
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

ВІД 20.05.2020 РОКУ 



ПРОТОКОЛ  

засідання № 8 

Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

від 20.05.2020 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. Стан підготовки до проведення дистанційної акредитаційної 

експертизи освітньої програми 205-лісове господарство (ОР бакалавр) 

(завідувач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Ілля 

ЧОРНЕЙ). 

2. Рекомендації щодо продовження трудових договорів співробітникам 

Інституту біології, хімії та біоресурсів (директор Михайло МАРЧЕНКО, 

секретар вченої ради Оксана ВОЛОЩУК).  

3. Представлення до розгляду проектів освітніх програм (заступник 

директора Лідія ХУДА). 

4. Організація студентських навчальних практик (завідувач кафедри 

землевпорядкування та кадастру Руслан БЕСПАЛЬКО).  

5. Підготовка та затвердження навчальних планів (директор Михайло 

МАРЧЕНКО). 

6. Акредитація аспірантури для підготовки здобувачів ІІІ освітньо-

наукового рівня вищої освіти доктора філософії зі спеціальностей 091 

Біологія, 102 Хімія, 101 Екологія (завідувач кафедри молекулярної генетики 

та біотехнології Роман ВОЛКОВ). 

7. Різне 

7.1.  Результати участі студентів Інституту біології, хімії та біоресурсів 

у міжнародних конкурсах та конференціях (директор Михайло МАРЧЕНКО). 

7.2.  Преміювання молодих вчених грамотою ЧНУ з нагоди Дня науки 

(завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Роман ВОЛКОВ).  

7.3.  Рекомендація відповідальних працівників інституту щодо порядку 

реєстрації на ЄВІ-ЄФВВ (директор Михайло МАРЧЕНКО). 

7.4.  Подання заявки на конкурс спільних українсько-латвійських 

проєктів (директор Михайло МАРЧЕНКО). 

7.5.  Про перенесення виконання лабораторних робіт занять та 

контрольних заходів  для спеціальностей 102 Хімія та Середня освіта Хімія  

на перший семестр 2020 – 2021 н.р. (завідувач кафедри загальної хімії та 

хімічного матеріалознавства Юрій ХАЛАВКА) 

7.6.  Клопотання перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» навчально-методичному посібнику «Біоорганічна 

хімія» авторів Волощук О.М., Николайчук І.М. (завідувач кафедри біохімії та 

біотехнології Галина КОПИЛЬЧУК) 



СЛУХАЛИ: 

1. Стан підготовки до проведення дистанційної акредитаційної 

експертизи освітньої програми 205-лісове господарство (ОР бакалавр). 

ВИСТУПИВ: 

Завідувач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства 

Ілля ЧОРНЕЙ – про стан підготовки до проведення дистанційної 

акредитаційної експертизи освітньої програми 205-лісове господарство. 

Процес дистанційної акредитації передбачає проведення тих самих зустрічей, 

що і при виїзній. З метою підготовки до дистанційної акредитації 

налагоджено дистанційну комунікацію між викладачами і студентами з 

використанням програми ZOOM. Отримано згоду роботодавців на участь у 

зустрічах. Проводиться наповнення сайту кафедри документами, які 

необхідні для дистанційної акредитації. Оновлено освітню програму 

спеціальності 205 Лісове господарство першого (бакалаврського) освітнього 

рівня з урахуванням побажань роботодавців. Наведено перелік внесених 

змін. Просимо Вчену раду затвердити ці зміни.  

ВИСТУПИВ: Директор Михайло МАРЧЕНКО – про роботу кафедри із 

учнівською молоддю та лісництвами. 

Завідувач кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства 

Юрій ХАЛАВКА – Чи враховані нові нормативні акти, відображені у 

положенні про здобувачів вищої освіти, при складанні навчальної програми? 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Рекомендації щодо продовження трудових договорів співробітникам 

Інституту біології, хімії та біоресурсів. 

ВИСТУПИВ: Директор Михайло МАРЧЕНКО – про підходи до 

рекомендацій про продовження трудових договорів. 

ВИСТУПИЛА: Секретар вченої ради Оксана ВОЛОЩУК – про 

наявність витягів з кафедр про продовження трудових договорів. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

ВИСТУПИЛА: проф. кафедри молекулярної генетики та біотехнології 

Панчук І.І. зі звітом про наукову та методичну роботу (звіт додається). 

ВИСТУПИВ: Директор Михайло МАРЧЕНКО – Панчук І.І. керує 

грантом, отримала звання професора за новими умовами. 

Завідувач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства 

Ілля ЧОРНЕЙ – з пропозицією звіт затвердити. 

ВИРІШИЛИ: Звіт Панчук І.І. затвердити. Рекомендувати продовжити 

трудовий договір на посаді професора кафедри молекулярної генетики та 

біотехнології Панчук І.І. терміном на 5 років. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 



ВИСТУПИВ: проф. кафедри землевпорядкування та кадастру Смага 

І.С. зі звітом про наукову та методичну роботу (звіт додається). 

ВИСТУПИВ: Директор Михайло МАРЧЕНКО – Яке місце у рейтингу? 

Яка Ваша участь у експертній оцінці кандидатських та докторських наук? 

Завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру Руслан 

БЕСПАЛЬКО – з пропозицією звіт затвердити та рекомендувати продовжити 

трудовий договір Смазі І.С. терміном на 3 роки. 

ВИРІШИЛИ: Звіт Смаги І.С. затвердити. Посилити наукову роботу та 

зменшити кількість дисциплін, які читаються Смагою І.С. до 5. 

Рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді професора кафедри 

землевпорядкування та кадастру терміном на 3 роки. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

ВИСТУПИЛА: зав. кафедри біохімії та біотехнології професор 

Копильчук Г.П. щодо продовження трудових договорів співробітникам 

кафедри біохімії та біотехнології доц. Худій Л.В., доц. Кеці О.В., асист. 

Николайчук І.М., асист. Чебан Л.М. 

ВИРІШИЛИ: - рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді 

доцента кафедри біохімії та біотехнології Худій Л.В. терміном на 3 роки; 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри біохімії та біотехнології Кеці О.В. терміном на 3 роки; 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри біохімії та біотехнології Николайчук І.М. терміном на 3 роки; 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри біохімії та біотехнології Чебан Л.М. терміном на 3 роки. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

ВИСТУПИЛА: зав. кафедри екології та біомоніторингу професор 

Федоряк М.М. щодо продовження трудових договорів співробітникам 

кафедри екології та біомоніторингу доц. Легеті У.В., асист. Баглей О.В., 

асист. Жук А.В. 

ВИРІШИЛИ: - рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді 

доцента кафедри екології та біомоніторингу Легеті У.В. терміном на 3 роки; 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри екології та біомоніторингу Баглей О.В. терміном на 2 роки; 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри екології та біомоніторингу Жук А.В. терміном на 2 роки. 

 [Рішення прийнято одноголосно]. 

 

ВИСТУПИВ: зав. кафедри загальної хімії та хімічного 

матеріалознавства Халавка Ю.Б. щодо продовження трудових договорів 

співробітникам кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства доц. 

Іваніцькій В.Г., проф. Лявинцю О.С. 



ВИРІШИЛИ: - рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді 

професора кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Лявинцю 

О.С. терміном на 2 роки; 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Іваніцькій В.Г. 

терміном на 3 роки. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри молекулярної генетики та 

біотехнології Волков Р.А. щодо продовження трудових договорів 

співробітникам кафедри молекулярної генетики та біотехнології асист. 

Діденко Н.О., асист. Буздузі І.М., асист. Череватову О.В. 

ВИРІШИЛИ:  
- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри молекулярної генетики та біотехнології Діденко Н.О. терміном на 2 

роки; 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри молекулярної генетики та біотехнології Буздузі І.М. терміном на 3 

роки; 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри молекулярної генетики та біотехнології Череватову О.В. терміном 

на 2 роки. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

ВИСТУПИВ: зав. кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового 

господарства професор Чорней І.І. щодо продовження трудових договорів 

співробітникам кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства 

асист. Токарюк А.І., доц. Літвіненко С.Г. 

ВИРІШИЛИ: - рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді 

асистента кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства 

Токарюк А.І. терміном на 3 роки; 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді доцента 

кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Літвіненко С.Г. 

терміном на 2 роки. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

ВИСТУПИВ: зав. кафедри землевпорядкування та кадастру Беспалько 

Р.І. щодо продовження трудового договору асистенту кафедри 

землевпорядкування та кадастру Мирончук К.В. 

ВИРІШИЛИ: - рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді 

асистента кафедри землевпорядкування та кадастру Мирончук К.В. терміном 

на 2 роки. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 



ВИСТУПИВ: зав. хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової 

продукції професор Кобаса І.М. щодо продовження трудових договорів 

співробітникам кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової 

продукції доц. Боруку С.Д., асист. Дійчуку В.В. 

ВИРІШИЛИ: - рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді 

доцента кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції 

Боруку С.Д. терміном на 3 роки; 

- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції Дійчуку 

В.В. терміном на 3 роки. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

3. Представлення до розгляду проектів освітніх програм. 

ВИСТУПИЛА: заступник директора Лідія ХУДА – у ряд освітніх 

програм внесені зміни. Програма підготовки бакалаврів біології приведена до 

вимог стандарту, 10% кредитів відведено на практики, завершуватиметься 

підготовка бакалаврів біології захистом кваліфікаційних робіт. 

Голова методради інституту Галина МОСКАЛИК – З метою 

забезпечення належного рівня освітніх послуг та створення сприятливого й 

ефективного навчального середовища для студентів, на основі проведеного 

громадського обговорення Освітніх програм зі студентами, випускниками 

кафедри, потенційними роботодавцями та іншими стейкхолдерами виникла 

необхідність ввести зміни до:  

Освітньо-професійної програми «Екологія» ОР «Магістр», а саме: 

вилучити дисципліни: «Екологічний коучинг», «Сучасні екологічні ризики», 

натомість включити дисципліну «Дипломування», яка забезпечить 

поглиблення і розширення практичних навичок студентів. Перевести з 

вибіркового блоку в обов’язковий дисципліну «Оцінка впливу на довкілля», 

при цьому компетентності та програмні результати залишаються у рамках 

визначених Стандартом ВО та  університетом. 

Освітньо-професійної програми «Екологія» ОР «Бакалавр»: у зв’язку 

із втратою чинності закону України «Про екологічну експертизу», замінити 

дисципліну «Екологічна експертиза» на «Стратегічна екологічна оцінка», при 

цьому компетентності та програмні результати залишаються у рамках 

визначених Стандартом ВО. Ввести переддипломну практику за рахунок 

кредитів із вилучених дисциплін: «Геологія з основами геоморфології», 

«Ландшафтна екологія», «Урбоекологія», «Економіка 

природокористування», компетентності та програмні результати яких будуть 

забезпечені іншими освітніми компонентами. 

Доцент Василь БУДЖАК – у освітній програмі підготовки бакалаврів 

спеціальності “Cередня освіта. Біологія” не представлений блок дисциплін з 

напряму “здоров’я людини”. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.  

Схвалити зміни до ОПП «Екологія» ОР «Бакалавр», ОР «Магістр». 



Включити питання затвердження освітніх програм у порядок денний 

наступної вченої ради інституту. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

4. Організація студентських навчальних практик. 

ВИСТУПИВ: Завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру 

Руслан БЕСПАЛЬКО – з інформацією про зміни у графіку студентських 

навчальних практик та перенесення окремих практик у наступний семестр. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.  

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

5. Підготовка та затвердження навчальних планів. 

ВИСТУПИВ: Директор Михайло МАРЧЕНКО – з інформацією про хід 

підготовки навчальних планів. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.  

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

6. Акредитація аспірантури для підготовки здобувачів ІІІ освітньо-

наукового рівня вищої освіти доктора філософії зі спеціальностей 091 

Біологія, 102 Хімія, 101 Екологія. 

ВИСТУПИВ: Завідувач кафедри молекулярної генетики та 

біотехнології Роман ВОЛКОВ – з інформацією про необхідність акредитації 

аспірантури та кількість аспірантів в інституті. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.  

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

7. Результати участі студентів Інституту біології, хімії та біоресурсів у 

міжнародних конкурсах та конференціях. 

ВИСТУПИЛА: Заступник директора Лідія ХУДА – про отримання ІІ 

призового місця на Всеукраїнському конкурсі захисті наукових студентських 

робіт з біотехнології студенткою кафедри біохімії та біотехнології Каручеру 

О. (наук. керівник – доц. Худий О.І.). 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.  

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

8. Преміювання молодих вчених грамотою ЧНУ з нагоди Дня науки.  

ВИСТУПИВ: Завідувач кафедри молекулярної генетики та 

біотехнології Роман ВОЛКОВ – з інформацією про висунення на 

нагородження молодих вчених грамотою ЧНУ з нагоди Дня науки аспірантів 

Іщенко О. та Солодіна С. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.  

[Рішення прийнято одноголосно]. 



 

СЛУХАЛИ: 

9. Рекомендація відповідальних працівників інституту щодо порядку 

реєстрації на ЄВІ-ЄФВВ. 

ВИСТУПИВ: Директор Михайло МАРЧЕНКО – з інформацією про 

призначення Максимюк Ю. та Діденко Н. відповідальними працівниками 

інституту щодо порядку реєстрації на ЄВІ-ЄФВВ. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.  

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про подання заявки на конкурс спільних українсько-латвійських 

проєктів. 

ВИСТУПИВ: доцент кафедри біохімії та біотехнології Олексій 

ХУДИЙ – з інформацією про подання заявки на конкурс спільних українсько-

латвійських проєктів. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.  

[Рішення прийнято одноголосно]. 

СЛУХАЛИ: 

11. Про перенесення виконання лабораторних робіт занять та 

контрольних заходів для спеціальностей 102 Хімія та Середня освіта Хімія  

на перший семестр 2020 – 2021 н.р.  

ВИСТУПИВ: Завідувач кафедри загальної хімії та хімічного 

матеріалознавства Юрій ХАЛАВКА – з метою якісної підготовки фахівців та 

формування навичок передбачених освітньою програмою та освітніми 

стандартами прошу дозволити перенесення виконання лабораторних робіт 

занять та контрольних заходів для спеціальностей 102 Хімія та Середня 

освіта Хімія  на перший семестр 2020 – 2021 н.р. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати перенесення виконання лабораторних робіт занять та 

контрольних заходів для спеціальностей 102 Хімія та Середня освіта Хімія  

на перший семестр 2020 – 2021 н.р.:  

Неорганічна хімія (1 курс, хімія і середня освіта (хімія)) в обсязі 30 

годин (лабораторні роботи) та 4 год (іспит).  

Неорганічний синтез (1 курс, хімія і середня освіта (хімія)) 18 годин 

(лабораторні роботи) та 2 години (залік).  

Методи досліджень в нанохімії (5 курс Хімія. Спеціалізація Хімія 

напівпровідників та наноматеріалів) – 10 годин (лабораторних занять) та 2 

години (залік). 

2. Перенести на осінь 2020 року виробничу практику для студентів 3 

курсу спеціальності Хімія. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

12. Клопотання перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» навчально-методичному посібнику «Біоорганічна 

хімія» авторів Волощук О.М., Николайчук І.М. 

ВИСТУПИЛА: 
Завідувач кафедри біохімії та біотехнології Галина КОПИЛЬЧУК – з 

клопотанням щодо надання грифу «Рекомендовано Вченою радою 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 

навчально-методичному посібнику «Біоорганічна хімія» авторів Волощук 

О.М., Николайчук І.М. 

ВИРІШИЛИ: клопотати перед Вченою радою ЧНУ щодо надання 

грифу «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича» навчально-методичному посібнику 

«Біоорганічна хімія» авторів Волощук О.М., Николайчук І.М. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                               Михайло МАРЧЕНКО 
 

 

 

Секретар Вченої ради                                          Оксана ВОЛОЩУК  
 


