
ДУ «Інститут морської біології НАН України»
Результати роботи конкурсної комісії 

Протокол № 2/2019
Засідання конкурсної комісії відбулося 04 листопада 2019 року (склад комісії 

затверджено наказом директора ДУ «ІМБ НАН України» № 85-к від 03.09.2019 р.) у складі:

Голова комісії -  чл.-кор. НАН України Александров Б.Г.

Члени комісії -  д.б.н. Демченко В.О.
к.б.н. Дятлов С.Є. 
к.б.н. Бондаренко О.С. 
к.б.н. Кошелев О.В. 
уч. секретар Марчевська М.М. 
інж. відділу кадрів Іванова Н.Д. 
гол. бухг. Панченко Ж.О.

Порядок денний:
1. Розгляд документів, поданих до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади 
молодшого наукового співробітника відділу екологічної інтеграції біоциклів.

До конкурсу на заміщення на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника 
відділу екологічної інтеграції біоциклів наказом директора ДУ ІМБ НАН України» від 
02.10.2019 р. № 97-к допущена к.б.н Марія Юріївна Ткаченко.
Пакет документів кандидата на посаду складений згідно з вимогами. Кандидат відповідає 
кваліфікаційним вимогам для займання посади, а саме: має науковий ступінь доктор філософії 
(кандидат наук), має досвід наукової (науково-дослідної) діяльності, загальна кількість 
публікацій -  29, за останні п’ять років 12 публікацій, у тому числі 5 у періодичних фахових 
виданнях та 2 -  у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз. Наукові 
дослідження Ткаченко М.Ю. актуальні, мають практичне значення, наукову новизну; вона 
володіє сучасними методами та методологіями досліджень і розробок; має досвід участі у 
підготовці звітних матеріалів про виконання досліджень і розробок; має досвід; рівень 
володіння іноземною мовою «В2». На теперішній час досліджую питання живлення та 
плодючості риб, зокрема видів: бичка кругляка (№о§оЬіиз теїапозіотиз Раїїаз, 1814), бичка 
пісочника (Лео£оЬіиз ПиуіаШіз (Раїїаз, 1814), бичка рижика (№о§оЬіиз еигусеріїаіиз (Кеззіег, 
1874), бичка сірмана (Т4ео£оЬіиз зугтап (Логсітапп, 1840), тупоносого бичка цуцика 
(РгоїегогЬіпиз шагтогаіиз (Раїїаз, 1814), та головешки ротань РегссоПиз §1епіі БуЬоу/зкі, 1877. 
Також продовжую популяційні та морфологічні дослідження цих видів. Кандидат на посаду 
планує подати дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора наук до захисту у 
2027р.
Для проведення таємного голосування обрано рахункову комісіюу складі: л  , .  ,

За результатами таємного голосування: кандидатура Ткаченко М.Ю. вимогам
до посади молодшого наукового співробітника («відповідає» 8  голосів,с̂ «не відповідає» &  
голосів).
Протокол рахункової комісії №1 затверджено одноголосно.
Протокол рахункової комісії №2 затверджено одноголосно.

Вирішили: кандидатура Ткаченко М.Ю. відповідає вимогам до посади молодшого наукового 
співробітника. Ткаченко М.Ю. визнати переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади 
молодшого наукового співробітника відділу екологічної інтеграції біоциклів.

Голова комісії -  чл.-кор. НАН України Александров Б.Г?
Члени комісії: д.б.н. Демченко В.О.



к.б.н. Дятлов С.Є. 
к.б.н. Бондаренко О.С. 
к.б.н. Кошелев О.В. 
уч. секретар Марчевська М.М. 
інж. відділу кадрів Іванова Н.Д. 
гол. бухг. Панченко Ж.О


