
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

ВІД 23.09.2020 РОКУ 



ПРОТОКОЛ  

засідання № 2 

Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

від 23.09.2020 р. 
 

Голова ради: Михайло МАРЧЕНКО – директор 

Секретар засідання: Оксана ВОЛОЩУК – секретар вченої ради 

Присутні: 23 члени ради з 25 

Форма проведення: відеоконференція онлайн Google Meet 
 

Порядок денний: 
 

1. Клопотання перед Вченою радою ЧНУ про утворення спеціалізованої 

вченої ради для проведення захисту дисертації здобувачу Борщовецькій Вірі 

Леонідівні для здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 

09 Біологія за спеціальністю 091 «Біологія» та Солодіну Сергію 

Володимировичу для здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 

знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 «Хімія». (директор 

Михайло МАРЧЕНКО) 

2.  Затвердження штатів науково-педагогічних працівників та 

допоміжного персоналу. (директор Михайло МАРЧЕНКО) 

3.  Обговорення порядку організації протиепідемічних заходів під час 

освітнього процесу та проведення занять за змішаною формою (очно-

дистанційною). (заступник директора Лідія ХУДА) 

4.  Про результати вступної кампанії у 2020 р. та набір студентів за 

спеціальностями, підготовку яких здійснюють у інституті біології, хімії та 

біоресурсів (заступник директора Лідія ХУДА) 

5.  Організація поселення у гуртожитку (Руслан БЕСПАЛЬКО). 

6.  Різне. 

- про перерозподіл коштів держбюджетних тем, виділених на 

відрядження 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Клопотання перед Вченою радою ЧНУ про утворення спеціалізованої 

вченої ради для проведення захисту дисертації здобувачу Борщовецькій Вірі 

Леонідівні для здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 

09 Біологія за спеціальністю 091 «Біологія» та Солодіну Сергію 

Володимировичу для здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 

знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 «Хімія». 

ВИСТУПИВ: 

Директор Михайло МАРЧЕНКО – про необхідність утворення та склад 

спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації здобувачу 

Борщовецькій Вірі Леонідівні для здобуття наукового ступеня доктора 

філософії у галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 

«Біологія» та Солодіну Сергію Володимировичу для здобуття наукового 

ступеня доктора філософії у галузі знань 10 Природничі науки 

за спеціальністю 102 «Хімія». 



ВИРІШИЛИ: клопотати перед Вченою радою ЧНУ про утворення 

спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації здобувачу 

Борщовецькій Вірі Леонідівні для здобуття наукового ступеня доктора 

філософії у галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 

«Біологія» та Солодіну Сергію Володимировичу для здобуття наукового 

ступеня доктора філософії у галузі знань 10 Природничі науки 

за спеціальністю 102 «Хімія». 
 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Затвердження штатів науково-педагогічних працівників та 

допоміжного персоналу. 

ВИСТУПИВ: Директор Михайло МАРЧЕНКО – про розподіл ставок 

науково-педагогічних працівників та допоміжного персоналу на кафедрах. 

ВИРІШИЛИ: затвердити штати науково-педагогічних працівників та 

допоміжного персоналу. 
 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

3.  Обговорення порядку організації протиепідемічних заходів під час 

освітнього процесу та проведення занять за змішаною формою (очно-

дистанційною). 

ВИСТУПИВ: відповідальна особа за дотримання протиепідемічних 

заходів Віктор БАБЕНЕЦЬКИЙ – про наявність схеми руху працівників та 

студентів у навчальному корпусі № 3, необхідність ознайомлення з наказом 

№ 217а від 01.09.2020 р. Про організацію протиепідемічних заходів під час 

освітнього процесу у 2020-2021 н.р. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до відома. У журналах з техніки 

безпеки усім учасникам навчального процесу підписатися про ознайомлення 

з наказом № 217а від 01.09.2020 р. Про організацію протиепідемічних заходів 

під час освітнього процесу у 2020-2021 н.р. 

 

ВИСТУПИЛА: заступник директора Лідія ХУДА – про необхідність 

розглянути на кафедрах питання оптимізації навчального процесу та 

підготовки графіку офлайн занять зі студентами. 

Завідувач кафедри біохімії та біотехнології Галина КОПИЛЬЧУК – про 

необхідність аудиторного проведення лабораторних робіт з окремих 

дисциплін. Пропозиція – на кафедрах підготувати графіки аудиторного 

навчання студентів. 

Завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Роман 

ВОЛКОВ – про необхідність створення безпечних умов навчання для 

студентів та зменшення контактів між студентами різних курсів. Пропозиція 

– лекційні та семінарські заняття проводити онлайн, лабораторні роботи – 

аудиторно. 



Завідувач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства 

Ілля Чорней – про можливість проведення частини лабораторних робіт з 

курсу “Ботаніка” на свіжому повітрі на території Ботанічного саду. 

Завідувач кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Юрій 

ХАЛАВКА – про необхідність відпрацювання лабораторних робіт, 

перенесених з попереднього навчального семестру. Пропозиція – скласти 

індивідуальні графіки магістрам для виконання кваліфікаційних робіт. 

Професор Олександр Лявинець – із пропозицією проводити лабораторні 

заняття з окремих дисциплін блочно. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до відома. На засіданнях кафедр 

обговорити порядок проведення занять офлайн, графіки аудиторних занять 

подати заступнику директора Лідії ХУДІЙ. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про результати вступної кампанії у 2020 р. та набір студентів за 

спеціальностями, підготовку яких здійснюють у інституті біології, хімії та 

біоресурсів. 

ВИСТУПИЛА: заступник директора Лідія ХУДА – про результати 

набору студентів за ОР Бакалавр та ОР Магістр (денна та заочна форма 

навчання). 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Організація поселення у гуртожитку. 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру 

Руслан БЕСПАЛЬКО – про наповненість виділених на інститут місць у 

гуртожитку та вартість оплати за проживання у гуртожитку. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про перерозподіл коштів держбюджетних тем, виділених на 

відрядження. 

ВИСТУПИВ: директор Михайло МАРЧЕНКО – про необхідність 

перерозподілу коштів держбюджетних тем, виділених на відрядження. 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

 

Голова Вченої ради                                               Михайло МАРЧЕНКО 
 

 

 

Секретар Вченої ради                                          Оксана ВОЛОЩУК  


