
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

ВІД 25.02.2021 РОКУ 



ПРОТОКОЛ  

засідання № 7  

Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

від 25.02.2021 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 програм вступних іспитів для освітнього рівня “бакалавр” 

(скорочена форма навчання) і “магістр” за спеціальностями, за якими 

здійснюватиметься набір студентів у 2021 р. (директор Михайло МАРЧЕНКО)  

2. Клопотання перед Вченою радою Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича про підтримку кандидатур на оголошені 

Національною академією наук України вакансії членів-кореспондентів НАН 

України (директор Михайло Марченко): 

- заступника директора з наукової роботи Інституту зоології ім. І.І. 

Шмальгаузена, д.б.н., ст. наук. співр. Харченка В.О. (за спеціальністю 

“Екологія та таксономія безхребетних тварин”) 

- професора кафедри ботаніки Херсонського державного університету, 

д.б.н. Ходосовцева О.Є. (за спеціальністю “Мікологія”) 

3. Затвердження тез та програми студентської конференції ЧНУ (завідувачі 

кафедр). 

4. Різне. 

- клопотання перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» навчально-методичному посібнику “Імунологія” 

укладача Волощук О.М., доцента кафедри біохімії та біотехнології 

Рецензенти: д-р мед. наук, проф. Т.І. Лядова (Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна, завідувач кафедри загальної та клінічної 

імунології та алергології); 

к. мед. н., доц. Г.П. Гаморак (Івано-Франківський національний медичний 

університет, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології) 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Затвердження програм вступних іспитів для освітнього рівня “бакалавр” 

(скорочена форма навчання) і “магістр” за спеціальностями, за якими 

здійснюватиметься набір студентів у 2021 р. 

ВИСТУПИВ: 

Директор Михайло МАРЧЕНКО – про необхідність затвердження програм 

для вступу у магістратуру та скорочену форму навчання. 

ВИРІШИЛИ: затвердити програми вступних іспитів для освітнього рівня 

“бакалавр” (скорочена форма навчання) і “магістр” за спеціальностями, за 

якими здійснюватиметься набір студентів у 2021 р. 

[Рішення прийнято одноголосно] 



 

СЛУХАЛИ: 

2. Про підтримку кандидатур на вакантні посади членів-кореспондентів 

НАН України.  

ВИСТУПИВ: 

Директор Михайло МАРЧЕНКО – про співпрацю з претендентами на 

вакантні посади членів-кореспондентів НАН України. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати кандидатуру доктора біологічних наук, старшого 

наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи Інституту 

зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Харченка Віталія Олександровича 

для обрання на вакантну посаду члена-кореспондента НАН України за 

спеціальністю «Екологія та таксономія безхребетних тварин» відділення 

загальної біології Національної академії наук України. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

2. Підтримати кандидатуру доктора біологічних наук, професора кафедри 

ботаніки Херсонського державного університету Ходосовцева Олександра 

Євгеновича для обрання на вакантну посаду члена-кореспондента НАН України 

за спеціальністю «Мікологія» відділення загальної біології Національної 

академії наук України. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Затвердження тез та програми студентської конференції ЧНУ (завідувачі 

кафедр). 

ВИСТУПИЛИ: 

Галина КОПИЛЬЧУК – завідувач кафедри біохімії та біотехнології – 

кафедра рекомендує до участі у конференції 14 тез. 

Роман ВОЛКОВ – завідувач кафедри молекулярної генетики та 

біотехнології – кафедра рекомендує до участі у конференції 16 тез. 

Юрій ХАЛАВКА – завідувач кафедри загальної хімії та хімічного 

матеріалознавства – кафедра загальної хімії та хімічного матеріалознавства та 

кафедра хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції 

рекомендує до участі у конференції 21 тези. 

Юрій ДМИТРУК – завідувач кафедри агротехнологій та ґрунтознавства 

– кафедра рекомендує до участі у конференції 11 тез. 

Ілля ЧОРНЕЙ – завідувач кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового 

господарства – кафедра рекомендує до участі у конференції 21 тези. 

Марія ФЕДОРЯК – завідувач кафедри екології та біомоніторингу – 

кафедра рекомендує до участі у конференції 17 тез. 

Руслан БЕСПАЛЬКО – завідувач кафедри землевпорядкування та 

кадастру – кафедра рекомендує до участі у конференції 10 тез. 

Лідія ХУДА – заступник директора – про участь у конференції студента 

БДМУ та рекомендацію 1 тез. 

ВИРІШИЛИ: затвердити теми та програми студентської конференції 

ЧНУ. 



[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Клопотання перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» навчально-методичному посібнику “Імунологія” 

укладача Волощук О.М. 

Рецензенти: д-р мед. наук, проф. Т.І. Лядова (Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна, завідувач кафедри загальної та клінічної 

імунології та алергології); 

к. мед. н., доц. Г.П. Гаморак (Івано-Франківський національний медичний 

університет, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології) 

 

ВИРІШИЛИ: клопотати перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» навчально-методичному посібнику “Імунологія” 

укладача Волощук О.М. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                               Михайло МАРЧЕНКО 

 

Секретар Вченої ради                                          Оксана ВОЛОЩУК  
 


