
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

ВІД 21.01.2021 РОКУ 



ПРОТОКОЛ  

засідання № 6  

Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

від 21.01.2021 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. Організація навчального процесу у ІІ семестрі 2020/2021 н.р. 

(заступник директора Лідія ХУДА). 

2. Клопотання перед Вченою радою ЧНУ про затвердження кафедри 

молекулярної генетики та біотехнології як структурного підрозділу для 

проведення попередньої експертизи дисертаційної роботи аспірантки кафедри 

молекулярної генетики та біотехнології Іщенко Ольги Олегівни на тему 

«Молекулярна організація та таксономічне застосування 5S рибосомної ДНК 

представників триби Poeae (родина Poaceae)» (науковий керівник: доктор 

біологічних наук, професор Волков Роман Анатолійович) для здобуття 

наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 09 «Біологія» за 

спеціальністю 091 «Біологія». 

3. Різне. 

- про внесення змін до складу проектної групи забезпечення діяльності 

освітньої програми “Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та 

модернізація технологічних процесів” на першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» на кафедрі хімічного 

аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції 

- про затвердження освітньо-наукової програми «Біологія» підготовки 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора 

філософії (PhD) спеціальності 091 Біологія 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Організація навчального процесу у ІІ семестрі 2020/2021 н.р. 

ВИСТУПИЛА: заступник директора Лідія ХУДА – про особливості 

навчального процесу у ІІ семестрі 2020/2021 н.р. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 
 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Клопотання перед Вченою радою ЧНУ про затвердження кафедри 

молекулярної генетики та біотехнології як структурного підрозділу для 

проведення попередньої експертизи дисертаційної роботи аспірантки кафедри 

молекулярної генетики та біотехнології Іщенко Ольги Олегівни на тему 

«Молекулярна організація та таксономічне застосування 5S рибосомної ДНК 

представників триби Poeae (родина Poaceae)» (науковий керівник: доктор 

біологічних наук, професор Волков Роман Анатолійович) для здобуття 



наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 09 «Біологія» за 

спеціальністю 091 «Біологія». 

ВИСТУПИВ: 

Завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Роман 

ВОЛКОВ – про наукові здобутки здобувача.  

ВИРІШИЛИ: 

Клопотати перед Вченою радою ЧНУ про затвердження кафедри 

молекулярної генетики та біотехнології як структурного підрозділу для 

проведення попередньої експертизи дисертаційної роботи аспірантки кафедри 

молекулярної генетики та біотехнології Іщенко Ольги Олегівни. 

 

[Рішення прийнято одноголосно] 

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до складу проектної групи забезпечення діяльності 

освітньої програми “Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та 

модернізація технологічних процесів” на першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» на кафедрі хімічного 

аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції. 

ВИСТУПИВ: 

Завідувач кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової 

продукції Ігор КОБАСА – про необхідність внесення змін до складу проектної 

групи забезпечення діяльності освітньої програми “Технологічна експертиза, 

безпека харчової продукції та модернізація технологічних процесів” на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові 

технології». 

ВИРІШИЛИ: створити проектну групу для забезпечення діяльності 

освітньої програми “Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та 

модернізація технологічних процесів” на першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» на кафедрі хімічного 

аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції у такому складі: 

1. Кобаса Ігор Михайлович – керівник проектної групи, гарант програми, 

завідувач кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції, 

д.х.н., професор. 

2. Борук Сергій Дмитрович – доцент кафедри хімічного аналізу, 

експертизи та безпеки харчової продукції, д.т.н., доцент. 

3. Водянка Любов Дмитрівна – доцент кафедри економіки підприємства та 

управління персоналом, к.е.н., доцент. 

4. Жаровський Володимир Ярославович – директор ТОВ «Саадет Украна». 

 

[Рішення прийнято одноголосно] 

 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження освітньо-наукової програми «Біологія» підготовки 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора 

філософії (PhD) спеціальності 091 Біологія. 

 



 

ВИСТУПИВ: 

Завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології, гарант 

програми Роман Волков – про необхідність затвердження нової редакції 

освітньо-наукової програми «Біологія» підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії (PhD) 

спеціальності 091 Біологія. 

ВИРІШИЛИ: затвердити освітньо-наукову програму «Біологія» 

підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – 

доктора філософії (PhD) спеціальності 091 Біологія. 

 

[Рішення прийнято одноголосно] 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                               Михайло МАРЧЕНКО 

 

Секретар Вченої ради                                          Оксана ВОЛОЩУК  
 


