
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

ВІД 10.12.2020 РОКУ 



ПРОТОКОЛ  

засідання № 5  

Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

від 10.12.2020 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.  Звіт директора Інституту біології, хімії та біоресурсів за результатами 

діяльності інституту у 2020 р. та перспективний план роботи Інституту біології, 

хімії та біоресурсів у 2021 р. (директор Михайло МАРЧЕНКО) 

2. Графік роботи та склад ЕК (заступник директора Лідія ХУДА) 

3.  Затвердження складу конкурсної комісії для відбору наукових робіт 

студентів для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт (голова комісії Роман ВОЛКОВ) 

4. Затвердження наукової тематики  

- кафедри біохімії та біотехнології “Біохімічні механізми інтегральної 

регуляції нутрієнто-метаболічного статусу живих організмів та комплексні 

біотехнологічні підходи їх корекції” (завідувач кафедри Галина КОПИЛЬЧУК); 

- кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства 

"Обгрунтування та розробка підходів до управлінням функціонування 

(менеджменту) природних і антропогенних біотопів (лісових, лучних, водно-

болотних та ін.)" (завідувач кафедри Ілля ЧОРНЕЙ) 

- кафедри землевпорядкування та кадастру “Організаційно-методологічні 

основи моніторингу земель та формування системи сталого землекористування 

Карпатського Єврорегіону і прилеглих територій” (завідувач кафедри Руслан 

БЕСПАЛЬКО); 

- кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції 

“Оцінка якості та безпечності інноваційних харчових продуктів” (завідувач 

кафедри Ігор КОБАСА) 

- кафедри екології та біомоніторингу “Оцінка екосистемних послуг і 

асоційованих факторів ризику на градієнтах ландшафтних умов у цілях сталого 

розвитку” (завідувач кафедри Марія ФЕДОРЯК) 

- кафедри молекулярної генетики та біотехнології “Структурно-

функціональна організація геному та механізми адаптації у еукаріот” 

5. Затвердження кандидатури уповноваженого для забезпечення діяльності 

разових спеціалізованих вчених рад в інституті біології, хімії та біоресурсів 

(директор Михайло МАРЧЕНКО) 

6.  Організація Дня відкритих дверей у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича, який відбудеться 12.12.2020 р. (заступник 

директора Лідія ХУДА) 

7. Звіт про виконання НДР за етапом 2019/2020 н.р. (наукові керівники 

тем) 



8. Рекомендації щодо продовження трудових договорів співробітникам 

Інституту біології, хімії та біоресурсів (секретар вченої ради інституту Оксана 

ВОЛОЩУК, завідувачі кафедр) 

- Семі О.В., асистенту кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки 

харчової продукції 

- Зароченцевій О.Д., асистенту кафедри екології та біомоніторингу 

9. Обрання за конкурсом на посаду: 

- асистента кафедри біохімії та біотехнології 

- асистента кафедри землевпорядкування та кадастру 

10. Різне.  

- затвердження звіту Череватого О.В. за результатами виконання НДР для 

молодих вчених  “Походження та розповсюдження української степової породи 

медоносних бджіл України”, термін виконання – 01.10.2020-15.12.2020 р. 

- затвердження змін до освітньої програми (першого, бакалаврського 

рівня) “Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та модернізація 

технологічних процесів” спеціальності 181 “Харчові технології” (голова 

методради інституту Галина МОСКАЛИК) 

- клопотання перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» монографії під ред. проф. Р.А.Волкова "5S рибосомна 

ДНК квіткових рослин". 

Рецензенти: 

1. Директор Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України, акад. 

НАН України, д. б. н., проф. Я.Б. Блюм 

2. Завідувач лабораторії біорізноманіття та екологічного моніторингу 

Херсонського державного університету, доктор біологічних наук, професор, 

заслужений працівник освіти України, віце-президент Українського 

ботанічного товариства О.Є.Ходосовцев 

3. Доктор біологічних наук, професор, декан хіміко-біологічного факультету, 

професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих 

дисциплін Н.М.Дробик. 

- розгляд кандидатур студентів для призначення стипендії Президента 

України та Обласної державної адміністрації 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Звіт директора Інституту біології, хімії та біоресурсів за результатами 

діяльності інституту у 2020 р. та перспективний план роботи Інституту біології, 

хімії та біоресурсів у 2021 р. 

ВИСТУПИВ: 

Директор Михайло МАРЧЕНКО – про те, що збережена структура 

інституту, про результати набору у 2020 році, про забезпеченість викладачів 

інституту ставками, про наукові здобутки співробітників та прорив у 

міжнародній співпраці, наявність держбюджетних і госпдоговірних тем, а 

також про плани розвитку інституту на 2021 рік. 

ВИРІШИЛИ: звіт затвердити. Роботу Марченка М.М. на посаді директора 

інституту визнати доброю. 
 



[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Графік роботи та склад ЕК. 

ВИСТУПИЛА: заступник директора Лідія ХУДА – про те, що робота ЕК 

триватиме з 21 по 28 грудня, про функціонування 10 екзаменаційних комісій, 

очолюваних головами, які є співробітниками інших ЗВО або структур. 

Наголошено про особливості проведення захистів у онлайн режимі.  

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 
 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 

3. Затвердження складу конкурсної комісії для відбору наукових робіт 

студентів для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт. 

ВИСТУПИВ: 

Голова комісії Роман ВОЛКОВ – з пропозицією до складу комісії 

включити професора Фочука П.М. та професора Федоряк М.М. 

ВИСТУПИЛА:  

Завідувач кафедри біохімії та біотехнології Галина КОПИЛЬЧУК – з 

пропозицією до складу комісії включити д.б.н. Худого О.І. 

ВИРІШИЛИ: склад комісії (Волков Р.А., Фочук П.М., Федоряк М.М., 

Худий О.І.) затвердити.  
 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про наукову тематику кафедри землевпорядкування та кадастру 

“Організаційно-методологічні основи моніторингу земель та формування 

системи сталого землекористування Карпатського Єврорегіону і прилеглих 

територій” 

ВИСТУПИВ: 

Завідувач кафедри Руслан БЕСПАЛЬКО – про перспективи наукової 

тематики кафедри. 

ВИРІШИЛИ: наукову тематику кафедри землевпорядкування та кадастру 

затвердити.  
 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 
СЛУХАЛИ: 

5. Про наукову тематику кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки 

харчової продукції “Оцінка якості та безпечності інноваційних харчових 

продуктів”  

ВИСТУПИВ: 

Завідувач кафедри Ігор КОБАСА – про необхідність залучення до складу 

кафедри фахівців й співпрацю з польськими та румунськими колегами. 



ВИРІШИЛИ: наукову тематику кафедри хімічного аналізу, експертизи та 

безпеки харчової продукції затвердити.  
 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про наукову тематику кафедри біохімії та біотехнології “ ”  

ВИСТУПИЛА: 

Завідувач кафедри Галина КОПИЛЬЧУК – про перспективу наукових 

досліджень у розрізі нової тематики. 

ВИРІШИЛИ: наукову тематику кафедри біохімії та біотехнології 

затвердити.  
 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про наукову тематику кафедри екології та біомоніторингу “Оцінка 

екосистемних послуг і асоційованих факторів ризику на градієнтах 

ландшафтних умов у цілях сталого розвитку” 

ВИСТУПИВ: 

Завідувач кафедри Марія ФЕДОРЯК – про продовження наукових 

досліджень та співпрацю з іноземними колегами. 

ВИРІШИЛИ: наукову тематику кафедри екології та біомоніторингу 
затвердити.  

 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про наукову тематику кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового 

господарства “ ” 

ВИСТУПИВ: 

Завідувач кафедри Ілля ЧОРНЕЙ – про включення питань лісознавства у 

нову тематику кафедри. 

ВИРІШИЛИ: наукову тематику кафедри ботаніки, лісового і садово-

паркового господарства затвердити.  
 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Затвердження кандидатури уповноваженого для забезпечення діяльності 

разових спеціалізованих вчених рад в інституті біології, хімії та біоресурсів. 

ВИСТУПИВ: 

Директор Михайло МАРЧЕНКО – про Беспалька Р.І. як кандидата на 

посаду уповноваженого для забезпечення діяльності разових спеціалізованих 

вчених рад в інституті біології, хімії та біоресурсів. 

ВИРІШИЛИ: затвердити кандидатуру Беспалька Р.І. як уповноваженого 

для забезпечення діяльності разових спеціалізованих вчених рад в інституті 

біології, хімії та біоресурсів. 
 



[Рішення прийнято одноголосно]. 

 
СЛУХАЛИ: 

10. Організація Дня відкритих дверей у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича, який відбудеться 12.12.2020 р.  

ВИСТУПИЛА: заступник директора Лідія ХУДА – про підготовку до Дня 

відкритих дверей у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича, який відбудеться 12.12.2020 р.. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 
 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

11. Звіт про виконання НДР за етапом 2019/2020 н.р. 

ВИСТУПИВ: Директор Михайло МАРЧЕНКО – про стан звітів про 

виконання НДР за етапом 2019/2020 н.р. 

ВИРІШИЛИ: звіти затвердити. 
 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Рекомендації щодо продовження трудових договорів співробітникам 

Інституту біології, хімії та біоресурсів. 

ВИСТУПИЛА: Секретар вченої ради Оксана ВОЛОЩУК – про 

наявність витягів з кафедр про продовження трудових договорів. 

ВИСТУПИЛА: зав. кафедри екології та біомоніторингу професор 

Федоряк М.М. щодо продовження трудового договору асистенту кафедри 

Зароченцевій О.Д. 

ВИРІШИЛИ:  
- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри екології та біомоніторингу Зароченцевій О.Д. терміном на 1,5 роки. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

ВИСТУПИВ: зав. хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової 

продукції професор Кобаса І.М. щодо продовження трудового договору 

асистенту кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції 

Семі О.В. 

ВИРІШИЛИ:  
- рекомендувати продовжити трудовий договір на посаді асистента 

кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції Семі О.В. 

терміном на 1,5 роки. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Обрання за конкурсом на посаду: 

- асистента кафедри біохімії та біотехнології 

- асистента кафедри землевпорядкування та кадастру 



 

СЛУХАЛИ: 

асистента Борщовецьку В.Л. зі звітом про навчально-методичну, наукову 

та громадсько-виховну роботу  

ВИСТУПИЛА: 

Завідувач кафедри Галина КОПИЛЬЧУК – про перспективність та 

підтримку кандидатури Борщовецької В.Л. 

ВИРІШИЛИ:  
Затвердити протокол лічильної комісії та за результатами голосування 

вважати обраною Борщовецьку В.Л. на посаду асистента кафедри біохімії та 

біотехнології. 

 

СЛУХАЛИ: 

асистента Гуцула Т.В. зі звітом про навчально-методичну, наукову та 

громадсько-виховну роботу  

ВИСТУПИВ: 

Завідувач кафедри Руслан БЕСПАЛЬКО – про досягнення та 

відповідність посаді асистента. 

ВИРІШИЛИ:  
Затвердити протокол лічильної комісії та за результатами голосування 

вважати обраним Гуцула Т.В. на посаду асистента кафедри 

землевпорядкування та кадастру. 
 

СЛУХАЛИ: 

14. Звіт асистента кафедри генетики та молекулярної біотехнології 

Череватого О.В. за результатами виконання НДР для молодих вчених 

“Походження та розповсюдження української степової породи медоносних 

бджіл України”, термін виконання – 01.10.2020-15.12.2020 р. 

ВИСТУПИВ: асистент Череватов О.В. – про результати виконання НДР 

для молодих вчених “Походження та розповсюдження української степової 

породи медоносних бджіл України” та придбання на кафедру за кошти гранту 

центрифуги. 

ВИРІШИЛИ: звіт затвердити. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

СЛУХАЛИ: 

15. Про зміни до освітньої програми (першого, бакалаврського рівня) 

“Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та модернізація 

технологічних процесів” спеціальності 181 “Харчові технології” 

ВИСТУПИЛА: голова методради інституту Галина МОСКАЛИК – з 

обгрунтуванням необхідності внесення змін до ОПП. 

ВИРІШИЛИ: зміни до ОПП затвердити. 
 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 



16. Клопотання перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» монографії під ред. проф. Р.А.Волкова "5S рибосомна 

ДНК квіткових рослин". 

Рецензенти: 

1. Директор Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України, акад. 

НАН України, д. б. н., проф. Я.Б. Блюм 

2. Завідувач лабораторії біорізноманіття та екологічного моніторингу 

Херсонського державного університету, доктор біологічних наук, професор, 

заслужений працівник освіти України, віце-президент Українського 

ботанічного товариства О.Є.Ходосовцев 

3. Доктор біологічних наук, професор, декан хіміко-біологічного факультету, 

професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих 

дисциплін Н.М.Дробик. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Клопотати перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» монографії під ред. проф. Р.А.Волкова "5S рибосомна 

ДНК квіткових рослин". 

 

СЛУХАЛИ: 

17. Розгляд кандидатур студентів для призначення стипендії Президента 

України та Обласної державної адміністрації. 

 

ВИСТУПИЛА: заступник директора Лідія ХУДА – про здобутки 

студентів ІБХБ, які є претендентами на отримання стипендії Президента 

України та Обласної державної адміністрації. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Ухвалити наступні кандидатури для призначення стипендій: 

Президента України: 

1. Мінтянська Альона Іванівна – студентка 3 курсу (державне замовлення) 

спеціальність “ Біологія”. 

Обласної державної адміністрації: 

2. Пую Лаура-Олександра Дмитріївна – студентка 4 курсу (державне 

замовлення) спеціальність “ Біологія”. 

3. Каручеру Оксана Андріївна – студентка 5 курсу (державне замовлення) 

спеціальність “ Біотехнології та біоінженерія”. 

 

 

 

Голова Вченої ради                                               Михайло МАРЧЕНКО 
 

 

Секретар Вченої ради                                          Оксана ВОЛОЩУК  
 


