
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

ВІД 25.03.2021 РОКУ 



ПРОТОКОЛ  

засідання № 8  

Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

від 25.03.2021 р. 
 

Голова ради: Михайло МАРЧЕНКО – директор 

Секретар засідання: Оксана ВОЛОЩУК – секретар вченої ради 

Присутні: 24 члени ради з 25 

Форма проведення: відеоконференція онлайн Google Meet 
 

Порядок денний: 
 

 

1. Про стан підготовки “Відомостей про самооцінку освітньої програми 

“Лісове господарство” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти” 

(завідувач кафедри Ілля ЧОРНЕЙ). 

2. Переіменування кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового 

господарства (завідувач кафедри Ілля ЧОРНЕЙ). 

3. Про результати роботи експертної групи з проведення акредитаційної 

експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю “181 

Харчові технології” освітньої програми “Технологічна експертиза, безпека 

харчової продукції та модернізація технологічних процесів” за першим рівнем 

вищої освіти (справа № 216/АС-21) у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича (завідувач кафедри Ігор КОБАСА). 

4. Клопотання перед Вченою радою Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича про підтримку кандидатур на оголошені 

Національною академією наук України вакансії дійсного члена (академіка) та 

вакансії членів-кореспондентів НАН України (директор Михайло 

МАРЧЕНКО): 

- д.б.н., проф. Ємець А.І. для обрання дійсним членом (академіком) НАН 

України за спеціальністю “Рослинні біотехнології” 

- д.х.н., проф. Гладишевського Р.Є. для обрання дійсним членом 

(академіком) НАН України за спеціальністю “Кристалохімія” 

- д.х.н., проф. Пехньо В.І. для обрання дійсним членом (академіком) НАН 

України за спеціальністю “Неорганічна хімія” 

- д.х.н., проф. Вовка М.В. для обрання на вакантну посаду члена-

кореспондента НАН України за спеціальністю “Органічна та біоорганічна 

хімія” 

- д.б.н., проф. Лукашова Д.В. для обрання на вакантну посаду члена-

кореспондента НАН України за спеціальністю “Екологія та таксономія 

безхребетних тварин”,  

- д.б.н., проф. Гелюти В.П. для обрання на вакантну посаду члена-

кореспондента НАН України за спеціальністю “Мікологія” 

- д.б.н., проф. Жолоса О.В. для обрання на вакантну посаду члена-

кореспондента НАН України за спеціальністю “Сигнальні системи клітини” 

- д.б.н., проф. Коршикова І.І. для обрання на вакантну посаду члена-

кореспондента НАН України за спеціальністю “Екологія лісів” 



- д.б.н., ст. наук. спів. Юришинця В.І. для обрання на вакантну посаду 

члена-кореспондента НАН України за спеціальністю “Екологія та таксономія 

безхребетних тварин” 

- д.х.н., проф. Броварця В.С. для обрання на вакантну посаду члена-

кореспондента НАН України за спеціальністю “Органічна та біоорганічна хімія 

” 

5. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії (заступник директора 

Лідія ХУДА). 

6. Затвердження протоколу засідання Ради молодих вчених інституту 

біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича (завідувач кафедри Юрій ХАЛАВКА). 

7. Різне. 

- стан підготовки дисертаційної роботи Халавки Ю.Б. для здобуття 

наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 02.00.21 – хімія твердого тіла 

та дисертаційної роботи Іщенко О.О. для здобуття наукового ступеня доктора 

філософії з галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія» 

- інформація про завершення контрактів чи строкових договорів зі 

співробітниками інституту біології, хімії та біоресурсів  

- інформація щодо нової редакції анкет рейтингового оцінювання 

діяльності кафедр та професорсько-викладацького складу Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича  

- про результати участі студентки кафедри екології та біомоніторингу 

БОРУК Олени (наук. керівник Марія ФЕДОРЯК) у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю “Екологія”  

- клопотання перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» монографії Bushuiev S., Hoch І., Demchenko V., Khudyi 

О., Balatskyi К. «Modern aspects of study and protection of sturgeons in Ukraine» 

- про затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття ступеня 

доктора філософії «Моделювання параметрів врожайності сучасних гібридів 

кукурудзи з різними показниками ФАО на основі тримірної реконструкції 

ґрунтових ландшафтів» аспіранту кафедри агротехнологій та ґрунтознавства 

Луцяку Андрію Вікторовичу 

- про затвердження програм вступних іспитів для освітніх рівнів 

“бакалавр” (скорочена форма навчання) та “магістр” на 2021/2022 н.р. 

 
 

СЛУХАЛИ:  

1. Про стан підготовки “Відомостей про самооцінку освітньої програми 

“Лісове господарство” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри Ілля ЧОРНЕЙ – про завершення 

підготовки “Відомостей про самооцінку освітньої програми “Лісове 

господарство” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Про 

необхідність оформлення силабусів за розширеною формою та відображення у 

освітній програмі фахових і загальних компетентностей. Про відповідність 

викладачів ліцензійним вимогам та обгрунтування доцільності ведення 

викладачами навчальних дисциплін. Про покращення кадрового забезпечення 



спеціальності за рахунок зарахування викладачів з відповідним шифром або 

досвідом роботи. 

ВИСТУПИВ: директор Михайло МАРЧЕНКО – За що отримали оцінку Е 

при проведенні попередньої експертизи? 

ВИСТУПИВ: доцент Василь БУДЖАК – про необхідність при розробці 

силабусів враховувати досвід НАЗЯВО. 

ВИСТУПИВ: ректор Роман ПЕТРИШИН – про досвід проходження 

акредитації в Чернівецькому національному університеті, про необхідність 

залучення студентів до співпраці із експертами та необхідність пошуку шляхів 

покращення показників. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ:  
2. Про переіменування кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового 

господарства. 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри Ілля ЧОРНЕЙ – про доцільність 

переіменування кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства у 

зв’язку із припиненням набору за спеціальністю “садово-паркове 

господарство”. 

ВИСТУПИВ: ректор Роман ПЕТРИШИН – про подання клопотання 

Вченій раді ЧНУ про переіменування кафедри перед початком нового 

навчального року. 

ВИРІШИЛИ: переіменувати кафедру ботаніки, лісового і садово-

паркового господарства на кафедру ботаніки та лісознавства. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ:  

3. Про результати роботи експертної групи з проведення акредитаційної 

експертизи у відділеному (дистанційному) режимі за спеціальністю “181 

Харчові технології” освітньої програми “Технологічна експертиза, безпека 

харчової продукції та модернізація технологічних процесів” за першим рівнем 

вищої освіти (справа № 216/АС-21) у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича 

ВИСТУПИВ: директор Михайло МАРЧЕНКО – з інформацією про 

результати роботи експертної групи з проведення акредитаційної експертизи у 

відділеному (дистанційному) режимі за спеціальністю “181 Харчові технології” 

освітньої програми “Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та 

модернізація технологічних процесів” за першим рівнем вищої освіти. Про 

залучення нового викладача для підсилення кадрового потенціалу кафедри. 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри Ігор КОБАСА – про недопрацювання 

кафедри та зауваження експертної групи до структури та змісту освітньої 

програми, про відсутність практичного досвіду роботи викладачів на 

підприємствах харчової промисловості в Україні та закордоном.  

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 



 

СЛУХАЛИ:  
4. Клопотання перед Вченою радою Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича про підтримку кандидатур на оголошені 

Національною академією наук України вакансії дійсного члена (академіка) та 

вакансії членів-кореспондентів НАН України: 

1) член-кореспондента НАН України, завідувача відділу клітинної біології 

та біотехнології Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України, 

доктора біологічних наук, професора Ємець Алли Іванівни для обрання дійсним 

членом (академіком) НАН України за спеціальністю “Рослинні біотехнології”; 

2)  лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, 

заслуженого діяча науки і техніки України, член-кореспондента НАН України, 

доктора хімічних наук, професора, проректора з наукової роботи Львівського 

національного університету імені Івана Франка Гладишевського Романа 

Євгеновича для обрання дійсним членом (академіком) НАН України за 

спеціальністю “Кристалохімія” по відділенню хімії; 

3)  член-кореспондента НАН України, директора інституту загальної та 

неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського, доктора хімічних наук, професора 

Пехньо Василя Івановича для обрання дійсним членом (академіком) НАН 

України за спеціальністю “Неорганічна хімія” по відділенню хімії. 

4) доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри біофізики та 

медичної інформатики ННЦ “Інститут біології та медицини” Жолоса 

Олександра Вікторовича для обрання на вакантну посаду член-кореспондента 

НАН України за спеціальністю “Сигнальні системи клітини”; 

5) доктора хімічних наук, професора, заступника директора з наукової 

роботи Інституту органічної хімії НАН України Вовка Михайла 

Володимировича для обрання на вакантну посаду член-кореспондента НАН 

України за спеціальністю “Органічна та біоорганічна хімія”; 

6)  доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри екології та 

зоології ННЦ “Інститут біології та медицини” Лукашова Дмитра 

Володимировича для обрання на вакантну посаду член-кореспондента НАН 

України за спеціальністю “Екологія та таксономія безхребетних тварин” 

Відділення загальної біології; 

7) доктора біологічних наук, професора, завідувача відділу мікології 

Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Гелюту Василя 

Петровича для обрання на вакантну посаду член-кореспондента НАН України 

за спеціальністю “Мікологія”; 

8) доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника, 

заступника директора з наукової роботи Інституту гідробіології Юришинця 

Володимира Івановича для обрання на вакантну посаду член-кореспондента 

НАН України за спеціальністю “Екологія та таксономія безхребетних тварин” 

Відділення загальної біології; 

9) доктора біологічних наук, професора, директора Криворізького 

ботанічного саду НАН України Коршикова Івана Івановича для обрання на 

вакантну посаду член-кореспондента НАН України за спеціальністю “Екологія 

лісів”; 



10) доктора хімічних наук, завідувача відділу хімії біоактивних 

азотовмісних гетероциклічних основ, заступник директора з наукової роботи 

Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України Броварця Володимира 

Сергійовича для обрання на вакантну посаду член-кореспондента НАН України 

за спеціальністю “Органічна та біоорганічна хімія”. 

ВИСТУПИВ: професор Роман ВОЛКОВ – про співпрацю із професором 

Ємець А.І. та підтримку її кандидатури для обрання дійсним членом 

(академіком) НАН України за спеціальністю “Рослинні біотехнології”. 

ВИСТУПИВ: доцент Юрій ХАЛАВКА – про тісну співпрацю з 

професором Гладишевським Р.Є. та підтримку його кандидатури для обрання 

дійсним членом (академіком) НАН України за спеціальністю “Кристалохімія”. 

ВИСТУПИВ: професор Петро ФОЧУК – про довгі стосунки з 

директором інституту інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. 

Вернадського Пехньо В.І. та підтримку його кандидатури для обрання дійсним 

членом (академіком) НАН України за спеціальністю “Неорганічна хімія”. 

ВИСТУПИВ: директор Михайло МАРЧЕНКО – про підтримку 

кандидатур претендентів на вакантні місця членів-кореспондентів НАН 

України. 

ВИСТУПИВ: ректор Роман ПЕТРИШИН – про рівень науки в інституті 

біології, хімії та біоресурсів, імідж університету і співпрацю із науковцями 

провідних навчальних та наукових установ України. 

ВИРІШИЛИ: 

І. Клопотати перед Вченою радою Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича про підтримку кандидатур на оголошені 

Національною академією наук України вакансії дійсного члена (академіка) 

НАН України: 

1. Підтримати кандидатуру член-кореспондента НАН України, завідувача 

відділу клітинної біології та біотехнології Інституту харчової біотехнології та 

геноміки НАН України, доктора біологічних наук, професора Ємець Алли 

Іванівни для обрання дійсним членом (академіком) НАН України за 

спеціальністю “Рослинні біотехнології”. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

2. Підтримати кандидатуру лауреата Державної премії України в галузі 

науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України, член-кореспондента 

НАН України, доктора хімічних наук, професора, проректора з наукової роботи 

Львівського національного університету імені Івана Франка Гладишевського 

Романа Євгеновича  для обрання дійсним членом (академіком) НАН України за 

спеціальністю “Кристалохімія” по відділенню хімії. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

3. Підтримати кандидатуру член-кореспондента НАН України, директора 

інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського, доктора 

хімічних наук, професора Пехньо Василя Івановича для обрання дійсним 



членом (академіком) НАН України за спеціальністю “Неорганічна хімія” по 

відділенню хімії. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

ІІ. Клопотати перед Вченою радою Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича про підтримку кандидатур на оголошені 

Національною академією наук України вакантні посади членів-кореспондентів 

НАН України: 

1. доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри біофізики та 

медичної інформатики ННЦ “Інститут біології та медицини” Жолоса 

Олександра Вікторовича для обрання на вакантну посаду член-кореспондента 

НАН України за спеціальністю “Сигнальні системи клітини”; 

2. доктора хімічних наук, професора, заступника директора з наукової 

роботи Інституту органічної хімії НАН України Вовка Михайла 

Володимировича для обрання на вакантну посаду член-кореспондента НАН 

України за спеціальністю “Органічна та біоорганічна хімія”; 

3.  доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри екології та 

зоології ННЦ “Інститут біології та медицини” Лукашова Дмитра 

Володимировича для обрання на вакантну посаду член-кореспондента НАН 

України за спеціальністю “Екологія та таксономія безхребетних тварин” 

Відділення загальної біології; 

4. доктора біологічних наук, професора, завідувача відділу мікології 

Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Гелюту Василя 

Петровича для обрання на вакантну посаду член-кореспондента НАН України 

за спеціальністю “Мікологія”; 

5. доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника, 

заступника директора з наукової роботи Інституту гідробіології Юришинця 

Володимира Івановича для обрання на вакантну посаду член-кореспондента 

НАН України за спеціальністю “Екологія та таксономія безхребетних тварин” 

Відділення загальної біології; 

6. доктора біологічних наук, професора, директора Криворізького 

ботанічного саду НАН України Коршикова Івана Івановича для обрання на 

вакантну посаду член-кореспондента НАН України за спеціальністю “Екологія 

лісів”; 

7. доктора хімічних наук, завідувача відділу хімії біоактивних 

азотовмісних гетероциклічних основ, заступник директора з наукової роботи 

Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України Броварця Володимира 

Сергійовича для обрання на вакантну посаду член-кореспондента НАН України 

за спеціальністю “Органічна та біоорганічна хімія”. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ:  
5. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії. 

ВИСТУПИЛА: заступник директора Лідія ХУДА – про стан проплати за 

навчання студентами-контрактниками та відсутність заборгованості по оплаті. 

Про умови проведення екзаменаційної сесії в умовах дистанційного навчання, 

про збереження показників успішності та якості навчання у межах середніх по 

ЧНУ. Про найвищу якість серед студентів-магістрів та найнижчу успішність 



серед студентів 2 курсу. Про результати контрольних зрізів, відхилення яких 

лежать у межах 10 %. 

ВИСТУПИВ: ректор Роман ПЕТРИШИН – Чи бачите ви кроки для 

покращення процедури проведення іспитів чи захистів кваліфікаційних робіт? 

ВИСТУПИЛА: завідувач кафедри Галина КОПИЛЬЧУК – про 

особливості проведення у дистанційному режимі навчальних дисциплін 

“Загальна цитологія” та “Біохімія”, методичне забезпечення цих дисциплін та 

творчий підхід викладачів до підготовки і проведення занять. Про доцільність 

проведення лекційних занять для студентів заочної форми навчання та підходи 

до проведення занять зі студентами заочної форми навчання. 

ВИСТУПИВ: директор Михайло МАРЧЕНКО – про показники якості та 

успішності студентів інституту біології, хімії та біоресурсів у загально-

університетському рейтингу.  

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ:  
6. Затвердження протоколу засідання Ради молодих вчених інституту 

біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича. 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри Юрій ХАЛАВКА – про вибори трьох 

делегатів до складу Ради молодих вчених ЧНУ. 

ВИСТУПИЛА: завідувач кафедри Галина КОПИЛЬЧУК – про обрання 

асистента кафедри біохімії та біотехнології Борщовецької В.Л. головою Ради 

молодих вчених інституту біології, хімії та біоресурсів.  

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ:  
7. Про стан підготовки дисертаційної роботи Халавки Ю.Б. для здобуття 

наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 02.00.21 – хімія твердого тіла 

та дисертаційної роботи Іщенко О.О. для здобуття наукового ступеня доктора 

філософії з галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія» 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри Юрій ХАЛАВКА – про запланований 

захист докторської дисертації на травень місяць поточного року.  

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри Роман ВОЛКОВ – про готовність 

дисертаційної роботи Іщенко О. до захисту. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ:  

8. Інформація про завершення контрактів чи строкових договорів зі 

співробітниками інституту біології, хімії та біоресурсів.  

ВИСТУПИВ: директор Михайло МАРЧЕНКО – про відповідність 

викладачів ліцензійним вимогам для продовження з ними контрактів. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 



СЛУХАЛИ:  
9. Інформація щодо нової редакції анкет рейтингового оцінювання 

діяльності кафедр та професорсько-викладацького складу Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

ВИСТУПИЛА: секретар вченої ради Оксана ВОЛОЩУК – з 

інформацією щодо нової редакції анкет рейтингового оцінювання діяльності 

кафедр та професорсько-викладацького складу Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ:  
10. Про результати участі студентки кафедри екології та біомоніторингу 

БОРУК Олени (наук. керівник Марія ФЕДОРЯК) у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю “Екологія”. 

ВИСТУПИЛА: завідувач кафедри Марія ФЕДОРЯК – про здобуття 

студенткою кафедри екології та біомоніторингу ІІІ призового місця у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 

“Екологія”. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ:  
11. Клопотання перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» монографії Bushuiev S., Hoch І., Demchenko V., Khudyi 

О., Balatskyi К. «Modern aspects of study and protection of sturgeons in Ukraine» 

ВИРІШИЛИ: 

Клопотати перед Вченою радою ЧНУ щодо надання грифу 

«Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича» монографії Bushuiev S., Hoch І., Demchenko V., Khudyi 

О., Balatskyi К. «Modern aspects of study and protection of sturgeons in Ukraine» 

 

СЛУХАЛИ:  
12. Про затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття ступеня 

доктора філософії з біології «Моделювання параметрів врожайності сучасних 

гібридів кукурудзи з різними показниками ФАО на основі тримірної 

реконструкції ґрунтових ландшафтів» аспіранту кафедри агротехнологій та 

ґрунтознавства Луцяку Андрію Вікторовичу (науковий керівник – д.б.н. 

Черлінка В.Р.). 

ВИСТУПИВ: завідувач кафедри Дмитрук Ю.Б. – про актуальність теми. 

ВИРІШИЛИ: затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття ступеня 

доктора філософії з біології «Моделювання параметрів врожайності сучасних 

гібридів кукурудзи з різними показниками ФАО на основі тримірної 

реконструкції ґрунтових ландшафтів» аспіранту кафедри агротехнологій та 

ґрунтознавства Луцяку Андрію Вікторовичу (науковий керівник – д.б.н. 

Черлінка В.Р.). 



[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ:  

13. Про затвердження програм вступних іспитів для освітніх рівнів 

“бакалавр” (скорочена форма навчання) та “магістр” на 2021/2022 н.р. 

ВИСТУПИЛА: заступник директора Лідія ХУДА – про особливості 

програм вступних іспитів для освітніх рівнів “бакалавр” (скорочена форма 

навчання) та “магістр” на 2021/2022 н.р. 

ВИРІШИЛИ: затвердити програми вступних іспитів для освітніх рівнів 

“бакалавр” (скорочена форма навчання) та “магістр” на 2021/2022 н.р. 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                               Михайло МАРЧЕНКО 

 

 

 

Секретар Вченої ради                                          Оксана ВОЛОЩУК  
 


