ДУ «Інститут морської біології НАН України»
Результати роботи конкурсної комісії
Протокол № 2/2020
Засідання конкурсної комісії відбулося 03 квітня 2020 року (склад комісії затверджено
наказом В.о. директора ДУ «ІМБ НАН України» № 12-к від 31.01.2020 р., зміни наказом В.о.
директора ДУ «ІМБ НАН України» № 15-к від 06.02.2020 р) у складі:
Голова комісії - к.б.н. Снігірьова А.О.

Члени комісії -

д.б.н. Квач Ю.В.
к.б.н. Дятлов С.Є.
к.б.н. Бондаренко О.С.
к.б.н. Стадніченко С.В.
к.б.н. Сон М.О.
к.б.н. Бушуєв С.Г.
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
завідуючого Відділом екологічної інтеграції біоциклів.

Слухали по п.1 голову конкурсної комісії А.О. Снігірьову.
До конкурсу на заміщення вакантної посади завідуючого Відділом екологічної інтеграції
біоциклів наказом В.о. директора ДУ «ІМБ НАН України» від 02.03.2020 р. № 20-к допущено
д.б.н., с.н.с. Демченка Віктора Олексійовича.
Пакет документів кандидата на посаду складений згідно з вимогами. Кандидат відповідає
кваліфікаційним вимогам для займання посади, а саме:
науковий ступінь доктора наук; досвід наукової та науково-організаційної діяльності більше
5 років; 24 публікації за останні 5 років, у тому числі 3 праці у періодичних виданнях,
включених до міжнародних наукометричних баз. Загальна кількість публікацій - 106.
Наукові дослідження Демченка Ю.О. актуальні, мають практичне значення, наукову
новизну. Він є відповідальним виконавцем фундаментальних прикладних та госпдоговірних
тем Інституту. Веде активну науково-організаційну роботу. Є головою спеціалізованої ради
К 41.258.01 ДУ «ІМБ НАН України» за фахом «гідробіологія»; членом науковоконсультативних рад Міненргетики та захисту довкілля та об’єктів ПЗФ України, експертом
Національної комісії з питань Червоної книги України.
Кандидат на посаду завідуючого відділом має стратегічне бачення розвитку відділу Екологічної
інтеграції біоциклів, який включає три напрямки:
1. Розвиток функціональних можливостей співробітників та напрямків досліджень. Перш
за все важливим напрямком є вивчення ресурсних об’єктів Чорного та Азовського морів.
Значне падіння рибних ресурсів в регіону є великою як науковою так і практичною
проблемою. Для вирішення якої в найближчий час буде приділена велика увага на
державному рівні. Водночас, збільшення ролі інвазійних видів призводить до
розбалансування в структурі донних угруповань. Загалом саме вивчення продукційних
процесів буде головним напрямком досліджень відділу.
2. Збільшення науково-метричних показників співробітників відділу. Важливим напрямом
є підвищення рівня наукових публікацій. Для цього будуть заплановані ряд ключових
публікацій за кожним напрямком наукових досліджень які є в межах відділу в журналах
з виковим імпакт-фактором. Також планується розвивати видання колективних
монографій присвячених окремим водоймам регіону.

3. Збільшення участі співробітників відділу в грантових програмах та господоговірних
темах. Даний напрямок передбачає активну роботу по залучення різноманітних
міжнародних та держаних конкурсних програм. Перш за все будуть заплановані роботи
в подачі спільних проектів з науковцями з країн Євросоюзу. Госпдоговірна тематика
буде стосуватися розробки рекомендацій в аквакультурі та менеджменті водних
екосистем.

У зв’язку із карантином і проведенням засідання комісії у дистанційному режимі вирішили
провести відкрите голосування по кандидатурі на посаду завідуючого Відділом екологічної
інтеграції біоциклів.
За результатами відкритого голосування: кандидатура Демченка В.О. відповідає вимогам до
посади завідуючого Відділом екологічної інтеграції біоциклів («відповідає» 9 голосів, «не
відповідає» 0 голосів).
Вирішили: кандидатура Демченка В.О. відповідає вимогам до посади завідуючого відділом
екологічної інтеграції біоциклів. Демченка В.О. визнати переможцем конкурсу на заміщення
вакантної посади завідуючого відділом екологічної інтеграції біоциклів. Протокол комісії

