
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

ВІД 23.10.2020 РОКУ 



ПРОТОКОЛ  

засідання № 3  

Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

від 23.10.2020 р. 
 

Голова ради: Михайло МАРЧЕНКО – директор 

Секретар засідання: Оксана ВОЛОЩУК – секретар вченої ради 

Присутні: 22 члени ради з 25 

Форма проведення: відеоконференція онлайн Google Meet 
 

Порядок денний: 
 

1. Затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії: 

- “Стан антиоксидантної системи Apis mellifera за дії екстремальних 

температур” аспіранту кафедри молекулярної генетики та біотехнології 

Каравану Володимиру Васильовичу (спеціальність 091 «Біологія», науковий 

керівник – д.б.н., професор Панчук І.І.) 

- “Молекулярна організація 45S рибосомальної ДНК рослин родини 

Solanaceae” аспірантці кафедри молекулярної генетики та біотехнології 

Бушилі Крістіні Дмитрівні (спеціальність 091 «Біологія», науковий керівник 

– д.б.н., професор Волков Р.А.) 

- “Континуальна оцінка якісного та кількісного стану грунтового 

покриву агроекосистем: параметри, методологія, моделювання” аспіранту 

кафедри агротехнологій та ґрунтознавства Балану Танасію Івановичу 

(спеціальність 091 «Біологія», науковий керівник – д.б.н., доцент Черлінка 

В.Р.)  

- “Екосистемні послуги агроекосистем (на прикладі вирощування 

Halianthus annuus L.)” аспіранту кафедри екології та біомоніторингу Черлінці 

Любові Василівні (спеціальність 101 «Екологія», науковий керівник – д.б.н., 

професор Федоряк М.М.) 

- “Втрати колоній Apis mellifera в Україні: еколого-економічні ризики” 

аспіранту кафедри екології та біомоніторингу Шкробанцю Олександру 

Олександровичу (спеціальність 101 «Екологія», науковий керівник – д.б.н., 

професор Федоряк М.М.) 

- “Фотостимульований синтез та сенсорні властивості наночастинок 

срібла” аспіранту кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства 

Короп Аліни Олександрівни (спеціальність 102 «Хімія», науковий керівник – 

к.х.н., доцент Халавка Ю.Б.) 

2. Затвердження звіту зі стажування Борука Сергія Дмитровича. Термін 

стажування 28.10-20.12.2019 р. за програмою “Харчові технології” (3 кредити 

ЄКТС, Національний університет харчових технологій, м. Київ); 20.01-

02.04.2020 р. за програмою “Основи користування Moodle” (3 кредити ЄКТС, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

 

1. Затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії: 

 

ВИСТУПИЛА: д.б.н., професор Панчук І.І. – “Стан антиоксидантної 

системи Apis mellifera за дії екстремальних температур” аспіранту кафедри 

молекулярної генетики та біотехнології Каравану Володимиру Васильовичу 

(спеціальність 091 «Біологія», науковий керівник – д.б.н., професор Панчук 

І.І.) 

ВИСТУПИВ: д.б.н., професор Волков Р.А. – “Молекулярна організація 

45S рибосомальної ДНК рослин родини Solanaceae” аспірантці кафедри 

молекулярної генетики та біотехнології Бушилі Крістіні Дмитрівні 

(спеціальність 091 «Біологія», науковий керівник – д.б.н., професор Волков 

Р.А.) 

ВИСТУПИВ: д.б.н., доцент Черлінка В.Р. – “Континуальна оцінка 

якісного та кількісного стану грунтового покриву агроекосистем: параметри, 

методологія, моделювання” аспіранту кафедри агротехнологій та 

ґрунтознавства Балану Танасію Івановичу (спеціальність 091 «Біологія», 

науковий керівник – д.б.н., доцент Черлінка В.Р.) 

ВИСТУПИЛА: д.б.н., професор Федоряк М.М.  

- “Екосистемні послуги агроекосистем (на прикладі вирощування 

Halianthus annuus L.)” аспіранту кафедри екології та біомоніторингу Черлінці 

Любові Василівні (спеціальність 101 «Екологія», науковий керівник – д.б.н., 

професор Федоряк М.М.) 

- “Втрати колоній Apis mellifera в Україні: еколого-економічні ризики” 

аспіранту кафедри екології та біомоніторингу Шкробанцю Олександру 

Олександровичу (спеціальність 101 «Екологія», науковий керівник – д.б.н., 

професор Федоряк М.М.) 

ВИСТУПИВ: к.х.н., доцент Халавка Ю.Б. - “Фотостимульований синтез 

та сенсорні властивості наночастинок срібла” аспіранту кафедри загальної 

хімії та хімічного матеріалознавства Короп Аліни Олександрівни 

(спеціальність 102 «Хімія», науковий керівник – к.х.н., доцент Халавка Ю.Б.) 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити теми дисертаційних робіт на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії. 
 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Звіт зі стажування Борука Сергія Дмитровича.  

 

ВИСТУПИВ: Борук Сергій Дмитрович – термін стажування – 28.10-

20.12.2019 р. за програмою “Харчові технології” (3 кредити ЄКТС, 

Національний університет харчових технологій, м. Київ); 20.01-02.04.2020 р. 



за програмою “Основи користування Moodle” (3 кредити ЄКТС, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) 

 

ВИРІШИЛИ: звіт зі стажування Борука С.Д. затвердити. 
 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

  

 

Голова Вченої ради                                               Михайло МАРЧЕНКО 
 

 

 

Секретар Вченої ради                                          Оксана ВОЛОЩУК  


