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ВСТУП 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини HАH України створено в 1972 році. 

Він був і залишається єдиним не тільки в Україні, а і у світі інститутом такого профілю. 

Ініціаторами створення інституту були акад. HАH України Б.І. Вєркін і чл.-кор. HАH 

України М.С. Пушкар, які за підтримкою Президента Національної академії наук акад. 

HАH України Б.Є. Патона. Інститут було створено на базі двох лабораторій Фізико-

технічного інституту низьких температур і проблемної науково-дослідної лабораторії 

низькотемпературного консервування кісткового мозку і крові Харківського інституту 

удосконалення лікарів. Зі дня заснування і до 17 березня 1983 року Інститутом керував 

чл.-кор. HАH України Микола Сидорович Пушкар, з 18 березня 1983 року по 3 січня 

2011 року - академік HАH України Валентин Іванович Грищенко, з 19 квітня 2011 року 

по 8 червня 2021 - академік НАН України Анатолій Миколайович Гольцев, з 10 червня 

2021 – д.б.н., проф. Олександр Юрійович Петренко (Постанова НАН України №189 від 

09.06.2021). 

Інститут набув розвитку як унікальна комплексна науково-дослідна установа, де 

разом з біологами і медиками працюють фізики, біофізики, хіміки, біохіміки та фахівці 

інших спеціальностей. Починаючи свою діяльність у складі 47 співробітників, колектив 

інституту зараз налічує 220 працівників, серед яких - один акад. НАН України, 21 

доктор наук та 104 кандидата наук. В Інституті працюють 148 спеціалістів, які 

займають посади керівників, професіоналів та фахівців. 

З 1981 року при Інституті на госпрозрахункових засадах функціонує як юридична 

особа Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом. 

До структури Інституту відноситься Державна установа «Відділення біотехнічних 

проблем діагностики Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» у 

м. Київ, проспект Науки, 42/1. 

Інститут тісно пов'язаний з Державним підприємством «Міжвідомчий науковий 

центр кріобіології та кріомедицини НАН, НАМН та МОЗ України». 

У 2018 році затверджено результати оцінювання інституту Національною 

академією наук України. Інститут в цілому одержав категорію А, проте два відділи 

отримали категорію «Б». Беручи до уваги рішення комісії щодо оцінювання 

ефективності діяльності наукових підрозділів Інституту у 2018 р. проведено 

реорганізацію цих відділів: відділ «Кріофізіологія клітини» розформовано, а відділ 

«Кріоморфології» трансформовано у лабораторію «Кріоморфології», яка увійшла до 

складу відділу «Експериментальної кріомедицини». Отже у звітному періоді відділив 

які було віднесено до категорії «Б» не було.  
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17.06.2020 Наказом № 817 МОН України році затверджено результати державної 

атестації наукових установ, серед яких Інститут проблем кріобіології і кріомедицини 

Національної академії наук України, який віднесено до другої класифікаційної групи. 

 

Структура інституту: 

І. КЕРІВНИЦТВО. 

ІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПІДРОЗДІЛИ: 

1. Відділ кріопатофізіології та імунології (Група біотехнології та прикладних 

нанотехнологій). 

2. Відділ кріофізіології. 

3. Відділ кріобіофізики. 

4. Відділ холодової адаптації (Лабораторія фітокріобіології). 

5. Відділ кріоцитології. 

6. Відділ експериментальної кріомедицини (Лабораторія кріоморфології). 

7. Відділ низькотемпературного консервування. 

8. Відділ кріобіології системи репродукції (Лабораторія кріоконсервування гамет і 

ембріонів). 

9. Відділ кріобіохімії. 

10. Відділ кріомікробіології (Лабораторія мікробіології). 

11 Відділ кріоендокринології. 

12. Лабораторія кріопротекторів. 

13 Сектор «Низькотемпературний банк біологічних об’єктів», що становить 

національне надбання (Розпорядження КМ України від 19.08.02 № 472-р). 

ІІІ. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДРОЗДІЛИ 

- Центр колективного користування науковим приладом «Цитофлуориметр FACS 

Calibur, фірма Becton Dickinson (США)». 

- Центр колективного користування науковим приладом «Лазерний конфокальний 

мікроскоп LSM510 META». 

- Відділ трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. 

- Відділ науково-технічної інформації. 

- Редакція наукового журналу «Проблеми кріобіології». 

- Служба охорони праці. 

ІV. ДОПОМІЖНІ ТА ІНШІ ПІДРОЗДІЛИ 

- Науково-технічна бібліотека.  

- Науковий архів. 
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- Віварій. 

- Відділ бухгалтерського обліку. 

- Фінансово-економічна служба 

- Відділ кадрів. 

- Штаб цивільної оборони. 

- Юридична служба. 

- Служба з експлуатації та ремонту енергомереж та котельної. 

- Служба з експлуатації та ремонту будівель, споруд та адміністративно-наукового 

забезпечення та охорони. 

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини HАH України визначено такі 

основні напрями наукової діяльності: 

- дослідження механізмів кріоушкоджень, кріозахисту, природної стійкості 

біологічних об’єктів до холоду та їх репарації після дії холоду; 

- створення ефективних засобів штучного кріозахисту біологічних систем різного 

рівня організації та на їх основі розробка технологій кріоконсервування  біологічних  

об’єктів та технічних засобів їх реалізації; 

- застосування гіпотермії, кріотерапії та кріоконсервованих біологічних об’єктів у 

лікуванні різних захворювань; 

- клітинна і тканинна терапія. 

У звітному році в Інституті виконувалися 28 науково-дослідних тем.  

З них:  

- Програмно-цільових та конкурсних – 4: тематика, що виконувалась за завданнями 

цільових програм фундаментальних досліджень НАН України – 2; тематика, що 

виконувалась в рамках конкурсу за напрямом «Підтримка пріоритетних для держави 

наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» бюджетної 

програми 6541230, фундаментальні дослідження – 1; науково-дослідні роботи молодих 

учених НАН України (фундаментальні дослідження) – 1.  

- Відомчих – 23: тематика, що виконувалась за завданнями цільових наукових програм 

відділень НАН України (фундаментальні дослідження) – 3; тематика фундаментальних 

досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 – 19; тематика 

прикладних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 – 1. 

- Договірних: тематика, що фінансувалась в рамках договорів та контрактів із 

вітчизняними та іноземними замовниками (фундаментальні дослідження) – 1. 

У звітному році з 28 науково-дослідних тем: 
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 - 6 тем виконувались за напрямом наукової діяльності: - дослідження механізмів 

кріоушкоджень, кріозахисту, природної стійкості біологічних об’єктів до холоду та їх 

репарації після дії холоду; 

- 10 – за напрямом наукової діяльності: - створення ефективних засобів штучного 

кріозахисту біологічних систем різного рівня організації та на їх основі розробка 

технологій кріоконсервування біологічних об’єктів та технічних засобів їх реалізації; 

- 12 – за напрямом наукової діяльності:- застосування гіпотермії, кріотерапії та 

кріоконсервованих біологічних об’єктів у лікуванні різних захворювань; 

- за напрямом наукової діяльності: - клітинна і тканинна терапія жодної теми не 

виконувалося. 

Таким чином, напрям «клітинна і тканинна терапія» на теперішній час не має 

розвитку. 

Звіти про виконання наукової тематики інституту розглянуто на засіданні вченої 

ради інституту. Переважаюча більшість науково-дослідних тем, які виконані за 

Тематичним планом, відповідають міжнародним стандартам високого рівня. 

Перспективами розвитку основних наукових напрямів Інституту є:  

- встановлення, із залученням методів математичного моделювання, уточнених 

механізмів пошкоджень біологічних систем різного рівня організації при дії 

охолодження та низьких температур та вироблення підходів до дієвого кріозахисту 

біологічних об'єктів, що забезпечують розробку способів та технологічних процесів 

низькотемпературного консервування та ліофілізації біологічних матеріалів, які 

використовуються у медицині, біології, тваринництві та інших галузях; 

- створення та удосконалення технологій кріоконсервування біологічних 

об'єктів, що використовуються у регенеративній медицині для лікування та 

профілактики найбільш поширених захворювань з метою покращення якості життя 

населення; 

- використання кріоконсервування як фактора управління станом біологічних 

об'єктів – спрямоване регулювання функцією різних типів клітин при виборі певного 

режиму дії холоду; 

- розвиток нових напрямків, що виникли на стику біотехнології, медицини та 

низьких температур. Насамперед, це стосується тканинної інженерії – напрямку науки, 

яка вивчає створення органів та тканин de novo. У її основі лежить принцип 

вирощування клітин на матрицях-носіях, де низькі температури ефективно 

використовуються як під час створення самих матриць, так і для тривалого зберігання 

підготовлених тканино-інженерних конструкцій; 
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- створення кріобанків клітин зникаючих видів тварин і рослин, а також 

стратегічних запасів клітин донорської та кордової крові, гамет та ембріонів людей, 

зокрема тих, які належать до груп ризику (військові, поліція, працівники АЕС тощо). 

Відповідно до ліцензії (наказ МОН України №1508 л від 09.12.2016 року) в 

Інституті впроваджується освітня діяльність на третьому (науково-освітньому) рівні 

вищої освіти за спеціальностями 091 - Біологія та 222 - Медицина (наказ МОН України 

№1508 л від 09.12.2016 року). 

У 2021 році вченими Інституту не було отримано державних нагород або 

державних премій. Проте науковцям Інституту було присуджено премію імені Д.Ф. 

Чеботарьова НАН України за особливо важливі наукові дослідження в галузі 

геронтології та геріатрії. За звітній період Нарожний Станіслав отримав стипендію 

НАН України для молодих вчених, Манченко Анна Олександрівна та Чабаненко Олена 

Олексіївна отримали грамоти від Президії НАН України за серії робіт, представлені на 

конкурс на здобуття премій для студентів закладів вищої освіти і молодих учених. 

 



Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

 

8 

І. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ПРИРОДHИЧИХ HАУК 

Найбільш вагомі результати досліджень ІПКіК НАН України у 2021 році 

Проведено порівняльне дослідження морфофункціонального стану МСК під час 

зберігання у вигляді суспензії та у складі гідрогелевих альгінатних мікросфер (АМС) у 

культуральному середовищі протягом 3-х діб. Показано, що МСК у складі АМС більш 

стійкі до умов зберігання, ніж суспензія МСК. Після зберігання в АМС при 22 та 37 С 

МСК виявляли високу життєздатність (78 і 87 % відповідно), метаболічну активність (79 і 

75 % від контролю), здатність до адгезії (62 і 70 % від контролю) та індукованого 

диференціювання в остеогенному та адипогенному напрямках (д.б.н. О.Ю. Петренко). 

Вперше показано, що біорегулятори стовбурових і прогеніторних клітин у складі 

алогенного цитозолю фетальних тканин мезенхімально-мезодермального походження та 

кондиційних середовищ, отриманих за культивування мезенхімальних стромальних клітин 

дерми людини, здатні ефективно попереджувати розвиток ішемічно-реперфузійних 

пошкоджень ізольованої печінки щурів протягом довгострокового гіпотермічного 

зберігання та подальшої нормотермічної реперфузії (д.б.н. О.Ю. Петренко).  

Розроблено способи отримання культур клітин зі спінальних гангліїв і дермальної 

папіли неонатальних тварин у вигляді моношару та мультиклітинних сфероїдів (д.м.н. 

Є.І. Легач). 

Введення водного колоїдного розчину фулерену С60 тваринам після кріодеструкції 

шкіри призводить до дисбалансу регуляції ранового процесу – гіперстимуляції 

проліферації клітин зі зниженням їх апоптичної активності. Показано, що регенерація 

тканин за кріодеструкції шкіри після введення екстракту кріоконсервованих фрагментів 

шкіри поросят є більш органотиповою, ніж після введення розчину фулерену С60 (к.м.н. 

М.О.Чиж ). 

Показано, що додавання до альгінатного гелю дисахаридів і суміші сахарози та 

лактози з молоком не впливають на кількість життєздатних клітин після процесу 

ліофілізації дріжджів. Найбільш високі показники життєздатності після зберігання 

протягом року були в зразках 1% альгінату з додаванням 10% лактози або трегалози та за 

температури зберігання від –20 до –40С (к.м.н. І.П. Висеканцев). 

Створена оригінальна експериментальна установка для отримання гідрогелевих 

мікросфер у широкому діапазоні розмірів та форми. Встановлено, що динаміка 

вивільнення білка з мікрокапсул залежить від їх форми (д.б.н. О.А. Нардід).  

Виявлено, що варіабельність кріорезистентності сперматозоїдів риб, які відносяться 

до різних порід, менша порівняно з внутрішньопородною. Розроблено спосіб 

кріоконсервування сперматозоїдів чоловіків із вадами сперматогенезу методом 
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двоетапного охолодження з використанням 10% ПВП, який дозволяє отримати їх високу 

життєздатність, рухливість і запліднювальну здатність (д.б.н. М.П. Петрушко). 

Виявлено, що після кріоконсервування сперматозоїдів показник фрагментації їх ДНК 

збільшувався у 1,5 рази за нормозооспермії та у 2 рази за олігоастенотератозооспермії. 

Пошкодження сперматозоїдів, спричинене кріоконсервуванням, є багатофакторним: 

знижується рухливість, життєздатність і збільшується рівень фрагментації ДНК та має 

накопичувальний ефект, який проявляється максимально після етапу інкубації відігрітих 

сперматозоїдів in vitro (акад. А.М. Гольцев). 

Вперше встановлено, що за допомогою зміни режимів дезінтеграції 

(низькотемпературний вплив, термодеструкція та осмотичний шок), а також сольового 

складу і рН середовища екстракції можливо впливати на вміст кобаламінів та фолатів в 

екстрактах із плаценти корів і кордової крові людини відповідно (д.б.н. О.К. Гулевський).  

Побудована удосконалена фізико-математична модель, що описує трансмембранне 

перенесення речовин між клітинами і навколишнім середовищем під час 

низькотемпературного консервування клітинної суспензії з урахуванням впливу на ці 

процеси трансмембранного потенціалу. Запропоновано алгоритм розрахунку зміни об’єму 

сфероїдів під час еквілібрації та охолодження з різними швидкостями у кріозахисному 

середовищі з урахуванням інтегральних коефіцієнтів проникності (д.б.н. О.І. Гордієнко). 

Самостійне й поєднане з ритмічними холодовими впливами застосування 

кріоконсервованих ядровмісних клітин кордової крові не спричиняло гормональних 

порушень у молодому організмі, водночас значно підвищувало адаптаційно-регуляторний 

потенціал старого організму, сприяючи реалізації гормональної ланки вітаукту (д.м.н. 

В.Г. Бабійчук). 

Застосування триразового циклу заморожування-відігріву гомогенатів плаценти та 

фетальних тканин збільшувало екстракцію загального білка та більший вихід 

низькомолекулярних сполук білково-пептидної природи у склад виготовлених 

кріоекстрактів. У підданих ліофілізації кріоекстрактах спостерігалося зростання об'ємної 

частки як високомолекулярних фракцій, так і пептидів молекулярною масою до 1000 Да. 

Кріоекстракти плаценти та фетальних тканин незалежно від режиму виготовлення 

викликали підвищення поглинальної активності нейтрофільних гранулоцитів після 

інкубації in vitro (д.б.н. М.В. Рєпін). 

Присутність нанокристалічного діоксиду церію в кріозахисних середовищах, які 

містять ДМСО, приводить до змін фазово-структурних перетворень. Встановлено, що НДЦ 

у концентраціях 0,02–1 г/л у складі кріозахисного середовища для фібробластів миші лінії 
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L 929 підвищує температуру розсклування та зменшує ступінь рекристалізаційних 

процесів у дослідних зразках (к.б.н. В.В Чижевський). 

Проведено порівняльний аналіз умов кріовпливу на структурні та функціональні 

характеристики клітин аденокарциноми Ерліха (АКЕ). Визначено режим, який здатний 

зберігати функціональну активність клітин АКЕ, що є передумовою його застосування як 

методу їх довгострокового зберігання. Підібрано умови кріовпливу, які обумовлюють 

гальмування росту пухлини. Доведено, що нанокомплекси на основі наночастинок 

ортованадатів рідкісноземельних металів і холестерину є багатофункціональними 

нанокомпозитами, що одночасно володіють здатністю до візуалізації клітин АКЕ та 

протипухлинною активністю (акад. А.М. Гольцев).  

В експериментальній моделі ад’ювантного артриту (АА) доведено перевагу 

сумісного використання ліофілізованого лейкоконцентрату кордової крові людини ЛККЛ 

(лЛККЛ) та кріоконсервованого екстракту плаценти (кЕП) порівняно з монотерапією 

кожним із них в лікуванні порушення стану імунної системи та суглобів. Встановлено, що 

це є результатом відновлення балансу про- і протизапальних цитокінів (ФНПα, ІЛ-6, ІЛ-

17А, ІФНγ, ІЛ-10) (акад. А.М. Гольцев).  

Розроблено спосіб кріоконсервування мононуклеарів кісткового мозку, який 

забезпечував можливість формування з них ex vivo незрілих толерогенних дендритних 

клітин (ДК) з високою експресією гена GILZ. Отримані за таким способом толерогенні ДК 

проявляли суттєвий лікувальний ефект на тлі підвищення в організмі реципієнтів з 

ад’ювантним артритом вмісту Трег-клітин із фенотипом CD4
+
CD25

+
 та FOXP3

+
 (акад. 

А.М. Гольцев). 

Встановлено, що протипухлинна дія нанокомпозитів на основі наночастинок 

ортованадатів рідкісноземельних металів і холестерину здійснюється шляхом порушення 

функції мітохондрій за рахунок генерації активних форм кисню із подальшою індукцією 

апоптотичних/некротичних змін та/або шляхом синергічного зниження в клітинах ступеня 

експресії генів плюрипотентності (nanog, осt4, sox2) і факторів транскрипції (Nanog та 

Oct3/4). Зниження рівня експресії досліджуваних генів плюрипотентності після обробки 

нанокомпозитами відбувалося на тлі зниження вмісту CD44
+
-клітин із посиленим 

туморогогенним потенціалом, що підкреслює унікальну роль цього рецептора в 

безпосередній активації генів самопідтримки (акад. А.М. Гольцев). 

Показано, що застосування наночастинок срібла в концентраціях до 10 мкг/мл з 

кріоконсервованими мезенхімальними стовбуровими клітинами з жирової та хрящової 

тканин не призводить до цитотоксичної дії, що є обґрунтуванням для їх подальшого 

використання в терапії ревматоїдного артриту (акад. А.М. Гольцев). 
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Встановлено, що застосування колагенового та фібринового гелів у якості основи 

кріозахисних середовищ зменшує токсичний вплив кріопротекторів на сперматогоніальні 

стовбурові та акцесорно-регуляторні клітини сім’яників (акад. А.М. Гольцев).  

У звітному році виконувалась 28 наукових тем: 

 

2.2.6.110 «Вивчення кріостійкості клітин пухлини в залежності від умов кріовпливу і 

попередньої обробки нанокомпозитами» 

Актуальність вивчення кріостійкості клітин пухлини визначається недостатньою 

ефективністю сучасних методів кріохірургії раку внаслідок виникнення рецидивів, 

обумовлених збереженням та подальшою активацією стовбурових ракових клітин (СРК). 

Повторна експансія СРК спостерігається під час проведення кріоаблації внаслідок 

неповного проморожування пухлинного сайту. Одним із шляхів підвищення ефективності 

кріовпливу є сумісне його використання з іншими фізичними методами, зокрема 

застосуванням нанокомпозитів. Перспективним в цьому сенсі є використання 

нанокомпозитів, що складаються зі сферичних наночастинок ортованадатів 

рідкісноземельних металів GdYVO4:Eu
3+

 і холестерину. Тому метою дослідження було 

вивчення особливостей зміни структурних і функціональних характеристик пухлинних 

клітин після впливу факторів кріоконсервування і нанокомплексів як окремих чинників, так 

і шляхом їх сумісного використання.  

У роботі було проведено порівняльний аналіз різних умов кріовпливу на структурні і 

функціональні характеристики клітин аденокарциноми Ерліха (АКЕ). Встановлено, що 

режим кріоконсервування зі швидкістю охолодження 1град / хв до –80ºС і використанням 

асцитичної рідини у якості кріоконсервуючого середовища здатен забезпечувати 

збереження функціональної активності клітин АКЕ на рівні нативного контролю. 

Застосування безпосереднього занурення клітин АКЕ у рідкий азот призвело до розвитку 

асциту зі зниженим вмістом всіх субпопуляцій пухлини за винятком найбільш 

туморогенних CD44
high

-клітин, які мали підвищену кріостійкість. Це обумовило інгібіцію 

інтенсивності росту аденокарциноми Ерліха на 89,6% і пролонгацію тривалості життя 

тварин-пухлиноносіїв на 38% порівняно з аналогічними показниками нативної культури. 

Доведено, що гібридні нанокомплекси є багатофункціональними нанокомпозитами, 

що одночасно володіють здатністю до візуалізації клітин пухлини та протипухлинною 

активністю. Попередня інкубація клітин аденокарциноми Ерліха з нанокомплексами 

протягом 3-х годин забезпечували їхнє внутрішньоклітинне накопичення, і як наслідок, 

порушення функції мітохондрій із індукцією апоптотичних і некротичних змін у 

пухлинних клітинах. Це обумовило інгібіцію росту пухлини на 74,7% і подовження 
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тривалості на життя тварин-пухлиноносіїв на 19% на тлі елімінації CD44
+
-клітин з 

одночасним збільшенням вмісту акцесорних CD117
+
-клітин.  

Встановлено, що сумісне використання кріоконсервування і нанокомплексів на 7-му 

добу in vivo обумовило гальмування росту аденокарциноми Ерліха на тому ж рівні, що і 

застосування кріовпливу як окремого фактора (на 88,1% та 89,6% відповідно). Однак лише 

у цій групі протипухлинний ефект тривав протягом усього строку спостереження (30 діб), 

що обумовило пролонгацію тривалості життя тварин цієї групи на 42% від аналогічного 

показника нативної культури. 

Вищєзазначені зміни спостерігалися на тлі найсуттєвіших серед усіх 

експериментальних груп структурно-функціональних змін пухлинних клітин після 

кріонановпливу: найнижчою їх життєздатністю, переважною загибеллю шляхом некрозу, 

зниженням проліферативної активності клітин за вмістом білка Ki-67
+
, значущим 

зниженням відносного вмісту як найбільш туморогенних CD44
high

, так і акцесорних 

CD117
+
-клітин. Встановлено механізм реалізації протипухлинної дії кріовпливу та 

нанокомплексів шляхом синергійного зниження в клітинах АКЕ ступеня експресії генів 

плюрипотентності і відповідних транскрипційних факторів. 

Рівень досліджень: Відповідає міжнародним стандартам високого рівня. 

Наукова значимість полягає у визначені механізмів реалізації нового підходу до 

підвищення кріочутливості клітин пухлини шляхом використання нанокомпозитів, що 

складаються зі сферичних наночастинок ортованадатів рідкісноземельних металів 

GdYVO4:Eu
3+

 і холестерину.  

Практична значимість роботи полягає у можливості використання одержаних 

результатів щодо протипухлинної здатності сумісного застосування кріовпливу і 

нанокомпозитів при розробці стратегій лікування онкопатологій.  

Код бюджетної програми, за якою здійснюється фінансування 6541030. 

За результатам роботи опубліковано: 9 статей, 24 тез, 1 патент. 

Результати досліджень були представлені: на міжнародній науковій конференції 

«Стовбурові нормальні і пухлинні клітини: відкриття, діагностика і терапія» (5–6 жовтня 

2017 р., Київ, Україна); The GAP conference «Global efforts fighting cancer» (15–17 травня, 

2018 р., Стокгольм, Швеція); симпозіумі «Фундаментальні засади біотерапії захворювань 

на рак» (21–24 травня 2018 р., Київ, Україна); сесії Наукової ради з нових матеріалів при 

Комітеті з природничих наук Міжнародної асоціації академій наук «Конструктивні та 

функціональні наноматеріали для медицини» (15 травня 2018 р., Київ, Україна); на 

міжнародній науковій конференції «The 55th annual meeting of the society for Cryobiology – 

Cryo2018» (10–13 липня 2018 р., Мадрід, Іспанія); на 6-ій міжнародній конференції 
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«Nanotechnologies and Nanomaterials - NANO-2018» (27-30 серпня, 2018 р., Київ, Україна); 

на міжнародній науковій конференції SLTB Meeting (3–4 жовтня 2019 р., Севілья, Іспанія), 

на 7-ій міжнародній науковій конференції «Nanotechnologies and Nanomaterials» NANO-

2019 (27-30 листопада 2019 р., Львів, Україна); на науково-практичній конференції молодих 

вчених «Фундаментальна медицина: Інтегральні підходи до терапії хворих з 

онкопатологією» (4–5 лютого 2019 р., Київ, Україна); на 6-ій міжнародній конференції 

«Нанобіофізіка: фундаментальні та прикладні аспекти» (1–4 жовтня 2019 р., Kиїв, Україна), 

на ІІ Міжнародній конференції «Пухлина та організм: нові аспекти старої проблеми» (21–

22 жовтня 2019 р., Київ, Україна); на науковій конференції «Нанорозмірні системи: будова, 

властивості, технології» (НАНСИС-2019) (4–6 грудня 2019 р., Київ, Україна); на 

міжнародній науковій конференції «The 57th Annual Meeting of the Society for Cryobiology» 

(21–23 липня 2020 р., Чикаго, США); на 8-ій міжнародній науковій конференції 

«Nanotechnologies and Nanomaterials – NANO-2020» (26-29 серпня 2020 р., Львів, Україна); 

на VІІІ Національному конгресі Українського наукового товариства патофізіологів з 

міжнародною участю «Патологічна фізіологія – охороні здоров’я України», присвяченого 

120-річчю Одеської патофізіологічної школи (13–15 травня 2020 р., Одеса, Україна); на 9-ій 

міжнародній науковій конференції «Nanotechnologies and Nanomaterials – NANO-2021» (25–

28 серпня 2020 р., Львів, Україна); на VIII Національному конгресі патофізіологів України з 

міжнародною участю «Патологічна фізіологія – охороні здоров’я України» присвяченого 

120-річчу Одеської патологічної школи (6–8 жовтня 2021 р., Одеса, Україна).  

Відповідальні виконавці: акад. НАН України А.М. Гольцев, Т.Г. Дубрава, Н.М. 

Бабенко, Ю.О. Гаєвська, М.О. Бондарович. 

 

2.2.6.111 «Вивчення імунокоригуючої дії сумісного використання кріоконсервованого 

чи ліофілізованого лейконцентрату кордової крови людини та препарату 

кріоконсервованого екстракту плаценти на експериментальних моделях аутоімунних 

захворювань» 

У тварин з ад’ювантним артритом (АА) встановлені переваги сумісного 

використання ліофілізованого лейкоконцентрату кордової крові людини ЛККЛ (ЛККЛ) та 

кріоконсервованого екстракту плаценти (кЕП) порівняно з монотерапією в лікуванні 

набряку суглобів та імунної системи, що маніфестувалося відновленням клінічних 

показників, балансу в системі про- і протизапальних цитокинів (ФНПα, ІЛ-6, ІЛ-17А, 

ІФНγ, ІЛ-10), кількості Трег клітин. 

Наукова значимість. Кріоконсервування ЛККЛ супроводжується перерозподілом 

клітинного складу в бік підвищення концентрації гемопоетичних стовбурових клітин 
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(CD34
+
CD38

-
, CD34

+ 
CD38

+
). Трег клітини ЛККЛ з фенотипом CD4

+
CD25high є 

кріочутливою популяцією, що підтверджується зниженням їх концентрації після 

кріоконсервування в 2,2 рази. В той же час після ліофілізації концентрація CD4
+
CD25high 

клітин підвищується в 1,6 рази порівняно з нККЛ, та в 3,4 рази порівняно з 

кріоконсервованим ЛККЛ (кЛККЛ), поряд з цим підвищується середня інтенсивність 

флуоресценції маркеру антигену CD25 (ІФ) (в 3,0 та 1,6 рази відповідно), сумарної ІФ 

цього маркеру (в 2,4 та 4,7 рази відповідно), що може вказувати на можливість посилення 

імуносупресорного потенціалу ліофілізованого ЛККЛ (лЛККЛ) порівняно з нативним і 

кріоконсервованим матеріалом. 

Встановлена наявність у препараті «Кріоцелл-кріоекстракт плаценти» (ККЕП) 

інтерлейкін-10 в кількості (10,7 ± 1,2) пг/мл, що є обґрунтуванням його використання для 

посилення імуносупресорної активності ЛККЛ під час сумісного застосування. 

В експериментальній моделі ад’ювантного артриту (АА) одним з механізмів дії 

лЛККЛ та ККЕП у вигляді монотерапії або сумісно є вплив на популяцію Трег клітин. 

Спостережуване підвищення кількості Трег клітин у тварин з АА після сумісного 

використання лЛККЛ та кЕП на відміну від тварин із монотерапією може бути результатом 

не тільки сумарного ефекту субстанцій, що присутні в лЛККЛ та кЕП(ІЛ-2, ІЛ-10, ТРФβ, 

ІДО тощо), але і їх синергічної дії. Монотерапія і сумісне ввведення лЛККЛ та кЕП 

приводить до підвищення експресії гену Foxp3, що можливо відбиває спільність шляхів 

сигналювання гену, зокрема цитокінами. 

Практична значимість: Встановлена висока кріостійкість гемопоетичних клітин у 

ЛККЛ з фенотипом CD34
+
CD38

- 
та CD34

+
CD38

+
, що дає переваги в виборі саме цього 

матеріалу в клінічній практиці під час лікування порушень гемопоезу.
 

Після 

кріоконсервування ЛККЛ показано підвищення сумарної інтенсивності флуоресценції 

Трег, що може свідчити про підвищення імуносупресорної активності ЛККЛ і є перевагою 

під час використання в клініці.  

Після кріоконсервування в ЛККЛ зберігаються більш поліпотентні попередники 

CD34
+
CD38

-
, після ліофілізації більш диференційовані CD34

+
CD38

+
 клітини, що є 

важливим під час оцінки його гемопоетичного потенціалу. 

Ліофілізація приводить до підвищення в ЛККЛ кількості Трег клітин, що може 

вказувати на посилення його імуносупресорної активності порівняно з нативним і 

кріоконсервованим матеріалом. 

Препарат «Кріоцелл-кріоекстракт плаценти» може бути використаний для 

посилення активності ліофілізованого ЛККЛ за рахунок кількості ІЛ-10 під час сумісного 

використання в лікуванні аутоімунних захворювань в експериментальних моделях. 



Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

 

15 

Використання показника сумарного ступеня відхилення (ССВ) дозволило 

встановити, що терапевтичну дію проявляли всі уведені суспензії ПЕФПК, але на 28-у 

добу ефективність сумісного використання лЛККЛ та кЕПЛ була кращою, порівняно з 

монотерапією в 2,8 і 2,3 рази (відповідно). Такий ефект може бути результатом адитивної 

коригуючої дії окремих продуктів, додаткової дії шляхом впливу кожного продукту на 

відновлення рівня різних цитокінів, появи нового ефекту – зниження концентрації ІЛ-6 (14-

а доба), що і обумовило покращення клінічного статусу тварин. 

Сумісне використання лЛККЛ та кЕП сприяє підвищенню кількості Трег і сумарної 

ІФ у тварин з АА, що може розглядатися як перспективний спосіб посилення 

протизапального механізму та відновлення аутотолерантності під час аутоімунної 

патології. 

Рівень досліджень відповідає міжнародним стандартам високого рівня. 

Результати досліджень були представлені на вітчизняних і міжнародних 

конференціях і з’їздах: Міжнародному симпозіумі по геноміці, присвяченого до Року науки 

в Республіці Білорусь (21–23 листопада 2017 р.), м. Мінськ; 42-й конференції молодих 

вчених «Холод в биологии и медицине. Актуальные вопросы криобиологии, 

трансплантологии и биотехнологии» (23–24 мая 2018 р.), м. Харків; 2
nd

 International 

Conference on Biomedical Sciences ‘Smart Bio’ (3–5 May, 2018 р.), м. Каунас; на 6-му з’їзді 

Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом (18–21 червня 

2019р.), м. Яремча; конференції «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних 

захворювань» (12 квітня 2019 р.), м. Харків; конференції «Современная фармация: 

история, реалии и перспективы развития», (20 вересня 2019р.) м.Харків; SLTB Meeting 

2020 - Society for Low Temperature Biology (7–9 жовтня 2020 р.), м. Брюсель; науково-

практичній конференції «Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної 

медицини у діагностиці хвороб людини та тварин» (17 березня 2021 р.), м. Харків; 

науково-практичній конференції «Читання імені Д.О. Альперна» (26 березня 2021 р.), м. 

Харків; VІІІ Національному конгресі патофізіологів України «Патологічна фізіологія – 

охороні здоров’я України» (6–8 жовтня 2021 р.), м.Одеса. 

Код бюджетної програми, за якою здійснювалося фінансування  6541030  

У звітний період надруковано 16 статей, 41 тези в вітчизняних та зарубіжних 

журналах, 9 патентів.  

Відповідальні виконавці: Л.В.Сокіл, І.Г.Гриша.  

 

№ 2.2.6.112 «Низькотемпературне консервування стовбурових клітин у складі 

тривимірних структур» 

https://www.sltb.info/sltb-meeting-2020
https://www.sltb.info/sltb-meeting-2020
https://www.sltb.info/sltb-meeting-2020
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Метою роботи було визначення впливу зберігання за позитивних температур у різних 

за складом середовищах на властивості мультипотентних мезенхімальних 

стовбурових/стромальних клітин (МСК), інкапсульованих в гідрогелеві альгінатні мікросфери 

(АМС). 

Об'єкт дослідження – загально біологічні та специфічні властивості МСК, 

інкапсульованих в АМС, до та після зберігання за позитивних температур.  

Проведено порівняльне дослідження морфофункціонального стану МСК під час 

зберігання за температур 4 , 22  та 37 °С у вигляді суспензії та у складі гідрогелевих 

альгінатних мікросфер (АМС) у культуральному середовищі протягом 3-х діб. Показано, 

що МСК у складі АМС більш стійкі до умов зберігання, ніж суспензія МСК. Після 

зберігання в АМС при 22  та 37 °С МСК виявляли високу життєздатність (78 і 87 % 

відповідно), метаболічну активність (79  і 75 % від контролю), здатність до адгезії (62  і 

70 % від контролю) та індукованого диференціювання в остеогенному та адипогенному 

напрямках. 

Гіпотермічне зберігання за температури 4 °C в спеціалізованих розчинах – розчині 

Університету Вісконсину (UW) та сахарозо-сольовому розчині (ССР) − забезпечує високу 

збереженість МСК як в суспензії, так і у складі АМС протягом 7-и діб ‒ на рівні 60–80 %. 

Після повернення клітин до умов моношарового культивування вони адгезують, 

проліферирують і проявляють здатність до індукованого диференціювання в 

адипогенному і остеогенному напрямках. 

Рівень досліджень. Отримані результати відповідають міжнародним стандартам 

високого рівня. 

Наукова значимість. Показано вперше, що інкапсуляція в тривимірні гідрогелеві 

АМС сприяє збереженню МСК за позитивних температур 22  і 37 °С під час перебування у 

культуральному середовищі на основі α-МЕМ впродовж 3-х діб. Використання 

спеціалізованих розчинів гіпотермічного зберігання (розчин UW, сахарозо-сольовий 

розчин) дозволяє подовжити термін зберігання МСК у складі тривимірних гідрогелевих 

мікросфер при 4 °С до 7-и діб.  

Практична значимість. Отримані в роботі результати надають можливість 

запропонувати використання інкапсуляції клітин у альгінатний гідрогель як засіб для 

їхнього короткострокового зберігання та транспортування.  

Код бюджетної програми, за якою здійснюється фінансування – 6541030. 

Основні виконавці: О. М. Сукач, С. П. Мазур, О. В. Оченашко, О. Б. Ревенко, О. Ю. 

Рогульська, О. А. Семенченко, Н. А. Труфанова, Д. В. Черкашина, В. П. Грищук, О. 

А. Тихвинська, С. Губеня, С. В. Всеволодська 
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2.2.6.113 Деструктивні та відновні процеси в тканинах in vivo після дії низьких 

температур та біологічно активних речовин 

Встановлено, що екстракт кріоконсервованих фрагментів шкіри поросят і водний 

колоїдний розчин фулерену С60 мають подібні ефекти при введенні безшерстним щурам 

після локальної кріодеструкції шкіри, що проявляється зменшенням вираженості 

морфологічних проявів деструкції та запалення і збільшенням проявів репаративних 

процесів на макро- і мікроскопічному рівні, а також прискореним відновленням балансу 

про- і антиоксидантної систем та зниженням рівня маркерів деструктивно-запальних 

процесів в сироватці крові як-от церуллоплазмін, С-реактивний білок, молекули середньої 

маси, нітрати та нітрити. 

Встановлено, що введення екстракту шкіри поросят безшерстним щурам після 

локальної кріодеструкції шкіри сприяє збалансованому зростанню проліферативних і 

апоптотичних процесів та більш органотиповій, порівняно з фулеренами, регенерації 

тканин, що проявляється формуванням придатків шкіри на 21-у добу спостереження. 

Рівень досліджень: відповідає міжнародним стандартам високого рівня. 

Наукова значимість. Вперше встановлено, що введення водного колоїдного розчину 

фулерену С60 тваринам після кріодеструкції шкіри призводить до дисбалансу регуляції 

ранового процесу – гіперстимуляції проліферації клітин зі зниженням їх апоптотичної 

активності переважно в епітеліальному шаріта клітинах фібробластичного ряду.  

Практична значимість. Результати можуть бути використані під час розробки нових, 

патогенетично обґрунтованих підходів до лікування патологій шкіри. 

Код бюджетної програми, за якою здійснюється фінансування – 6541030. 

Відповідальні виконавці. М.О. Чиж, Г.О. Ковальов, І.В. Бєлочкіна, С.Є. Гальченко.  

 

№ 114 «Вивчення дії біорегуляторів стовбурових та прогеніторних клітин на розвиток 

ішемічно-реперфузійних пошкоджень печінки» 

Метою роботи було проведення порівняльного аналізу та узагальнення отриманих у 

процесі виконання проєкту даних щодо можливості та ефективності застосування 

біорегуляторів стовбурових і прогеніторних клітин різного походження як компонента 

розчину консервування ізольованої печінки щурів.  

Наукова значимість. У роботі вперше показана можливість застосування 

біорегуляторів у складі алогенного цитозоля фетальних тканин мезенхімально-

мезодермального походження або кондиційних середовищ, отриманих за культивування 

мезенхімальних стромальних клітин дерми людини, як компонента розчину 
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консервування, що майже повністю попереджує порушення функціональної активності 

мітохондрій, прооксидантно-антиоксидантного та морфологічного стану і секреторної 

функції ізольованої печінки після довготривалого гіпотермічного зберігання та подальшої 

нормотермічної реперфузії. Порівняння захисних ефектів біорегуляторів різного 

походження показало деякі відмінності у їхній реалізації, що, очевидно, зумовлено 

особливостями складу. 

У роботі вперше показано, що біорегулятори у складі цитозоля фетальних тканин і 

кондиційних середовищ, присутні у розчині консервування, стимулюють мітотичну 

активність гепатоцитів протягом холодового зберігання ізольованої печінки, що приводить 

до суттєвого збільшення кількості двоядерних клітин порівняно з групою без домішок. При 

цьому після додавання цитозоля фетальних тканин клітини, що проліферують, були 

виявлені відразу після зберігання, а у випадку кондиційних середовищ вже після наступної 

теплової реперфузії.  

Практична значимість. Отримані дані сприяють зрозумінню молекулярних механізмів 

дії біорегуляторів стовбурових і прогеніторних клітин за умов гіпотермії та можуть бути 

використані у якості експериментального підґрунтя для розробки методів тривалого 

зберігання ізольованих органів, а також корекції патологій, за яких відбувається 

порушення прооксидантно-антиоксидантного та енергетичного балансу.  

Отримані дані щодо спроможності біорегуляторів стовбурових і прогеніторних 

клітин у складі розчину консервування попереджувати пошкодження ізольованого органа 

протягом гіпотермічного зберігання та подальшої реоксигенації сприяють сталому 

розвитку науки напрямків кріобіології, клітинної біології та трансплантології. 

Рівень досліджень. Отримані результати мають пріоритетний напрямок і 

відповідають всесвітньому рівню досліджень. 

За результатами роботи опубліковано 1 статтю.  

Відповідальні виконавці: С.П. Мазур, Д.В. Черкашина.  

 

2.2.6.115 «Визначення пептидного складу сироватки крові при ішемії і некрозі 

міокарда та під час ремодуляції серця» 

Встановлено, що спектри молекулярних мас пептидів, які входять до складу 

сироватки крові, залежать від віку тварин. Вікові відмінності в складі сироваток можуть 

бути пов’язані з різним фізіологічним станом молодих і статевозрілих щурів.  

На першу добу після моделювання некрозу міокарда в сироватці крові щурів 

з’являються пептиди з м.м. меншою 500, а відносна кількість пептидів в діапазоні м.м. 

500–5000 збільшується майже втричі. На 14-у добу низькомолекулярні пептиди не 
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реєструються, але кількість пептидів середньої маси перевищує норму. На 28-у добу 

спостерігається нормалізація молекулярно-масового розподілу пептидів в сироватці крові 

тварин з некрозом міокарда. 

Методом МАЛДІ встановлено, що на тлі некрозу міокарда в сироватці крові 

реєструються пептиди, частково ідентифіковані за базою UniProtKB, які є відсутні в нормі. 

Встановлено, що протягом місяця після моделювання ішемії міокарда у щурів 

синхронні спектри флуоресценції пептидів сироватки крові та їх топограми змінюються і є 

характерними для кожного строку спостереження (1, 7, 14 доба) і не відрізняються від 

норми на 28-у добу. Даний підхід може бути використаний для діагностики ішемії та 

некрозу міокарда, а також оцінки ступеню порушень в серці. 

Зменшення інтенсивності флуоресценції зонда К-35 через добу після моделювання 

некрозу міокарда свідчить про збільшення конкуренції пептидів за місця зв’язування на 

молекулі альбуміна. До 14-ої доби інтенсивність флуоресценції зонда залишається 

практично незмінною. А на 28-у добу відмічається істотне збільшення інтенсивності 

флуоресценції зонду, що свідчить про зменшення місць зв’язування, зайнятих пептидами. 

Отже, інтенсивність флуоресценції зонда залежить від строку, який пройшов після 

моделювання ішемії міокарда. Цей підхід може бути корисний для діагностики ішемії та 

інфаркту міокарда і стадії процесу. 

Встановлено, що введення екстракту серця поросят (ЕСцП) підвищує 

проліферативну активність клітин в міокарді, тим самим стимулюючи процес репаративної 

регенерації серця. Це підтверджується збільшенням на 3-ю добу після моделювання ішемії 

міокарда експерименту кількості Ki-67 – позитивних клітин у серці майже в 3 рази 

відносно першої доби, що є в 4,5 рази більше, ніж у інтактних тварин. 

Молекулярно-масовий розподіл пептидів в сироватці крові щурів є характерним для 

кожного терміну спостереження після моделювання ішемії і некрозу міокарда. 

У цілому з метою ранньої діагностики ендогенної інтоксикації, що розвивається під 

час некрозу серця, а також для оцінки важкості стану хворих рекомендується встановлення 

метаболічного статусу організму за пептидним профілем сироватки крові. 

Рівень досліджень: результати відповідають міжнародним стандартам високого 

рівня. 

Наукова значимість. Вперше одержано молекулярно-масовий розподіл пептидів 

сироватки крові щурів на різні строки після моделювання некрозу міокарда і встановлено, 

що при цьому в сироватці крові реєструються пептиди, які відсутні в нормі. Вперше 

одержані спектри флуоресценції та топограми синхронних спектрів сироваток крові щурів 

на різні строки некрозу міокарда. 
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Практична значимість одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути 

використані для розробки патогенетично обґрунтованих, високоефективних методів 

діагностики і лікування ішемії та інфаркту міокарда, що має важливе значення для 

збереження здоров’я нації та сталого розвитку. 

Код бюджетної програми, за якою здійснюється фінансування – 6541030. 

Відповідальні виконавці: С.Є. Гальченко, М.О. Чиж, І.В. Белочкіна, І.П. Михайлова.  

 

2.2.6.116 «Вивчення молекулярних механізмів толерогенної активності 

кріоконсервованих дендритних клітин за їх адоптивного застосування» 

Мета експериментального дослідження – вивчити особливості впливу 

ультранизьких температур на молекулярні механізми реалізації толерогенної активності 

дендритних клітин (ДК) для оптимізації кріоконсервування і подальшого створення 

низкотемпературних банків їхнього збереження і адоптивного використання у клінічній 

практиці під час лікування аутоімунних захворювань (АІЗ).  

У роботі було використано наступні сучасні методи досліджень: культивування in 

vitro мононуклеарних клітин (МНК) кісткового мозку, кріоконсервування, проточної 

цитофлуоріметрії та ПЛР у реальному часі, інвертованої та світлової мікроскопії 

Відпрацьований метод сепарації мононуклеарів із кісткового мозку мишей лінії 

СВА/Н, серед яких 14% становили CD14
+
-моноцити – попередники ДК. Підібрана панель 

фенотипічних маркерів для оцінки незрілих (толерогенних) ДК, отриманих в культурі in 

vitro. Встановлено, що диференціювання мієлоїдних попередників і моноцитів у незрілі ДК 

супроводжується втратою CD14-антигена, зниженням рівня експресії костимуляторних 

молекул: СD80, СD86 і появою характерного для цих клітин маркера CD11b-антигена.  

Визначені умови отримання з кісткового мозку ДК із толерогенними властивостями 

методом культивування ex vivo в присутності ГМ-КСФ, ІЛ-4 і дексаметозону. 

Продемонстровано, що імунокоригуючий ефект від використання толерогенних 

дендритних клітин (ТДК) у моделі аутоімунного захворювання, а саме ад’ювантного 

артриту (АА), визначався строком їх введення. Суттево, що введення на 7-у добу розвитку 

артриту призводило до нездатності ТДК коригувати Т-регуляторну ланку імунітету й 

викликало агравацію клінічного статусу реципієнтів. У більш пізній термін (14 і 21 доба) 

розвитку АА введення ТДК супроводжувалося корекцією стану Т-регуляторної ланки 

імунітету тварин та їхніх клінічних показників, що свідчить про ефективність такої 

адоптивної терапії.  

На підставі теоретичного обґрунтування розроблено спосіб кріоконсервування МНК 

кісткового мозку з метою подальшої генерації з них ex vivo ДК із високим рівнем 
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толерогенної активності. Цей спосіб порівняно із загальноприйнятим дозволяє збільшати 

відносний вміст CD14
+
-моноцитів – попередників ДК. Толерогенний потенціал 

кріоконсервованих ДК (КріоДК) також було підтверджено в моделі АА за їх здатністю до 

стимулювання Т-регуляторних клітин (Трег) й зниженню клінічного прояву патології. До 

та після адоптивної КріоДК-імунотерапії в сироватці крові тварин із АА оцінено вміст про- 

(ІФН-γ, ФНП-α, ІЛ-6) і протизапальних (ІЛ-10, ІЛ-4) цитокінів та проведено оцінку клініко-

діагностичного показника – індексу артриту (ІА). Було продемонстровано підвищення 

вмісту протизапальних цитокітів, зокрема ІЛ-10, ІЛ-4 на тлі зниження прозапальних, що 

сприяло нормалізації клінічного статусу тварин. 

Таким чином, встановлено, що розроблений на підставі теоретичного обґрунтування 

спосіб кріоконсервування мононуклеарів кісткового мозку забезпечував структурну та 

функціональну повноцінність отриманих із них ex vivo незрілих ДК та активацію експресії 

гена GILZ-регулятора їх толерогенной активності. Виявлено суттєвий лікувальний ефект 

дендритних клітин у моделі ад’ювантного артриту за рахунок статистично значущого 

підвищення вмісту Трег-клітин (CD4
+
CD25

+
FOXP3

+
) і їх функіональної активності за 

рахунок активації гена foxp3 і стимулювання продукції протизапальних цитокінів, зокрема 

ІЛ-10, що призводило до зниження клінічної маніфестації аутоімунної патології у тварин. 

Рівень досліджень: Відповідає міжнародним стандартам робіт у цьому напрямку. 

Наукова значимість. Встановлено активацію під дією кріоконсервування у 

отриманих ex vivo з мононуклеарів кісткового мозку незрілих дендритних клітинах 

експресії регулятора їх толерогенної активності – гену GILZ. Підтверджено в 

експериментальній моделі ад’ювантного артриту максимальну здатність 

кріоконсервованих ТДК до стимуляції Т-регуляторної ланки імунітету й зниження 

клінічного прояву патології. 

Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для 

підвищення ефективності отримання толерогенних дендритних клітин, а також створення 

низькотемпературних банків їх збереження і подальшого використання для імунотерапії 

аутоімунних захворювань.  

Код бюджетної програми, за якою здійснюється фінансування: КПКВК 6541030. 

За результатам роботи опубліковано 5 статей, 12 тез, патент.  

У рамках теми виконується дисертаційна робота Кісєльової Ганни Геннадіївни, 

спеціальність 222 медицина (2019–2023). 

Основні виконавці: акад. НАН України А.М. Гольцев, Т.Г. Дубрава, О.А. Нардід, 

Л.В. Останкова, К.Є. Ямпольська, О.Д. Луценко, М.В. Останков, Н.М Бабенко, Ю.О. 

Гаевська, М.О. Бондарович.  
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2.2.6.118 «Вивчення механізмів кріопошкоджень мікроорганізмів, іммобілізованих у 

гелевих носіях з різними фізико-хімічними властивостями, під час 

низькотемпературного зберігання та ліофілізації» 

Встановлено, що під час зберігання протягом року (термін спостереження) за 

температур 4, –20, –40, –80°С найбільш високі показники збереженості іммобілізованих 

дріжджів Saccharomyces boulardii були в 1% альгінатному гелі з додаванням 10% 

трегалози. Під час зберігання ліофілізованих зразків іммобілізованих дріжджів найбільш 

високі показники життєздатності клітин були у в 1% альгінатному гелі з додаванням 10% 

лактози та трегалози за температури зберігання від –20 до –40°С.  

Іммобілізація в альгінатному гелі з додаванням дисахаридів, середовища СМЛ та 

молока і наступне зберігання за різних низьких температур не впливали на біологічні 

властивості пробіотичного штаму бактерій E.coli M–17, які регламентуються під час 

виробництва пробіотичних препаратів. 

Рівень досліджень: світовий. 

Наукова значимість: отримана інформація про захисну роль дисахаридів і 

середовища СМЛ, внесених в склад альгінатного гелю дозволить обґрунтувати методичні 

підходи до підвищення кріопротективних властивостей гелевих носіїв. 

Практична значимість: отримані результати будуть використані для створення 

технології ліофілізації і зберігання за різних низьких температур пробіотичних препаратів, 

продуктів харчування та продуцентів в біотехнологічних виробництвах. 

Код бюджетної програми, за якою здійснюється фінансування – 6541030. 

Основні виконавці: В.П. Марценюк, Т.М. Гуріна, І.А. Буряк, Г.Є Ананьїна. 

 

№ 2.2.6.121 «Вивчення механізмів кріопошкодження еритроцитів ссавців на моделі 

постгіпертонічного шоку і після розморожування» 

Метою даної роботи було проведення порівняльного дослідження ефективності 

мембранотропних агентів (хлорпромазин, трифтоперазин) за умов модельного 

експерименту (постгіпертонічний шок еритроцитів) і на етапі дегліцеринізації еритроцитів, 

заморожених до –196°С під захистом гліцерину (15%).  

Наукова значимість: Отримані результати є складовою частиною теоретичної бази 

знань, що дозволяють визначити механізми дії факторів кріопошкодження та впливу 

кріозахисних сполук на еритроцити за умов зміни осмотичних та температурних 

параметрів середовища. Вперше показано, що за умов дегліцеринізації еритроцитів 

людини, заморожених до –196°С під захистом гліцерину (15%), хлорпромазин і 
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трифторперазин здатні знижувати рівень гемолізу клітин і проявляти антигемолітичну 

активність на рівні 50–70%. Порівняння результатів дослідження ефективності 

хлорпромазину і трифторперазину в модельному експерименті (постгіпертонічний шок) та 

в реальних умовах після видалення гліцерину з розморожених клітин дозволяє зробити 

висновок щодо доцільності використання моделі постгіпертонічного шоку. Отримані нові 

результати, які свідчать, що хлорпромазин у концентрації 600 мкмоль/л не впливає на 

трансбішаровий перерозподіл фосфатидилсерину в плазматичних мембранах еритроцитів 

людини у фізіологічному розчині та за умов постгіпертонічного шоку. Вперше показано, 

що кріоконсервування еритроцитів викликає утворення сферичних форм клітин, за умов 

перенесення цих клітин у розчин з альбуміном або плазмою спостерігається нормалізація 

дискоїдної форми клітин.  

Практична значимість: Встановлено, що за умов кріоконсервування еритроцитів 

людини під захистом гліцерину, хлорпромазин і трифторперазин здатні знижувати рівень 

пошкодження клітин на етапі дегліцеринізації еритроцитів, заморожених до –196°С.  

Рівень досліджень: У процесі виконання даної тематики отримані наукові 

результати, які мають велике теоретичне та науково-практичне значення. Методи, що 

використовувались в роботі, адекватні завданням дослідження. 

За результатами роботи опубліковано 6 статей.  

Код бюджетної програми, за якою здійснюється фінансування – 6541030. 

Основні виконавці: с.н.с, к.б.н. Н.В. Орлова, с.н.с, к.б.н. О.Є. Ніпот, с.н.с, к.б.н. 

С.С. Єршов, с.н.с., к.б.н. В.В. Рамазанов 

 

2.2.6.122 «Вплив кріоконсервування на клітини плаценти та їх дія на 

репродуктивну систему самиць з оваріальною недостатністю» 

За розділом «Морфофункціональні характеристики плацентарних клітин, що 

зберігалися за позитивних температур (18÷20°С, 4÷10°С)» проведено дослідження та 

аналіз впливу зберігання в умовах гіпотермії (4...10°С) і за нормотермічних температур 

(18...20°С) на морфофункціональні та культуральні характеристики плацентарних клітин. 

Визначено, що клітини плацент (КП) щурів, що зберігаються під час субнормальних 

позитивних температурах (18÷20°С) у межах до трьох діб, характеризуються високими 

показниками життєздатності, збереженості, здатності в умовах культивування до адгезїі та 

формування конфлюентного моношару. Гіпотермічні умови (4÷10°С) призводять до 

суттєвого погіршення морфофункціональних характеристик КП вже після першої доби 

зберігання. 
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За розділом «Вплив низькотемпературного зберігання (–80, –150, –196°С) на 

морфофункціональні характеристики плацентарних клітин» досліджені морфологічні, 

культуральні характеристики та інтенсивність метаболізму клітин плаценти лабораторних 

тварин, що зберігалися за температур –80, –150 та –196°С у кріозахисних середовищах, що 

містили фармакопейні інфузійні розчини (неогемодез (6% ПВП), стабізол (6% ГЕК)) та 

середовище культивування із додаванням кріопротектору ДМСО в концентрації 10%. 

Показано, що низькотемпературне депонування при –80, –150 чи –196°С протягом 6 

місяців під захистом 10% ДМСО забезпечує збереженість показників життєздатності та 

кількості деконсервованих КП, морфофункціональні та культуральні характеристики яких 

зберігаються на рівні нативних клітин. Низькотемпературне зберігання КП під захистом 

розчинів ГЕК чи ПВП призводить до суттєвого зниження показників їх життєздатності, 

збереженості, метаболічної активності, здатності до адгезії та формування моношару в 

умовах культивування. 

За розділом «Програми кріоконсервування та режими зберігання клітин плацент 

лабораторних тварин» були обґрунтовані принципи створення колекцій КП 

експериментальних тварин класу ссавців ряду гризунів, розроблені протоколи 

біотехнологій їх отримання та банкування. Закладені та зберігаються у 

низькотемпературному банку ІПКіК НАНУ 20 кластерів КП для експериментальних 

досліджень. 

Дослідження відповідає міжнародним стандартам високого рівня. 

Наукова значимість проведених досліджень полягає в тому, що одержані результати 

дозволяють дати рекомендації стосовно розроблення методик кріоконсервування КП 

людини в перспективі їх клінічного застосування у персоніфікованій і регенеративній 

медицині. 

Практична значимість: одержані результати дозволяють дати рекомендації стосовно 

методик кріоконсервування клітин плаценти. Створені колекції кріоконсервованих 

біооб’єктів плацентарного походження є складовою проведення наукових і доклінічних 

досліджень у біології та медицині, що має суттєве значення для досягнення соціального 

ефекту. 

Код бюджетної програми, за якою здійснюється фінансування – 6541030  

Основні виконавці: О.С. Прокопюк, І.Б. Мусатова, М.В. Шевченко, Л.В. Бабійчук. 

 

№ 2.2.6.123 «Вивчення механізмів дії кріозахисних розчинів та антиоксидантів 

на модифікацію структурного стану та розвиток окисних процесів у клітинах 

кордової крові людини на етапах кріоконсервування» 
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Продемонстрована залежність стану цитоплазматичної мембрани від концентрації 

ДМСО: мінімальні показники екстерналізованого фосфатидилсерину на зовнішньому 

моношарі мембрані спостерігаються в пробах кріоконсервованих з 2,5% ДМСО, а 

максимальні при 7,5% ДМСО. Оцінка кількості ЯВК КК, які перебувають на різних стадіях 

апоптозу/некрозу, як відразу після кріоконсервування в середовищах із додаванням 

тролоксу, так і після перенесення до умов, які моделюють фізіологічні, свідчить, що 

використання даного антиоксиданту в концентраціях 50–70 мкМ здатне підвищити 

кількість живих неушкоджених клітин (AnnexinV
─
/7AAD

─
) на 12–16% порівняно з 

контролем, де використовувався тільки один кріопротектор. Вивчення стадій 

апоптозу/некрозу ЯВК КК при впливі L-карнітину на вихід AnnexinV
-
/7AAD

-
-клітин після 

кріоконсервування з ДМСО та «моделювання трансфузії in vitro» показало, що додавання 

антиоксиданту в концентраціях 15–20 мМ дозволяє зберігати до 67% неушкоджених 

ядровмісних клітин, а при перенесенні даних клітин до умов, що моделюють фізіологічні, – 

до 53%. У той час як без антиоксиданту ці показники на 10–15% нижчі. 

Утворення АФК може бути одним з елементів складних механізмів пошкодження 

клітин у процесі кріоконсервування, проте розвиток окисних процесів не є загальною 

закономірністю модифікацій клітин в умовах кріоконсервування та не визначає 

ефективності захисної дії ендо- та екзоцелюлярних КПА. Однак, якщо КПА, зокрема ПЕГ, 

сприяє інтенсифікації утворення АФК в еритроцитах, то заморожування-відігрів може ще 

більше посилювати цей процес. У результаті клітини за відсутності видимих пошкоджень 

демонструють нестабільність під час повернення у фізіологічні умови in vitro, оскільки 

окисні пошкодження компонентів мембрано-цитоскелетного комплексу ведуть з часом до 

руйнування клітин. 

Рівень досліджень: відповідає міжнародним стандартам високого рівня. 

Наукове значення отриманих результатів: Отримані результати дозволять 

обґрунтувати доцільність додавання в кріозахисне середовище антиоксидантів з метою 

запобігання розвитку окисного стресу в клітинах. Це має важливе значення для оптимізації 

технологічних процесів кріоконсервування. Порівняльні дослідження впливу ендо- та 

екзоцелюлярних КПА з різними рівнями захисної ефективності на утворення АФК в 

еритроцитах сприяють розширенню уявлень про механізми захисної дії кріопротекторів у 

стресових умовах. 

Практичне значення: Проведені дослідження дозволять розробити нові ефективні 

кріозахисні середовища для кріоконсервування ядровмісних клітин кордової крові, які 

забезпечать зберігання кількісного та якісного складу ядровмісних клітин на високому 

рівні.  
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Код бюджетної програми: 6541030. 

Основні виконавці: Л.О. Бабійчук, Н.Г. Землянських, П.М. Зубов, О.Л. Зубова, 

В.В. Рязанцев.  

 

№2.2.6.127 «Кріоконсервування сперматогоніальних стовбурових та акцесорно-

регуляторних клітин сім’яників з використанням біополімерних гелів» 

Результати НДР. Була проведена порівняльна оцінка впливу експозиції у 

кріозахисних середовищах на основі біополімерних гелів на морфофункціональні 

характеристики сперматогоніальних стовбурових та акцесорно-регуляторних клітин 

(ССтаАРК) сім’яників щурів. Встановлено, що 30-хвилинна експозиція у кріозахисних 

середовищах на основі колагенового та фібринового гелів і з додаванням 5% ДМСО або 

6% гліцерину не призводила до вірогідних змін в показниках цілісності мембрани, 

метаболічної активності, системи АОЗ, та не ініціювала процеси апоптозу/некрозу в 

ССтаАРК сім’яників. Використання колагенового та фібринового гелів у якості основи 

кріозахисних середовищ зменшувало токсичний вплив досліджених кріопротекторів на 

ССтаАРК сім’яників та сприяло збільшенню часу експозиції до 45 хвилин без суттєвих 

змін морфофункціональних параметрів. 

Дослідження проведені на сучасному науковому рівні з використанням 

кріобіологічних, біохімічних, цитофлуориметричних, гістохімічних, культуральних 

методів. 

Наукова значимість: встановлено, що застосування колагенового та фібринового 

гелів у якості основи кріозахисних середовищ (5% ДМСО, 6% гліцерин) зменшувало 

токсичний вплив досліджених кріопротекторів на сперматогоніальні стовбурові та 

акцесорно-регуляторні клітини з фрагментів звитих канальців сім’яників статевонезрілих 

щурів та сприяло збільшенню часу експозиції до 45 хвилин без суттєвих змін 

морфофункціональних параметрів.  

Практична значимість: отримані результати можуть бути використані для розробки 

ефективних протоколів виділення та наступного кріоконсервування сперматогоніальних 

стовбурових та акцесорно-регуляторних клітин із метою відновлення фертильності у 

чоловіків. 

Рівень досліджень – відповідає міжнародним стандартам високого рівня. 

Код бюджетної програми: 6541030. 

Основні виконавці: Н.О. Волкова, М.С. Юхта, Л.В. Сокіл. 

 



Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

 

27 

2.2.6.128 «Визначення кріорезистентності репродуктивних клітин залежно від їх 

видоспецифічності та морфофункціональних характеристик» 

Результати НДР. Частота і індекс пенетрації Zona pellucida (ZP) сперматозоїдами з 

нормозооспермічних еякулятів є значущо вищим, ніж під час олігоастенотератозооспермії 

(ОАТ). Фактори кріоконсервування не впливають на здатність сперматозоїдів зв’язуватися 

з ZP при нормозооспермії, проте призводять до її значущого зниження при ОАТ. 

Частота блоку розвитку ембріонів на стадії 8-ми бластомерів, які були утворені 

після запліднення кріоконсервованими за розробленим нами способом сперматозоїдами із 

ОАТ еякулятів, відповідала морфокінетичній картині групи нативних клітин. Відповідно, 

частота формування бластоцист в групі кріоконсервованих за стандартним методом клітин 

була значущо нижчою, порівняно з даним показником для групи нативних і 

кріоконсервованих за новим розробленим методом. 

Після кріоконсервування сперматозоїдів коропа лускатої та рамчастої породи як за 

стандартною, так і модифікованою методиками, не встановлено значущої різниці між 

даними щодо рівня та часу рухливості клітин, а також між коефіцієнтами проникності 

мембран сперматозоїдів коропа зазначених порід до молекул води. При цьому 

спостерігалася суттєва варіабельність характеристик сперматозоїдів коропа серед окремих 

самців обох порід перед та після кріоконсервування. 

Дослідження проведені на сучасному науковому рівні з використанням 

культуральних, кріобіологічних методів і методів світлової мікроскопії, морфометричного 

та цитофлуориметричного аналізу. 

Наукова значимість: встановлено, що для визначеності ефективності розроблених 

методів кріоконсервування необхідним є диференційований підхід, який заснований, 

зокрема, на визначені функціональних характеристик, а саме зв’язування з ZP та 

запліднювальної здатності сперматозоїдів.  

Практична значимість: отримані результати можуть бути використані для створення 

кріобанку репродуктивних клітин чоловіків небезпечних професій, а також гамет тварин для 

збереження біорізноманіття та забезпечення продовольчої безпеки. 

Рівень досліджень – відповідає міжнародним стандартам високого рівня. 

Код бюджетної програми: 6541030. 

Основні виконавці: Т.О. Юрчук, К.Б. Міксон, О.В. Павлович, А.Ю. Пуговкін, О.С. 

Шевченко, Г. О.  Гапон. 
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№ 2.2.6.129 «Дослідження закономірностей вивільнення біологічно активних 

водорозчинних речовин з тканин рослинного та тваринного походження при дії 

низьких температур» 

За звітний період досліджено вплив різних режимів дезінтеграції кордової крові 

людини та тканини плаценти корів за допомогою повільних та високих швидкостей 

заморожування/відігрівання та екстракції у середовищах різного сольового складу і рН 

порівняно з гіпотонічним лізисом та термодеструкцією на вивільнення в екстракти 

водорозчинних вітамінів. Встановлено, що вихід фолатів (вітамін В9) з кордової крові 

залежить від температури її обробки, а також від сольового складу і рН середовища. 

Зокрема, найбільший вихід вітаміну В9 спостерігався під час використання в якості 

екстрагуючого середовища розчину KCl з рН 7,4 та режиму гіпотонічного лізису. В інших 

умовах досліджуваний показник був значимо меншим порівняно з екстрактом, отриманим 

після гіпотонічного лізису.  

Дослідження абсолютного виходу кобаламінів (вітамін В12) з тканини плаценти 

корів залежно від режиму дезінтеграції показало, що найбільший його вміст спостерігався 

під час повільного заморожування – повільного відігрівання в розчині NaCl з рН 7,4, а 

найменший – під час повільного заморожування – повільного відігрівання в розчині KCl з 

рН 5,0. Також показано високий вміст вітаміну В12 в екстрактах плаценти корів, отриманих 

шляхом нагрівання до 70°С незалежно від сольового складу і рН середовища екстракції. 

Враховуючи те, що вміст білка у результаті високотемпературної обробки тканини 

плаценти в отриманих екстрактах значно нижче, ніж під час застосування заморожування – 

відігрівання або гіпотонічного лізису, отриманий факт підтверджує значно більшу 

стійкість холотранскобаламінового комплексу до впливу високих температур порівняно з 

більшістю білкових молекул. 

Рівень дослідження: виконані дослідження відповідають міжнародним стандартам 

високого рівня. 

Наукове значення отриманих результатів: Доведено, що екстракти з кордової крові 

людини та плаценти корів, отримані з допомогою різних методів обробки, відрізняються за 

вмістом водорозчинних вітамінів. При цьому на вивільнення фолатів та кобаламінів з 

тканин впливає як спосіб дезінтеграції, так і сольовий склад і рН середовища, в якому 

проводиться екстракція. 

Практичне значення: Представлені дані актуальні та необхідні для підвищення 

ефективності, удосконалення процесу стандартизації та протоколів виробництва 

лікарських препаратів на основі сировини тваринного походження, що дозволить 
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заплановано варіювати склад кінцевого продукту залежно від сфери та мети його 

застосування в клінічній практиці. 

Код бюджетної програми: 6541030. 

Основні виконавці: О.К. Гулевський, І.Й. Щенявський, Ю.С. Ахатова. 

 

№2.2.6.130 «Оцінка ступеня фрагментації ДНК сперматогенних клітин різних стадій 

диференціювання як обов’язковий компонент технології їх кріоконсервування» 

Ця тема виконувалась у 2021 році за ІІ етапом «Визначення частоти фрагментації 

ДНК сперматогенних клітин різних стадій диференціювання після кріоконсервування». 

Результати НДР. Визначено частоту фрагментації сперматозоїдів людини на різних 

етапах кріоконсервування. Вихідний рівень фрагментації ДНК сперматозоїдів в еякуляті 

чоловіків під час нормозооспермії склав (15 ± 1,2)%. У розморожених клітинах цей 

показник збільшився у 1,3 рази. Після видалення кріопротектору – збільшився у 1,4. Після 

моделювання умов запліднення in vitro – збільшився у 2 рази. Вихідний рівень 

фрагментації сперматозоїдів в еякуляті чоловіків при олігоастеноспермії становив (28 ± 

2,2)%. Після розморожування – збільшився у 1,2 рази. Після видалення кріопротектору – 

збільшився у 1,3 рази. Після моделювання умов запліднення in vitro рівень фрагментації 

ДНК значущо збільшився 2,3 рази. Визначено зв’язок частоти фрагментації ДНК з 

метаболічною та антиоксидантною активністю, збереженістю сперматогенних клітин в 

кріоконсервованих фрагментах звитих канальцях сім’яників (ФЗКС) щурів під час різних 

станів сперматогенезу. Встановлено, що в зразках ФЗКС препубертатних щурів після 

кріоконсервування показник фрагментації ДНК був в 1,6 і 2,8 рази нижчим, ніж у ФЗКС 

статевозрілих щурів та щурів з аутоімунною патологією відповідно. При цьому показники 

метаболічної активності були вищі у 1,5 та 2,1 рази, а антиоксидантної – у 1,6 та 2,1 рази 

порівняно з показниками в кріоконсервованих ФЗКС статевозрілих щурів та щурів з 

аутоімунною патологією відповідно. В кріоконсервованих ФЗКС щурів при розвиненому 

сперматогенезі як здорових тварин, так із аутоімунною патологією, знижувався рівень 

експресії маркерів CD9, CD24, CD90 порівняно з відповідними показниками в групі 

препубертатних щурів. 

Дослідження проведені на сучасному науковому рівні з використанням методів 

морфометричного, біохімічного, цитофлуориметричного, гістологічного аналізу. 

Наукова значимість: Встановлено, що рівень фрагментації ДНК на етапах 

кріоконсервування сперматогенних клітин різних стадій диференціювання за різних станів 

сперматогенезу залежить від стану процесів апоптозу, метаболічної та антиоксидантної 

активності та морфологічних характеристик. 
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Практична значимість: отримані дані можуть бути використані для створення 

кріобанку сперматогенних клітин з можливістю їх наступного застосування для потреб 

біотехнології та у клінічній практиці з метою збереження фертильності у чоловіків. 

Рівень досліджень – відповідає міжнародним стандартам високого рівня. 

Код бюджетної програми: 6541230. 

Основні виконавці: М.П. Петрушко, Н.О. Волкова; Т.О. Юрчук, М.С. Юхта, 

О.В. Павлович, А.Ю. Пуговкін, Л.В. Сокіл. 

 

2.2.6.131 «Сумісне застосування нанокомпозитів та ультранизьких температур для 

інактивації туморогенних клітин та гальмування пухлинного росту» 

На моделі асцитної форми аденокарциноми Еріха (АКЕ) показано, що 

протипухлинна дія нанокомпозитів (гібридних нанокомплексів на основі наночастинок 

ортованадатів рідкісноземельних елементів GdYEuVO4 і холестерину) є багатоступеневим 

процесом і обумовлена генерацією активних форм кисню з подальшою індукцію 

апоптотичних/некротичних змін у клітинах пухлини.  

Встановлено, що клітини АКЕ мають більш високий рівень базального вмісту АФК 

порівняно з клітинами кісткового мозку, і є більш вразливими до подальшого 

оксидативного стресу, спричиненого обробкою нанокомплексами. Доведено, що гібридні 

нанокомплекси належать до сполук, які одночасно можуть викликати загибель клітин як 

шляхом апоптозу, так і шляхом некрозу.  

Доведений взаємозв’язок рівня експресії генів плюрипотентності nanog, oct4 і sox2 у 

клітинах АКЕ з інтенсивністю розвитку пухлини. Встановлено, що експресія 

вищеозначених генів у клітинах АКЕ була значно вищою порівняно з аналогічними 

показниками клітин кісткового мозку. Це підтверджує, що ця пухлина є недифенційованою 

із великим потенціалом до самопідтримки. Обробка клітин АКЕ нанокомплексами 

викликала зниження рівня експресії усіх генів плюрипотентності, що визначалися. 

Максимальне пригнічення встановлено щодо активності гена осt4, а мінімальне – щодо 

експресії гена sox2, що може бути одним із механізмів реалізації протипухлинної дії 

ортованадатів. 

Зниження рівня експресії генів плюрипотентності після обробки НК відбувалося на 

тлі зниження вмісту CD44
+
-клітин із посиленим туморогенним потенціалом, що 

підкреслює унікальну роль цього рецептора в безпосередній активації генів, які 

визначають функцію самопідтримки стовбурових ракових клітин. 

Рівень досліджень: Відповідає міжнародним стандартам високого рівня. 
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Наукова значимість полягає у визначені можливих шляхів реалізації 

протипухлинної дії гібридних нанокомплексів.  

Практична значимість роботи полягає у використанні одержаних результатів щодо 

протипухлинної здатності гібридних нанокомплексів при оптимізації підходів до лікування 

онкопатології.  

Код бюджетної програми, за якою здійснюється фінансування 6541030. 

За результатам роботи опубліковано: 3 статті, 1 патент, 1 теза. 

Результати досліджень були представлені: на 11-ій міжнародній конференції 

Nanomaterials: Applications & Properties (NAP 2021), (5–11 вересня 2021, Одеса, Україна); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції Перші читання, присвячені 

Д.О. Альперну: «Актуальні питання патологічної фізіології» (до 150-річчя кафедри 

загальної та клінічної патофізіології імені Д.О. Альперна), (26 березня 2021, Харків, 

Україна). 

Відповідальні виконавці: акад. НАН України А.М. Гольцев, Т.Г. Дубрава, Н.М. 

Бабенко, Ю.О. Гаєвська, М.О. Бондарович. 

 

№2.2.6.132/21 «Використання сучасних клітинних нанобіотехнологій в терапії 

ревматоїдного артриту» 

Ця тема виконувалась у 2021 році за ІІ етапом «Визначення особливості взаємодії 

кріоконсервованих мезенхімальних стовбурових клітин з жирової та хрящової тканин з 

наночастинками срібла». 

Результати НДР. Була проведена порівняльна оцінка морфофункціональних 

характеристик кріоконсервованих мезенхімальних стовбурових клітин (КрМСК) з 

жирової та хрящової тканин (ЖТ та ХТ) за умов їх взаємодії з наночастинками (НЧ) 

срібла. Встановлено, що НЧ срібла в концентрації 4 та 6 мкг/мл не впливали на 

життєздатність, фрагментацію ДНК, проліферативний потенціал, процеси 

апоптозу/некрозу, секрецію ІЛ-10 та морфологічні характеристики КрМСК з жирової та 

хрящової тканин. При інкубації КрМСК з досліджених джерел з НЧ срібла в 

концентраціях 10 та 20 мкг/мл визначали ознаки дистрофії цитоскелета, зернистість 

цитоплазми, вакуолізацію ядер, зниження цілісності мембрани, проліферативної 

активності, синтезу ІЛ-10, збільшення відсотка клітин в стані апоптозу та з фрагментацією 

ДНК. За сукупністю проведених тестів встановлено, що культури КрМСК хрящової 

тканини мали більшу резистентність до впливу НЧ срібла, ніж КрМСК жирової тканини. 
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Дослідження проведені на сучасному науковому рівні з використанням методів 

кріоконсервування та культивування клітин, морфологічних, цитофлуориметричних, 

гістохімічних та статистичних методів. 

Наукова значимість: показано, що застосування НЧ срібла в концентраціях понад 

6 мкг/мл призводить до зниження цілісності мембрани, проліферативної активності, а 

також збільшення відсотка клітин у стані апоптозу та з фрагментацією ДНК у КрМСК з 

жирової та хрящової тканин. 

Практична значимість: Отримані результати можуть бути використані для 

обґрунтування та розроблення методик застосування КрМСК у поєднанні з НЧ срібла у 

клінічній практиці для лікування уражень тканин опорно-рухового апарату, зокрема 

ревматоїдного артриту. 

Рівень досліджень – відповідає міжнародним стандартам високого рівня. 

Код бюджетної програми: 6541030. 

Основні виконавці: Н.О. Волкова, М.С. Юхта, Л.В. Сокіл. 

 

№ 2.2.6.133 «Дослідження дії різних видів і режимів ритмічних холодових впливів та 

кріоконсервованої кордової крові людини на стан гомеостатичних регуляторних 

систем організму експериментальних тварин» 

Метою роботи було дослідження дії різних видів і режимів ритмічних холодових 

впливів (РХВ) та кріоконсервованих ядровмісних клітин кордової крові (кЯВК КК) 

людини на стан ендокринної системи, та структуру наднирників і бурої жирової тканини 

щурів різних вікових груп. 

Показано, що у старих інтактних щурів вміст тиреоїдних і статевих гормонів у 

сироватці крові зменшувався порівняно з молодими. Застосування температурних режимів 

РХВ (–120;–120;–120°С) та (–60;–120;–120°С) у старих тварин порівняно з режимом (–60;–

60;–60°С), сприяло відновленню гормонсинтезуючої здатності щитоподібної та статевих 

залоз (через місяць після охолодження рівень загального Т3 і Т4 збільшувався в 1,3 та 

1,5 рази відповідно, а Тс в 3 рази). 

Самостійне й поєднане з РХВ застосування кЯВК КК супроводжувалося збільшенням 

концентрації тироксину в сироватці крові старих щурів (в 1,3 та 2,3 рази), що свідчило про 

підвищення функціональної активності щитоподібної залози завдяки відновленню її 

гормонсинтезуючої здатності. У старих тварин на тлі поєднаного застосування РХВ і кЯВК 

КК, на відміну від самостійного, підвищувалися не тільки концентрація Тс (у 1,9 рази), а і 

співвідношення Тс/Ес (у 2,1 рази). Отже, поєднане використання зазначених процедур 
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здатне значно підвищувати адаптаційно-регуляторний потенціал організму, сприяти 

реалізації гормонального ланки вітаукту. 

У молодих і старих щурів за умов температурного режиму РХВ 10°С відбувалось 

зниження середньої площі адипоцитів у бурій жировій тканині, при цьому їх фрактальна 

розмірність не змінювалася. Застосування РХВ за температури –12°С призводило до появи 

популяції більших за розміром адипоцитів, що позначалося на зміні їх фрактальної 

розмірності. У молодих тварин застосування РХВ у температурному режимі 10°С та –12°С 

не призводило до значущих змін парної та відносної мас надниркових залоз. У старих 

тварин було відзначено значуще збільшення загальної площі надниркових залоз після РХВ 

за температури –12°С.  

Рівень досліджень: виконані дослідження відповідають міжнародним стандартам 

високого рівня. 

Наукове значення отриманих результатів: Отримані результати мають пріоритетний 

характер і дозволяють з’ясувати особливості дії різних видів і режимів ритмічного 

охолодження, які відрізняються показниками температури, тривалістю і кратністю впливу, 

та кріоконсервованих ядровмісних клітин кордової крові людини на функціональний стан 

ендокринної систем організму щурів різних вікових груп.  

Практичне значення: Проведені фундаментальні дослідження стосовно вивчення 

впливу на організм гомойотермних тварин різних режимів РХВ і кЯВК КК дозволять за 

рахунок удосконалення стратегії підвищення активності основних функціональних систем 

організму, розширити терапевтичний спектр їх застосування, що дасть змогу покращити 

якість і тривалість життя особливо у літніх людей.  

Код бюджетної програми: 6541030. 

Основні виконавці: О.В. Шило, В.В. Ломако, О.В. Кудокоцева, І.І. Ломакін, 

О.А. Бондаренко, Д.Г. Луценко. 

 

2.2.6.134 «Морфофункціональні характеристики, кріоконсервування та 

терапевтичний потенціал 2D- і 3D-культур клітин, отриманих з похідних нервового 

гребеня» 

Досліджено морфофункціональні та імунофенотипові властивості 2D- та 3D-

культур клітин-похідних нервового гребеня, отриманих зі спинальних гангліїв та 

дермальної папіли неонатальних тварин. 

Наукова значимість: вперше проведена оцінка властивостей культур клітин, 

отриманих зі спінальних гангліїв та дермальної папіли неонатальних тварин, які включають 

здібність культур до росту у вигляді моношару або мультиклітинних сфероїдів залежно від 
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умов культивування. Визначено необхідні умови сфероїдоутворення в культурі клітин 

спінальних гангліїв та дермальної папіли неонатальних тварин. Для отримання 

мультиклітинних сфероїдів можливо використовувати живильні домішки В27 і Нейромакс, 

при цьому остання забезпечує більш ефективне сфероїдоутворення. Час перебування в 

умовах культивування є критичним для збереження морфофункціональних властивостей 

мультиклітинних сфероїдів: після 20 діб культивування спостерігається руйнування 

сфероїдів і зниження їхньої здатності до адгезії, а також зниження здатності клітин у 

їхньому складі до міграції та формування моношару. Фенотиповий склад клітин, отриманих 

зі спінальних гангліїв і дермальної папіли неонатальних тварин, незалежно від способу її 

отримання у вигляді моношару або мультиклітинних сфероїдів, включає клітини, які 

експресують глутамінсинтетазу, β-III-тубулін, хромогранін А. Додатковими фенотиповими 

ознаками клітин культури, отриманої з дермальної папіли, є присутність мезенхімального 

маркеру віментину та здатність до спрямованої індукції в нейрональному і остеогенному 

напрямках.  

Практична значимість: розроблено способи отримання культур клітин зі спінальних 

гангліїв і дермальної папіли неонатальних тварин, у вигляді моношару та мультиклітинних 

сфероїдів, та досліджено їх фенотиповий склад, здатність до проліферації та 

диференціювання, що дозволяє впровадити отримані культури в практику для вивчення 

впливу фізико-хімічних факторів, лікарських речовин, стійкості до вірусів, створення 

тканинно-інженерних конструкцій, отримання ростових факторів та кондиціонованих 

середовищ.  

Рівень дослідження: Робота виконана на світовому рівні. 

Дослідження проводились згідно з нормами біоетики та правил безпеки роботи з 

хімічними реактивами, що виключає погіршення стану навколишнього середовища. 

Отримані результати мають фундаментальне і прикладне значення у розвитку біології та 

медицини. 

Керівник теми: доктор біологічних наук, професор Т.П. Бондаренко. 

Основні виконавці: Є.І. Легач, Г.А. Божок, Г.О. Бабійчук, Н.М. Алабедалькарім, 

О.В. Пахомов, В.В. Кірошка, О.С. Сидоренко, В.Д. Устиченко, І.А. Рула. 

 

№ 2.2.6.136 «Дослідження захисної дії синтетичних аналогів нейропептидів на 

організм гомойотермних тварин та ізольовані клітини, піддані холодовому стресу» 

За звітний період в експериментах in vivo та in vitro досліджено вплив захисної дії 

синтетичних нейропептидів на іонний баланс в крові гомойотермних тварин, а також 

функціональний стан клітин лінії L 929 на моделі «ранова поверхня» в умовах холодового 
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стресу. Доведено що холодовий стрес сприяє зміні іонного балансу сироватки крові щурів 

in vivo, зокрема іонів K
+
 та Na

+
. Попереднє введення щурам препарату «Даларгін» 

синтетичного аналогу лей-енкефаліну, запобігає інтенсивному виходу іонів калію з клітин 

крові, спричиненому дією холодового стресу. Доведено, що холодовий стрес уповільнює 

процеси відновлення моношару після механічного ушкодження. На моделі «ранова 

поверхня» було з’ясовано, що додавання до культурального середовища ушкодженого 

моношару нейропептидів сприяло вірогідному (р < 0,05) підвищенню проліфератиного 

потенціалу клітин в умовах холодового стресу порівняно з неушкодженим. Встановлено, 

що найбільш дієвий протекторний вплив на проліферацію клітин в умовах холодового 

стресу було визначено після додавання до культурального середовища нейропептиду 

кіоторфін. Відсутність пригнічення протекторної дії нейропептиду кіоторфіну в 

присутності інгібітора опіоідних рецепторів «Налоксон» в умовах холодового стресу, 

вказує на можливість інших механізмів його дії. 

Рівень дослідження: виконані дослідження відповідають міжнародним стандартам 

високого рівня. 

Наукове значення отриманих результатів: з’ясування фундаментальних основ 

холодового стресу біологічних об'єктів і механізмів його запобігання. 

Практичне значення: Отримані дані можуть бути використані під час удосконалення 

рецептури розчинів, шляхом введення до їхнього складу нейропептидів, для більш 

ефективного зберігання органів і клітин в умовах гіпотермії і подальшого використання в 

регенеративній медицині і трансплантології. 

Код бюджетної програми: 6541030. 

Основні виконавці: Н.М. Моісєєва, О.Л. Горіна, Ю.С. Ахатова. 

 

№ 2.2.6.135 «Теоретичне та експериментальне дослідження електричних 

характеристик клітинних мембран на етапах кріоконсервування та їх взаємозв’язку 

зі здатністю клітин до адгезії на плоских поверхнях та в об’ємних конструкціях» 

На підставі розробленої фізико-математичної моделі розраховані зміни відносного 

об’єму, концентрацій кріопротектору та іонів хлору всередині клітин і трансмембранного 

потенціалу ооцитів миші. Показано вплив концентрацій іонів ззовні та всередині клітини 

на динаміку зміни об’єму та трансмембранного потенціалу, гіперполяризацію або 

переполярізацію клітинної мембрани. З урахуванням трансмембранного електричного 

потенціалу розрахована динаміка осмотичного балансу в ооцитах миші під час еквілібрації 

в розчинах кріопротекторів. Трансмембранні осмотичні навантаження у значній мірі 

визначаються складом внутрішньо- та позаклітинного середовищ. Невірно підібраний 
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склад позаклітинного середовища може призвести як до значного зневоднення клітин так і 

до значного перевищення їх нативного розміру. Для розробки оптимальних методів 

кріоконсервування сфероїдів запропоновано використання інтегральних показників 

сфероїдів, аналогічних до коефіцієнтів проникності клітинних мембран, які можна 

використовувати для розрахунків зневоднення і насичення сфероїдів кріопротекторами та 

оцінки оптимальної швидкості охолодження під час заморожування. При цьому сфероїди 

розглядається як цілісний об’єкт in toto. У роботі визначені чисельні значення осмотично 

неактивного об’єму сфероїдів, коефіцієнтів фільтрації і коефіцієнтів проникності для 

ДМСО клітин L929 у суспензії та у різних шарах СФ, а також СФ in toto. Розраховані 

величини енергії активації проникання молекул води та ДМСО у СФ та визначена їх 

залежність від строків культивування. Отримані характеристики для клітин є найбільшими 

для клітин у суспензії та зменшуються зі збільшенням глибини розташування у сфероїді. 

На підставі визначених параметрів розрахована динаміка зміни об’єму сфероїдів різних 

строків культивування за різних швидкостей охолодження. Зроблено оцінку оптимальних 

режимів охолодження СФ: для 7 діб культивування – 1,5–2 С/хв з охолодженням до –80С 

і подальшим зануренням у азот; для 14- та 21-ї доби культивування – 0,5 С/хв до –40С і 

подальшим зануренням у азот. 

Рівень досліджень: виконані дослідження відповідають міжнародним стандартам 

високого рівня. 

Наукове значення отриманих результатів: Експериментально показана адекватність 

удосконаленої фізико-математичної моделі, яка дає можливість прогнозувати зміни 

основних параметрів клітин та багатоклітинних сфероїдів на етапах низькотемпературного 

консервування з урахуванням трансмембранного потенціалу. 

Практичне значення: Проведені дослідження є підґрунтям для теоретичного 

прогнозування оптимальних режимів еквілібрації в кріопротекторних середовищах та 

охолодження як клітинних суспензій, так і багатоклітинних утворень із різними 

біофізичними характеристиками. 

Код бюджетної програми, за якою здійснюється фінансування – 6541030. 

Основні виконавці: О.І. Гордієнко, О.Ф. Тодрін, Л.Г. Кулєшова, І.Ф. Коваленко, 

С.Є. Коваленко, Є.І. Смольянінова. 

 

2.2.6.137 «Вплив кріозахисних середовищ різного складу та температурних режимів 

довгострокового зберігання на збереженість кріоконсервованих еритроцитів людини» 

Метою І етапу теми НДР № 137 у 2021 році було дослідження кінетики 

кристалізації-плавлення водних розчинів кріопротекторних сполук (гліцерин, 1,2-
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пропандіол) і полівінілового спирту м.м. 9 і 31 кДа в діапазоні температур –40…–140°С, 

дослідження фізико-хімічних властивостей (міцелоутворення, в’язкість, поверхнева 

активність) кріозахисних середовищ. 

У рамках теми вперше методом термопластичного аналізу отримані дані про фазові 

переходи та фізичний стан комбінованих з розчинами полівінілового спирту (ПВС) 

середовищ; встановлено факт різкого зниження температури склування водних розчинів 

ПВС у поєднанні з кріопротектором 1,2-пропандіолом (1,2-ПД, 20% концентрація), що 

свідчить про можливість суттєвого підвищення збереженості кріоконсервованого 

біоматеріалу. Вперше методом об’ємної скануючої тензодилатометрії визначені діаграми 

стану водних розчинів кріопротектора гліцерина, включаючи межі існування кластерної 

фази. 

Вперше досліджений вплив ПВС м.м. 9 і 31 кДа при додаванні до значних, 40% 

концентрацій розчинів кріопротекторів гліцерину і 1,2-ПД на фізико-хімічні властивості 

(поверхневий натяг, динамічна в’язкість, густина), які характеризують гідрофільно-

гідрофобні взаємодії в цих комбінованих середовищах. Встановлено, що з підвищенням 

концентрації ПВС показники в’язкості та густини цих комбінованих середовищ 

збільшуються, що свідчить про збільшення гідрофільності досліджуваних розчинів. Разом 

з цим, показник поверхневого натягу, який характеризує гідрофобні взаємодії у 

комбінованих середовищах, збільшувався з підвищенням концентрації у розчинах ПВС-

гліцерин, але зменшувався у розчинах ПВС-1,2-ПД, що вказує на різну спрямованість змін 

гідрофобності цих середовищ. Вперше встановлено, що досліджені комбіновані розчини 

ПВС-1,2-ПД здатні до міцелоутворення у жидкій фазі, що відносить їх до колоідних 

розчинів поверхнево-активних речовин.  

Наукове значення результатів полягає в отриманні нових даних щодо синтетичного 

полімеру – полівінілового спирту, здатного виявляти антирекристалізаційну активність 

подібно до антифризних глікопротеїнів, обґрунтованні перспективності його використання 

під час створення нових ефективних кріозахисних середовищ. 

Практичне значення полягає у можливості використання отриманих даних для 

подальших досліджень з розробки сучасних, більш ефективних комбінованих консервантів 

для еритроцитів донорської крові людини з метою довгострокового їх зберігання у 

низькотемпературних банках. 

Рівень дослідження: відповідає міжнародним стандартам високого рівня.  

Код бюджетної програми, за якою здійснюється фінансування – 6541030. 

Список виконавців: А.М. Компанієць, О.І. Осецький, В.В. Чеканова, Т.С. Дюбко, 

О.Т. Ходько, Я.В. Гвоздюк, Г.Ю. Дьяконенко, С.В. Калашнікова.  
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2.2.6. 138 «Вплив низьких температур на стан глобулярних білків у складі гідрогелів 

із включенням наночастинок» 

Основні результати. Створена оригінальна експериментальна установка для 

отримання гідрогелевих мікросфер методом електророзпилення з мікропроцесорним 

програмованим управлінням системи дозування подачі гелеутворюючого полімеру та 

термостатованою ємністю для формування мікрокапсул у діапазоні розмірів від 50 мкм до 

2000 мкм та фактора форми від 0,42 до 0,99.  

Розроблені модифіковані методи отримання гідрогелів на основі альгінату натрію з 

хітозаном і наночастинками лапоніту та на основі полівенілового спирту з варіацією 

молекулярних мас гелеутворювача, що дозволяє регулювати ефективність вбудовування 

глобулярних білків у склад тримірних носіїв при збереженні функціональної активності 

біомакромолекул. Виявлено, що гемоглобін має вірогідно нижчу ефективність 

вбудовування в альгінатні капсули, ніж каталаза, глюкозоксидаза та супероксиддисмутаза.  

Встановлено, що динаміка вивільнення білка з альгінатних мікрокапсул залежить 

від їх форми і для тороподібної форми відбувається швидше, ніж із мікрокапсул сферичної 

форми, що корелює зі збільшенням площі мембрани мікрокапсули. Вивільнення білків з 

кріогелів полівенілового спирту залежить від молекулярної маси полівенілового спирту, а 

також від структури та молекулярної маси дослідженого білка. Так, вивільнення 

супероксиддисмутази та гемоглобіну через 1,5 год з кріогелів полівенілового спирту 30–99 

складає 71 і 60% відповідно. 

Показано, що незалежно від складу альгінатних капсул вбудовані в них 

біомакромолекули зберігають свою функціональну активність. 

Рівень досліджень – відповідає міжнародним стандартам високого рівня. За 

матеріалами досліджень оформлено патент на винахід. 

Наукова значимість. Наукова значимість досліджень визначається тим, що вони 

дозволяють на молекулярному рівні характеризувати особливості включення ферментів у 

просторову сітку гідрогелів в м'яких умовах без хімічної модифікації глобул білка, 

запобігаючи можливій денатурації, що є важливим фактором процесу підготовки 

біомакромолекул до наступної дії низьких температур.  

Практична значимість. Практична значимість визначається тим, що отримані 

експериментальні дані дозволяють розробити рекомендації з вдосконалення наявних 

способів довгострокового низькотемпературного зберігання біомакромолекул виробити 

пропозиції з використання вивчених параметрів для експрес-оцінки стану 

біомакромолекул. 
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Фінансування НДР здійснюється за бюджетною програмою 6451030. 

Основні виконавці: О.А. Нардід; К. Д. Розанова; Є.Й. Науменко; С.В. Рєпіна; М. І. 

Щетинський; О.М. Боброва; Ю.С. Говорова; І.П. Хала; С.В. Нарожний; Д.О. Мангасаров. 

 

№2.2.6.139 «Дослідити вплив кріоекстрактів фето-плацентарного походження на 

процеси регенерації тканин нирки та функціональний стан нирок щурів в умовах 

гострого ураження різної етіології» 

Об'єкт дослідження – кріоекстракти плаценти та фетальних тканин щурів, одержані 

різними способами заморожування-відігріву та після ліофілізації. 

Кріоекстракти одержували з гомогенатів плаценти (КЕП) та внутрішніх органів 

плодів (КЕФТ) щурів після одно-, дво- та трикратного заморожування. Методами гель-

проникної хроматографії досліджено білково-пептидний склад кріоекстрактів. Біологічну 

активність КЕП та КЕФТ оцінювали in vitro методом визначення фагоцитарної активності 

нейтрофільних гранулоцитів крові інтактних щурів. Проводили аналіз формули крові 

щурів після парентерального введення кріоекстрактів. 

Застосування триразового циклу заморожування-відігріву гомогенатів плаценти та 

фетальних тканин забезпечувало більшу екстракцію загального білка та більший вихід 

низькомолекулярних сполук білково-пептидної природи у склад кріоекстрактів. Вміст 

низькомолекулярних фракцій у КЕФТ перевищував КЕП незалежно від режиму 

виготовлення кріоекстракту. У кріоекстрактів, підданих ліофілізації, спостерігалося 

зростання об'ємної частки як високомолекулярних фракцій, так і пептидів молекулярною 

масою до 1000 Да. Кріоекстракти плаценти та фетальних тканин незалежно від режиму 

виготовлення викликали підвищення поглинальної активності нейтрофільних гранулоцитів 

після інкубації in vitro, та не впливали на показники лейкоцитарної формули інтактних 

щурів in vivo. 

Рівень досліджень: виконані дослідження відповідають вітчизняному рівню. 

Наукове значення отриманих результатів: Вперше методами гель-проникної 

хроматографії досліджено якісний та кількісний склад кріоекстрактів плаценти та 

фетальних тканин щурів залежно від способу заморожування-відігріву, а також після 

ліофілізації. Показано стимулюючий ефект кріоекстрактів на фагоцитарну активність 

нейтрофільних гранулоцитів in vitro.  

Практичне значення: Отримані дані можуть бути використані для оцінки можливості 

застосування кріоекстрактів під час корекції патологічних станів у експериментальних 

тварин з метою підвищення регенеративного та проліферативного потенціалу уражених 

органів і тканин. 
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Код бюджетної програми, за якою здійснюється фінансування – 6541030. 

Основні виконавці: М.В. Рєпін, В.І. Строна, Л.М. Марченко, Т.П. Говоруха, Т.М. 

Юрченко, Ю.О. Чиж. 

 

2.2.6.140 «Оцінити реакцію мікроводоростей Dunaliella salina, Chlorococcum 

dissectum, протопластів і меристем батату на дію різних кріопротекторів, які входять 

до складу розчинів, що вітрифікуються» 

Мета дослідження – визначення кінетики осмотичних реакцій клітин 

мікроводоростей Chlorococcum dissectum, Dunaliella salina, протопластів та меристем 

батату у розчинах проникаючих і непроникаючих кріопротекторів, які входять до складу 

розчинів, що вітрифікуються.  

Встановлено, що додавання 10 – 40%-х розчинів етиленгліколю, гліцерину, 1,2-

пропандіолу, етилового спирту, диметилсульфоксиду до клітин Dunaliella salina викликає 

зміну їхньої форми без зміни об’єму. Додавання розчину натрію хлориду приводить до 

дегідратації клітин, осмотично неактивний об’єм становить 0,75 ум. од. Додавання 

етиленгліколю, гліцерину, 1,2-пропандіолу, етилового спирту, диметилсульфоксиду, 

сахарози у концентраціях понад 30% приводить до дегідратації клітин 

Chlorococcum dissectum з поступовим відновленням їхнього об’єму, що свідчить про 

проникненість цих речовин через мембрану. Теоретично розроблена фізико-математична 

модель адекватно описує осмотичну поведінку клітин Chlorococcum dissectum у 

кріозахисних розчинах. Додавання розчину натрію хлориду приводить до дегідратації 

клітин, осмотично неактивний об’єм становить 0,43 ум. од. 

Показано, що після поміщення протопластів батату в 30% розчини 1,2-

пропандіолу та диметилсульфоксиду зневоднення клітин спостерігається протягом 3–

10 хв, а відновлення площі протопластів відбувається повною мірою після 45 хв 

спостереження. Експозиція протопластів у розчині 44% гліцерину, викликає деплазмоліз 

тонопласту без зменшення площі клітини. Додавання менш концентрованих розчинів 

досліджених кріопротекторів не змінює форми та площі протопластів батату. 

Встановлено, що експозиція меристем батату у розчинах етиленгліколю, гліцерину, 1,2-

пропандіолу, диметилсульфоксиду викликає дегідратацію та не приводить до 

відновлення об’єму досліджених зразків протягом усього терміну спостереження. 

Регідратація меристем відбувається після їхнього перенесення з кріозахисного 

середовища у середовище культивування. 

На гіпотермічне зберігання з метою подальшого щеплення, яке заплановано на 

травень-червень 2022 року заготовлена лоза винограду у вигляді 2–3 брунькових живців 
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наступних сортів: Страшенський, Лівія, Новий подарунок Запоріжжю, Сенатор 

Павловського, Століття, Гала, Z-10, Ксенія, Оригінал. 

Рівень досліджень: виконані дослідження відповідають міжнародним стандартам 

високого рівня. 

Наукове значення отриманих результатів: Отримані результати мають пріоритетний 

характер; визначають можливий механізм дії кріопротекторів різних класів хімічних 

сполук, обґрунтовують перспективність і доцільність їхнього використання для розробки 

ефективних технологій кріоконсервування, які базуються на вітрифікації об’єктів. 

Практичне значення: полягає в можливості використання отриманих даних для 

розроблення сучасних, більш ефективних протоколів кріоконсервування для 

мікроводоростей, меристем та протопластів з метою їх подальшого довгострокового 

зберігання у кріобанках. 

Код бюджетної програми, за якою здійснюється фінансування – 6541030. 

Виконавці: Н.Г. Каднікова, Н.О. Шевченко, Т.Ф. Стрибуль, Н.А. Чернобай, Г.В. 

Коваленко, А.І. Присталов. 

 

2.2.6.141 «Дослідження кріозахисної активності середовищ, що містять нанорозмірні 

частки» 

Було показано, що нанокристалічний діоксид церію (НДЦ) у концентраціях 1,0–

2,1 г/л призводить до значущих змін фазово-структурних перетворень кріозахисних 

середовищь, що містять ДМСО. НДЦ у концентраціях 0,02–1,0 г/л в складі середовища для 

кріоконсервування фібробластів L 929 з додаванням ДМСО підвищує температуру 

розсклування та зменшує / нівелює ступінь рекристалізаційних процесів у дослідних 

зразках. Отримані результати можуть бути використані під час розробки протоколів 

кріоконсервування клітин, для яких у якості кріозахисного середовища застосовується 

середовище Ham`s F12 з додаванням 10% FBS та ДМСО.  

НДЦ з у складі культурального середовища в кінцевих концентраціях 2,0·10
-2

 та 

2,0·10
-4

 г/л не впливають на процеси реабілітації фібробластів лінії L 929 після 

кріоконсервування. 

Розроблено комплекс апаратури на основі методу турбідиметрії та програмне 

забезпечення для дослідження процесів кристалоутворення в кріозахисних розчинах. 

Рівень досліджень: виконані дослідження відповідають національним стандартам 

високого рівня. 
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Наукове значення отриманих результатів: Нанокристалічний діоксиду церію може 

додаватися в кріозахисні середовища, які містять ДМСО і дозволить мінімізувати 

пошкожувальні фактори кріоконсервування на клітини, що кріоконсервуються. 

Практичне значення: Отримані результати є підґрунтям для використання НДЦ в 

якості додаткового компоненту в складі класичних кріозахисних середовищ з метою 

зниження концентрації токсичних кріопротекторів.  

Розроблений комплекс апаратури на основі методу турбідиметрії та програмне 

забезпечення дозволить розширити уяву про процеси кристалоутворення в кріозахисних 

середовищах. 

У 2021 р. отримано 1 патент, 1 технологію, 1 стаття, 4 тези доповідей на зарубіжних 

конференціях. 

Код бюджетної програми, за якою здійснюється фінансування – 6541030. 

Основні виконавці: В.В.Чижевський, О.В.Фалько, Г.Л. Полякова, Г.С. Ішков. 

 

№ 2.2.6.142 «Низькотемпературне зберігання мікроводорості Dunaliella salina – потужного 

продуценту природного бета-каротину» 

Метою даного етапу роботу було дати кількісну та якісну оцінку динаміки 

накопичення β-каротину в клітинах D. salina в залежності від складу середовища та умов 

культивування, а також вивчити термодинамічні показники середовищ охолодження-

відігрівання для культури цієї мікроводорості, що є важливим етапом при розробці 

ефективних методів довгострокового низькотемпературного зберігання біологічних 

об’єктів. 

Об’єкт дослідження – здатність мікроводоростей  D. salina до накопичення β-

каротину в залежності від складу середовища та умов культивування. 

Проведенні дослідження показали, що зміна складу середовища культивування 

(зменшення вмісту мікроелементів, збільшення концентрації хлориду натрію) сприяє 

направленому синтезу β-каротину у клітинах мікроводорості D. salina. Зниження 

температури до 4°С призводить до зміни пігментного складу клітин вже через 24 години – 

пригнічується синтез хлорофілу та збільшується синтез каротиноїдів. На 30 добу 

найбільший вміст каротиноїдів спостерігається в культурах клітин, які були вирощені в 

умовах нестачі мікроелементів чи збільшеному вмісті хлориду натрію.  

Визначення особливостей кінетики фазових переходів в процесі заморожування 

полікомпонентних середовищ, які використовуються для культивування мікроводорості D. 

salina, показало, що основний температурний діапазон, в межах якого ймовірно 
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відбувається пошкодження клітин при кріоконсервуванні, лежить в межах від –10 до –25 

°С в залежності від середовища культивування.   

Рівень досліджень. Отримані результати відповідно міжнародним стандартам 

високого рівня. 

Наукова значимість. Показано вперше, що основний температурний діапазон, в 

межах якого ймовірно відбувається пошкодження клітин при кріоконсервуванні, залежить 

від середовища культивування та лежить в межах від –10 до –25 °С.   

Практична значимість. Отримані в роботі результати надають можливість 

запропонувати використання клітин мікроводорості D. salina, адаптованих до гіперсинтезу 

β-каротину, для підвищення їх рівня збереженості після кріоконсервування. 

Код бюджетної програми, за якою здійснюється фінансування 6541030. 

Основні виконавці: Н.А. Чернобай. 
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ФОРМА ІІ 

 

Дані про тематику та обсяги НДР, що виконувались установою* 

 

Вид тематики наукових досліджень 

Кількість наукових і науково-технічних робіт, що 

виконувались у звітному році Обсяг фінансування, 

тис. грн. 
Всього 

в т.ч. завершених у 

звітному році 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Державна тематика       

1.1. Тематика, яка виконувалась за державним 

замовленням на науково-технічну продукцію з 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

(прикладні дослідження). 

х - х - х - 

1.2. Проекти Національного фонду досліджень України:  х - х - х - 

фундаментальні дослідження; х - х - х - 

прикладні дослідження. х - х - х - 

1.3. Гранти Президента України (для підтримки наукових 

досліджень молодих учених; для докторів наук; для 

обдарованої молоді): 

х - х - х - 

фундаментальні дослідження; х - х - х - 

прикладні дослідження. х - х - х - 

2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН 

України 
4 х 1 х 2430.807 х 

2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових 

програм фундаментальних досліджень НАН України** 
2 х - х 295.000 х 

2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових 

програм прикладних досліджень НАН України *** 
- х - х - х 

2.3. Тематика, що виконувалась в рамках конкурсу за 

напрямом «Підтримка пріоритетних для держави 

наукових досліджень і науково-технічних (експери-

ментальних) розробок» бюджетної програми 6541230: 

1 х 1 х 2100.807 х 
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фундаментальні дослідження; 1 х 1 х 2100.807 х 

прикладні дослідження. - х - х - х 

2.4. Тематика, що виконувалась в рамках 

спільних конкурсів з: 
- х - х - х 

НАН Білорусі (фундаментальні дослідження); - х - х - х 

Національним центром наукових досліджень 

Франції (CNRS) (фундаментальні дослідження). 
- х - х - х 

Інші спільні проєкти за конкурсами та програмами 

(EISCAT тощо): 
- х - х - х 

фундаментальні дослідження; - х - х - х 

прикладні дослідження. - х - х - х 

2.5. Наукові, науково-технічні, проєкти  та розробки **** 

(прикладні дослідження). 
- х - х - х 

2.6. Науково-дослідні роботи молодих учених 

НАН України (фундаментальні дослідження). 
1 х - х 35.000 х 

2.7. Наукові гранти дослідницьких лабораторій (груп): - х - х - х 

фундаментальні дослідження; - х - х - х 

прикладні дослідження. - х - х - х 

2.8. Інфраструктурні програми ***** 

(прикладні дослідження). 
- х - х - х 

3. Відомча тематика 23 - 7 - 33822.085 - 

3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових 

наукових програм відділень НАН України 

(фундаментальні дослідження). 
3 х 3 х 8327.174 х 

3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що 

фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 . 
19 х 4 х 24050.568 х 

3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась 

за бюджетною програмою 6541030 . 
1 х - х 1444.343 х 

4. Пошукова тематика - х - х - х 
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4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною 

програмою 6541030 (фундаментальні дослідження). 
- х - х - х 

4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною 

програмою 6541030 (прикладні дослідження). 
- х - х - х 

5. Договірна тематика х 1 х 1 х 165.000 

5.1. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та 

контрактів із вітчизняними та іноземними замовниками 

 (фундаментальні дослідження). 

х 1 х 1 х 165.000 

5.2. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та 

контрактів із вітчизняними та іноземними замовниками 

 (прикладні дослідження). 

х - х - х - 

5.3. Тематика, що виконувалась за рахунок грантів 

міжнародних та закордонних організацій: 
х - х - х - 

фундаментальні дослідження; х - х - х - 

прикладні дослідження. х - х - х - 

Загалом 27 1 8 7 36252.892 165.000 

 

*  – при відсутності робіт за тією чи іншою тематикою у відповідній комірці ставиться «0»; комірки, що містять «х»,  не заповнюються 

** - цільові програми фундаментальних досліджень НАН України: 

1. «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та 

сільського господарства» на 2020–2024 рр (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 15.02.2021 № 92); 

2. «Розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення» (завдання затверджено 

розпорядженням Президії НАН України від 24.02.2021 № 119); 

3. «Геномні, молекулярні та клітинні основи розвитку інноваційних біотехнологій» на 2020–2024 рр (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН 

України від 29.01.2021 № 60); 

4. «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва» на 2017-2021 рр (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 

24.02.2021 № 118); 

5. «Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень на 2018-2022 роки» (завдання затверджено розпорядженням Президії 

НАН України від 04.02.2021 № 71); 

6. «Участь в новітніх міжнародних проєктах з фізики високих енергій та ядерної фізики» на 2021—2023 рр (завдання затверджено розпорядженням 

Президії НАН України від 31.05.2021 № 282); 

7. «Фізика плазми і плазмова електроніка: фундаментальні дослідження та застосування» на 2020–2022 рр. (завдання затверджено розпорядженням 

Президії НАН України від 11.03.2021 № 143); 

8. «Розвиток вітчизняної радіоастрономії та її інтеграція у сучасні світові мережі радіодосліджень Всесвіту» на 2018-2022 роки (завдання затверджено 

розпорядженням Президії НАН України від 19.01.2021 № 29); 
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9. «Математичне моделювання у міждисциплінарних дослідженнях процесів і систем на основі інтелектуальних суперкомп’ютерних, грід- і хмарних 

технологій» 2021-2025 рр. роки (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 07.04.2021 № 204). 

*** - цільові програми прикладних досліджень НАН України: 

1 «Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки» на 2021-2023 рр (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН 

України від 28.05.2021 № 277); 

2.  Цільова науково-технічна програма оборонних досліджень НАН України на 2020-2024 рр. (завдання затверджено розпорядженнями Президії НАН України: 

від 23.02.2021 № 111, від 31.03.2021 № 193 та від 16.06.2021 № 311); 

3. «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб» на 2019-2023 роки) (завдання затверджено розпорядженням Президії 

НАН України: від 28.01.2021 № 55); 

4. «Науково-технічні проблеми моніторингу стану, оцінювання і подовження ресурсу конструкцій, обладнання та споруд тривалої експлуатації» 

(Ресурс-3) на 2021-2025 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 29.03.2021 № 182); 

5. «Критичні та стратегічні мінеральні ресурси України за умов глобалізації та змін клімату» на 2021-2025 рр. (завдання затверджено 

розпорядженням Президії НАН України від 19.07.2021 № 369); 

6. «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» («Нова енергетика»)» на 2019-2021 рр. 

(завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 16.02.2021 № 95); 

7. «”Розумні” сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій» на 2018-2022 pp. (завдання затверджено розпорядженням 

Президії НАН України від 01.02.2021 №59); 

8. «Матеріали для медицини і медичної техніки та технології їх отримання і використання» на 2017-2021 роки (завдання затверджено розпорядженням 

Президії НАН України від 26.02.2021 № 124); 

9. «Біопаливні ресурси і біоенергетика» на 2018–2022 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 27.01.2021 № 51); 

10. «Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку та раціонального природокористування в 

умовах глобальних змін навколишнього середовища на 2020-2024 роки» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 15.02.2021 № 91); 

11. «Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності» на 2019-2021 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії 

НАН України від 09.06.2021 № 302); 

12. «Становлення нової якості життя» на 2019-2021 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 09.06.2021 № 301); 

13. «Соціокультурний простір України у формуванні національної стратегії: територіальні ідентичності, ідентифікаційні символи, ментальні 

практики» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 28.04.2021 № 239); 

14. «Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 28.04.2021 № 238). 

**** - наукові, науково-технічні, науково-дослідні проєкти: 

1.  Цільовий науковий проєкт НАН України «Геофізичні дослідження літосфери зони зчленування Східно-Європейської та Західно-Європейської 

платформ України у зв’язку з перспективами нафтогазоносності (TESZ)» на 2017–2021 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України 

від 25.03.2021 № 177); 

2.  Цільовий міждисциплінарний проєкт НАН України «Науково-технічні та економіко-екологічні засади низьковуглецевого розвитку України» 

(завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 11.06.2021 № 304); 

8. Науково-технічні проєкти установ НАН України 2021 року (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 20.01.2021 № 31); 

9. Дослідницькі проєкти установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук 2021 року (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН 

України від 15.07.2021 № 358). 

***** – інфраструктурні програми 

1. Програма інформатизації НАН України на 2020-2024 рр.  (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 05.05.2020 №226 ); 

2. Програма наукового приладобудування НАН України на 2020-2024 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 10.02.2021 

№ 82). 
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ІІІ-1. ДАНІ ПРО ВИКОHАHHЯ ДОСЛІДЖЕHЬ І РОЗРОБОК ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ 

СТОРОННІХ ОРГАНІЗАЦІЙ (ЗА ДОГОВОРАМИ ТА КОНТРАКТАМИ В Т.Ч. 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМИ) 

 

Кількість госпдоговорів та 

контрактів, що виконувались 

установою НАН України 

(без включення грантів), од. 

Обсяги фінансування 

тис. грн. 

(без включення 

грантів) 

Частка в 

загальному 

обсязі 

фінансування 

% 

Кількість 

впровад

жених 

розробок 

одиниць Усього У т.ч. на замовлення 

організацій 

Усього У т.ч. 

контрактів з 

іноземними 

замовниками 
м. 

Києва 

Укр

аїни 

Зарубіжжя 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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ІІІ-2. НАУКОВО-ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ІНТЕРЕСАХ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ 

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  

 

 

 

У звітному році зазначена діяльність не проводилась 
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ІV. Використання результатів досліджень у галузях економіки 

ФОРМА ІV-1 

ІV. Дані про створену та впроваджену наукову і науково-технічну продукцію* 

 

одиниць 

Класифікація наукової 

(науково-технічної) 

продукції 

Створено 

продукції 

Впроваджено 

продукції 

Фундаментальні 

дослідження  
Прикладні дослідження  

Фундаментальні 

дослідження  
Прикладні дослідження  

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

За бюджетною програмою 654 1030 

1. Види виробів (прилади і 

системи, пристрої, агрегати, 

установки та їх компоненти; 

лабораторні макети і 

дослідні зразки; хімічні 

речовини, препарати, 

біологічно активні речовини; 

програмні продукти) 

– – – – – – – – 

1.1. з них техніки – – – – – – – – 
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2. Технології – – – – – – – – 

3. Матеріали – – – – – – – – 

4. Сорти рослин та породи 

тварин 
– – – – – – – – 

5. Методи, теорії (в тому 

числі і наукові концепції) 
– – – – – – – – 

6. Інше:         

6.1. Заключні чи 

проміжні звіти 
27 – – – – – – – 

6.2. Монографії (або їх 

глави) 
1 – – – – – – – 

6.3. Підручники, 

посібники, довідники, 

словники 

1 – – – – – – – 

6.4. Рекомендації, 

методичні рекомендації, 

технологічні 

рекомендації, методики, 

технологічні інструкції 

– – – – – – – – 

6.5. Проекти 

законодавчих та 

нормативних актів 

(закон, концепція, 

– – – – – – – – 
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стратегія, стандарт 

тощо) 

6.6. Математичні моделі – – – – – – – – 

6.7. Технічна 

документація, технічні 

умови, стандарт, 

регламент, тощо 

– – – – – – – – 

6.8.Наукові, аналітичні 

доповіді та записки 
– – – – – – – – 

6.9.Експертні (науково-

експертні) висновки 
– – – – – – – – 

6.10. Штами та лінії 

мікроорганізмів, 

культури клітин; 

дослідні та 

експериментальні зразки 

біологічного 

походження, колекції 

– – – – – – – – 

За бюджетною програмою 654 1230 

1. Види виробів (прилади і 

системи, пристрої, агрегати, 

установки та їх компоненти; 

лабораторні макети і 

дослідні зразки; хімічні 

– – – – – – – – 
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речовини, препарати, 

біологічно активні речовини; 

програмні продукти) 

1.1. з них техніки – – – – – – – – 

2. Технології – – – – – – – – 

3. Матеріали – – – – – – – – 

4. Сорти рослин та породи 

тварин 
– – – – – – – – 

5. Методи, теорії (в тому 

числі і наукові концепції) 
– – – – – – – – 

6. Інше:  Х  Х  Х  Х 

6.1. Заключні чи 

проміжні звіти 
1 Х – Х – Х – Х 

6.2. Монографії (або їх 

глави) 
– Х – Х – Х – Х 

6.3. Підручники, 

посібники, довідники, 

словники 

– Х – Х – Х – Х 

6.4. Рекомендації, 

методичні рекомендації, 

технологічні 

рекомендації, методики, 

– – – – – – – – 
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технологічні інструкції 

6.5. Проєкти 

законодавчих та 

нормативних актів 

(закон, концепція, 

стратегія, стандарт 

тощо) 

– – – – – – – – 

6.6. Математичні моделі – – – – – – – – 

6.7. Технічна 

документація, технічні 

умови, стандарт, 

регламент, тощо 

– – – – – – – – 

6.8.Наукові, аналітичні 

доповіді та записки 
– – – – – – – – 

6.9.Експертні (науково-

експертні) висновки 
– – – – – – – – 

6.10. Штами та лінії 

мікроорганізмів, 

культури клітин; 

дослідні та 

експериментальні зразки 

біологічного 

походження, колекції 

– – – – – – – – 

* – дані мають відповідати інформації, що відображається в системі РІТ НОД НАН України 
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ФОРМА IV-2 

Приклади розробок, впроваджених у галузях економіки в 2021 році * 

 

№ 

п/п 

Назва 

розробки 

(автори) 

Призначення Вид 

тематики 

 

Загальне 

фінансування 

за всі роки 

створення 

розробки  

(млн. грн.) 

Показники 

результативності, 

значення для 

галузей 

економіки, 

економічна 

ефективність 

Місце 

впровадження 

 

Дата 

впровадження 

 

Перспективи 

подальшого 

використання 

 – – – – – – – – 

 

*- дані мають відповідати інформації, що відображується в системі РІТ НОД НАН України 
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ФОРМА ІV-3 

Дані про досягнення результативних показників за бюджетною програмою 6541230 у 2021 році* 
 

№ 

з/п 

Показники Кількість Обсяг 

фінансування 

тис.грн. 

 І. затрат    

1 Кількість виконуваних пріоритетних наукових досліджень і 

науково-технічних (експериментальних) розробок 

науковими підрозділами категорії А, всього, у т.ч.: 

1 2100.807 

1.1 фундаментальні наукові дослідження 1 2100.807 

1.2 прикладні наукові дослідження - - 

2 Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких 

лабораторій (груп) молодих вчених 

- х 

3 Кількість наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних)  розробок, які проводяться 

дослідницькими лабораторіями (групами) молодих вчених 

- - 

4 Кількість спільних міжнародних наукових досліджень, які 

проводяться на конкурсній основі 

- - 

5 Проведено ремонтів існуючого наукового обладнання 

(поточні видатки) 

х - 

6 Придбано новітнє та модернізовано існуюче наукове 

обладнання (капітальні видатки) 

х - 

7 Кількість придбаного новітнього обладнання та 

комплектуючих для модернізації існуючого наукового 

обладнання 

- х 

8 Кількість придбаних комплектуючих та витратних 

матеріалів для ремонту наукового обладнання 

- х 

 ІІ. продукту   

1 Кількість публікацій з новими важливими результатами, які 

відповідають міжнародним стандартам високого рівня, в 

наукових виданнях, всього, у т.ч.: 

5 х 
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1.1 в іноземних наукових виданнях 4 х 

2 Кількість завершених науковими підрозділами категорії А 

пріоритетних  наукових досліджень і науково-

технічних(експериментальних) розробок, всього, у т.ч.: 

1 2100.807 

2.1 результати яких  перевищують кращі світові аналоги 1 2100.807 

3 Кількість завершених завдань за спільними міжнародними 

проєктами 

- - 

4 Кількість створеної новітньої науково-технічної продукції 

(нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, 

методів, теорій та інше), всього, у т.ч.: 

1 х 

4.1 при виконанні  наукових досліджень і  науково-технічних 

(експериментальних) розробок науковими підрозділами 

категорії А 

1 х 

5 Кількість впровадженої новітньої  науково-технічної 

продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, 

сортів рослин, методів, теорій тощо) всього,  у т.ч.: 

- х 

5.1 при виконанні наукових досліджень і  науково-технічних 

(експериментальних) розробок  науковими підрозділами 

категорії А 

- х 

    

6 Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та корисні 

моделі 

- х 

* - дані мають відповідати інформації, що відображується у системі РІТ НОД НАН України 
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V. КООРДИHАЦІЯ HАУКОВОЇ ДІЯЛЬHОСТІ, ЗВ'ЯЗКИ З ОСВІТОЮ, РОБОТА З 

НАУКОВОЮ МОЛОДДЮ 

 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини (ІПКіК) НАН України, як і в минулі роки, 

залишається однією з провідних установ у світі по вивченню фундаментальних питань дії 

низьких температур на біологічні об’єкти різного рівня організації та розробці наукових основ 

їх кріозахисту. 

Інститут має тісні зв’язки з Державним підприємством «Міжвідомчий науковий центр 

кріобіології і кріомедицини НАН, НАМН та МОЗ України», яке створено на базі інституту 

(спільний наказ Президії НАН України від 13.03.97 №29, Академії медичних наук України від 

13.03.97 №8 та міністерства охорони здоров'я України від 13.03.97 № 82). Головним завданням 

Центру є використання найбільш вагомих здобутків у галузі фундаментальної та прикладної 

кріобіології і кріомедицини для створення новітніх кріомедичних технологій і їх 

широкомасштабне застосування в медичній практиці України та зарубіжжя. 

Регулярно проводиться робота з науковою молоддю. 

19-20 травня 2021 р. в Інституті відбувся традиційний науковий захід – 45 щорічна 

конференція молодих вчених «Холод в біології та медицині – 2021», яка була організована 

дирекцією, Радою молодих вчених і міжнародною кафедрою ЮНЕСКО з кріобіології при 

Інституті. Конференція проходила в онлайн режимі на базі платформи Zoom.  

Конференція проводилась з метою активізації творчої, інтелектуальної ініціативи 

молодих вчених, підведення підсумків наукової роботи та ознайомлення наукової спільноти з 

результатами наукових робіт молодих вчених, встановлення контактів між вченими. Робочими 

мовами конференції були англійська та українська. На конференцію було представлено 26 тез.  

Крім наукових співробітників та аспірантів Інституту, участь у роботі конференції взяли 

молоді дослідники Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна МОН України, 

ТОВ «Інститут сучасних ветеринарних технологій», с. Черевки, ФГ «Тетяна 2011», с. Черевки, 

Харківського національного медичного університету, Інституту розведення і генетики тварин 

ім. М.В. Зубця НААН, м. Чубинське, ДЗ «Науково-практичного медичного реабілітаційно-

діагностичного центру МОЗ України», м. Костянтинівка, Донецького національного медичного 

університету МОЗ України, м. Лиман Донецька область, Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Харківського державного університету 
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харчування та торгівлі, University of Alberta, Edmonton, Canada, Centro de Investigacion Marina, 

Departamento de Ecoloxia e Bioloxia Animal, Laboratorio de Ecoloxia Costeria (ECOCOST), 

Universidade de Vigo, Vigo, Spain.  

Під егідою кафедри ЮНЕСКО з кріобіології в Інституті постійно проводяться наукові 

семінари для молодих вчених «Journal Club», на яких молоді вчені обговорюють сучасні наукові 

проблеми.  

В межах всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку 11.11.2021 р. в Інституті 

відбулася міні конференція. Співробітники інституту виступили в online режимі з науково-

популярними лекціями: Антон Пуговкін “Про біологічні дослідження на Українській 

антарктичній станції «Академік Вернадський»”; Таїсія Юрчук «Чи є життя після -196ºС»; Яна 

Гвоздюк «Мороз по шкірі – чарівна дія холоду у косметології»; Олександра Шевченко «Кліщі, 

які (не) п’ють кров»; Павло Зубов, Любов Бабійчук «Сучасні методи наукових досліджень в 

медицині та кріобіології». 

Кафедра ЮНЕСКО з кріобіології має такий склад:  

Завідувач кафедри: акад. НАН України, проф. Гольцев Анатолій Миколайович (Харків, 

Україна); 

Координатор кафедри Dr. Barry J. Fuller (University Department of Surgery& Liver 

transplant t Unit, Royal Free& University college School of Medicine, London, UK) (Велика 

Британія). 

Професори кафедри: 

Почесний професор кафедри ; проф. Colin J. Green (Dsc, CEO of International Medical 

Education Trust 2000 (IMET 2000, Великобританія); 

 Професор кафедри: Dr. Roland Fleck (Center for Ultrstructural Imagine, London Great Britain). 

Професор кафедри: Dr. J. Baust (The State university of New York at Binghampton); 

Професор кафедри: Dr. Mericka (Чехія); 

Професор кафедри: Dr. McGann (Канада); 

Професор кафедри: Dr. Shannon N. Tessier,Ph.D. (Center for Engineering in Medicine 

Massachsetts General Hospital &Yarvard Medical School); 

Професор кафедри.Dr. Estefania Paredes Rosendo, Ph.D. (Ecology and Animal Department, 

ECOCOST Lab-University of Vigo, Spain); 

Професор кафедри: проф. Бабійчук Георгій Опанасович, ІПКіК НАН України, Харків, 

Україна); 
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Професор кафедри: Бабійчук Любов Олександрівна (ІПКіК НАН України, Харків, 

Україна); 

Професор кафедри: Петренко Олександр Юрійович (ІПКіК НАН України, Харків, 

Україна); 

Професор кафедри: Гордієнко Ольга Іванівна (ІПКіК НАН України, Харків, Україна); 

Вчений секретар кафедри: Смольянінова Євгенія Іванівна (ІПКіК НАН України, Харків, 

Україна). 

До роботи в рамках діяльності кафедри залучено 21 молодих  вчених та аспірантів 

ІПКіК НАН України. 

 

З 1989 р. на базі ІПКіК НАНУ діє філія кафедри біохімії Харківського Національного 

Університету імені В.Н.  Каразіна, створена відповідно до наказу від 08.12.1989 р № 1601-

11/230. Робота філії кафедри включає читання лекцій студентам 4 курсу співробітником ІПКіК 

НАНУ доктором біологічних наук, професором Петренко О.Ю., проходження практики 

студентами 3-го курсу, виконання курсових і дипломних робіт студентами  4-го і 5-го курсів. 

У 2020/2021 р. студентам 4-го курсу кафедри біохімії прочитано курс лекцій: 

«Стовбурові клітини в біології і медицині». 

У 2021 р. студенти пройшли практику в ІПКіК НАНУ, виконано 1 магістерська дипломна 

робота студентом 5 курсу. 

Найбільш значними результатами цих досліджень було встановлення стійкості до 

оксидативного стресу мезенхімальних стовбурових клітин в складі альгінатних мікрокапсул. За 

матеріалами цих досліджень опублікована 2 наукові роботи. 

Діють двосторонні договори про співробітництво в галузі підготовки наукових кадрів та їх 

виконання у звітному році з: Харківським Національним університетом ім. В.Н.Каразіна, 

Харківською державною зооветеринарною академією, Національним фармацевтичним 

університетом, Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С Сковороди, 

Національним технічним університетом «Харківський Політехнічний Інститут». Згідно 

договорів та звернень: 

Згідно договорів та звернень: 

- виробничу практику пройшли ……... 10 студентів, 

- переддипломну практику пройшли ........10, 

- виконали дипломну роботу …………  10, 

- прийнято на роботу в інститут ……….. не має. 
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На виконання постанови Постанови Президії НАН України від 23.06.99 № 206, 16.02.01 № 

43 та  від 11.04.07 №105, в тому числі за формою ХШ-2, а також щодо виконання 

розпорядження Президії НАН України від 15.05.02 № 295 при вченій раді постійно діє комісія 

по роботі з науковою молоддю на чолі з заступником директора інституту з наукової роботи 

д.б.н. Бабійчуком Г.О. та членами комісії: д.б.н. Петренком О.Ю., д.б.н.Божок Г.А., к.б.н. 

Чернобай Н.А. 

Провідні фахівці інституту займаються викладацькою діяльністю. Академік НАН України 

А.М.Гольцев – читає лекції в Харківській  медичній академії післядипломної освіти. В інших 

вузах м. Харкова викладають д.б.н. Петренко О.Ю., д.б.н. Нардід О.А., д.б.н. Шпакова Н.М., 

д.ф.м.н. Осецький О.І., д.б.н. Гуріна Т.М., кандидати наук Ковальов Г.О., Сукач О.М., Пахомов 

О.В., Божок Г.А., Рогульська О.Ю, Алабедалькарім Н.М., Черкашина Д.В., Рула І.А., Шапкіна 

О.О., Труфанова Н.А., Шило О.В. 

При Відділенні біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України функціонує 

наукова рада з проблеми «Кріобіологія і кріомедицина», в діяльності якої приймають участь 

фахівці інституту: голова наукової ради - акад. НАН України Гольцев А.М., учений секретар - 

Юрченко Т.М. 

 

ФОРМА V-1 

________________________________________________________ 
(назва установи НАН України)  

Окремі чисельні показники співпраці 

із закладами вищої освіти і установами 

Міністерства освіти і науки України (МОН) 

1. Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою 

установою та закладами вищої освіти: 
загальна кількість на 31.12.2021 10 
укладених у звітному році 2 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(назва договору  ( - і в ),  які  укладені у  зв ітному році)  

2. Кількість створених спільно з закладами вищої освіти: 

 філій кафедр 

загальна  кількість на 31.12.2021 1 
створених у звітному році 0 

_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(назва та філії кафедри, створеної у звітному році)  
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 факультетів 

загальна  кількість на 31.12.2021 0 
створених у звітному році 0 

_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(назва закладу вищої освіти та факультету або його філії, створених у звітному році) 

 лабораторій 

загальна  кількість на 31.12.2021 0 
створених у звітному році 0 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(назва закладу вищої освіти та лабораторії, створеної у звітному році)  

 інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо) 

загальна  кількість на 31.12.2021 0 
створених у звітному році 0 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(назва закладу вищої освіти та спільної структури, створеної у звітному році)  

3. Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2020/2021 навчальному році 

проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних 

структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї 

таблиці 

0 

Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2021/2022 навчальному році 

проходять магістерську підготовку у спільних науково-навчальних 

структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї 

таблиці 

(додатково на окремих аркушах вказати назви спеціальностей та 

спеціалізацій, з яких здійснювалася підготовка магістрів) 

0 

4. Кількість наукових тем і проєктів, які у звітному році розроблялись спільно з 

вченими-освітянами 

0 

5. Кількість вчених наукової установи, які у звітному році працювали 

викладачами в системі освіти, всього 

17 

у тому числі:  академіків НАН України 1 

 членів-кореспондентів НАН України 0 

очолюють:  кафедри 0 

 факультети 0 

6. Кількість вчених-освітян, які у звітному році входили до складу 

спеціалізованої вченої ради при науковій установі 

3 

7. Кількість вчених наукової установи, які у звітному році входили до 

спеціалізованих рад при закладах вищої освіти 

4 

8. Кількість студентів, які у звітному році виконували в науковій установі 

дипломні роботи 

10 
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9. Кількість студентів, які у звітному році проходили практику в науковій 

установі 

10 

10. Кількість фахівців з повною вищою освітою, які прийняті на роботу 

у звітному році: 

2 

 з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої академії наук 

учнівської молоді 

 

11. Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році монографій 0 

12. Кількість опублікованих у звітному році: 

 підручників для вищої та 

1 

  середньої школи 0 

 навчальних посібників для вищої та 0 

  середньої школи 0 

13. Кількість наукових співробітників і викладачів закладів вищої освіти і установ 

МОН, які у звітному році підвищували кваліфікацію у науковій установі 

0 

14. Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених у звітному році на 

спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього 

1 

у тому числі:  на здобуття ступеня доктора наук 0 

 на здобуття ступеня кандидата наук 1 
                              на здобуття ступеня доктора філософії 0 
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За вимогами до звіту надаємо у цьому розділі формуХІІІ-2: 

ФОРМА XIII-2 

Окремі чисельні показники,  

що характеризують стан роботи з молодими ученими в 

Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

 (назва установи НАН України ) 

 

1. Кількість молодих учених-стипендіатів станом на 31.12.2021 р.: 

Президента України для молодих учених 3 

Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених - 

НАН України для молодих учених 2 

 

Форми підтримки для молодих учених: 

К-ть премій, 

грантів, стипендій, 

отриманих у 

звітному році 

2 Державні та академічні форми підтримки молодих учених 

Премія Президента України для молодих учених - 

Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в 

галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-

технічних розробок 

- 

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення 

молоді у розбудові України 

- 

Гранти Президента України для підтримки наукових 

досліджень молодих учених 

- 

Гранти Президента України для обдарованої молоді - 

Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам 

молодих вчених НАН України для проведення досліджень за 

приорітетними напрямками розвитку науки і техніки 

 

- 

 

Проекти НДР для молодих учених НАН України 1 

Премія НАН України для молодих учених і студентівзакладів 

вищої освіти за кращі наукові роботи 

- 

Додаткові відомчі теми для молодих учених, які виступали з 

науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України 

 

- 

3. Премії чи стипендії імені видатних учених – колишніх 

співробітників наукової установи 

 

- 

4. Премії, стипендії, гранти для молодих учених, які засновані обласними та 

міськими державними адміністраціями 

 - 
(вказат и назву форми адресної  п ідт римки,  ї ї  розмір ,  ким надана )   

5. Інші форми адресної підтримки молодих учених (що не включалися до 

вищезазначених, у тому числі міжнародні) 

  

- 

 
(вказат и назву форми адресної  п ідт римки,  ким надана,  країна )   
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6 Кількість молодих учених, яких направлено на стажування в установи чи 
організації (із зазначенням їх назви, а також назви установи (організації), 
яка профінансувала стажування): 

 СНД - 

 далекого зарубіжжя: Программа навчання та обміну досвідом 

(Erasmus+) між ІПК і К НАН України та університетом  Vigo 

University “Toralla Marine Science Station”, Іспанія 

1 
 

7. Наявність у науковій установі ради молодих учених і спеціалістів та __є__ 
(є/немає) 

постійно діючої комісії по роботі з молоддю при вченій раді __є__ 
(є/немає) 

8. Кількість проведених організаційних заходів, спрямованих на 

активізацію роботи з науковою молоддю в установі (школи, 

конференції молодих вчених тощо) 

3 

 45-тя щорічна конференція молодих вчених  «Холод в біології та 

медицині - 2021» 

Дні науки – листопад 2021 року 

Зустрічі зі студентами-медиками кафедри Акушерства і гінекології 

ХНМУ. 
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VІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, З'ЇЗДИ ТОЩО  

19-20 травня 2021 р. в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини (ІПКіК) НАН 

України відбувся традиційний науковий захід – 45 щорічна конференція молодих вчених 

«Холод в біології та медицині – 2021», яка організована дирекцією, Радою молодих вчених і 

міжнародною кафедрою ЮНЕСКО з кріобіології при ІПКіК НАН України. Конференція 

проходила в онлайн режимі на базі платформи Zoom.  

Конференція проводилась з метою активізації творчої, інтелектуальної ініціативи 

молодих вчених, підведення підсумків наукової роботи та ознайомлення наукової спільноти 

з результатами наукових робіт молодих вчених, встановлення контактів між вченими. 

Робочими мовами конференції були англійська та українська. На конференцію було 

представлено 26 тез.  

Крім наукових співробітників та аспірантів ІПКіК НАН України, участь у роботі 

конференції взяли молоді дослідники Харківського національного університету ім. В.Н. 

Каразіна МОН України, ТОВ «Інститут сучасних ветеринарних технологій», с. Черевки, ФГ 

«Тетяна 2011», с. Черевки, Харківського національного медичного університету, Інституту 

розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН, м. Чубинське, ДЗ «Науково-практичного 

медичного реабілітаційно-діагностичного центру МОЗ України», м. Костянтинівка, 

Донецького національного медичного університету МОЗ України, м. Лиман Донецька 

область, Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 

Харківського державного університету харчування та торгівлі, University of Alberta, 

Edmonton, Canada, Centro de Investigacion Marina, Departamento de Ecoloxia e Bioloxia Animal, 

Laboratorio de Ecoloxia Costeria (ECOCOST), Universidade de Vigo, Vigo, Spain.  

Під егідою кафедри ЮНЕСКО з кріобіології в Інституті постійно проводяться 

наукові семінари для молодих вчених «Journal Club», на яких молоді вчені обговорюють 

сучасні наукові проблеми.  

11.11.2021 р. у межах всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку в Інституті 

відбулася міні конференція. Співробітники інституту виступили в online режимі з науково-

популярними лекціями: Антон Пуговкін “Про біологічні дослідження на Українській 

антарктичній станції «Академік Вернадський»”; Таїсія Юрчук «Чи є життя після -196ºС»; 

Яна Гвоздюк «Мороз по шкірі – чарівна дія холоду у косметології»; Олександра Шевченко 

«Кліщі, які (не) п’ють кров»; Павло Зубов, Любов Бабійчук «Сучасні методи наукових 

досліджень в медицині та кріобіології».  
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Назва Співорга-

нізатори 

Дата 

проведе

ння 

Місце 

проведенн

я 

Кількість 

учасників (в 

т.ч. з країн 

далекого 

зарубіжжя, з 

країн СНД) 

Загальна 

проблематика; 

Найбільш вагомі 

результати заходу 

(рішення, 

рекомендації, 

зміст резолюції)  

Конференція 

молодих вчених 

«Холод в 

біології та 

медицині» 

Кафедра 

ЮНЕСКО з 

кріобіології  

19-20 

травня 

2021 р. 

ІПКіК 

НАН 

України, 

м. Харків 

85 

(10) 

(1) 

Зберігання 

біооб'єктів, 

використання 

низьких 

температур в 

медицині та 

сільському 

господарстві. 

Обговорено усі 

доповіді. Всі 

виступи молодих 

вчених та 

аспірантів оцінені 

конкурсною 

комісією. 

Підведені 

підсумки конкурсу 

на кращу роботу, 

нагороджено 

переможців.  

 

Інформація про заплановані на 2022 рік заходи, в яких Інститут є організатором: 

Назва 

(Назви заходів навести 

українською, російською 

та англійською мовами) 

Дата 

прове-

дення 

Місце 

 проведення 

Перелік  

Співорганізато

рів 

Посилання на 

веб-сайт 

Інституту або 

конференції 

Щорічне 58-е засідання  

Товариства 

низькотемпературної 

біології (SLTB) 

Ежегодное 58-е заседание   

Общества 

низкотемпературной 

биологии (SLTB) 

The 58
th

 Meeting of the 

Society for Low 

Temperature Biology 

(SLTB)  

13-15 

вересня   

м. Харків Товариство 

низькотемпе-

ратурної 

біології 

(SLTB) 

 

https://www.sltb.i

nfo/meetings# 

https://cryo.org.u

a/ipk_ua/conferen

ces.html 

 

Конференція молодих 

вчених «Холод в біології 

та медицині» 

24 – 25 

травня 

 

Інститут 

проблем 

кріобіології і 

Кафедра 

ЮНЕСКО з 

кріобіології  

www.cryo.org.ua 

https://www.sltb.info/meetings
https://www.sltb.info/meetings
https://cryo.org.ua/ipk_ua/conferences.html
https://cryo.org.ua/ipk_ua/conferences.html
https://cryo.org.ua/ipk_ua/conferences.html
http://www.cryo.org.ua/
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Конференция молодых 

ученых «Холод в 

биологии и медицине» 

Сonference of young 

scientists “Cold in biology 

and medicine”  

 

 

 

 

 

кріомедицини 

НАН України, 

м. Харків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2021 року, зважуючи на карантинні обмеження, загальноінститутських семінарів з 

основних питань фундаментальної і прикладної кріобіології і кріомедицини не проводилось.  

У 2021 р. на засіданнях секцій «Кріобіологія» («Теоретична кріобіологія») та 

«Кріомедицина» були проведені наступні семінари:  

26.01.2021 р. - науковий семінар Головіної Ксенії Миколаївни на тему «Вплив 

консервуючого середовища та озонування на стан еритроцитів людини і барана при 

гіпотермічному зберіганні» (за матеріалами кандидатської дисертації). 

29.06.2021 р.  - науковий семінар Золотька Кирила Миколайовича (наук. кер.: д.мед.н., 

проф. Компанієць А.М.) на тему «Дослідження терапевтичного потенціалу 

кріоконсервованих нейральних та мезенхімальних стромальних клітин на моделі 

інтрацеребрального крововиливу у щурів» (за матеріалами кандидатської дисертації). 

27.10.2021 р. - науковий семінар к.б.н. Землянських Ніни Григорівни на тему 

«Біохімічні аспекти структурно-функціональних змін мембран еритроцитів під впливом 

кріопротекторів і низьких температур» (за матеріалами докторської дисертації).  

10.11.2021 р. - науковий семінар Ходька Олексія Тарасовича на тему «Фазові 

перетворення типу рідина-рідина при зміні параметрів стану в кріобіологічних системах» (за 

матеріалами кандидатської дисертації). 

8.12.2021 р. – науковий семінар Моісєєва Антона Ігоровича на тему «Вплив 

кріоконсервування на морфофункціональні характеристики мультиклітинних сфероїдів з 

перещеплювальної лінії фібробластів L 929» (за матеріалами кандидатської дисертації). 

16.02.2021 р. - семінар В.Ю. Глоби за матеріалами кандидатської дисертації  

«Застосування кріоконсервованих культур клітин та нейротрофічних факторів при 

експериментальній інтравезікальній обструкції». 

24.06.2021 р. - семінар К.О. Побеленського за матеріалами кандидатської дисертації  

«Кріодеструкція щитоподібної залози з дифузною гіперплазією на фоні артеріальної 

гіпертензії (експериментальне дослідження). 

8.09.2021 р. - семінар Ф.В. Гладких за матеріалами кандидатської дисертації 

«Застосування кріоекстракту плаценти для корекції ульцерогенної дії нестероїдних 

протизапальних засобів (експериментальне дослідження).  
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VII. Створення та використання об’єктів права інтелектуальної 

власності 
У 2021 році при виконанні власних наукових досліджень в Інституті було створено і вперше 

використано з соціальним ефектом 7 розробок, в яких є об’єкти інтелектуальної власності. 

Результати наукової діяльності підтверджуються одержаними у 2021 році 8 патентами на 

корисну модель. 

На 31.12.2021 року 94 об’єкта інтелектуальної власності і 1 комп’ютерна програма 

відображені в балансі інституту, як нематеріальні активи. 

Під методичним керівництвом відділу ТТІДІВ складено 13 звітів про патентно-

інформаційні дослідження. 

ІПКіК НАН України має досвід та активно працює у напрямку впровадження та 

практичного застосування результатів науково-дослідних робіт. Результати досліджень, які 

мають практичне використання, як правило, захищаються вітчизняними патентами на 

винахід та корисну модель. Про це свідчать акти впровадження розробок Інституту у 

практику різних установ з отриманням соціального ефекту, серед яких: 

Патент №121556 „Спосіб вакуум фільтрації живців плодово-ягідних культур” і  

патент №136543 „Спосіб відмивання  живців плодово-ягідних культур від кріозахисних 

середовищ” використовуються в ННЦ „ІВіВ ім.В.Є. Таїрова” в науково-практичній та 

освітницькій діяльності щодо фахівців в галузі виноградарства та виноградного 

розсадництва. 

Патент №147022 „Спосіб зниження постгіпотермічного гемолізу еритроцитів 

людини” використовується на кафедрі біотехнології Національного фармацевтичного 

університету при викладанні  дисципліни „Новітні біотехнології виробництва лікарських 

засобів”. 

Патент №135663 „Спосіб денервації барорецепторів дуги аорти в експерименті” 

використовується в навчальному процесі на кафедрі загальної та клінічної патології 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

 

ФОРМА VII-1 

 

Результати 

винахідницької роботи, створення та використання 

об’єктів права інтелектуальної власності у 2021 р. ⃰ 

№ 

п/п 
Назва показників Одиниця 

Кількість 

При

мітк

а 

Вс

ьог

о 

КПКВ

К65410

30 

КПК

ВК65

4123

0 
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1. Подано заявок на реєстрацію винаходів, корисних 

моделей, промислових зразків, всього, у т.ч. до:  заявка 
7 7 -  

1.1. уповноваженого органу у сфері інтелектуальної 

власності України: 

- винаходи  

- корисні моделі 

- промислові зразки 

 

 

7 

- 

7 

- 

- 

 

7 

- 

7 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1.2. патентних відомств нових незалежних держав 

(ННД)** (вказати яких)   
- - -  

1.3. патентних відомств інших іноземних країн 

(вказати яких)  
- - -  

2. Подано заявок на сорт рослин до уповноваженого 

органу у сфері сортів рослин України всього, у 

т.ч.: 

заявка - - -  

 - на реєстрацію прав на сорт з отриманням 

патенту 

 - - -  

        - на реєстрацію прав на поширення сорту з 

отриманням свідоцтва 

 - - -  

3. Зареєстровано винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків, всього, у т.ч. в:  реєстрація  
8 8 -  

3.1. уповноваженому органі у сфері інтелектуальної 

власності України:  
8 8   

 - винаходи  - - -  

 - корисні моделі  8 8 -  

 - промислові зразки  - - -  

3.2. патентних відомств ННД** (вказати яких)  - - -  

3.3. патентних відомств інших іноземних країн 

(вказати яких)  
- - -  

4. Зареєстровано прав на сорт, всього, у т.ч. з 

видачею: 

реєстрація - - -  

 - патенту на сорт рослин  - - -  

 - свідоцтва про реєстрацію сорту  - - -  

5. Укладено договорів на надання права 

користування ОПІВ: 
договір 

- - -  

5.1. Ліцензійний договір про надання виключної, 

одиночної ліцензії на використання винаходів, 

корисних моделей, промислових зразків:  

- в Україні 

- в ННД (вказати яких) 

- в інших країнах (вказати яких) 

договір  

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

5.2  Ліцензійний договір про надання невиключної 

ліцензії на використання винаходів, корисних 

моделей, промислових зразків: 

- в Україні  

- в ННД (вказати яких) 

- в інших країнах (вказати яких) 

договір  

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 
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5.3. Договір на передачу ноу-хау: 

- в Україні 

- в ННД (вказати яких) 

- в інших країнах (вказати яких) 

договір  

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 5.4. Ліцензійний договір (авторській договір) на 

використання комп’ютерних програм, баз даних та 

інших об’єктів авторського права: 

договір 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 - в Україні 

- в ННД (вказати яких) 

- в інших країнах (вказати яких) 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

5.5. Ліцензійні договори на використання 

торговельних марок: 

- в Україні 

- в ННД (вказати яких) 

- в інших країнах (вказати яких) 

договір - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

5.6. Ліцензійні договори на використання сортів 

рослин: 

- в Україні 

- в ННД (вказати яких ) 

- в інших країнах (вказати яких) 

договір - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

6. Складено звітів про патентні дослідження звіт 13 12 1  

7. Подано заявок на реєстрацію торговельних марок: заявка - - -  

 - в Україні 

- в ННД (вказати яких) 

- в інших країнах (вказати яких) 

 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

8. Зареєстровано торговельних марок: реєстрація - - -  

 - в Україні 

- в ННД (вказати яких) 

 в інших країнах (вказати яких) 

 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

9. Кількість авторів заявок на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, сорти рослин 

автор 19 19 -  

10. Кількість зареєстрованих ОПІВ установи, на які є 

чинні майнові права, засвідчені: 
 

    

 - патентом на винаходи патент 15 15 -  

 - патентом на корисні моделі патент 76 76 -  

 - патентом (свідоцтвом)  на промислові 

зразки 
свідоцтво 

(патент) 

- - -  

 - патентом на сорти рослин патент - - -  

 - свідоцтвом на сорти рослин свідоцтво - - -  

 - свідоцтвом на торговельні марки свідоцтво 3 3 -  

10
1
 Кількість створених в науковій установі наступних 

ОПІВ, на які є чинні майнові права 
 

1 1 -  

 - комп’ютерні програми  1 1 -  

 - бази даних  - - -  

 - інші об’єкти авторського права  - - -  

 - комерційні таємниці  - - -  

 - ноу-хау  - - -  
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11. Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, 

створених в установі у звітному році та попередніх 

роках, що використані у звітному році: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1

. 

винаходів, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або організаціями, 

яким надано (передано) установою право 

користування; 

- використано установою при випуску та реалізації 

дослідної партії продукції та/або послуг; 

- використано у власній науковій діяльності 

установи. 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

11.2

. 

корисних моделей, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або організаціями, 

яким надано (передано) установою право 

користування; 

- використано установою при випуску та реалізації 

дослідної партії продукції та/або послуг; 

- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

11.3

. 

промислових зразків, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або організаціями, 

яким надано (передано) установою право 

користування; 

- використано установою при випуску та реалізації 

дослідної партії продукції та/або послуг; 

- використано у власній науковій діяльності 

установи. 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

11.4

. 

торговельних марок, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або організаціями, 

яким надано (передано) установою право 

користування; 

- використано установою при випуску та реалізації 

дослідної партії продукції та/або послуг; 

- використано у власній науковій діяльності 

установи. 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

11.5

. 

ноу-хау, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або організаціями, 

яким надано (передано) установою право 

користування; 

- використано установою при випуску та реалізації 

дослідної партії продукції та/або послуг; 

- використано у власній науковій діяльності 

установи. 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 
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11.6

. 

сортів рослин, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або організаціями, 

яким надано (передано) установою право 

користування; 

- використано установою при випуску та реалізації 

дослідної партії продукції та/або послуг; 

- використано у власній науковій діяльності 

установи. 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

11.7

. 

комп`ютерних програм та баз даних, разом: 

в тому числі: 

- використано підприємствами або організаціями, 

яким надано (передано) установою право 

користування; 

- використано установою при випуску та реалізації 

дослідної партії продукції та/або послуг; 

- використано у власній науковій діяльності 

установи. 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

- 

1 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

12. Кількість наукових та інженерно-технічних 

працівників 
особа 

164 - -  

13. Кількість працівників підрозділу з питань 

трансферу технологій, інноваційної діяльності та 

інтелектуальної власності 

особа 

4 - -  

 

 

 

Зав.відділом ТТІДІВ 
Фоменко Л.П. 

• При змішаних  видах угод , а також  угодах про будівництво, технічну допомогу, поставку 

приладів, обладнання та  матеріалів, проведення НДДКР тощо угоди відносяться до типів 

угод 5.1-5.6, якщо у зазначених договорах спеціально виділяється ліцензійна частина з 

зазначенням істотних умов ліцензійних угод відповідно до ст. 1109 Цивільного кодексу 

України, причому передача відповідного об’єкта  інтелектуальної власності має основне 

значення при укладанні угоди (винахід, корисна модель, промисловий зразок, товарний 

знак, ноу-хау, об’єкт  авторського  права – комп’ютерна програма  тощо) 

• Разом з річним звітом  згідно з постановою Президії НАН України  від 22.11.2000 № 319 

надаються матеріали  на звання “Винахідник  року  НАН України” , зокрема: 

 клопотання за підписом керівника установи та голови профспілки 

 перелік об’єктів інтелектуальної власності, створених особою, що подається на 

присвоєння  звання, в якому необхідно вказати номери охоронних документів, 

одержаних на об’єкти права інтелектуальної власності,  відомості про результати 

використання об’єктів права інтелектуальної власності (рік і місце використання). 

 

* дані мають відповідати інформації, що відображається в системі РІТ НОД НАН України. 

 

** Нові незалежні держави: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Естонія, Грузія, Казахстан, 

Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, 

Узбекистан. 
 

ФОРМА VII-2 

Договори на використання об’єктів права інтелектуальної власності 

 

Номер,  дата 

договору 

Вид договору, 

 Вид ОПІВ, 

Номер 

охоронного 

документа  

(якщо є) 

Фірма-

ліцензіат, 

країна; 

дата 

 

Ліцензіар 

Надходження 

коштів за договором 

у звітному році, 

тис. грн. 

Примітка 
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Вид охоронного 

документа, 

Патентне 

відомство, 

Предмет договору 

укладання 

договору; 

строк дії 

- - - - Всього У тому 

числі 

роялті 

- 

 

 
ФОРМА VII-3 

Заявки на реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності 

  

№№ 

п/п 

Вид об’єкта права 

інтелектуальної власності 

Номер, дата  заявки Заявник (и)  Примітки 

1 Корисна модель 

Спосіб одержання препарату 

суспензії клітин плаценти 

 З.№ u2021 01653 

 29.03.2021 

ІПКіК НАН 

України 

 

2 Корисна модель 

Спосіб повільного 

охолодження біологічних 

об’єктів  

 З.№ u2021 02034 

 19.04.2021 

ІПКіК НАН 

України 

 

3 Корисна модель 

Спосіб підвищення рівня 

експресії антигену  СД-25 на 

СД
+ 

  

Т-регуляторних клітинах 

 З.№ u2021 02813 

 28.05.2021 

ІПКіК НАН 

України 

 

4 Корисна модель 

Спосіб кріоконсервування 

мононуклеарів кісткового 

мозку 

 З.№ u2021 03139 

 08.06.2021 

ІПКіК НАН 

України 

 

5 Корисна модель 

Пристрій для повільного 

охолодження біологічних 

об’єктів  

 З.№ u2021 03242 

 10.06.2021 

ІПКіК НАН 

України 
 

6 Корисна модель 

Спосіб оцінки токсичності 

наночастинок сполук 

ортованадату 

 З.№ u2021 03585 

 22.06.2021 

ІПКіК НАН 

України 
 

7 Корисна модель 

Спосіб кріоконсервування 

еритроцитів 

 З.№ u2021 06223 

05.11.2021 

ІПКіК НАН 

України  

 

ФОРМА VII-4 

Державна реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності 

 

№№ 

п/п 

Вид об’єкта права 

інтелектуальної власності 

Дата державної 

реєстрації (публікації 

відомостей про 

державну реєстрацію), 

номер патенту 

(свідоцтва)   

Заявник(и)  Примітки 

1. Корисна модель 06.01.2021р. Бюл.№1 ІПКіК НАН  
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Спосіб стандартизації 

розмірів тривимірних 

сфероїдів з фібробластів 

№145824 

 

 

України 

 

2. Корисна модель 

Спосіб зниження 

постгіпертанічного гемолізу 

еритроцитів людини 

07.04.2021р. Бюл.№14 

№147022 

 

 

ІПКіК НАН 

України 

  

3. Корисна модель 

Спосіб кріоконсервування 

іммобілізованих клітин 

дріжджів Saccharomyces 

cerevisiae 

 

07.04.2021р. Бюл.№14 

№147042 

 

 

 

 

ІПКіК НАН 

України 

 

 

 

 

 

 

4. Корисна модель 

Спосіб підготовки устриць 

Crassostrea  gigas до 

тривалого гіпотермічного 

зберігання 

 

12.05.2021р. Бюл.№19 

№147490 

 

 

ІПКіК НАН 

України 

 

 

 

5. Корисна модель 

Спосіб одержання препарату 

суспензії клітин плаценти 

25.08.2021р. Бюл.№34 

№148592 

 

 

 

ІПКіК НАН 

України 

 

 

  

6. Корисна модель 

Спосіб повільного 

охолодження біологічних 

об’єктів  

22.09.2021р. Бюл.№38 

№148833 

 

 

ІПКіК НАН 

України 

 

  

7. Корисна модель 

Спосіб оцінки токсичності 

наночастинок сполук 

ортованаду 

10.11.2021р. Бюл.№45 

№149373 

 

ІПКіК НАН 

України 

 

  

8. Корисна модель 

Спосіб кріоконсервування 

мононуклеарів кісткового 

мозку 

10.11.2021р. Бюл. №45 

№149361 ІПКіК НАН 

України 

  

 

Директор Інституту        Петренко О.Ю. 

професор 
ФОРМА VII-5 

Дані щодо обліку нематеріальних активів  

 

№

/

№ 

Показник 
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о
р
и

сн
і 

м
о
д

ел
і 

П
р
о
м

и
сл

о
в
і 

 з
р
аз

к
и

 

Т
о
р
го

в
ел

ь
н

і 
м

ар
к
и

 

С
о
р
ти

 
р
о
сл

и
н

 

К
о
м

п
’ю

те
р
н

і 
п

р
о
гр

ам
и

 
(с

тв
о
р
ен

і 
в
 

у
ст

ан
о
в
і)

 
Б

аз
и

 
д

ан
и

х
 

(с
тв

о
р
ен

і 
в
 

у
ст

ан
о
в
і)

 
Ін

ш
и

й
 

о
б

’є
к
т 

ав
то

р
сь

к
о

го
 п

р
ав

а 
(с

тв
о
р
ен

и
й

 в
 

у
ст

ан
о
в
і)
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К
о
м

ер
ц

ій
н

і 
та

єм
н

и
ц

і 
Р

а
зо

м
 

1

. 

Кількість 

нематеріальни

х активів, що 

відображені в 

балансі, всього 

15 76 - 3 - 1 - - - - 95 

2

. 

в тому числі 

відображені у 

- 8 - - - - - - - - 8 
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балансі у 

звітному році 

 

Головний бухгалтер  ______________  Дудіна Т.П. 

 
ФОРМА VII-6 

Дані щодо виплати винагороди винахідникам, авторам 

у 2021 р. за використання об’єктів права інтелектуальної власності  

 

№ №  

п/п 

Показник  Обсяг коштів,   

 грн. 

1. Разом __ 

2. Обсяг винагороди, що сплачено науковою установою 

працівникам установи – творцям об’єктів права інтелектуальної 

власності (ОПІВ) (винахідникам, авторам промислових зразків, 

тощо) за використання ОПІВ, права на які передані установою 

іншим організаціям за ліцензійними та іншими договорами  

 

__ 

 

2.1. В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх 

складовими  

__ 

3. Обсяг коштів, що сплачено науковою установою працівникам 

установи – творцям ОПІВ за використання ОПІВ при випуску та 

реалізації установою дослідної партії продукції та/або послуг 

__ 

3.1. В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх 

складовими 

__ 

 

Головний бухгалтер   _______________________________ Дудіна Т.П. 
ФОРМА VII-7 

Працівники підрозділу з питань трансферу 

технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності* 

 

№ № 

п/п 

П.І.П Посада Примітки 

1. Крішталь Алла 

Василівна провідний інженер 

 

2. Ломако Світлана 

Вікторівна провідний інженер 

 

3. Павлюченко Людмила 

Олексіївна технік 

 

Керівник 

підрозділу 

(контактна 

особа) 

Фоменко Людмила 

Павлівна 

завідувач відділу Контактні дані керівника 

підрозділу (контактної 

особи), 

тел.: (057) 373-41-43 

e-mail: 
* Якщо обов’язки із здійснення діяльності покладено на окремого працівника, наводяться дані стосовно 

зазначеного працівника. 
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VІІІ. ВИДАВHИЧА ДІЯЛЬHІСТЬ 

У 2021 році за бюджетною програмою 6541030 була опублікована одна 

монографія під редакцією співробітника інституту д.м.н. Є.І. Лєгача та один підручник 

за авторством к.б.н. Пахомова О.В.   

Біологія. Охорона здоров’я    

F. E.I. Legach
1
, K.S. Sharov

2
 (eds). SARS-CoV-2 and Coronacrisis. Epidemiological 

Challenges, Social Policies and Administrative Strategies. - Singapore. Springer Nature 

Singapore. 2021.- 382 c (32,23 обл.-вид. арк..).-  ISBN: 978-981-16-2604-3; ISBN: 978-981-

16-2605-0 (eBook) http://doi.org/10.1007/978-981-16-2605-0 

1
Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of 

Sciences of Ukraine 
2 

Koltzov Institute of Developmental Biology of Russian Academy of Sciences, Moscow, 

Russia  

 

COVID-19 pandemic caused dramatic impact on all sides of life. Let us all be frank, 

people and healthcare systems across the globe were unprepared to such enormous stress. 

Considerable threat to people in many countries was caused not only by the SARS-CoV-2 

pathogen itself, but also by an inadequate response to it: administrative flaws, organizational 

confusion, lack of comprehensive public coverage, effects of governmental officials’ pressure, 

exaggerated and usually highly misleading information in media, shortages of medications and 

individual protective units, etc. In the book, studying European experience, we are aimed at 

formulating strategies how to further counteract COVID-19 threat in a most effective way.  

We use an innovative approach of combining both epidemiological and sociological 

analysis, as the very problem is mainly an issue of correct governance. No vaccine is ready yet 

and many antivirals turned out to be ineffective, so the methods of struggling COVID-19 

concern administrators to the same extent as clinicians. 

A team of authors from across Europe summarizes their experience and knowledge useful 

for containing SARS-CoV-2. 

The book may be useful for administrators of different levels involved in counteracting 

COVID-19, surveillance professionals, clinicians and researchers specialized in epidemiology, 

microbiology and infectious diseases. 

The Editors are sure that sharing our different experience would help to elaborate 

necessary strategies, protocols and principles that may be applied in the future to avoid dramatic 

consequences of not only COVID-19, but also any possible epidemiological hazards for people 

and medicine. 

http://doi.org/10.1007/978-981-16-2605-0
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Пандемія COVID-19 негативно вплинула на життя людей. Суспільство та система 

охорони здоров’я всіх країн не були готові до такого стресу. Згубного впливу на світ 

спричинив не лише збудник SARS-CoV-2, а й неадекватна реакція на нього людей: 

адміністративні недоліки, організаційна плутанина, відсутність всебічного висвітлення 

проблеми, тиск урядовців, перебільшена і недостовірна інформація в ЗМІ, дефіцит ліків та 

засобів індивідуального захисту тощо. У монографії на основі європейського досвіду ми 

узагальнили наявні засоби боротьби з цією хворобою.  

Для новаторського підходу до вирішення цієї проблеми ми поєднали 

епідеміологічний та соціологічний аналізи. На сьогодні вакцини ще немає, і багато 

противірусних засобів виявилися неефективними, тому методи боротьби з COVID-19 

хвилюють як посадовців, так і клініцистів.  

Команда авторів з усієї Європи узагальнює свій досвід і знання, корисні для 

стримування SARS-CoV-2.   

Книга може бути буде цікавою для посадовців різних рівнів, які займаються 

протидією COVID-19, спеціалістів з нагляду, клініцистів та дослідників, які 

спеціалізуються на епідеміології, мікробіології та інфекційних захворюваннях.  

Редактори впевнені, що обмін досвідом допоможе розробити необхідні стратегії, 

протоколи та принципи лікування, які можуть бути застосовані в майбутньому для 

уникнення наслідків не лише COVID-19, а й будь-яких можливих епідеміологічних 

небезпек для суспільства.  

 

Біологія,  природничі науки  

O.V. Pakhomov
1,2

, E.R. Grabovetskaya
2
, N.D. Kabus

2
. Foundations of bioorganic 

chemistry: textbook.-  Kharkiv: FOP Brovin O.V., 2021. – 150 p (17,44 ум. друк. арк).- 100 

прим.- ISBN 978-617-8009-27-4 

1
Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of 

Sciences of Ukraine 
2 

Private Institution of Higher Education “Kharkov International Medical University”   

 

The textbook includes basic topics in Bioorganic chemistry: the structure and chemical 

properties of biologically active compounds – carbohydrates, carboxylic acids and their 

functional derivatives, lipids, α-amino acids, peptides, proteins, biologically active heterocycles, 

nucleosides, nucleotides, and nucleic acids. The current concepts on the theoretical fundamentals 

of electronic structure and reactivity of the main classes of bioorganic compounds  are presented. 
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Much attention is paid to the biological activity of organic substances. The textbook is intended 

for the students of medicine, dentistry and biology department.  

У підручнику розглянуто основні теми з біоорганічної хімії: будова та хімічні 

властивості біологічно активних сполук – вуглеводів, карбонових кислот та їх 

функціональних похідних, ліпідів, α-амінокислот, пептидів, білків, біологічно активних 

гетероциклів, нуклеозидів, нуклеотидів, нуклеїнових кислот. Автори представили сучасні 

уявлення про теоретичні основи електронної будови та реакційної здатності основних 

класів біоорганічних сполук. Особлива увага приділяється біологічній активності 

органічних речовин. Підручник призначений для студентів кафедри медицини, 

стоматології та біології. 

 

Інститут видає журнал «Проблеми кріобіології і кріомедицини» українською та 

англійською мовами. У цьому році журнал «Проблеми кріобіології і кріомедицини» згідно 

з базою даних SCOPUS має наступні рейтинги CiteScore -0.4, SJR – 0.189, SNIP – 0.264, 

Medicine (miscellaneous) – Q4, Scopus H-index – 4.  

Також Інститут разом із ХМАПО та Харківським медичним товариством є 

співзасновником «Міжнародного медичного журналу», який індексовано Index Copernicus 

та  отримав категорію «B».  

Нового журналу у звітному році не започатковано.  

 

Загальна кількість статей в наукових журналах, збірниках, статей упорядників,  

передмов          –  131 

в тому числі в Україні         96 

в зарубіжних виданнях, включаючи країни СНД     – 35 

кількість статей в препринтах        –  - 

Кількість тез доповідей      – 203 

(із них  88  зарубіжних)  

Кількість  патентів        – 8  
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                 ФОРМА VIII-1 

 

Загальні показники друкованої продукції установи 

Монографії 

Підручники, 

навчальні 

посібники, 
кількість 

Довідники, 

науково-

популярна 

література, 
кількість 

Опубліковані 

брошури, 

рекомендації, 

методики, 
кількість 

Статті, кількість 

Тези, 
кількість Кількість 

Обсяг 
(обл.-

вид. 

арк.) 

у вітчизняних 

виданнях 

у зарубіжних 

виданнях 
у препринтах 

у наукових фа-

хових журналах 

(вітчизняних і 

зарубіжних), що 

входять до між-

народних баз 

даних 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 32,23 1 - - 96 35 - 86 203 

ФОРМА VIII-2 

Показники книжкових видань установи 

Видавництво 

«Наукова думка» 

Видавничий дім 

«Академперіодика» 
Інші видавництва Поза видавництвами Зарубіжні видавництва 

кількість 

обсяг 

(обл.-вид. 

арк.) 

кількість 

обсяг  

(обл.-вид. 

арк.) 

кількість 

обсяг  

(обл.-вид. 

арк.) 

кількість 

обсяг  

(обл.-вид. 

арк.) 

кількість 

обсяг  

(обл.-вид. 

арк.) 

  - - 1 17,44 (ум.-

друк. арк.) 

- - 1 32,23 

ФОРМА VIII-3 

Показники книжкових видань, надрукованих поза видавництвами (відомча література) 

Вид видання Кількість назв Обсяг, обл.-вид. арк. 
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Монографії - - 

Збірники наукових праць  - - 

Препринти - - 

Примітка: детальні роз‘яснення щодо заповнення форм VIII 1-3 

можна знайти за адресою http://www.publications.nas.gov.ua (розділ «консультації»
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ФОРМА VIII-4 

Публікації установи у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних 

Вид 

публікації 
Публікація 

Код 

бюджетної 

програми, в 

межах якої 

підготовлена 

публікація 

Наукометрична 

база даних, в 

якій 

проіндексовано 

журнал 

Квартіль  

наукового 

журналу (Q) 

для статей 
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in press 

електр. версію статті буде розміщено 

наприкінці року 

Стаття Моісєєв А.І., Божок Г.А., 

Коваленко І.Ф., Гордієнко 

О.І. «Визначення 

оптимального режиму 

кріоконсервування для 

сфероїдів, отриманих з 

клітин лінії L929 на різних 

строках культивування». 

Біофізичний вісник. N46  

(2021) in press 

6541030  Scopus   https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk 

 

електр. версію статті буде розміщено 

наприкінці року 

Стаття  Алабедалькарім Н.М., 

Берест В.П., Моісєєва Н.Н., 

Божок Г.А., Бондаренко 

Т.П. Вплив граміцидину С 

на морфологічні та 

проліферативні властивості 

клітин лінії l929 // 

Біофізичний вісник. N 46 

(2021) in press 

6541030 Scopus  https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk 

 

електр . версію статті буде розміщено 

наприкінці року 

Розділ 

монографії 

Buriak, I., Elliott, G., Fleck, 

R., Fuller, B., Glasmacher, 

B., Goltsev, A., Gryshkov, 

O., Guibert, E., Hagedorn, J., 

Juan de Paz, L., Mutsenko, 

V., Petrenko, A., Petrenko, 

Y., Rittinghaus, T., Robert, 

6541030 Scopus   

https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk
https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk
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M., Leal-Marin, S., Stacey, 

G., Trufanova, N. 

Preservation and Storage of 

Cells for Therapy: 

Fundamental Aspects of Low 

Temperature Science. In: 

Gimble J.M., Marlot D., 

Oreffo R.O.C., Wolbank S., 

Redl H. (eds.) Tissue 

Engineering and 

Regeneration. Cell 

Engineering and 

Regeneration. Springer (in 

press) 

Розділ 

монографії 

Acker, J., Bondarovych, M., 

Brunotte, R., Buriak, I., 

Fuller, B., Glasmacher, B., 

Goltsev, A., Gregor, J., 

Gryshkov, O., Herrity, K., 

Honegrová, B., Hunt, C., 

Jandová, M., Johnstone, B., 

Kilbride, P., Lánská, M., 

Mann, J., Měřička, P., 

Musall, K., Mutsenko, V., 

Mykhailova, O., Petrenko, 

Y., Radocha, J., Sherry, A., 

Stacey, G., Štěrba, L., 

Vokurková, D., William, N., 

Woods, E. Preservation and 

Storage of Cells for Therapy: 

Current Applications and 

Protocols. In: Gimble J.M., 

Marlot D., Oreffo R.O.C., 

Wolbank S., Redl H. (eds.) 

6541030 Scopus   
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Tissue Engineering and 

Regeneration. Cell 

Engineering and 

Regeneration. Springer (in 

press) 

Збірник 

наукових 

праць  

Polivanova, O. & Bobrova, 

O. & Falko, O. & Lipina, O. 

& Chyzhevskyi, V.. (2021). 

Preliminary Observations on 

the Effect of Fullerene and 

Cerium Oxide Nanoparticles 

on Phase Transitions of 

Aqueous DMSO Solutions. 

In book: 8th European 

Medical and Biological 

Engineering Conference. 

Springer. (pp.218-222) 

6541030 Scopus  DOI: 10.1007/978-3-030-64610-3_25 
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Форма VIII-5 

Дані для анкети Національної ради України з питань розвитку науки і технологій 

Наукова/науково-технічна продукція і науково-публікаційна активність. 

Кількість публікацій 2021 рік 

у фахових виданнях категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України 

у інших наукових періодичних виданнях 
26 

2 

Монографій, виданих у монографічних серіях, що індексуються наукометричними базами Web 

of Science та/або Scopus 
 

__ 

Розділів монографій 

- всього 

- з них, видані: в Україні / за кордоном 

- з них, виданих у монографічних серіях, що індексуються наукометричними базами Web 

of Science та/або Scopus 

 

2 

                         2 (за кордоном) 

2 

 

 

Видавнича активність. 

Кількість працівників установ НАН України, які є 

- членами редколегій періодичних видань, що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science (з найменуванням 

періодичних видань та відповідних інтернет-посилань): 

Кількість працівників 

установ 

Найменування періодичних видань, що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science 

та відповідні інтернет-посилання на сторінку зі складом редакційної колегії 

10 

 

 

1 

 

 

1 

Problems of Cryobiology and Cryomedicine  

http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/about/editorialTeam  

 

CryoLetters  

http://www.cryoletters.org/editorial_board/editorial_board.htm  

 

Біофізичний вісник  

https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/about/editorialTeam  

http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/about/editorialTeam
http://www.cryoletters.org/editorial_board/editorial_board.htm
https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/about/editorialTeam
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- членами редколегій провідних закордонних видавництв або редакторами монографій, збірок праць і т. ін., що вийшли в світ 

у таких видавництвах (вказати найменування видавництв та відповідні інтернет-посилання): 

Кількість працівників 

установ 
Найменування видавництв та відповідні інтернет-посилання 

-   -  
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ІХ. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

1. В рамках основних напрямів наукової діяльності,  серед яких є: дослідження 

механізмів кріоушкоджень, кріозахисту, природної стійкості біологічних об’єктів до холоду та 

їх репарації після дії холоду;  створення ефективних засобів штучного кріозахисту біологічних 

систем різного рівня організації та на їх основі розробка технологій кріоконсервування  

біологічних  об’єктів та технічних засобів їх реалізації;  застосування гіпотермії, кріотерапії та 

кріоконсервованих біологічних об’єктів у лікуванні різних захворювань;  клітинна і тканинна 

терапія, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини HАH України веде співробітництві з 

інститутами  та науковими центрами Азербайджану, Словаччини, Чехії, Вірменії, Болгарії, 

Великої Британії, Іспанії, США, Німеччини. 

 

2. Відомості про працівників Інституту проблем  кріобіології і кріомедицини НАН України, 

які виїхали та виїжджали за межі України в 2021 р. 

 

Погожих О.Г. – молодший науковий співробітник відділу КСР до Медичного 

університету (м. Ганновер, Німеччина) з 26 вересня 2020 р. по 31 серпня 2121 р. згідно з угодою 

без збереження зарплати для виконання науково-дослідної діяльності. 

Погожих Д.М. – молодший науковий співробітник відділу кріобіофізики до Медичного 

університету (м. Ганновер, Німеччина) з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. згідно з угодою без 

збереження зарплати для виконання науково-дослідної діяльності. 

Холодний В.С. – науковий співробітник відділу НТК до університету Південної Чехії у 

Чеських Будейовіцях м. Водняне (Чеська республіка) з 01.01.2021 р. по 01.12.2021 р. згідно з 

угодою без збереження зарплати для виконання науково-дослідної діяльності. 

Кірошка В.В. – старший науковий співробітник відділу кріоендокрінології до 

Медичного центру Кфар Касем (Ізраїль) з по 01.07.2020 року  по 01.07.2121 року та  до Freeze 

Cryogenics LTD (Ізраїль) з 01.07.2021 року по 01.07.2022 року згідно з угодою без збереження 

зарплати для виконання науково-дослідної діяльності 

Пуговкін А.Ю., в.о. старшого наукового  співробітника лабораторії кріоконсервування 

гамет та ембріонів відділу КСР,  Антарктична станція «Академік Вернадський»,  острів 

Галіндез, Антарктичний півострів. 

Богданюк А.О. – аспірантка відділу КСР,  Морська станція університету Віго (Іспанія), з 

листопада 2021 року по січень 2022 перебуватиме на стажуванні молодих вчених за програмою 

Erasmus+. 

 

3. Протягом 2021 року інститут подавав заявки на отримання наступних грантів: 

- US Government Public Diplomacy Small Grant Program Academic and Education programs 

(від Посольства США в Україні) 

- Merck Research Grants (2 заявки на дослідницькі гранти від фармацевтичної компанії 

Мерк ). 
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Нажаль, проекти не було відібрано. 

 

5. Участь науковців у роботі міжнародних організацій. 

Академік НАН України Гольцев А.М. є членом Європейського товариства 

низькотемпературної біології, а також членом Європейської асоціації ракових досліджень.  

Членом редакційної ради міжнародного журналу “CryoLetters” є професор Петренко 

О.Ю. 

К.б.н., н.с. відділу КПФКіІ Бондарович М.О. є членом Європейської асоціації ракових 

досліджень. 

К.б.н., м.н. відділу кріофізіології Луценко Д.Г. є членом Міжнародного фізіологічного 

суспільства, член  товариства SLTB. 

К.б.н., с.н.с відділу кріофізіології Шило О.В. є членом Федерації Європейських 

суспільств нейронаук, Фізіологічне товариство Великої Британії, Європейського товариства 

досліджень сна. Рецензент журналу Cryobiology та Sleep Research  Online”. 

Професор Гулевський О.К. – член Міжнародного товариства з кріобіології (Society for 

Cryobiology). 

Петрушко М.П., зав.відділом, – член Болгарської спілки ембріологів, член  товариства 

SLTB, ESHRE 

Юрчук Т.О. зав. лабораторією гамет та ембріонів відділу КСР, член товариства Society 

for Cryobiology, член Болгарської спілки ембріологів та ESHRE. 

Ковальов Г.О. є членом товариства Society for Cryobiology. 

 

При інституті проблем кріобіології і кріомедицини Національної Академії Наук України 

функціонує Кафедра ЮНЕСКО з кріобіології, у наступному складі: 

- завідувач кафедри: академік НАН України, проф. Гольцев А.М. (Харків  

Україна); 

- координатор кафедри  ЮНЕСКО, Prof. Barry J. Fuller (University Department of 

Surgery Liver Transplant Unit Royal University College School of Medicine. London. UK) 

(Великобританія); 

- професор кафедри Prof. Colin J. Green Dsc, CEO of International Medical Education Trust 

2000 IMET 2000, Велика Британія); 

- професор кафедри Prof.  J.G. Baust, the  State University of New York at Binghampton 

- професор кафедри: проф. Бабійчук Г.О. (ІПКіК НАН України, Харків, Україна); 

- професор кафедри: Prof.  Mericka (Чехія); 

- професор кафедри: Prof.  McGann (Канада); 

- професор кафедри: Бабійчук Л.О. (ІПКіК НАН України, Харків, Україна); 

- професор кафедри: Петренко О.Ю. (ІПКіК НАН України, Харків, Україна); 

- професор кафедри: Гордієнко О.І. (ІПКіК НАН України, Харків, Україна); 

- професор кафедри: Prof. Roland Fleck (Велика Британія), 

В цьому році долучено нових членів: 
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- Estefania Paredes Rosendo, PhD. (Ecology and Animal Department, ECOCST Lab-University 

of Vigo, Spain); 

- Shannon N. Tessier, PhD (Center for Engineering and Medicine, Massachusetts General 

Hospital   Harvard Medical School USA); 

Ученим секретарем кафедри є Смольянінова Є.І. (ІПКіК НАН України, Харків, Україна). 

Велика увага приділяється встановленому у попередніх роках співробітництву з 

Міжнародним центром післядипломної освіти при кафедрі ЮНЕСКО природничих наук 

Єреванського університету (Вірменія) в рамках програми UNESCO UNІTWIN. В стадії 

розробки знаходиться лекційний та практичний курс с кріомікроскопії.  

Кафедра ЮНЕСКО з кріобіології розширює свою діяльність, розпочавши роботу в 

рамках співпраці з інженерно-дослідницьким центром Національного наукового фонду (США) 

щодо передових технологій збереження біологічних систем (АТР-ВІО).  За цей період прийнято 

участь у 5 воркшопах та проведено 7 zoom  консультацій з керівниками проекту. 

До роботи в рамках діяльності кафедри залучено 19 молодих вчених ІПКіК НАН 

України. 

 

Також в цьому році в рамках роботи кафедри співробітники інституту приймали участь у 

лекційних курсах  та школі із мікроскопії, а саме:  

  

 Training School CLEM, STEM, EDS October 4th - 6th, 2021, virtual event  

25/3/21: 

 Introduction to cryoEM specimen preparation July 26
th

 , 2021 

 International Microscopy Focus Lecture Series October 26th, 2021 

 

У 2021 році співробітники інституту приймали активну участь у конференції Європейського 

товариства с кріобіології SLTB2021 та були відзначені призовими місцями у конкурсі 

доповідей: 

Перше  місце зайняла ст..н.с Рогульська Олена за кращу усну доповідь (відділ кріобіохімії). 

Друге місце у конкурсі за  найкращий постерну доповідь   зайняв відділ холодової адаптації 

та третє місце отримал постер відділу  НТББО у співпраці з відділом кріобіофізики. 

 Усього було представлено 6 доповідей, 3-х співробітників було запрошено у якості 

основних спікерів. 

До того ж,  науковці Інституту приймали найактивнішу участь у форумі міжнародного 

товариства кріобіологів Society for Cryobiology  CRYO2021, було представлено 16 доповідей, 

у тому числі  3 усні. 

 

Крім того, розпочато співпрацю ІПКІК НАН України із Університетом Віго (Іспанія) в 

рамках програм Erasmus+ щодо 3-місячного стажування аспірантів та студентів. ІПКіК 

організував відбір учасників для подорожі, таким чином одна аспірантка Інституту та 2 

студентки ХНУ ім. Каразіна зараз проходять стажування на науковій морській станції 

університету Віго. Наступного року очікуємо прибуття 3 студентів із Іспанії до інституту.   
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Форма ІХ-1 

Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва 

Назва установи, що звітує: Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 
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Виїзди за 

кордон 

 

Прийнято 
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міжнародних 
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ФОРМА ІХ-2 

Відомості про гранти міжнародних та зарубіжних організацій 

 

Подано в 2021 році 

Джерело 

фінансування 

(назва 

конкурсу та 

програми 

українською та  

англійською 

мовами 

відповідно до 

оригінальної 

мови) 

Назва  

заявки  

Керівник 

проєкту від 

установи  

 

Керівник 

проєкту від 

іншої установи 

(якщо є), 

 в тому числі 

зарубіжний  

 

Установи-

партнери, в 

тому числі 

зарубіжні 

Тривалість 

проекту (роки, 

місяці) 

 

 

МОН України 

Проєктна 

пропозиція на 

участь у 

конкурсі 

спільних 

Українсько – 

Чеських 

науково-

дослідних 

проєктів для 

реалізації у 

2021 – 2022 рр. 

 

Application 

form for 

participation in 

the call of the 

joint Ukrainian-

«Кріобіологічний 

профіль 

тривимірних 

сфероїдів 

мезенхімальних 

стовбурових 

клітин»/ 

Cryobiology 

profile of 3D 

mesenchymal stem 

cells spheroids 

 

Петренко 

Олександр 

Юрійович, 

доктор 

біологічних 

наук, 

професор 

Петренко 

Юрій 

Олександрович 

доктор 

філософії  

Інститут 

Експеримент

альної 

Медицини 

Чеської 

Академії 

Наук 

2021-2022  
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czech r&d 

projects  

for the period of 

2021 – 2022 

 

Виконується 

Джерело 

фінансування 

(назва 

українською та  

англійською 

мовами) 

Назва  

проєкту 

(українською та  

англійською 

мовами), його 

тривалість (роки, 

місяці) 

Керівник 

проєкту від 

установи  

 

Координатор 

проєкту  

 

Установи-

партнери, в 

тому числі 

зарубіжні 

Загальна сума 

фінансування  

(у відповідній 

валюті) для 

установи 

Сума 

фінансування в 

2021 році (грн) 

 

Конкретні 

результати 

Проєктна 

пропозиція на 

участь у 

конкурсі 

спільних 

Українсько – 

Чеських 

науково-

дослідних 

проєктів для 

реалізації у 

2021 – 2022 рр. 

 

Application 

form for 

participation in 

the call of the 

joint Ukrainian-

czech r&d 

projects  

«Кріобіологічний 

профіль 

тривимірних 

сфероїдів 

мезенхімальних 

стовбурових 

клітин»/ 

Cryobiology 

profile of 3D 

mesenchymal stem 

cells spheroids 

 

Петренко 

Олександр 

Юрійович, 

доктор 

біологічних 

наук, 

професор 

Петренко Юрій 

Олександрович 

доктор 

філософії 

Інститут 

Експеримент

альної 

Медицини 

Чеської 

Академії 

Наук 

 165 тис. грн  
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for the period of 

2021 – 2022 

 

National 

Science 

Foundation  

Національний 

науковий 

фонд США  

 

Advanced 

technologies for 

the preservation of 

biological systems 

(ATP-Bio) 

Передові 

технології 

збереження 

біологічних 

систем 

Академік 

НАН 

України 

Гольцев 

А.М. 

December 

2020 -2025 

Prof. John 

Bishop 

Університет 

Мінесоти, 

від України   

- Інститут 

проблем 

кріобіології і 

кріомедицин

и НАН 

України, 

кафедра 

ЮНЕСКО з 

кріобіології 

   

Erasmus+ 

Inter-institutional 

agreement 2020-

2022 

between 

universidade de vigo 

(e  vigo01) and 

Institute for 

problems of 

cryobiology and 

cryomedicine of the 

National academy of 

sciences of ukraine 

(ucraína) 

project 2020-1-es01-

ka107-081469 

Міжінститутська 

угода  

(УніверситетВіго 

та ІПКіК НАНУ), 

Академік 

НАН 

України  

Гольцев 

А.М. 

Dr. Estefania 

Paredes 

Rosendo 

University of 

Vigo, Spain 

 

Університет 

Віго, Іспанія 
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проект2020-1-

es01-ka107-

081469 

Угода про 

наукове 

співробітництво 

між НАН 

України та 

Болгарською 

академією наук 

Agreement about 

scientific 

cooperation 

between the 

National 

Academy of 

Sciences of 

Ukraine and 

Bulgarian 

Academy of 

Sciences  

2019-2021 

Кріобіологічне 

вивчення 

стовбурових 

клітин людини  

 

Cryobiological 

study of human 

stem cells  

 

Гольцев 

Анатолій 

Миколайови

ч  

 

Prof. Soren 

Hayrabedyan 

 

Institute of 

Biology and 

Immunology 

of 

reproduction 

of the 

Bulgarian 

Academy of 

Sciences 

25 тис. грн 

 

 

  

ASSEMBLE 

PlusTransnatio

nal access 

(This project 

has received 

funding from 

the European 

Union’s 

Horizon 2020 

research and 

innovation 

programme 

Study of turbot 

(Scophthalmus

maximus) 

spermatozoa 

cryoresistance 

Вивчення 

кріорезистент

ності 

сперматозоїдів 

тюрбо 

(Scophthalmus

maximus)   

Пуговкін 

Антон 

Юрійович,.к

.б.н. 

Dr. Estefania 

Paredes 

Rosendo 

University of 

Vigo, Spain  

 

Університет 

Віго, Іспанія   
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under grant 

agreement No 

730984). 

 

Visegrad+ 

(V4RM)  

 

Bridging the gap 

between science, 

education and 

enterprise in 

regenerative 

medicine 

Петренко 

О.Ю. 

Šárka Kubinová, 

PharmD, Ph.D. 

Чеська 

Республіка: 

Institute of 

Experimental 

Medicine 

CAS, 

Prague, www

.iem.cas.cz 

(Інститут 

експеримент

альної 

медицини 

CAS, Прага, 

www.iem.cas

.cz) 

Угорщина: 

BioTalentum, 

Ltd. Gödöllő, 

www.biotalen

tum.hu 

Польща: 

Mossakowski 

Medical 

Research 

Centre Polish 

Academy of 

Sciences, 

Warsaw, ww

w.imdik.pan.

pl/en (Центр 

медичних 

   

https://www.iem.cas.cz/en/
https://www.iem.cas.cz/en/
http://www.imdik.pan.pl/en/
http://www.imdik.pan.pl/en/
http://www.imdik.pan.pl/en/
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досліджень 

імені 

Моссаковськ

ого 

Польської 

академії 

наук, 

Варшава, 

www.imdik.p

an.pl/en) 

Словаччина: 

Institute of 

Neuroimmun

ology, Slovak 

Academy of 

Sciences, 

Bratislava, w

ww.niu.sav.s

k (Інститут 

нейроімунол

огії 

Словацької 

академії 

наук, 

Братислава, 

www.niu.sav.

sk) 

Україна: 

Institute for 

Problems of 

Cryobiology 

and 

Cryomedicin

e of the NAS 

http://www.niu.sav.sk/
http://www.niu.sav.sk/
http://www.niu.sav.sk/
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Ukraine, 

Kharkiv, ww

w.cryo.org.ua 

(Інститут 

проблем 

кріобіології 

та 

кріомедицин

и НАН 

України, 

Харків, 

www.cryo.or

g.ua) 

 

Україно-

Болгарський 

проект 

Ukrainian – 

Вulgarian joint 

research project 

 

Кріобіологічне 

вивчення 

стовбурових 

клітин людини 

(2019-2021) 

Cryobiological 

studies of human 

stem cells (2019-

2021) 

Академік 

НАН 

України 

Гольцев 

А.М 

Відділ 

міжнародних 

зв’язків 

Президії НАН 

України 

Institute of 

Biology and 

Immunology 

of 

Reproduction  

BAS 

25050 грн   

 

 
 

 

 

http://www.cryo.org.ua/
http://www.cryo.org.ua/
http://www.cryo.org.ua/
http://www.cryo.org.ua/
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ФОРМА ІХ-3 

 

Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами 
 

Країна-

партнер (за 

алфавітом) 

Установа-

партнер 

Тема співробітництва Документ, в 

рамках якої 

здійснюється 

спрівробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати 

Азербайджан Інститут 

Зоології 

Національної 

Академії наук 

Азербайджана 

Організація і 

проведення сумісної 

науково-дослідної і 

науково-методичної 

діяльності  у вивченні 

впливу розроблених 

кормових добавок на 

продуктивність, якість 

і безпеку продукції 

сільськогосподарських 

тварин 

Договір про  

творчу діяльність 

з 2017 р. на  

термін 5 років 

Договір про 

творчу 

діяльність 

тимчасово 

призупинено з 

причин смерті 

відповідального 

виконавця 

Болгарія Інститут 

біології та 

імунології 

репродукції 

імені 

«Академіка 

К.Братанова», 

Болгарська 

Академія 

наук, Софія, 

Болгарія 

Кріобіологічне 

вивчення стовбурових 

клітин людини 

Прямі наукові 

зв’язки і угода з 

2019 р. на 3 роки 

Опубліковано 2 

статті 

Чехія Інститут  

Фізіології і 

Генетики 

Чеської 

Академії 

Наук 

«Міжвідомі 

особливості 

осмотичного тиску 

спермальної плазми  

та їх роль у 

функціонуванні 

сперміїв риб до і після 

кріоконсервування» 

Прямі наукові 

зв’язки і угода з 

01.12.2011 на 

термін до 10 

років 

Результати 

досліджень 

викладено в 

сумісних 

публікаціях 
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ФОРМА ІХ-4 

 

Відомості про чинні угоди (договори) з іноземними партнерами 

 
№ 

пп. 

Країна Установа 

НАН України 

Установа-

партнер (укр.. та 

англ..мовами) 

Назва документа 

(укр.. та 

англ..мовами) 

Термін дії Результати 

1 Велика 

Британія 

Інститут 

проблем 

кріобіології і 

кріомедицин

и НАН 

України 

Центр 

ультраструктурн

их зображень  

(King’s College 

London) 

Меморандум про 

взаємо порозуміння 

5 років Підписано 

меморандум 

Початок роботи щодо 

деталізації основних 

етапів 

2 Болгарія Інститут 

проблем 

кріобіології і 

кріомедицин

и НАН 

України 

Інститут біології 

та імунології 

репродукції 

імені «Академіка 

К.Братанова», 

Болгарська 

Академія наук, 

Софія, Болгарія 

Меморандум про 

взаємо порозуміння 

5 років  Підписано 

меморандум:Початок 

роботи щодо 

деталізації основних 

етапів 

3 Китай Інститут 

проблем 

кріобіології і 

кріомедицин

и НАН 

України 

ООО Dayu 

Runlong 

Technology 

Development 

Меморандум про 

взаєморозуміння 

2 роки Підписано 

меморандум:  

Початок роботи щодо 

деталізації основних 

етапів 

4 Вірменія Інститут 

проблем 

кріобіології і 

кріомедицин

и НАН 

України 

Міжнародний 

центр 

післядипломної 

освіти при 

кафедрі 

ЮНЕСКО 

природничих 

наук 

Єреванського 

університету 

(Вірменія) 

Network on 

kegaroh and 

pjstgraduate 

education in 

biophysics, 

biotechnology and 

environmental 

health 

Меморандум про 

взаємо порозуміння 

Безстроково Підписано 

меморандум: 

Початок роботи щодо 

деталізації основних 

етапів. Проведення 

спільних досліджень 

та підготовка 

фахівців у галузі 

природничих наук 

5 Іспанія Інститут 

проблем 

кріобіології ї 

і 

кріомедицин

и 

Університет  

Віго 

Universidade 

Vigo 

Меморандум про 

взаємо порозуміння 

Безстроково Підписано 

меморандум, 

розпочато 

стажування 
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Х. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У зовнішньоекономічній діяльності у звітному році Інститут участі не приймав. 

ФОРМА Х-1 

Відомості про експорт науково-технічної продукції 

(без урахування грантів) 

№ Предмет 

контракту 

(укр. та 

англ. 

мовами) 

Країна Фірма 

(повна назва 

укр. та англ. 

мовами) 

Надходження 

за 2021 р  

(в грн) 

Термін, 

протягом якого 

виконується 

контракт (роки, 

місяці) 

 

Конкретні 

практичні 

результати 

 - - - - - - 
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ХІ-1. Результати підприємницької діяльності 

 

 

 

У 2021 році підприємницька діяльність не проводилася. 
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ХІІ. ДІЯЛЬHІСТЬ ДОСЛІДHО-ВИРОБHИЧОЇ БАЗИ 

 

Назва підпрприємства: Державне  підприемство"Спеціальне  конструкторсько- 

технологічне  бюро  з  Дослідним  виробництвом  Інституту  проблем  кріобіології  та  

кріомедицини  НАН  України". 

Державне  підприемство"Спеціальне  конструкторсько- технологічне  бюро  з  

Дослідним  виробництвом  Інституту  проблем  кріобіології  та  кріомедицини  НАН  

України" (далі - Підприємство) створено на підставі постанови Бюро Президії НАН 

України від 30 грудня 1985 р. № 623-Б та перебуває у віданні НАН України (далі 

Уповновадений орган управління) і входить до складу Відділення біохімії фізіології і 

молекулярної біології НАН України.  

Відповідно до п .3.1. Статуту, який затверджено розпорядженням Президії НАН 

України від 3.07.2013 р. №468 Підприємство є окремою юридичною особою.  

Відповідно до п. 3.5. Статуту Підприємство має самостійний баланс і 

відокремлене майно, розрахункові рохунки в установах банків, круглу печатку, 

штампи, бланки для ведення діловодства. Підприємство не несе відповідальності за 

забов’язаннями Інституту, а Інститут не несе відповідальність за забов’язаннями 

Підприємства.  

Відповідно до п. 1.5 Статуту науково-методичнє керівництво діяльністю 

Підприємства здійснює Інститут, контроль за фінансово-виробничою діяльністю 

здійснює НАН України. 

Ніякої спільної діяльністі між Інститутом та Підприємством за звітний період не 

було, розробок конструкторсько-технологічної документації, дослідних зразків, 

конструкцій, приладів, технологічних процесів, матеріалів тощо на замовлення 

інституту не проводилося. 
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XІІІ. КАДРИ 

1. Загальна характеристика кадрів (за формою ХІІІ-1-к , що додається) 

2. У звітному році учених інституту до державних академій України  не обрано. 

3.   Показники підготовки наукових кадрів: в наявністі план підготовки докторів і 

кандидатів наук згідно з постановою Президії НАН України від 03.11.2004 № 301.  

У звітному році співробітники інституту захистили дисертації на: 

- здобуття наукового ступеню доктора наук  –  не має, 

- на здобуття наукового ступеню кандидата наук та доктора філософії  –  6 осіб. 

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

 

Вік 

Шифр 

спеціальності, за 

якою захищена 

дисертація 

На здобуття якого  

наукового ступеня  

захищена дисертація 

1 2 3 4 

1. Кулик Володимир 

Володимирович 
31 03.00.19 Кандидат біологічних 

наук 

2. Улізко Павло Юрійович 36 03.00.19 Кандидат біологічних 

наук 

3. Присталов Антон Ігорович 42 03.00.19 Кандидат біологічних 

наук 

1. Чабаненко Олена Олексіївна 28 091 доктор філософії 

2. Гапон Ганна олександрівна 46 091 доктор філософії 

3. Дудецька Галина Вадимівна 44 091 доктор філософії 

4. Отримано ліцензію та права проводження освітньої діяльності на третьому (науково-

освітньому) рівні вищої освіти за відповідними спеціальностями: 091 Біологія та 222 

Медицина, наказ МОН України №1508 л від 09.12.2016 року. 

5. Відомості про роботу аспірантури та докторантури 

Форма навчання прийнято випуск 

З відривом від виробництва 5 4 

Без відриву від виробництва - - 

Випускників аспірантури:  

- прийнятих на роботу до нашого інституту - 1. 

- відряджено у розпорядження інших установ державного сектору - не має.     

- отримали вільне працевлаштування  - 3. 

У звітному році іноземці  в аспірантурі інституту   не навчалися. 

6. Функціонує  спеціалізована вчена рада зі спеціальностей 14.01.35 кріомедицина та 

03.00.19 кріобіологія. У звітному році спеціалізованій вченійа раді захищено: 

- кандидатських дисертацій – 8 

- дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії – 6. 

7. Кількість аспірантів та молодих учених, що отримують стипендії Президента України, 

НАН України – 5 , із них: 
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Назва стипендій Кількість аспірантів Кількість молодих учених 

Стипендія Президента - 3 

Стипендія НАН України - 2 
 

 

8. Наукові співробітники у звітному році на стажування в установа зарубіжних країн не 

направлялись. 

9. Дані про поповнення молодими кадрами, підготовку спеціалістів спільно з закладами 

вищої освіти.  

В наявності є план поповнення молодими фахівцями згідно з постановою Президії 

НАН України від 03.11.2004 № 301, його показники та стан виконання: 

Прийнято Звільнено 

Всього:         2   2 

В тому числі: 

-  за розподілом після закінчення денних відділень вузів  -  - 

-  за розподілом після закінчення аспірантури очної                      

   форми                     1  - 

Діють двосторонні договори про співробітництво в галузі підготовки наукових кадрів 

та їх виконання у звітному році з: Харківським Національним університетом ім. 

В.Н.Каразіна, Харківською державною зооветеринарною академією, Національним 

фармацевтичним університетом, Харківським національним педагогічним університетом 

ім. Г.С Сковороди, Національним технічним університетом «Харківський Політехнічний 

Інститут». Згідно договорів та звернень: 

- виробничу практику пройшли ……... 10 студентів, 

- переддипломну практику пройшли ........10, 

- виконали дипломну роботу …………  10, 

- прийнято на роботу в інститут ……….. не має. 

На виконання постанови Постанови Президії НАН України від 23.06.99 № 206, 

16.02.01 № 43 та  від 11.04.07 №105, в тому числі за формою ХШ-2, а також щодо 

виконання розпорядження Президії НАН України від 15.05.02 № 295 при вченій раді 

постійно діє комісія по роботі з науковою молоддю на чолі з д.б.н. професором 

Бабійчуком Г.О. та членами комісії д.б.н. Божок Г.А., д.б.н. Кулешовою Л.Г., д.б.н. 

Розановим Л.Ф., к.б.н. Чернобай Н.А. Згідно плану роботи комісії у травні 2021 року 

разом з радою молодих вчених проведено конференцію молодих вчених; розглянуто і 

запропоновано кандидатури на участь у конкурсі на здобуття премій НАН України для 

молодих вчених за кращі наукові роботи; на інститутські премії ім. чл.-кор. НАН України 

А.М.Білоуса. Провідні фахівці інституту займаються викладацькою діяльністю. Академік 
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НАН України А.М.Гольцев – читає лекції в Харківській  медичній академії 

післядипломної освіти. В інших вузах м. Харкова викладають д.б.н. Петренко О.Ю., д.б.н. 

Нардід О.А., д.б.н. Шпакова Н.М., д.ф.м.н. Осецький О.І., д.б.н. Гуріна Т.М., кандидати 

наук Ковальов Г.О., Сукач О.М., Пахомов О.В., Божок Г.А., Рогульська О.Ю, 

Алабедалькарім Н.М., Черкашина Д.В., Рула І.А., Шапкіна О.О., Труфанова Н.А., Шило 

О.В. 

10. Кількість працівників, які працюють за сумісництвом - 29 чол.  

 

Посада Кількість сумісників За 

зовнішнім 

сумісниц

твом 

Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 

За 

внутрішнім 

сумісництв

ом 

Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 

Головний науковий 

співробітник 

1 д.б.н.– 1 

- 

проф.-

1 

4 д.б.н.– 2 

д.м.н.- 2 

проф.-4 

 

Старший науковий 

співробітник 

- - - 1 к.м.н.– 1 ст.н.с.- 

1 

Молодший науковий 

співробітник 

1 - - 1 - - 

Провідний інженер - - - 1 - - 

Інженер І категорії - - - 1 к.б.н.-1 - 

Інженер ІІ категорії 1 - - - - - 

Інженер з науково-

технічної інформації І 

категорії 

- - - 4 к.б.н.– 1 - 

Секретар відповідальний - - - 1 к.б.н.– 1 - 

Редактор науковий - - - 1 - - 

Провідний бухгалтер - - - 1 - - 

Провідний інженер з 

патентної та 

винахідницької роботи 

- - - 1 - - 

Провідний інженер з 

підготовки кадрів 

- - - 1 - - 

Бібліотекар І категорії 1 - - - - - 

Налагоджувальник тех. 

устаткування 

- - - 1 - - 

Охоронник - - - 1 - - 
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Слюсар-електрик - - - 1 к.т.н.– 1 - 

Слюсар з КПВ та 

автоматики 

1 - - - - - 

Прибиральник службових 

приміщень 

- - - 4 - - 

 

11. В наявності є резерв керівних кадрів згідно з постановою Президії НАН України від 

14.04.2021 № 135. 

12. У 2021 році вчені інституту не були нагороджені орденами,  не присуджено державних 

премій, премій імені видатних вчених України, не присуджено державних стипендій 

видатним діячам науки та пенсій за особливі заслуги перед Україною. 

У додатку до звіту представлено: 

1. Звіт за формою ХІІІ-1-к (звіт про чисельність, склад та плинність працівників, які 

займають посади керівників та спеціалістів). 

2. Довідка про чисельний і віковий склад наукових працівників установи (форма 

XIІІ-1) 

         3. Окремі чисельні показники, що характеризують стан роботи з молодими 

вченими (форма ХІІІ-2). 

4. Показники забезпечення установи молодими вченими (Форма ХІІІ-3). 

5. Склад працівників за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем (форма ХІІІ-

4). 

6. Контрольний список наукових працівників установи. 

7. Список наукових працівників, прийнятих на роботу та звільнених у звітному році. 
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ХІV. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Обсяги закупівель у звітному році наукових приладів, обладнання, персональних 

обчислювальних машин, комплектуючих, витратних матеріалів, реактивів, програмних 

продуктів: 

 загальний обсяг зазначених закупівель – 344.8 тис. грн., 

 в т.ч. за рахунок: 

- загального фонду державного бюджету – 344.8 тис.грн., в т.ч. централізованого 

матеріально-технічного забезпечення (через ДУМТЗ НАН України)-0 тис.грн; 

- спеціального фонду Державного бюджету – 0 тис.грн. 

Дані про закупівлі у звітному році: 

- унікальних приладів і обладнання вартістю понад 100 тис. грн.  

 

ФОРМА XІV-1 
№ 

п/п 

Назва приладу, марка, фірма- виробник, країна  Вартість закупівлі 

(тис. грн.) 

Загальний фонд держбюджету  Спеціаль

ний 

фонд 

держ-

бюджету 

  Бюджетна програма в т.ч.  через 

ДУ «НЦ 

ГГГРІ НАН 

України»  
  6541030  6541230   

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 

      

Разом: - - - - 

 

   ФОРМА XІV-2  
№ 

п/п 

Назва приладу, марка, фірма- виробник, країна  Вартість закупівлі 

(тис. грн.) 

Загальний фонд держбюджету  Спеціаль

ний 

фонд 

держ-

бюджету 

  Бюджетна програма в т.ч.  через 

ДУ «НЦ 

ГГГРІ НАН 

України» 
  6541030  6541230   

1 2 3 4 5 6 

1  - - - - 

2  - - - - 

Разом: - - - - 

 

ФОРМА XІV-3 
№ 

п/п 

Джерела придбання ПЕОМ Кількість (шт.) Вартість закупівлі 

(тис. грн.) 

1 Загальний фонд Держбюджету, -     - 

2 в т.ч.  НЦ ГГГРІ НАН України - - 

3 Спеціальний фонд Держбюджету - - 

 Разом: - - 

 

  ФОРМА XІV-4 
№ Назва приладу (українською мовою та Обґрунтування потреби закупівлі Вартість,  
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п/п мовою оригіналу) і його марка, фірма - 

виробник, країна походження 

приладу (обладнання) в розрізі  наукової 

тематики, що виконується установою  

дол. США 

або євро або 

грн. 

1 2 3 4 

- - - - 
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                                                                                                               ФОРМА XV-2 

                   Перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів,                                                     

                                      що передплачуються установою              
№ Назва наукового 

журналу 

            Видавець Кіль 

кість 

прим.,  

що 

перед- 

плачу- 

ються 

Форма 

(паперова  

чи елект- 

ронна) 

Вартість 

річної 

передпла

ти 

 

Вітчизняні 

 

 

2 

 

Вісник НАН України 

 

Національна академія наук 

України 

 

 

1 

 

паперова 

 

705,12 

 

4 

 

 

Доповіді НАН України 

 

Національна академія наук 

України 

 

 

1 

 

паперова 

 

651,18 

 

5 

 

Клітинна та органна 

трансплантологія 

 

 

Ін-т клітинної терапії 

 

 

1 

 

 

паперова 

 

 

131,04 

 

 

6 

 

Охрана труда 

 

 

Гос. комитет Украины по 

пром. без-сти, охране труда  

 

 

1 

 

паперова 

 

1 791,18 

 

7 

 

Український медичний 

 часопис       

 

ТОВ “МОРІОН” ; Нац. 

мед.акад. післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика 

МОЗ України  

 

1 

 

паперова 

 

127,62 

 

9 

 

Фізіологічний журнал 

 

НАН України;  Ін-т фізіо-

логії ім. О. О. Богомольця   

            

 

1 

 

паперова 

 

178,62 

 

10 

 

 

Цитология и генетика 

 

 

НАН Украины;  Ин-т 

клеточной биологии и 

генетической инженерии  

 

 

1 

 

паперова 

  

782,61 

 

 

 

 

                                               Зарубіжні (Росія) 

 

 

11 

 

Гены и клетки 

  

Ин-т стволовых клеток   

человека 

 

1 

 

паперова 

 

2 290,38 
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12 

 

Иммунология 

                            

РАМН;.Ин-т иммунологии 

Федер. мед.-биол. агенства 

 

 

1 

 

паперова 

 

2 247,66 

 

13 

 

Клеточные технологии 

в биологии и медицине 

 

Нац. об-во регенеративной 

медицины, Науч. центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. акад. В. 

И. Кулакова МЗ РФ, Банк 

стволовых клеток 

“КриоЦентр”, ЗАО 

“РеМеТекс” 

 

1 

 

паперова 

 

7 257,90 

 

Відповідальною за організаційне забезпечення питань розробки, експлуатації та 

супроводження засобів інформатизації в Інституті проблем кріобіологіі і кріомедицини НАН 

України є завідувач відділу науково-технічної інформації Є.М. Пушкова  

Кадрове та організаційне забезпечення експлуатації і супроводження засобів 

інформатизації в установі здійснюється співробітниками відповідних відділів: 

- науково-технічної інформації (зав. відділу Є.М. Пушкова); 

- трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (зав. 

відділу Л.П. Фоменко ); 

- науковою бібліотекою(зав. відділу Т.М. Тимченко). 

Доведено до повного функціонування автоматизоване робоче місце ученого секретаря 

ІПКіК НАН України. Відповідальна особа за робоче місце – провідний інженер відділу 

науково-технічної інформації К.В. Данько. Наявні технологічні та функціональні можливості 

РІТ НОД НАН України забезпечують інформатизацію процесу формування тематики за 

виконанням та завершенням наукових робіт. З 2019 року функціонує підсистема ведення 

реєстру ОПІВ. Відповідальна особа за робоче місце – завідуюча відділу ТТІДІВ Л.П. 

Фоменко. 

Проблемні питання, що потребують вирішення в установі: 

Щодо виконання розпорядження Президії НАН України від 08.11.10 №678 "Про 

впровадження підсистем приймання та обробки звітних і облікових форм наукових установ і 

організацій НАН України" про забезпечення авторизованого доступу до корпоративних 

порталів у домені nas.gov.ua, а також використання корпоративних засобів аудіо - і відео - 

конференцій у НАН України, в ІПКіК НАН України у 6 уповноважених співробітників є 

лише одна робоча станція, яка може відповідати вимогам у разі придбання програмного 
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забезпечення Microsoft Office Outlook 2010. Решта комп’ютерів та вимоги до каналу зв’язку 

фізично не є придатними для використання цих корпоративних засобів зв’язку. 
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ХVI. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРІВ КОЛЕКТИВНОГО КОРИСТУВАННЯ 

НАУКОВИМИ ПРИЛАДАМИ 

 

Проточний цитофлуориметр FACS Calibur. 

1. Основні наукові досягнення центру за 2021 рік: 

Функціонування центрів колективного користування науковими приладами 

(«FACS Calibur»). 

2. За звітній період заявок на виконання вимірювань від зовнішніх організацій 

не надходило. 

3. Основні наукові досягнення центру за 2021 рік: 

 Оцінка методом протокової цитофлуориметрії з використанням набору Annexin V 

FITC Apoptosis Detection Kit I порушень ліпідної асиметрії в ядровмісних клітинах 

кордової крові (ЯВК КК), кріоконсервованих в різних кріопротекторних розчинах 

продемонструвала залежність стану цитоплазматичної мембрани від концентрації ДМСО: 

мінімальні показники екстерналізованого фосфатидилсерину на зовнішньому моношарі 

мембрані спостерігаються в пробах кріоконсервованих з 2,5% ДМСО, а максимальні при 

7,5% ДМСО.  

 Оцінка кількості ЯВК КК, які перебувають на різних стадіях апоптозу/некрозу, як 

відразу після кріоконсервування в середовищах із додаванням тролоксу, так і після 

перенесення до умов, які моделюють фізіологічні, свідчить, що використання даного 

антиоксиданту в концентраціях 50-70 мкМ здатне підвищити кількість живих 

неушкоджених клітин (AnnexinV
─
/7AAD

─
) на 12-16% у порівнянні з контролем, де 

використовувався тільки один кріопротектор. 

 Вивчення методом протокової цитофлуориметрії стадій апоптозу/некрозу ЯВК 

КК при впливі L-карнітину на вихід AnnexinV
-
/7AAD

-
-клітин після 

кріоконсервування з ДМСО та «моделювання трансфузії in vitro» показало, що 

додавання антиоксиданту в концентраціях 15-20 мМ дозволяє зберігати до 67% 

неушкоджених ядровмісних клітин, а при перенесенні даних клітин до умов, що 

моделюють фізіологічні – до 53%. В той час як без антиоксиданту ці показники на 

10-15% нижчі. 

 Ендоцелюлярні кріопротектори гліцерол та ДМСО (2 М розчини) викликають 

невелике збільшення інтенсивності утворення АФК (визначали методом протокової 

цитофлуориметрії з використанням барвника DCF) в еритроцитах щодо контрольних 

значень, виражене рівною мірою у присутності обох кріопротекторів, незважаючи на 
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відмінності у їх захисній дії. Екзоцелюлярні кріопротектори сахароза та ПЕГ 

демонструють протилежні тенденції впливу на утворення АФК в еритроцитах. Сахароза 

сприяє зниженню рівня їх утворення щодо контрольних значень, а ПЕГ – збільшенню.  

 Проведено визначення рівня експресії FOXP3-білку в Т-регуляторних клітинах 

тварин з аутоімунною патологією після адоптивного застосування кріоконсервованих 

дендритних клітин як підтвердженя їхньої імуносупресивної активності. 

 Проведено порівняльний аналіз умов кріовпливу на різні субпопуляції клітин 

аденокарциноми Ерліха шляхом подвійного фарбування клітин моноклональними 

антитілами до CD44 і CD24 структур. 

 Визначено здатність гібридних нанокомплексів генерувати формування 

активних форм кисню за допомогою тестового набору Fluorometric Intracellular ROS Kit 

 З'ясована активність транскрипційних факторів Nanog та Oct4 у клітинах 

аденокарциноми Ерліха до та після інкубації з гібридними нанокомплексами 

 Встановлено шляхи загибелі клітин аденокарциноми Ерліха після інкубації з 

нанокомплексами за допомогою набору FITC Annexin V Apoptosis Detection Kit I 

 Визначена проліферативну активність за кількістю Ki-67
+
 - клітин 

аденокарциноми Ерліха після впливу кріоконсервування або нанокомплексів за 

допомогою набору «PE Mouse Anti-Ki-67 Set». 

 Досліджено виживаність клітин лейкоконцентрату кордової крові людини після 

ліофілізації за РІ. 

4. Протоковий цитофлуориметр FACS Calibur функціонує в інституті вже 17 

років. На даний час він знаходиться в робочому стані, проте потребує періодичного (один 

раз на рік) сервісного обслуговування задля подовження роботи приладу.  

 

ЦККП LSM 510 META співпрацював з співробітниками Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України. 

Стан зношеності 60%..  

Була складена заявка на сервісне обслуговування приладу та проведення його 

ремонту. Необхідне додаткове обладнання, а саме кріплення для планшетів (вставка М для 

мікро планшетів 60, 72 и120 лунок), захисне покриття Aqua Stop II для запобігання 

забруднення об`єктивів мікроскопа надлишковою рідиною та СО2 інкубатор з 

маніпуляторами які встановлюється безпосередньо на мікроскопі для досліджень 

біологічних об’єктів у часі та у процесі культивування. Заявка виконана тільки по 1 

пункту: заміна турелі об’єктивів мікроскопа. 
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Було виявлено відмову фотокамери. Виявлено відмова конфокального режиму 

приладу. Не працює головний  перемикач режиму. Проводяться консультації з 

представниками фірми виробником приладу.  На теперішній час заявка на проведення 

сервісного обслуговування приладу прийнята та інституту перечисленні гроші. Очікуємо 

сервісного інженера. 

Мікроскоп у цьому  році працював лише в світловому режимі. Дослідження 

осмотичної реакції сфероїдів різного складу в 1М  розчині ДМСО на фізіологічному  

розчині. 
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ФОРМА XVI 

Відомості про використання імпортного обладнання, централізовано закупленого для Центру колективного користування коштовними 

приладами Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України  

№ 

п/

п 

Установа НАН 

України, ПІБ 

керівника центру 

(роб. тел.), Веб-

сторінка, де 

розміщена 

інформація 

Назва приладу, фірма-виробник, 

рік постачання, країна 

Кількість 

співробітників 

Кількість облікованих днів роботи за 

звітний період 

Інше 

Наук. 

співр. 

ІТР Разом Для 

власних 

потреб 

На 

профілак

-тичні  

роботи 

Надан

о 

устано

-вам 

НАН 

Україн

и 

Сторон

-нім 

органі-

заціям 

 Інститут проблем 

кріобіології і 

кріомедицини НАН 

України, 

Проф.. Петренко 

О.Ю. А.М.Гольцев 

 (057) 373-41-43 

www.cryo.org.ua 

Лазерний скануючий мікроскоп 

LSM 510 META  

Carl Zeiss Німеччина 

12.2007 р. 

1 - 1 10 4 0 0  

1 Інститут проблем 

кріобіології і 

кріомедицини НАН 

України. 

Бабійчук Л.О. 

Тел. 373-30-34,  

http://cryo.org.ua/ipk_

rus/cytofluorimeter.ht

ml 

FACS Calibur фірма Becton 

Dickinson (США), 

2004рік 

2 0 2 63 6 0 0 - 
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XVIІ. РОБОТА З ПРОПАГАНДИ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА 

ВИСВІТЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗМІ 

 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини (ІПКіК) НАН України приймає 

активну участь у заходах, спрямованих на популяризацію науки в цілому та зокрема 

наукових досягнень ІПКіК в Україні.  

19-20 травня 2021 р. в ІПКіК НАН України відбувся традиційний науковий захід 

– 45 щорічна конференція молодих вчених «Холод в біології та медицині – 2021», 

організована дирекцією, Радою молодих вчених і міжнародною кафедрою ЮНЕСКО з 

кріобіології при ІПКіК НАН України.  

Крім наукових співробітників та аспірантів ІПКіК НАН України, участь у роботі 

конференції взяли молоді дослідники Харківського національного університету ім. В.Н. 

Каразіна МОН України, ТОВ «Інститут сучасних ветеринарних технологій», с. 

Черевки, ФГ «Тетяна 2011», с. Черевки, Харківського національного медичного 

університету, Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН, м. 

Чубинське, ДЗ «Науково-практичного медичного реабілітаційно-діагностичного центру 

МОЗ України», м. Костянтинівка, Донецького національного медичного університету 

МОЗ України, м. Лиман Донецька область, Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ, Харківського державного університету 

харчування та торгівлі, University of Alberta, Edmonton, Canada, Centro de Investigacion 

Marina, Departamento de Ecoloxia e Bioloxia Animal, Laboratorio de Ecoloxia Costeria 

(ECOCOST), Universidade de Vigo, Vigo, Spain.  

Також у цьому році діяльність та наукові здобутки Інституту було висвітлено у 

низці інтерв’ю:  

21.02.2021 р. - інтерв’ю-коментар з к.б.н. Д.Г. Луценко, передача «Сьогодні. 

Підсумки з Олегом Панютою» на ТБ-каналі «Україна», сюжет «Вбивчий холод».  

https://www.youtube.com/watch?v=xkkD0M2VDYk 

29.03.2021 р. - бесіда з к.б.н Д.Г. Луценко, передача «Віддзеркалення». Чи 

впливає на людей перехід на літній/зимовий час? Трансляція на Харківському 

регіональному ТБ каналі «А/ТВК».  

https://www.youtube.com/watch?v=6OCjOKdvtRs&t=1228s 

19.08.2021 р. - інтерв’ю старшого наукового співробітника відділу кріобіології 

систем репродукції, к.б.н. Антона Пуговкіна «Антарктичний футбол, чергування та 

дослідження: як живуть українці на станції Вернадського» для медіа сайту bit.ua.  

https://www.youtube.com/watch?v=xkkD0M2VDYk
https://www.youtube.com/watch?v=6OCjOKdvtRs&t=1228s
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https://bit.ua/2021/08/antarktychnyj-futbol-cherguvannya-ta-doslidzhennya-yak-

zhyvut-ukrayintsi-na-stantsiyi-vernadskogo/ 

27.10. та 3.11.2021 р. Інститут відвідали студенти 4-6 курсів Харківського 

національного медичного університету (кафедра Акушерства та гінекології) з метою 

ознайомлення з науково-технічною базою Інституту, діяльністю кафедри ЮНЕСКО з 

кріобіології та Ради молодих вчених Інституту.  

11.11.2021 р. у межах всесвітнього для науки в ім’я миру та розвитку в Інституті 

відбулася міні конференція. Співробітники інституту виступили в online режимі з 

науково-популярними лекціями: 

Антон Пуговкін “Про біологічні дослідження на Українській антарктичній 

станції «Академік Вернадський»”; 

Таїсія Юрчук «Чи є життя після -196ºС»;  

Яна Гвоздюк «Мороз по шкірі – чарівна дія холоду у косметології»; 

Олександра Шевченко «Кліщі, які (не) п’ють кров»; 

Павло Зубов, Любов Бабійчук «Сучасні методи наукових досліджень в медицині 

та кріобіології».  

25.11.2021 р. відбулася зустріч студентів 3-го курсу біологічного факультету 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна з завідувачем відділу кріобіології систем репродукції Інституту, 

доктором біологічних наук Петрушко Мариною Павлівною.  

25.11.2021 р. д.ф.-м.н., професор Осецький Олександр Іванович виступив з 

інформацією про діяльність Інституту на науково-практичній конференції 

"Ветеринарна наука в XXI столітті – інновації у майбутній епосі" Баку, Азербайджан. 

29.11.2021 р. Інститут відвідали студенти 2-го курсу кафедри ветеринарної 

медицини та фармації Національного фармацевтичного університету.  

2.12.2021 р. у рамках програми Karazin Career Week (біологічний факультет 

університету ім. В.Н. Каразіна) старший науковий співробітник Інституту, к.б.н. Шило 

Олександр Володимирович виступив з доповіддю в режимі он-лайн (zoom конференція) 

на тему «Чи є життя у холоді? Інститут проблем кріобіології і кріомедицини: 50 років 

досліджень, практики і навчання». 

До роботи з пропаганди наукових досягнень слід віднести функціонування при 

ІПКіК НАН України Кафедри ЮНЕСКО з кріобіології, діяльність якої у цьому році 

висвітлено у розділі з міжнародної діяльності.  
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Основні труднощі та недоліки виходять з недостатнього фінансування робіт. Маємо 

велику надію на реалізацію Закону України про наукову та науково-технічну діяльність 

(Відомості Верховної Ради, 2016, № 3, ст.25) зі змінами, який визначає правові, 

організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку у сфері наукової і науково-

технічної діяльності, створює умови для провадження наукової і науково-технічної 

діяльності, задоволення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку шляхом 

взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади. Отже сподіваємося на збільшення фінансування 

НАН України і, зокрема, нашого Інституту у наступні роки. 

Разом з тим, постійно проводимо роботу по пошуку додаткових джерел 

фінансування, прикладаємо усі зусилля щоб відповідати присудженій інституту 

експертною комісією НАН України категорії А.  
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ДОДАТКИ 

Президія Національної академії наук України 

Відділ наукових і керівних кадрів                                                                                                                                                   ФОРМА ХІІІ-1-к 

252601, Київ-30, вул.Володимирська, 54 

Інститут_ проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

61015, Харків-15, вул.Переяслівська, 23 
 

 

 

 

 

Назва        посади 

Разом 

працівників 

спискового 

складу, які 

вважаються на 

основній роботі 

За віком За освітою  

 

З гр.1- 

жінок 

 

Прийнято 

в звітному 

році пра- 

цівників  

 

Вибуло 

в звітному 

році 

працівників 

 

З  

гр.1 – 

кандидат

ів 

наук 

 

З гр.1-  

докто-

рів 

наук 

Працюють 

за контрак-

том за 

основним 

місцем 

роботи 

 

до 35 

років 

 

50 

років і 

старші 

 

з них  

пенсійного 

віку 

 

повна 

вища 

 

базова 

вища 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Разом  

працівників, які займають 

посади керівників, 

професіоналів, фахівців 

,технічних службовців 

189 15 115 73 176 - 133 18 23 105 21 - 

1 керівників 32 - 25 17 32 - 18 8 8 6 12 - 

 з них:             

2 керівників 1 - 1 1 1   1 1  1  

3 заст.керівника по н.р 2 - 2 2 2  1 1 1  2  

 радник при дирекції 1 - 1 1 1   1   1  

4 заступник із ЗП 1 - 1 - 1        

 заступник із ФЕП 1 - 1 - 1   1     

5 головний інженер 1 - - - 1  1 1 1    

7 учений секретар 1 - - - 1   1 1 1   

8 помічник директора 2 - 1 - 2  1      

9 зав. н.д. відділами 9 - 7 4 9  5 - 2 2 5  

10 зав. лабораторією 5 - 4 4 5  3   2 3  

11 зав.сектору 1 - 1 1 1     1   

12 керівники доп. персоналу 4 - 4 4 4  4  1    

13 керівники АУП та їх 

заступники 1 

- 

1 - 1  1      

15 гол. бухгалтер 1 - 1  1  1 1 1    
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16 гол. економіст 1 - - - 1  1 1     

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17 професіоналів, фахівців, 

технічних службовців з 

них: 

157 15 90 56 144 - 115 10 15 99 9 - 

18 професіонали,  фахівці, 
технічних службовців 

науково-дослідних 
підрозділів- всього: 

146 14 84 53 136 - 107 9 14 98 9 - 

19 головні  наукові 

співробітники 1 - 1 1 1 - - - 1 - 1 - 

20 пров. наукові 
співробітники 10 - 9 7 10 - 7 - - 3 7 - 

21 ст. н. співробітники 72 4 45 28 72 - 52 1 3 71 1 - 

22 наукові співробітники 13 1 4 1 13 - 9 2 4 12 - - 

23 мол. н. співробітники 21 7 5 4 21 - 15 6 2 12 - - 

24 провідні інженери 11 1 8 5 11 - 7   - - - 

25 інженери 8 1 5 3 8 - 7 - 3 - - - 

26 лаборанти 10 - 7 4 - - 10 - 1 - - - 

27 Професіонали , фахівці,  
технічні службовці доп. 

персоналу – всього: 
6 1 4 3 4 - 4 - - 1 - - 

30 техніки 2 - 2 2 - - 2 - - - - - 

31 інши спеціалісти 4 1 2 1 4 - 2 - - 1 - - 

32 Професіонали,  фахівці 
технічні службовці АУП 

всього: 
5 - 2 - 4 - 4 1 1 - - - 

33 провідні інженери 2 - 1 - 2 - 1      

34 провідні бухгалтери 2 - - - 2 - 2 1 - - - - 

35 інші спеціалісти 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - 

 Докторів 21 - 20 17 21 - 10 - 1 - 21  

 Кандидатів/докторів 

філософії 

105 10 55 35 105 - 71 3 4 105 - - 

Довідка: Чисельність ВСІХ працівників (за основним місцем роботи) на 31 грудня 2021 року 220 чоловік. 

“ 31 “   грудня     2021 р.         Керівник інституту     О.Ю.Петренко   
Прізвище виконавця та № телефону 

Демент’єва Г.В.          373-31-04
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ФОРМА ХІІІ-1 

Д О В І Д К А 

про чисельний і віковий склад наукових працівників 

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України  станом на 31.12.2021. 
№ 
№ 
пп 

          

Найменування показників 

Одиниця 
вимірювання 

 
Всього 

по комплексу 

У тому числі: 

 
інститут 

СКТБ з 
ДВ 

1 2 3 4 5 6 

1. Загальна чисельність працівників 

за основним місцем роботи (без 

сумісників) на 31.12.2021 р. 

 у т.ч. жінок. 

чол. 226/143 220/143 6/0 

2. Чисельність наукових 

працівників (без сумісників) за 

контрольним списком на кінець  

року ( у т.ч. жінок) 

 

чол. 

% до п.1 

148/99 

65,5/69,2 

148/99 

67,2/69,7 

- 

3. Середній вік наукових 

працівників 

середній вік 

сума років / 

чол. 

54 

8038/148 

54 

8038/148 

- 

 з  них: 

а/. за ступенем 

   - 

3.1 Доктора наук (без членів НАН 

України) 

середній вік 

сума рік / чол. 
68 

1419/21 

68 

1419/21 

 

3.2 Кандидата наук/доктора 

філософії 

середній вік 

сума років / чол. 
52 

5414/104 

52 

5495/105 

- 

 б/. за посадами    - 

3.3 науково-керівний склад середній вік 

сума років / чол. 
63 

1197/19 

63 

1197/19 

 

 в т.ч. зав. відділів середній вік 

сума років / чол. 
60 

536/9 

60 

536/9 

- 

           зав. лабораторій середній вік 

сума років / чол. 
65 

324/5 

65 

324/5 

- 

           зав. секторами середній вік 

сума років / чол. 
64 

64/1 

64 

64/1 

- 

3.4 головні наукові співробітники середній вік 

сума років / чол. 
83 

83/1 

83 

83/1 

- 

3.5 провідні наукові співробітники середній вік 

сума років / чол. 
62 

620/10 

62 

620/10 

- 

3.6 старші наукові співробітники середній вік 

сума років / чол. 
55 

3944/72 

55 

3944/72 

- 

3.7 наукові співробітники середній вік 

сума років / чол. 
46 

592/13 

46 

592/13 

- 

3.8 молодші наукові співробітники середній вік 

сума років / чол. 
43 

897/21 

43 

897/21 

- 

3.9 інші наукові працівникі (головні, 

провідні та інші професіонали)  

середній вік 

сума років / чол. 
59 

650/11 

59 

650/11 

- 

Вчений секретар      Г.О.Ковальов 

 

Завідувач в/к       Г.В.Демент`єва    
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ФОРМА XIII-2 

Окремі чисельні показники, 

що характеризують стан роботи з молодими ученими в 
 Інституті_ проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

 (назва установи НАН України )  

1. Кількість молодих учених-стипендіатів станом на 31.12.2021 р.: 

Президента України для молодих учених 3 

Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених - 

НАН України для молодих учених 2 

 

Форми підтримки для молодих учених: 

К-ть премій, 

грантів, стипендій, 

отриманих у 

звітному році 

2 Державні та академічні форми підтримки молодих учених 

Премія Президента України для молодих учених - 

Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в 

галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-

технічних розробок 

- 

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення 

молоді у розбудові України 

- 

Гранти Президента України для підтримки наукових 

досліджень молодих учених 

- 

Гранти Президента України для обдарованої молоді - 

Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам 

молодих вчених НАН України для проведення досліджень за 

приорітетними напрямками розвитку науки і техніки 

 

- 

 

Проекти НДР для молодих учених НАН України 1 

Премія НАН України для молодих учених і студентівзакладів 

вищої освіти за кращі наукові роботи 

- 

Додаткові відомчі теми для молодих учених, які виступали з 

науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України 

 

- 

3. Премії чи стипендії імені видатних учених – колишніх 

співробітників наукової установи 

 

- 

4. Премії, стипендії, гранти для молодих учених, які засновані обласними та 

міськими державними адміністраціями 

 - 
(вказат и назву форми адресної  п ідт римки,  ї ї  розмір ,  ким надана )   

5. Інші форми адресної підтримки молодих учених (що не включалися до 

вищезазначених, у тому числі міжнародні) 

  

- 

 
(вказат и назву форми адресної  п ідт римки,  ким надана,  країна )   
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6 Кількість молодих учених, яких направлено на стажування в установи чи 
організації (із зазначенням їх назви, а також назви установи (організації), 
яка профінансувала стажування): 

 СНД - 

 далекого зарубіжжя: Программа навчання та обміну досвідом 

(Erasmus+) між ІПК і К НАН України та університетом  Vigo 

University “Toralla Marine Science Station”, Іспанія 

1 
 

7. Наявність у науковій установі ради молодих учених і спеціалістів та __є__ 
(є/немає) 

постійно діючої комісії по роботі з молоддю при вченій раді __є__ 
(є/немає) 

8. Кількість проведених організаційних заходів, спрямованих на 

активізацію роботи з науковою молоддю в установі (школи, 

конференції молодих вчених тощо) 

3 

 45-тя щорічна конференція молодих вчених  «Холод в біології та 

медицині - 2021» 

Дні науки – листопад 2021 року 

Зустрічі зі студентами-медиками кафедри Фкушерства і гінекології 

ХМУ. 

 

 

 

 

 

 

Директор інституту 

професор              О.Ю.Петренко 
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ФОРМА XIII-3 
П О К А З Н И К И  з а б е з п е ч е н н я  м о л о д и м и  в ч е н и м и  (за станом на 31.12.2021) 

Інституту_ проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

( н а з в а  у с т а н о в и  Н А Н  У к р а ї н и )  

Законом України від 26.11.2015 № 848 «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначено, що «молодий вчений – вчений віком до 35 

років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має науковий 

ступінь доктора наук». 

Молоді вчені 

Р
аз

о
м

 м
о

л
о
д

и
х

 

в
ч

ен
и

х
 

З них 

Науково-

керівний 

персонал 

Головні 

наукові 

співробіт-

ники 

Провідні 

наукові 

співробіт-

ники 

Старші 

наукові 

співробіт-

ники 

Наукові 

співробі

тники 

Молодші 

наукові 

співробіт-

ники 

Головні, 

провідні 

інженери та 

інші головні 

й провідні 

професіонал

и 

А
сп

ір
ан

ти
 

Д
о

к
то

р
ан

ти
 

Д
о

к
то

р
ів

 

н
ау

к
 

К
ан

д
и

д
ат

ів
 

н
ау

к
 

Д
о

к
то

р
ів

 

ф
іл

о
со

ф
ії

 

б
ез

 с
ту

п
ен

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

- - - 3 1 6 1 9 - 20 - 7 - 13 

Список молодих учених віком до 40 років включно, які мають науковий ступінь доктора наук 

Прізвище, ім’я, по батькові 
Дата народження 

(день/місяць/рік) 
Науковий ступінь 

   
 

Зауваження щодо заповнення форми: 

1.Статистичні дані подаються лише для молодих учених, які працюють за основним місцем роботи 

2.У звітному 2021 р. вік молодого вченого: 

– «до 35 років включно» для тих хто народився не раніше 1 січня 1986 р.; 

– «до 40 років включно» для тих хто народився не раніше 1 січня 1981 р. 

3. Сума чисел у колонках 1-9 має дорівнювати числу в колонці 10, а також сумі чисел у колонках 11-14. 

4. Установи подвійного підпорядкування подають статистичні дані щодо молодих учених, які фінансуються з бюджету НАН України. 
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Форма ХІІІ-4 

Склад працівників Інституту проблем кріобіології і кріомедицини  

НАН України за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем 

 

С
п

и
ск

о
в
а 

ч
и

се
л
ь
н

іс
ть

 

п
р
ац

ів
н

и
к
ів

 

З них 

За категоріями За освітньо-кваліфікаційним рівнем 
к
ер

ів
н

и
к
и

 

п
р
о
ф

ес
іо

н
ал

и
 

ф
ах

ів
ц

і 

те
х
н

іч
н

і 
сл

у
ж

б
о
в
ц

і 

к
в
ал

іф
ік

о
в
ан

і 
р
о
б

іт
н

и
к
и

 

р
о
б

іт
н

и
к
и

 н
ай

п
р
о
ст

іш
и

х
 

п
р
о
ф

ес
ій

 

м
аг

іс
тр

и
 

сп
ец

іа
л
іс

ти
 

б
ак

ал
ав

р
и

 

м
о
л
о
д

ш
і 

сп
ец

іа
л
іс

ти
 

к
в
ал

іф
ік

о
в
ан

і 
р
о
б

іт
н

и
к
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

220 32 143 11 5 19 10 15 171 - 11 16 

Примітки: 1. Розподіл працівників за категоріями здійснюється згідно з посадами (професіями) відповідно до Класифікатора професій 

                      ДК003: 2010. 

                   2. Сума показників у колонках 2 – 7 має дорівнювати показнику у колонці 1. 

                   3. Розподіл працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем здійснюється згідно з документами про освіту (професійну  

                       підготовку). Працівники, які до набрання чинності Законом України «Про освіту» (23.06.1991 р.) здобули повну вищу освіту,  

                      відносяться до освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а ті, які здобули середню спеціальну освіту – до освітньо- 

                      кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

                   4. Сума показників у колонках 8 – 12 може бути меншою за показник у колонці 1 за рахунок працівників, які не мають  

                       спеціальної (професійної) освіти. 
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КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК 
наукових працівників  Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

на  1 січня 2022 року 
 

Прізвище, ім’я та по батькові 

Рік 

народ

ження 

 

Посада 

 

Науковий ступінь 

 

Вчене 

звання 

Шифр та 

найменування 

спеціальності, 

по якій 

працює у 

тепер. час 

Дата 

останніх 

виборів на 

посаду за 

конкурсом, 

остання 

атестація 

або 

призначення 

на посаду 

Керування 

аспіран-

тами та  

здобувачам

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Керівництво 

1. Петренко Олександр 

Юрійович 

07.03.

1954 

Директор Доктор біологічних наук професор 03.00.19-
кріобіологія 

10.06.2021 

 

1 
аспіранта  

 

2. Прокопюк Ольга 

Степанівна 

27.11.

1958 

Заступник 

директора з 

наукової роботи 

Доктор медичних наук професор 14.01.35- 

кріомедици

на 

 

13.10.2021 

 

1 
аспірант 

3. Нардід Олег  Анатолійович 15.05.

1947 

Заступник 

директора з 

наукової роботи 

Доктор 

біологічних 

наук 

професор 03.00.19-
кріобіологія 

 13.10.2021 1 

аспірант 

4. Гольцев Анатолій 

Миколайович 

11.10.

1943 

Радник при 

дирекції 

Доктор медичних наук професор 03.00.19-
кріобіологія 

 

09.06.2021 

2 
аспіранта  

 

5. Ковальов Геннадій 

Олександрович 

04.04.

1975 

в.о. ученого 

секретаря 

Кандидат медичних наук ст.науковий 
співробітник 

14.01.35- 
кріомедицина 

Н 01.07.2021  

Відділ кріобіофізики 

Нардід Олег  Анатолійович 15.05.

1947 

головний науковий 

співробітник  

Доктор 

біологічних 

наук 

професор 03.00.19-
кріобіологія 

 

Н 03.08.2015 

 

 

6. Рєпіна Світлана    

        Володимирівна 

13.11.

1954 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат 

біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-

кріобіологія 

А 11.11.2020  

7. Розанова Катерина 04.12. Старший науковий Кандидат ст.науковий 03.00.19- А 11.11.2020  
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Дмитрівна 1949 співробітник біологічних 

наук 

співробітник кріобіологія 

8. Щетинський Мирослав 

Ігорович 

05.06.

1963 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат 

біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 06.04.2020 

 

9. Боброва Олена Миколаївна 04.11.

1977 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат 

біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 11.11.2020 

 

10. Науменко Євгенія 

Йосипівна 

27.01.

1953 

В.о.старший 

науковий 

співробітник  

Кандидат 

біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

Н 11.02.2020 

 

11. Останков Максим 

Вадимович 

23.09.

1968 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 
ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

А 30.11.2020  

12. Погожих Денис 

Миколайович 

05.07.

1980 

Молодший 

науковий 

співробітник 

Кандидат 

біологічних наук 

не має 03.00.19-
кріобіологія 

К 20.12.2010  

13. Хала Ірина Петрівна 26.10.

1987 

В.о.молодшого 

наукового 

співробітника 

не має не має 03.00.19-
кріобіологія 

Н 09.12.2013  

14. Говорова Юліана Сергіївна 07.01. 

1987 

В.о. науковий 

співробітник 

Кандидат 

біологічних наук 

не має 03.00.19-
кріобіологія 

Н 01.01.2020  

15. Нарожний Станіслав 

Володимирович 

07.01.

1993 

Молодший 

науковий 

співробітник 

не має не має 03.00.19-
кріобіологія 

Н 01.11.2018  

Відділ холодової адаптації 

Прокопюк Ольга Степанівна 27.11.

1958 

Головний науковий 

співробітник 

Доктор медичних наук професор 14.01.35- 

кріомедици

на 

Н 06.07.2021  

16. Ахатова Юлія Сергіївна 16.07.

1987 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

К 18.11.2019 

 

17. Щенявський Іван 

Йосипович 

30.06.

1958 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 
ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 25.11.2020 

 

18. Моісєєва Наталія 24.02. Провідний Кандидат біологічних  03.00.19-   
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Миколаївна 1971 науковий 

співробітник 

наук ст.науковий 
співробітник 

кріобіологія 09.01.2021 

19. Горіна Ольга Леонідівна 26.03.

1983 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

не має 03.00.19-
кріобіологія 

А 25.11.2020  

Лабораторія фітокріобіології 

20. Розанов  Леонід  Федорович 31.07.

1946 

В.о. завідувача Доктор біологічних наук професор 03.00.19-
кріобіологія 

А 25.11.2020 1  
аспірант 

21. Каднікова Наталія 

Георгіївна 

04.05.

1962 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 25.11.2020 

 

22. Шевченко Надія 

Олександрівна 

05.11.

1979 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 25.11.2020 

 

23. Стрибуль Тамара Федорівна 24.09.

1953 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

Н 01.12.2020 

 

24. Коваленко Галина 

Владиславівна 

11.01.

1967 

В.о. наукового 

співробітника 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

А 25.11.2020  

25. Чернобай Надія Андріївна 15.04.

1986 

Науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

не має 03.00.19-
кріобіологія 

А 25.11.2020  

26. Присталов Антон Ігоревич 22.11.

1979 

Молодший 

науковий 

співробітник 

не має не має 03.00.19-
кріобіологія 

 

А 25.11.2020 

 

Відділ кріоендокрінології  

27. Легач Євген Іванович 14.06.

1966 

в.о.завідувача 

відділу 

Доктор медичних наук ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

Н 01.12.2020 2 
аспіранта 

         Бондаренко 

 Тетяна Петрівна 

27.02.

1949 

Головний науковий 

співробітник  

Доктор біологічних наук професор 03.00.19-
кріобіологія 

 

Н 01.12.2020 

 

28.  Бабійчук Георгій 

Опанасович 

04.03.

1938 

Головний науковий 

співробітник  

Доктор біологічних 

наук 

професор 03.00.19-
кріобіологія 

 

Н 10.06.2021 

 

29. Алабедалькарім Наталія 

Михайлівна 

25.05.

1968 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

А 08.04.2014  

30. Божок Галина Анатоліївна 16.07.

1969 

В.о. провідного 

наукового 

співробітника 

Доктор біологічних наук ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

Н 01.10.2019 2 

аспіранта 

31. Кірошка Вікторія 

Володимирівна 

09.05.

1965 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

А 08.04.2014  
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32. Пахомов Олександр 

Віталійович 

29.09.

1982 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

старший 

дослідник 

03.00.19-
кріобіологія 

А 11.11.2020  

33. Сидоренко Ольга Сергіївна 12.08.

1986 

В.о. старшого 

наукового 

співробітника 

Кандидат біологічних 

наук 

не має 03.00.19-
кріобіологія 

А 11.11.2020  

34. Устиченко Вікторія 

Дмитрівна 

15.05.

1980 

Науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

А 11.11.2020  

35. Божкова Юлія Олегівна 26.09.

1985 

Молодший 

науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

не має 03.00.19-
кріобіологія 

А 08.04.2014  

36. Рула Ірина Анатоліївна 05.11.

1991 

В.о. Молодшого 

наукового 

співробітника 

Кандидат біологічних 

наук 

не має 03.00.19-
кріобіологія 

Н 01.12.2020  

37. Дудецька Галина Вадимівна 06.01.

1977 

Молодший 

науковий 

співробітник 

не має не має 03.00.19-
кріобіологія 

Н 04.01.2021  

Відділ кріобіології системи репродукції 

38. Петрушко Марина Павлівна 10.06.

1967 

Завідувач Доктор біологічних наук ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 09.11.2020 

1 

аспіранта 

39. Мусатова Ірина Борисівна 02.11.

1963 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

Не має 03.00.19-
кріобіологія 

 

А 16.04.2014 

 

40. Бабійчук Людмила 

Вікторівна 

15.04.

1973 

В.о. старшого 

наукового 

співробітника 

Кандидат медичних наук  

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

Н 02.11.2020 

 

41. Шевченко Марія 

Володимирівна 

09.11.

1981 

Молодший 

науковий 

співробітник  

 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

А 26.11.2020  

Лабораторія кріоконсервування гамет та ембріонів 

42. Юрчук Таїсїя 

Олександрівна 

15.07.

1982 

в.о. завідувача 

лабораторії 

Кандидат біологічних 

наук 

- 03.00.19-
кріобіологія 

А 26.11.2020  

43. Павлович Олена 

Володимирівна 

08.08.

1973 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 26.11.2020 
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44. Міксон Костянтин 

Борисович 

11.11.

1957 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

не має 03.00.19-
кріобіологія 

А 26.11.2020  

45. Гапон Ганна Олександрівна 31.07.

1975 

Молодший 

науковий 

співробітник  

не має  

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

Н 04.01.2021 

 

46. Погожих Олена Геннадіівна 25.09.

1983 

В.о. молодшого 

наукового 

співробітника 

Кандидат біологічних 

наук 

не має 03.00.19-
кріобіологія 

Н 01.07.2009  

47. Шевченко Олександра 

Сергіївна 

23.05.

1986 

В.о. молодшого 

наукового 

співробітника 

не має  

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

Н 01.07.2021 

 

48. Пуговкін Антон Юрійович 16.04.

1991 

В.о. старшого 

наукового 

співробітника  

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

Н 01.12.2019 

 

Трубіцин Олексій Олексійович 19.12.

1982 

В.о. Молодшого 

наукового 

співробітника 

не має не має 03.00.19-
кріобіологія 

 

Н 16.07.2021 

 

Відділ низкотемпературного консервування 

49. Гордієнко  Ольга  Іванівна 05.12.

1950 

в.о.завідувача 

відділу 

Доктор фізико-

математичних наук 

професор 03.00.19-
кріобіологія 

А 06.04.2020  

50. Коваленко  Ігор  Федорович 16.07.

1960 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 24.11.2020 

 

51. Кулєшова Лариса 

Георгіївна 

06.12.

1946 

Провідний 

науковий 

співробітник 

Доктор біологічних наук ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

А 24.11.2020  

52. Македонська Валентина 

Олександрівна 

22.06.

1947 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат медичних наук ст.науковий 
співробітник 

14.01.35- 

кріомедицина 
А 24.11.2020  

53. Смольянінова  Євгенія  

Іванівна 

19.03.

1962 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 06.04.2020 

 

54. Тодрін  Олександр  

Феліксович 

24.11.

1956 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат технічних наук ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 24.11.2020 

 

55. Коваленко  Світлана  

Євгенівна 

06.12.

1967 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 24.11.2020 

 

56. Холодний  Віталій  31.05. Науковий Кандидат біологічних  03.00.19-   
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Сергійович 1977 співробітник наук не має кріобіологія А 09.04.2014 

57. Тимофєєва  Олена 

Володимирівна 

05.03.

1978 

Науковий 

співробітник 

Кандидат фізико-

математичних наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

А 24.11.2020  

58. Попівненко  Людмила  

Іванівна 

20.11.

1972 

Науковий 

співробітник 

Кандидат фізико-

математичних наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 24.11.2020 

 

Відділ кріофізіології 

59. Бабійчук Владислав 

Георгійович 

03.02.

1975 

Завідувач Доктор медичних наук  
ст.науковий 
співробітник 

14.01.35- 
кріомедицина 

А 09.11.2020 1 

аспірант 

60. Кудокоцева Ольга 

Валентинівна 

04.03.

1961 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 18.11.2020 

 

61. Ломакін Іван Іванович 10.09.

1953 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат медичних наук ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 18.11.2020 

 

62. Ломако Вікторія Вікторівна 09.09.

1961 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 18.11.2020 

 

63. Шило Олександр 

Володимирович 

17.06.

1962 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 18.11.2020 

 

64. Воловельська Єлизавета 

Леонідівна 

30.04.

1948 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

А 18.11.2020  

65. Піняєв Володимир Іванович 26.05.

1959 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат медичних наук ст.науковий 
співробітник 

14.01.35- 
кріомедицина 

 

А 18.11.2020 

 

66. Мамонтов В’ячеслав 

Володимирович 

17.12.

1964 

Молодший 

науковий 

співробітник 

 

не має 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 18.11.2020 

 

67. Луценко Дмитро 

Григорович 

12.04. 

1974 

В.о. наукового 

співробітника 

 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-

кріобіологія 

Н 01.10.2021  

68. Бондаренко Олена 

Олександрівна 

13.10.

11989 

Молодший 

науковий 

співробітник 

 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-

кріобіологія 

А 18.11.2020  

69. Чабаненко Олена 

Олексіївна 

06.11.

1993 

Молодший 

науковий 

співробітник 

 

не має 

 

не має 

03.00.19-

кріобіологія 

Н 03.11.2020  

Відділ експериментальної кріомедицини 
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70. Чиж Микола Олексійович 16.12.

1975 

в.о.завідувач 

відділу 

Кандидат медицинских 

наук 

старший 

дослідник 

14.01.35- 
кріомедицина 

А 09.11.2020  

71. Бєлочкіна Ірина 

Владіславівна 

13.02.

1964 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 10.11.2020 

 

72. Гальченко Сергій 

Євгенович 

13.03.

1953 

Провідний 

науковий 

співробітник 

Доктор біологічних наук ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 06.04.2020 

 

73. Слета Ірина Вадимівна 28.09.

1954 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

Н 29.12.2020  

74. Михайлова Ірина Павлівна 26.07.

1959 

Науковий 

співробітник 

не має  
не має 

03.00.19-
кріобіологія 

А 10.11.2020  

Ковальов Геннадій 

Олександрович 

04.04.

1975 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат медичних наук ст.науковий 
співробітник 

14.01.35- 
кріомедицина 

А 10.11.2020  

75. Глоба Вячеслав Юрійович 15.09.

1978 

В.о. наукового 

співробітника 

не має не має 14.01.35- 
кріомедицина 

Н 18.10.2021  

Лабороторія кріоморфології 

76. Рєпін Микола Васильович 02.01.

1953 

Завідувач 

лабораторії 

доктор біологічних наук ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

А 10.11.2020  

77. Марченко Лариса 

Миколаївна 

22.08.

1957 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 10.11.2020 

 

78. Строна Віра Іванівна 23.08.

1949 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

А 10.11.2020  

79. Говоруха Тетяна Петрівна 15.08.

1951 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

А 10.11.2020  

80. Юрченко Тетяна 

Миколаївна 

07.11.

1933 

Старший науковий 

співробітник 

Доктор медичних наук професор 03.00.19-
кріобіологія 

А 30.11.2020  

81. Чиж Юлія Олександрівна 20.07.

1981 

в.о. молодшого 

наукового 

співробітника 

Не має Не має 03.00.19-
кріобіологія 

Н 01.11.2021  

Відділ кріопатофізіології  та імунології 

Гольцев Анатолій 

Миколайович 

11.10.

1943 

Головній науковий 

співробітник 

Доктор медичних наук професор 14.01.35- 
кріомедицина 

Н 02.02.2015  

82. Дубрава Тетяна Георгіївна 04.02.

1954 

провідного 

наукового 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

Н 06.04.2020  
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співробітника 

83. Луценко Олена Дмитрівна 25.02.

1965 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

А 30.11.2020  

84. Бабенко Наталя Миколаївна 30.12.

1973 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

А 30.11.2020  

85. Гаєвська Юлія 

Олександрівна 

20.11.

1978 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

А 12.11.2020  

86. Бондарович Микола 

Олександрович 

14.02.

1979 

в.о. старшого 

науковго 

співробітника 

Кандидат біологічних 

наук 

не має 03.00.19-
кріобіологія 

Н 01.10.2021  

87. Гарбуз Володимир Іванович 05.10.

1947 

Старший науковий 

співробітник  

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

Н 01.07.2021 

 

Група біотехнології і прикладних нанотехнологій 

88. Волкова Наталія 

Олександрівна 

21.04.

1978 

Провідний 

науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 12.11.2020 

 

89. Юхта Марія Сергіївна 12.08.

1984 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат медичних наук не має 03.00.19-
кріобіологія 

А 12.11.2020  

90. Сокіл Ларіса Віталіївна 27.09.

1960 

Молодший 

науковий 

співробітник 

не має  

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 12.11.2020 

 

 

Відділ кріоцитології  

91. Бабійчук Любов 

Олександрівна 

11.07.

1956 

Завідувач відділу Доктор біологічних наук професор 03.00.19-
кріобіологія 

 

А 09.11.2020 

 

92. Землянських Ніна 

Григорівна 

11.12.

1964 

Старший науковий 
співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 23.11.2020 

 

93. Рязанцев Володимир 

Васильович 

10.09.

1958 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 23.11.2020 

 

94. Зубов Павло Михайлович 18.07.

1980 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

А 23.11.2020 

 

 

95.  Зубова Оксана Леонідівна 29.07.

1981 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

не має 03.00.19-
кріобіологія 

А 23.11.2020  

96. Орлова Наталія Вікторівна 19.12.

1965 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 23.11.2020 
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97. Рамазанов Віктор 

Володимирович 

23.02.

1953 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат  біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 23.11.2020 

 

98. Руденко Сергій Віталійович 13.06.

1954 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

А 23.11.2020  

99. Семенченко Олександр 

Юрійович 

26.05.

1950 

Старший науковий 

Співробітн 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

А 23.11.2020 

 

 

100. Шпакова Наталія 

Михайлівна 

11.01.

1956 

В.о. провідного 

науковий 

співробітник 

Доктор біологічних наук ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 23.11.2020 

 

101. Ніпот  Олена Євгенівна 29.10.

1971 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 23.11.2020 

 

102. Єршов Сергій Сергійовч 16.07.

1983 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

А 23.11.2020 
 

 

103. Шапкіна Ольга 

Олександрівна 

29.10.

1976 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 23.11.2020 

 

104. Єршова Наталя Анатоліївна 31.07.

1982 

В.о. старшого 

наукового 

співробітника 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

А 23.11.2020 

 

 

 

Лабораторія кріопротекторів 

105. Компанієць Антоніна 

Михайлівна 

05.05. 

1949 
Завідувач 

лабораторії 

Доктор медичних наук професор 14.01.35- 
кріомедицина 

А 06.04.2020 1  
аспіранта 

106. Осецький  Олександр  

Іванович 

26.09.

1946 

Провідний 

науковий 

співробітник 

Доктор фізико-

математичних  наук 

професор 03.00.19-
кріобіологія 

 

А 26.11.2020 

 

 

107. Чеканова Валентина 

Володимирівна 

17.06.

1952 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

Н 05.02.2020 

 

 

108. Дюбко Тетяна 

Станіславівна 

05.09. 

1959 
Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 30.11.2020 

 

109. Пахомова Юлія Сергіївна 21.07.

1985 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

не має 03.00.19-
кріобіологія 

А 26.11.2020 

 

 

110. Ходько Олексій Тарасович 02.08.

1958 

Молодший 

науковий 

співробітник 

не має не має 03.00.19-
кріобіологія 

Н 04.01.2021  
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Відділ кріобіохімії 

Петренко Олександр Юрійович 07.03.

1954 

головний науковий 

співробітник 

Доктор біологічних наук професор 03.00.19-
кріобіологія 

Н 06.07.2021 

 

 

111. Сукач Олександр 

Миколайович 

21.07.

1958 

в.о. провідного 

наукового 

співробітника 

Доктор біологічних наук ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

А 16.11.2020 

 

 

112. Прокопюк Володимир 

Юрійович 

21.07.

1979 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат медичний наук ст.науковий 
співробітник 

14.01.35- 
кріомедицина 

А 26.11.2020 1 

аспірант 

113. Мазур Світлана Петрівна 23.04. 

1964 
Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 16.11.2020 

 

114. Оченашко Ольга Вадимівна 16.05. 

1969 
Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 16.11.2020 

 

115. Семенченко Ольга 

Анатоліївна 

28.04.

1955 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

А 16.11.2020 

 

 

116. Ревенко Олена Борисівна 11.08.

1965 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 16.11.2020 

 

 

117. Труфанова Наталя 

Анатоліївна 

29.04.

1982 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

не має 03.00.19-
кріобіологія 

А 16.11.2020 

 

 

118. Черкашина Дар’я 

Вікторівна 

19.08.

1978 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

А 15.04.2014  

119. Рогульська Олена Юріївна 16.10 

1989 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

не має 03.00.19-
кріобіологія 

А 16.11.2020  

120. Тихвинська Ольга 

Олександрівна 

07.04 

1971 
 

В.о. наукового 

співробітника 

не має не має 03.00.19-
кріобіологія 

Н 01.09.2021 

 

 

121. Всеволодська Світлана 

Олександрівна 

21.10. 

1993 
В.о. молодшого 

наукового 

співробітника 

не має не має 03.00.19-
кріобіологія 

Н 18.10.2021  

Губеня Олександра Сергіївна 04.03. 

1998 
В.о. молодшого 

наукового 

співробітника 

не має не має 03.00.19-
кріобіологія 

Н 01.11.2021  

Відділ кріомікробіології 
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122. Висеканцев Ігор Павлович 01.01.

1950 

Завідувач відділу Кандидат медичних наук ст.науковий 
співробітник 

14.01.35- 
кріомедицина 

 

А 14.10.2010 

1 

аспірант 

123. Гуріна Тетяна Михайлівна 10.10.

1959 

В.о. провідного 

наукового 

співробітника 

Доктор біологічних наук ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

А 19.11.2020 

 

 

124. Черкашина Яна Олегівна 29.11.

1980 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 19.11.2020 

 

125. Нардід Едуард Олегович 13.12.

1970 

Науковий 

співробітник 

Кандидат медичних наук  

не має 

14.01.35 
кріомедицина 

А 19.11.2020 

 

 

126. Онасенко Олена 

Станіславна 

01.10.

1958 

Молодший 

науковий 

співробітник 

не має  

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 19.11.2020 

 

 

127. Пономарьова Вікторія 

Леонідівна 

23.05.

1985 

Молодший 

науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

А 19.11.2020 

 

 

Лабораторія мікробіології 

128. Марценюк Валентина 

Пилипівна 

01.11.

1951 

Завідувач 

лабораторії 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

А 19.11.2020 

 

 

129. Ананьїна Ганна Євгенівна 02.08.

1951 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат медичних наук ст.науковий 
співробітник 

14.01.35- 
кріомедицина 

А 19.11.2020 

 

 

130. Абрафікова Лілія 

Геннадіївна 

26.06.

1978 

Старший науковий 

співробітник 

Кандидат медичних наук  

не має 

14.01.35 
кріомедицина 

Н 02.12.2013  

131. Буряк Ірина Алімівна 21.05.

1982 

Науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

А 19.11.2020 

 

 

Степанюк Людмила 

Василівна 

15.02.

1962 

В.о. молодшого 

наукового 

співробітника 

не має    не має 03.00.19-
кріобіологія 

Н 01.03.2016  

Сектор низкотепературного банку біологічних об’єктів 

132. Чижевський Віктор 

Васильович 

13.04.

1957 

В.о. завідувача 

сектору 

Кандидат біологічних 

наук 

ст.науковий 
співробітник 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 26.11.2020 

 

133. Полякова Ганна Леонідівна 01.08.

1979 

В.о. старшого 

наукового 

співробітника 

Кандидат біологічних 

наук 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 17.11.2020 

 

134. Фалько Оксана Валеріївна 07.04.

1972 

Старший науковий 

співробітника 

Кандидат біологічних 

наук 

не має 03.00.19-
кріобіологія 

А 26.11.2020 
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135. Ішков Георгій Сергійович 24.06.

1943 

Молодший 

науковий 

співробітник 

Кандидат біологічних 

наук 

не має 03.00.19-
кріобіологія 

К 18.11.2019  

Відділ кріобіофізики 

136. Мангасаров Дмитро 

Олександрович 

26.11.

1955 

Провідний інженер  

не має 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 11.11.2020 

 

Відділ холодової адаптації 

137. Чаплай Олена Василівна 16.06.

1949 

Провідний інженер не має  

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

Н 01.01.2020  

Відділ низкотемпературного консервування 

138. Кіреєв Віталій 

Олександрович 

12.03.

1949 

Провідний інженер  

не має 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

А 24.11.2020  

Відділ кріопатофізіології  та імунології 

Гриша Ігор Георгійович 26.05.

1959 

Провідний інженер  

не має 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 14.04.2014 

 

Група біотехнології і прикладних нанотехнологій 

139. Чернишенко Людмила 

Геннадіївна 

05.04.

1966 

Провідний інженер не має не має 03.00.19-
кріобіологія 

А 12.11.2020  

140. Степанюк Людмила 

Василівна 

15.02.

1962 

Провідний інженер не має не має 03.00.19-
кріобіологія 

А 12.11.2020  

Відділ крімікробіології 

141. Севастянов Станіслав 

Сергійович 

19.07.

1989 

Провідний інженер не має не має 03.00.19-
кріобіологія 

 

А 19.11.2020 

 

 

Лабораторія кріоморфології 

142. Брусенцов Олександр 

Федорович 

13.01.

1959 

Провідний інженер  

не має 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

 

А 10.11.2020 

 

Відділ кріоцитології 

143.  Мігунова Регіна 

Костянтинівна 

22.07.

1968 

Провідний інженер   

не має 

 

не має 

03.00.19-
кріобіологія 

А 23.11.2020 

 

 

Відділ трансферу технологій, інновац. діяльності та інтелектуальної власності 

144. Фоменко Людмила 

Павлівна 

12.08. 

1947 

Завідувач відділу  

не має 

 
не має 

Кріобіологія 

кріомедицина 

А 09.11.2020 
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145. Крішталь Алла Василівна 05.06. 

1946 

Провідний інженер 

з патентної та 

винахідніцкої 

роботи  

 

не має 

 

не має 

Кріобіологія 

кріомедицина 

А 30.11.2020 

 

 

Чиж Юлія Олександрівна 20.07.1

981 

Провідний інженер 

з патентної та 

винахідніцкої 

роботи  

Не має Не має 03.00.19-
кріобіологія 

Н 07.12.2021  

Відділ науково-технічної інформації 

146. Пушкова Євгенія 

Миколаївна 

11.02. 

1967 
Завідувач відділу  

не має 

 
не має 

Кріобіологія 

кріомедицина 

 

А 09.11.2020 

 

 

147. Данько Катерина Вікторівна 17.08. 

1973 
Провідний інженер 

з науково-технічної 

інформації 

 

не має 

 

не має 

Кріобіологія 

кріомедицина 

А 30.11.2020 

 

 

148. Тутова Вікторія 

Володимирівна 

13.09. 

1973 
Провідний інженер 

з науково-технічної 

інформації 

 

не має 

 

не має 

Кріобіологія 

кріомедицина 

А 30.11.2020 

 

 

Директор інституту 

професор              О.Ю.Петренко 

 
Виконавець  373-31-04                                                                                                         Г.В. Демент’єва        
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С П И С О К 

прийнятих наукових працівників ІПК і К НАН України у 2021 році. 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові Підрозділ 

 

Посада 

Рік 

наро

д. 

Науков. 

ступінь  

Останнє місце 

роботи 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Всеволодська 

Світлана 

Олександрівна 

Відділ кріобіохімії молодший 

науковий 

співробітник 

1993 - Аспірантура 

ХНПУ  

2 Глоба Вячеслав 

Юрійович 

Відділ 

експериментальної 

кріомедицини 

 

в.о. наукового 

співробітника 

1978 - ТОВ 

 « Небозвіт» 

3 Чиж Юлія 

Олександрівна 

Відділ 

експериментальної 

кріомедицини 

 

молодший 

науковий 

співробітник 

1981 - ІПК і К НАН 

України  

аспірантура 

С П И С О К 

звільнених наукових співробітників ІПК і К НАН України у 2021 році 
  

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

Підрозділ, 

посада 
Наукови

й 
ступінь 

 

Витяг з наказу про 

звільнення, причина 

звільнення 

1 2 3 4 5 

1 Манченко Анна 

Олександрівна 

відділ експериментальної 

кріомедицини 

в.о. молодшого наукового 

співробітника 

к.м.н. 
12.02.2021  

за згодою сторін 

2 Кулик Володимир 

Володимирович 

відділ кріофізіології 

молодшогой наукового 

співробітника 

- 
12.07.2021 

за згодою сторін 

3 Волкова Наталія 

Олександрівна 

відділ кріобіохімії 

старший науковий співробітник к.б.н. 
06.01.2021  

за власним 

бажанням 
4 Розанова Світлана 

Леонідівна 

відділ кріобіофізики 

старший науковий співробітник к.б.н. 
31.07.2021 

за власним 

бажанням 
5 Ямпольська 

Катерина Євгенівна 

відділ КПФ та імунології 

старший науковий співробітник к.б.н. 
31.08.2021 

за згодою сторін 

6 Улізко Павло 

Юрійович 

відділ кріобіофізики 

в.о. молодшого наукового 

співробітника 

- 
30.07.2021  

за згодою сторін 

 

 

Директор інституту 

професор              О.Ю.Петренко 

 

 

     Вик. Демент`єва Г.В. 373-31-04 
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ДАНІ 

про висококваліфікованих спеціалістів Інституту проблем кріобіології і кріомедицини 

НАН України,  

які виїхали та виїжджали (виїхали) за межі України в 2021 р. 

 

 

Директор інституту 

професор              О.Ю.Петренко 

 

 

Вик. Демент`єва Г.В. 373-31-04 

 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

Посада, 

науковий 

ступінь 

В яку 

країну 

виїхав 

(виїжджав) 

Мета виїзду 

Стажування 

(термін) 

Тимчасова 

робота 

(термін) 

На постійне 

проживання 

1. Погожих 

Олена 

Геннадіївна 

молодший 

науковий 

співробітник, 

к.б.н. 

Німеччина - 8 місяців - 

2. Погожих 

Денис 

Миколайович 

молодший 

науковий 

співробітник, 

к.б.н. 

Німеччина - 1 рік - 

3. Кірошка 

Вікторія 

Володимирівна 

старший 

науковий 

співробітник, 

к.б.н. 

Ізраіль - 1 рік - 

5. Розанова 

Світлана 

Леонідівна 

Старший 

науковий 

співробітник, 

к.б.н. 

Німеччина - 7 місяців - 

6. Холодний 

Віталій 

Сергійович 

Науковий 

співробітник, 

к.б.н. 

Чеська 

республіка 

- 1 рік - 


