
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

ВІД 28.08.2020 РОКУ 



ПРОТОКОЛ  

засідання № 1 

Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

від 28.08.2020 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. Звіт аспірантки 4-го року денної форми навчання за спеціальністю 

091 «Біологія» випускової кафедри біохімії та біотехнології Борщовецької 

Віри Леонідівни за результатами виконання освітньо-наукової програми 

підготовки доктора філософії (Віра БОРЩОВЕЦЬКА). 

2. Звіт аспіранта 4-го року денної форми навчання за спеціальністю 102 

«Хімія» випускової кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства 

Солодіна Сергія Володимировича за результатами виконання освітньо-

наукової програми підготовки доктора філософії (Сергій СОЛОДІН). 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Звіт аспірантки 4-го року денної форми навчання за спеціальністю 

091 «Біологія» випускової кафедри біохімії та біотехнології Борщовецької 

Віри Леонідівни за результатами виконання освітньо-наукової програми 

підготовки доктора філософії. 

ВИСТУПИВ: 

Директор Михайло МАРЧЕНКО – про стан готовності дисертаційної 

роботи, наявність фахових публікацій та необхідність утворення 

спеціалізованої вченої ради для здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 091 Біологія. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити звіт аспірантки 4-го року денної форми навчання за 

спеціальністю 091 «Біологія» випускової кафедри біохімії та біотехнології 

Борщовецької Віри Леонідівни за результатами виконання освітньо-наукової 

програми підготовки доктора філософії. 

2. У зв’язку із закінченням терміну навчання відрахувати Борщовецьку 

Віру Леонідівну з аспірантури з 01.10.2020 року. 

 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Звіт аспіранта 4-го року денної форми навчання за спеціальністю 102 

«Хімія» випускової кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства 

Солодіна Сергія Володимировича за результатами виконання освітньо-

наукової програми підготовки доктора філософії. 



ВИСТУПИВ: завідувач кафедри загальної хімії та хімічного 

матеріалознавства Юрій ХАЛАВКА – про результати розгляду дисертаційної 

роботи на засіданні кафедри та рекомендацію до захисту. 

ВИРІШИЛИ:  
1. Затвердити звіт аспіранта 4-го року денної форми навчання за 

спеціальністю 102 «Хімія» випускової кафедри загальної хімії та хімічного 

матеріалознавства Солодіна Сергія Володимировича за результатами 

виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії. 

2. У зв’язку із закінченням терміну навчання відрахувати Солодіна Сергія 

Володимировича з аспірантури з 01.10.2020 року. 

 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                               Михайло МАРЧЕНКО 
 

 

 

Секретар Вченої ради                                          Оксана ВОЛОЩУК  

 


