
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

ВІД 21.04.2020 РОКУ 



ПРОТОКОЛ  

засідання № 7 

Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

від 21.04.2020 р. 
 

Голова ради: Михайло МАРЧЕНКО – директор 

Секретар засідання: Оксана ВОЛОЩУК – секретар вченої ради 

Присутні: 24 члени ради з 25 

Форма проведення: відеоконференція онлайн Google Meet 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Організація дистанційного навчання студентів на час карантину (Лідія 

ХУДА). 

2. Про підготовку до дня відкритих дверей Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (24 квітня 2020 року). 

3. Про проведення другого туру профорієнтаційної Олімпіади для 

вступників 2020 року на основі повної загальної середньої освіти. 

4. Про затвердження складу Екзаменаційних комісій для проведення 

атестації здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» Інституту біології, хімії 

та біоресурсів у 2020 р. 
 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Організація дистанційного навчання студентів на час карантину. 

ВИСТУПИЛА:  
Лідія ХУДА – заступник директора. Інформація про зміни до графіка 

освітнього процесу на весняний семестр 2019-2020 року та рекомендації 

ректорату Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

щодо запровадження дистанційного навчання. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.  

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

2. Про підготовку до дня відкритих дверей Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (24 квітня 2020 року). 

ВИСТУПИВ:  
Михайло МАРЧЕНКО – директор. Під час онлайн-зустрічі абітурієнти 

матимуть змогу зможете поспілкуватися з керівниками університету і його 

структурних підрозділів, дізнатися про особливості вступної кампанії 2020 р., 

ознайомитися із престижними спеціальностями інституту, можливостями 

працевлаштування після закінчення ЗВО. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.  

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про проведення другого туру профорієнтаційної Олімпіади для 

вступників 2020 року на основі повної загальної середньої освіти (біологія, 

хімія). 



ВИСТУПИЛА:  
Лідія ХУДА – заступник директора. У понеділок, 11 травня, Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича проводитиме другий тур 

профорієнтаційної Олімпіади для вступників 2020 року на основі повної 

загальної середньої освіти з біології та хімії. Окрім учасників, які успішно 

виступили в першому турі, до другого туру Олімпіади запрошуються також 

призери ІІ етапу (районного) Всеукраїнської олімпіади з відповідних предметів 

та учасники ІІ етапу (обласного) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з відповідних 

секцій. За результатами цього туру учасники можуть отримати до 20 

додаткових балів до результату одного з предметів сертифіката ЗНО при 

розрахунку конкурсного бала для вступу в 2020 році до університету на 

навчання за спеціальностями, яким надається особлива підтримка. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.  

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження складу Екзаменаційних комісій для проведення 

атестації здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» Інституту біології, хімії 

та біоресурсів у 2020 р. 

ВИСТУПИВ:  
Михайло МАРЧЕНКО – директор. Пропонується затвердити склад 11 

комісій: 

Комісія № 1 

Спеціальність 091 «Біологія» бакалавр (денна, заочна форми навчання) 

Геруш Ігор Васильович – канд. мед. наук, доц., проректор з науково-

педагогічної роботи Буковинського державного медичного університету – 

голова ЕК (за згодою). 

Члени комісії: 

1. Копильчук Г. П. – д.б.н., проф., зав. кафедри біохімії та біотехнології. 

2. Волощук О. М.– к.б.н., доц. кафедри біохімії та біотехнології. 

Пішта А.К. – зав. лаб. кафедри біохімії та біотехнології – секретар ЕК. 
 

Комісія № 2 

Спеціальність 091 «Біологія» бакалавр (денна, заочна форми навчання) 

Стратій Віталій Іванович –в.о. директора національного природного 

парку «Вижницький» – голова ЕК (за згодою). 

Члени комісії: 

1. Волков Р.А. – д.б.н., проф., зав. кафедри молекулярної генетики та 

біотехнології. 

2. Череватов В.Ф. – к.б.н., доц. кафедри молекулярної генетики та 

біотехнології. 

Тимочко Л.І. – к.б.н., асистент кафедри молекулярної генетики та 

біотехнології – секретар ЕК.  
 

Комісія № 3 

Спеціальність 091 «Біологія» бакалавр (денна, заочна форми навчання) 



Аврам Михайло Михайлович – перший заступник начальника 

Державної екологічної інспекції Карпатського округу - перший заступник 

Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного 

середовища Карпатського округу – голова ЕК (за згодою). 

Члени комісії: 

1. Чорней І.І. – д.б.н., проф., зав. кафедри ботаніки, лісового і садово-

паркового господарства. 

2. Романюк О.М. – к.б.н., доц. кафедри ботаніки, лісового і садово-

паркового господарства. 

Бойчук С.В. – асп. кафедри ботаніки, лісового та садово-паркового 

господарства – секретар ЕК. 
 

Комісія № 4 

Спеціальність  162  "Біотехнології та біоінженерія" бакалавр (денна 

форма навчання) 

Кобаса Ігор Михайлович – д.х.н., зав. кафедри хімічного аналізу, 

експертизи та безпеки харчової продукції – голова ЕК. 

Члени комісії: 

1. Панчук І.І. – д.б.н., проф. кафедри молекулярної генетики та 

біотехнології 

2. Худий О.І. – д.б.н., доц. кафедри біохімії та біотехнології. 

Діденко Н.О. –– зав. лаб. кафедри молекулярної генетики та біотехнології 

– секретар ЕК. 
 

Комісія № 5 

Спеціальність  181  " Харчові технології " бакалавр (денна форма 

навчання) 

Сандуляк Василь Дмитрович – заступник директора ПАТ 

«Чернівецький хлібокомбінат» – голова ЕК (за згодою). 

1. Сачко А.В. – к.х.н., доц. кафедри хімічного аналізу, експертизи та 

безпеки харчової продукції.  

2. Худа Л.В. – к.б.н., доц.. кафедри біохімії та біотехнології 

3. Сема О. В. – асист. кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки 

харчової продукції  –– секретар ЕК. 
 

Комісія № 6 

Спеціальність 101 "Екологія" бакалавр (денна форми навчання) 

Білоконь Микола Васильович – начальник управління екології та 

природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації –  голова ЕК  

(за згодою). 

Члени комісії: 

1. Федоряк М.М. – д.б.н., проф., зав. кафедри екології та біомоніторингу 

2. Москалик Г. Г. – к.б.н., доц. кафедри екології та біомоніторингу 

Казімір О.В. – лаб. кафедри екології та біомоніторингу - секретар ЕК.    

 

Комісія № 7 

Спеціальність  193  " Геодезія та землеустрій (землеустрій та кадастр)" 

бакалавр (денна форми навчання) 



Щербаєв Денис Анатолійович – директор ДП «Чернівецький науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою»  – голова ЕК (за згодою). 

Члени комісії: 

1. Беспалько Р. І. – к. б. н., зав. кафедри землевпорядкування та кадастру. 

2. Казімір І. І. – к.б.н. доц.. кафедри землевпорядкування та кадастру. 

Гудзь Т. В. – зав. лаб. кафедри землевпорядкування та кадастру - 

секретар ЕК. 

 

Комісія № 8 

Спеціальність  201  " Агрономія " бакалавр (денна  форма  навчання) 

Гунчак Володимир Михайлович – канд. с.-г. наук, директор 

Української науково-дослідної станції карантину рослин Інституту захисту 

рослин НААН України – голова ЕК( за згодою). 

Члени комісії:  

1. Дмитрук Ю. М. -  д.б.н., проф., зав. кафедри агротехнологій та 

ґрунтознавства  

2. Романюк В. В. – к.б.н., доц. кафедри  агротехнологій та ґрунтознавства. 

Демид І. Е. – зав. лаб. кафедри агротехнологій та ґрунтознавства – 

секретар ЕК. 

 

Комісія № 9 

Спеціальність 205  " Лісове господарство" бакалавр (денна, заочна 

форми навчання) 

Спеціальність 206  «Садово-паркове господарство» бакалавр (денна 

форма навчання) 

Гончар Василь Борисович – начальник Чернівецького обласного 

управління лісвого і мисливського господарства – голова ЕК (за згодою). 

1. Данілова О.М. – к.с.-г.н., доц. кафедри економічної географії та 

екологічного менеджменту 

2. Ковальський А. Й. – к.е.н., в.о. доцента кафедри ботаніки, лісового та 

садово-паркового господарства. 

3. Буджак В.В. – к.б.н., доц. кафедри ботаніки, лісового та садово-

паркового господарства 

4. Яковишин В.М. - к.с-г.н., асист. кафедри ботаніки, лісового та садово-

паркового господарства, інженер лісового відділу державного підприємства 

«Сторожинецьке лісове господарство». 

Ковалець М. Р. – ст. лаборант кафедри ботаніки, лісового та садово-

паркового господарства – секретар ЕК. 

 

Комісія № 10 

Спеціальність 102 " Хімія " бакалавр (денна форма навчання) 

Братенко Михайло Калінінович – д-р хім. наук, проф., зав. кафедри 

медичної та фармацевтичної хімії Буковинського державного медичного 

університету – голова ЕК( за згодою). 

Члени комісії: 

1. Лявинець О. С. – д.х.н., проф. кафедри загальної хімії та хімічного 

матеріалознавства. 



2. Халавка Ю. Б. – к.х.н., доц., зав. кафедри загальної хімії та хімічного 

матеріалознавства. 

Короп А.О. – фахівець НДР кафедри загальної хімії та хімічного 

матеріалознавства - секретар ЕК  

 

Комісія № 11 

Спеціальність 014.06 Середня освіта (Хімія)  

бакалавр (денна форма навчання) 

Чухненко Поліна Сергіївна – канд. хім. наук, методист НМЦ 

природничо-математичних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної 

освіти – голова ЕК (за згодою). 

Члени комісії: 

1. Іваніцька В.Г. – канд. хім. наук, доц. кафедри загальної хімії та 

хімічного матеріалознавства. 

2. Воробець М.М. – канд. хім. наук, доц. кафедри хімічного аналізу, 

експертизи та безпеки харчової продукції. 

Короп А.О. – фахівець НДР кафедри загальної хімії та хімічного 

матеріалознавства - секретар ЕК. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.  

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                        Михайло МАРЧЕНКО 
 

 

 

Секретар Вченої ради                                          Оксана ВОЛОЩУК  

  
 


