
 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

ВІД 11.02.2020 РОКУ 



Протокол № 5 

засідання Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

від 11.02.2020 р. 
 

Голова ради: Михайло МАРЧЕНКО – директор 

Секретар засідання: Оксана ВОЛОЩУК – секретар вченої ради 

Присутні: 23 члени ради з 25 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Звіт завідувача кафедри біохімії та біотехнології, професора Копильчук Г.П. 

2. Обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедри біохімії та біотехнології 

(директор Михайло МАРЧЕНКО). 

3. Організація Дня відкритих дверей у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича, який відбудеться 15.02.2020 р. (директор 

Михайло МАРЧЕНКО) 

4. Графік навчання у ІІ семестрі (заступник директора Лідія ХУДА). 

5. Звіт аспірантів 4 року навчання:  

- Борщовецька В.Л., спеціальність 091-Біологія, науковий керівник – проф. 

Марченко М.М.;  

- Солодін С.В., спеціальність 102-Хімія, науковий керівник – проф. Фочук П.М. 

6. Формування разових рад для захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії (PhD). (директор Михайло МАРЧЕНКО) 

7. Передача електронних варіантів магістерських робіт у наукову бібліотеку 

ЧНУ (директор Михайло МАРЧЕНКО). 

8. Різне. 

- покращення матеріальної бази (розподіл 10 комп’ютерів, виділених інституту 

біології, хімії та біоресурсів, між структурними підрозділами) (директор 

Михайло МАРЧЕНКО) 

- про виділення коштів на заправку картриджів (директор Михайло 

МАРЧЕНКО) 

- про преміювання співробітників кафедр, що мали госпдоговірні теми 

(директор Михайло МАРЧЕНКО) 

- про включення журналу “Біологічні системи” до наукових видань категорії Б 

(директор Михайло МАРЧЕНКО) 

- про створення робочої групи для підготовки документів для отримання 

ліцензії на роботу з прекурсорами (директор Михайло МАРЧЕНКО) 

- затвердження наукової тематики кафедри агротехнологій та ґрунтознавства на 

2020-2024 рр. (завідувач кафедри агротехнологій та ґрунтознавства Юрій 

ДМИТРУК) 

- затвердження програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів загальної, середньої та фахової передвищої у ЧНУ ім. Ю. Федьковича 

“Актуальні проблеми сучасної біології” (доцент Василь БУДЖАК) 

- затвердження програм для вступу у магістратуру та скорочену форму 

навчання (директор Михайло МАРЧЕНКО) 



- затвердження програми вступного іспиту на навчання за освітнім ступенем 

доктор філософії спеціальність 101 – Екологія (завідувач кафедри екології та 

біомоніторингу Марія ФЕДОРЯК) 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Звіт завідувача кафедри біохімії та біотехнології, проф. Копильчук Г.П. 

ВИСТУПИЛА: 

Професор Копильчук Г.П. – зі звітом про навчально-методичну, наукову 

роботу та перспективи розвитку кафедри біохімії та біотехнології. (звіт 

додається) 

ВИСТУПИЛИ: 

Доцент Халавка Ю.Б. – про високі досягнення кафедри під керівництвом 

Копильчук Г.П. 

Директор Марченко М.М. – про високий рейтинг кафедри біохімії та 

біотехнології, досягнення професора Копильчук Г.П. та підтримку кандидатури 

Копильчук Г.П. на посаду завідувача кафедри біохімії та біотехнології. 

ВИРІШИЛИ: 
Звіт професора Копильчук Г.П. затвердити. Визнати роботу професора 

Копильчук Г.П. доброю. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 
2. Обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедри біохімії та 

біотехнології. 

ВИСТУПИЛА: 

Секретар вченої ради Волощук О.М. – про обрання членів лічильної комісії. 

ВИРІШИЛИ: 
Затвердити лічильну комісію у складі Беспалька Р.І., Халавки Ю.Б., Деревенко 

Т.О. 

Затвердити протокол лічильної комісії та за результатами голосування при 

обранні за конкурсом рекомендувати Копильчук Г.П. на посаду завідувача 

кафедри біохімії та біотехнології. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 
3. Організація Дня відкритих дверей у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича, який відбудеться 15.02.2020 р. 

ВИСТУПИВ: 

Директор Марченко М.М. про підготовку до Дня відкритих дверей у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. 

ВИРІШИЛИ: кафедрам підготувати роздаткові матеріали з інформацією про 

спеціальності, підготовка яких проводиться в Інституті біології, хімії та 

біоресурсів, та підготувати графік чергування співробітників інституту на заході. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 



СЛУХАЛИ: 

4. Графік навчання у ІІ семестрі. 

ВИСТУПИЛА: 

Заступник директора Худа Л.В. про графік навчання у ІІ семестрі. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

СЛУХАЛИ: 
5. Звіт аспірантів 4 року навчання. 

ВИСТУПИЛА:  

Аспірантка четвертого року денної форми навчання кафедри біохімії та 

біотехнології Борщовецька В.Л. (спеціальність 091-Біологія, науковий керівник – 

проф. Марченко М.М.) зі звітом 

ВИСТУПИЛИ: 

Доцент Халавка Ю.Б. – яке практичне значення дисертаційної роботи? 

Директор Марченко М.М. – робота виконана достроково, опубліковані наукові 

статті у журналах, які індексуються у наукометричній базі Scopus, є патент на 

корисну модель та монографія. 

ВИРІШИЛИ:  
1. Звіт Борщовецької В.Л. затвердити. 

2. Запланувати доповідь дисертаційної роботи на травень 2020 року. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

ВИСТУПИВ: 
Аспірант четвертого року денної форми навчання кафедри загальної хімії та 

хімічного матеріалознавства Солодін С.В. (спеціальність 102-Хімія, науковий 

керівник – проф. Фочук П.М.) зі звітом 

ВИСТУПИЛИ: 

Директор Марченко М.М. – є достатня кількість публікацій, необхідно до 

липня подати оголошення.  

Доцент Халавка Ю.Б. – аспірант доповів на кафедрі, робота знаходиться на 

перевірці у наукового керівника. 

ВИРІШИЛИ:  
1. Звіт Солодіна С.В. затвердити. 

2. Запланувати доповідь дисертаційної роботи на червень 2020 року. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 
6. Формування разових рад для захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії (PhD).  

ВИСТУПИВ: 

Директор Марченко М.М. – про формування разових рад для захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 



 

СЛУХАЛИ: 
7. Передача електронних варіантів магістерських робіт у наукову бібліотеку 

ЧНУ. 

ВИСТУПИВ: 

Директор Марченко М.М. – про передачу електронних варіантів магістерських 

робіт у наукову бібліотеку ЧНУ. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 
8. Покращення матеріальної бази інституту біології, хімії та біоресурсів. 

ВИСТУПИВ: 

Директор Марченко М.М. – про розподіл 10 комп’ютерів, виділених інституту 

біології, хімії та біоресурсів, між структурними підрозділами. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 
9. Про виділення коштів на заправку картриджів. 

ВИСТУПИВ: 

Директор Марченко М.М. – про виділення коштів на заправку картриджів. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про включення журналу “Біологічні системи” до наукових видань 

категорії Б. 

ВИСТУПИВ: 

Директор Марченко М.М. – про включення журналу “Біологічні системи” до 

наукових видань категорії Б. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 
11. Про створення робочої групи для підготовки документів для отримання 

ліцензії на роботу з прекурсорами. 

ВИСТУПИВ: 

Директор Марченко М.М. – про створення робочої групи для підготовки 

документів для отримання ліцензії на роботу з прекурсорами. 

ВИСТУПИВ:  

Доцент Халавка Ю.Б. – про необхідність отримання ліцензії для роботи з 

прекурсорами. 

ВИРІШИЛИ: призначити Халавку Ю.Б. відповідальним за підготовку 

документів для отримання ліцензії на роботу з прекурсорами. 



[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 
12. Про затвердження наукової тематики кафедри агротехнологій та 

ґрунтознавства на 2020-2024 рр. 

ВИСТУПИВ: 

Завідувач кафедри агротехнологій та грунтознавства Дмитрук Ю.Б. про 

перспективи наукової тематики “Оцінка грунтових параметрів щодо потенціалу 

секвестрації карбону грунтами агроекосистем при впровадженні адаптивних 

агротехнологій”. 

ВИРІШИЛИ: затвердити наукову тематику кафедри агротехнологій та 

ґрунтознавства на 2020-2024 рр. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 
13. Про затвердження програм для вступу у магістратуру та скорочену форму 

навчання. 

ВИСТУПИВ: 

Директор Марченко М.М. – про затвердження програм для вступу у 

магістратуру та скорочену форму навчання. 

ВИРІШИЛИ: затвердити програми для вступу у магістратуру та скорочену 

форму навчання. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

14. Про затвердження програми вступного іспиту на навчання за освітнім 

ступенем доктор філософії спеціальність 101 – Екологія. 

ВИСТУПИЛА: 

Завідувач кафедри екології та біомоніторингу Федоряк М.М. – про 

затвердження програми вступного іспиту на навчання за освітнім ступенем 

доктор філософії спеціальність 101 – Екологія. 

ВИРІШИЛИ: затвердити програму вступного іспиту на навчання за освітнім 

ступенем доктор філософії спеціальність 101 – Екологія. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

 

Голова Вченої ради                                        Михайло МАРЧЕНКО 
 

 

 

Секретар Вченої ради                                          Оксана ВОЛОЩУК 


