
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА БІОРЕСУРСІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

ВІД 05.03.2020 РОКУ 



ПРОТОКОЛ  

засідання № 6 

Вченої ради Інституту біології, хімії та біоресурсів 

від 05.03.2020 р. 
 

Голова ради: Михайло МАРЧЕНКО – директор 

Секретар засідання: Оксана ВОЛОЩУК – секретар вченої ради 

Присутні: 23 члени ради з 25 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Затвердження тем кандидатських дисертацій: 

- «Втрати колоній Apis mellifera L. в Україні: еколого-економічні 

ризики» здобувачу ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти доктора 

філософії зі спеціальності 101 – Екологія, Шкробанцю Олександру 

Олександровичу (науковий керівник – Марія ФЕДОРЯК); 

- «Біотехнологічні корекції функціонального стану риб в умовах 

інтенсивного вирощування» здобувачу ІІІ освітньо-наукового рівня вищої 

освіти доктора філософії зі спеціальності 091 – Біологія, Джуравець Юлії 

Юріївні (науковий керівник – Михайло МАРЧЕНКО). 

2. Затвердження тез та програми студентської конференції ЧНУ 

(завідувачі кафедр). 

3. Обговорення структури посівних площ та напрямки наукової роботи 

студентів на посівних площах біобази “Жучка” (директор Михайло 

МАРЧЕНКО). 

4. Інформація щодо поширення короновірусної інфекції та шляхи 

запобігання її розповсюдження (заступник директора Лідія ХУДА). 
 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Затвердження тем кандидатських дисертацій: 

- «Втрати колоній Apis mellifera L. в Україні: еколого-економічні 

ризики» здобувачу ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти доктора 

філософії зі спеціальності 101 – Екологія, Шкробанцю Олександру 

Олександровичу (науковий керівник – Марія ФЕДОРЯК); 

- «Біотехнологічні корекції функціонального стану риб в умовах 

інтенсивного вирощування» здобувачу ІІІ освітньо-наукового рівня вищої 

освіти доктора філософії зі спеціальності 091 – Біологія, Джуравець Юлії 

Юріївні (науковий керівник – Михайло МАРЧЕНКО). 

ВИРІШИЛИ: затвердити теми кандидатських дисертацій. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 
 

 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Затвердження тез та програми студентської конференції ЧНУ 

(завідувачі кафедр). 



ВИСТУПИЛИ: 

Галина КОПИЛЬЧУК – завідувач кафедри біохімії та біотехнології – 

кафедра рекомендує до участі у конференції 21 тези (підсекція біохімії та 

біотехнології). 

Роман ВОЛКОВ – завідувач кафедри молекулярної генетики та 

біотехнології – кафедра рекомендує до участі у конференції 12 тез (підсекція 

структурно-функціональна організація та еволюція геному), 3 тез (підсекція 

молекулярно-генетичні та біохімічні механізми абіотичного стресу), 7 тез 

(підсекція молекулярно-генетичні та біохімічні механізми абіотичного 

стресу)  

Юрій ХАЛАВКА – завідувач кафедри загальної хімії та хімічного 

матеріалознавства – кафедра рекомендує до участі у конференції 17 тез 

(підсекція хімія) 

Ігор КОБАСА – завідувач кафедри хімічного аналізу, експертизи та 

безпеки харчової продукції – кафедра рекомендує до участі у конференції 7 

тез (підсекція харчові технології) 

Володимир НІКОРИЧ – керівник секції агротехнологій та 

ґрунтознавства – кафедра рекомендує до участі у конференції 17 тез 

Ілля ЧОРНЕЙ – завідувач кафедри ботаніки, лісового і садово-

паркового господарства – кафедра рекомендує до участі у конференції 8 тез 

(підсекція ботаніка) 

Марія ФЕДОРЯК – завідувач кафедри екології та біомоніторингу – 

кафедра рекомендує до участі у конференції 26 тез (підсекція екологія) 

Руслан БЕСПАЛЬКО – завідувач кафедри землевпорядкування та 

кадастру – кафедра рекомендує до участі у конференції 9 тез (підсекція 

землевпорядкування та кадастр) 

ВИРІШИЛИ: затвердити теми та програми студентської конференції 

ЧНУ. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Обговорення структури посівних площ та напрямки наукової роботи 

студентів на посівних площах біобази “Жучка”. 

ВИСТУПИВ: 

Михайло МАРЧЕНКО – директор. Навчально-дослідна база вчасно 

отримала усе необхідне для високо-технологічного обслуговування процесів 

– від оранки до збирання врожаю. На 22 гектарах університетського поля 

буде засіяно 2,5 тони власної сої, отриманої на базі в останні роки згідно 

агротехнічних підходів. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

4. Інформація щодо поширення короновірусної інфекції та шляхи 

запобігання її розповсюдження. 

ВИСТУПИЛА: 

Лідія ХУДА – заступник директора інституту. В університеті 

розроблені підходи щодо інформування студентів про те, як слід поводитися 

в ситуації поширення короновірусної інфекції. Розроблений інформаційний 

лист про дієві профілактичні заходи, а також – що робити у випадку підозри 

на захворювання. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

[Рішення прийнято одноголосно]. 

 

 

Голова Вченої ради                                        Михайло МАРЧЕНКО 
 

 

 

Секретар Вченої ради                                          Оксана ВОЛОЩУК  

 

 

 

 

 


