні та студенці 5-го курсу 

спеціальності “Геодезія і землеустрій” Крушельницькій Діані Віталіївні. 

ВИСТУПИВ:  

Директор Михайло МАРЧЕНКО – про призначення стипендії обласної 

державної адміністрації студентам інституту біології, хімії та біоресурсів. 

ВИРІШИЛИ: 

Призначити стипендії обласної державної адміністрації студентці 5-го 

курсу спеціальності “Хімія” Канак Лілії Михайлівні та студенці 5-го курсу 

спеціальності “Геодезія і землеустрій” Крушельницькій Діані Віталіївні. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                        Михайло МАРЧЕНКО 
 

 

 

Секретар Вченої ради                                          Оксана ВОЛОЩУК  

 


