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ПІБ викладача       Висеканцев Ігор Павлович 

Відділ                          кріомікробіологія                                                                                  

Навчальні дисципліни, які викладає в ІПКіК НАН України  

спеціальність 222– Медицина «Предмет і зміст кріомедицини», «Технології тривалого зберігання мікроорганізмів» 

спеціальність 091– Біологія «Методи тривалого зберігання мікроорганізмів» 

Відомості про освіту, навчання в аспірантурі і докторантурі 

 

Назва учбового закладу, установи Рік За якою 

спеціальністю 

Здобута кваліфікація, 

№ диплома вступу закінчення 

Харківський медичний інститут 1967 1973 Санітарія Лікар 

Диплом Я № 870333 



     

Відомості про наукові ступені, вчені звання (доктора і кандидата наук, професора, доцента, старшого наукового 

співробітника) 

 

Науковий ступінь, вчене звання Рік надання Спеціальність № диплома або атестата 

Кандидат медичних наук 1983 Кріобіологія МД № 018807 

Старший науковий співробітник 1994 Кріобіологія СН №000992 

    

Відомості про підвищення кваліфікації (за 5 років) 

Назва Рік № сертифікату Кількість годин/кредитів 

    
GCP (ICH GCP E6 (R2)). Legal and Regulatory 

requirements and Ethical Aspects of Clinical Trial 

Conducting, ДП «Державний експертний центр МОЗ 

України», НФаУ, м. Харків 

2017 №075 від 16.12.2017 8 

Good Clinical Practice: A Review of ICH E6, Revision 

2 Changes for Site Personnel Working on Clinical 

Research Studies (Version date 01-Febuary 2017), 

Syneos Health 

 

2018 Certificate from 21st May 2018 8 

IATA, Infectious Substances and Dry Ice (2018), 

Syneos Health 

 

2018 Certificate from 30th May 2018 8 

Good Clinical Practice: A Refresher Course for all Site 

Personnel Working on Clinical Research Studies 

(including ICH E6, Revision 2 Changes). Version 2, 

March 2017, Syneos Health 

 

2018 Certificate from 31st May 2018 8 

Клінічна патофізіологія, ТУ, Харківська медична 

академія післядипломної освіти, м. Харків 
2016 Посвідчення до диплому Я № 

870333 

1 місяць 



 

Бактеріологія, ПАЦ, Харківська медична академія 

післядипломної освіти, м. Харків 

 

2018 №5192 від 14.12.2018 1 місяць 

Бактеріологія, атестація на підтвердження звання 

лікаря-спеціаліста, Харківська медична академія 

післядипломної освіти, м. Харків 

 

2018 №1528 від 18.07.2018 1 місяць 

Клінічна патофізіологія, Харківська медична 

академія післядипломної освіти, м. Харків 
2019 Посвідчення до диплому Я № 

870333 

1 місяць 

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років,  

відповідно до пункту 38 Ліцензійних умов 

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection 

 

1. Варяница В.В., Высеканцев И.П. Методы хранения сложных РНК-содержащих вирусов // Проблемы криобиологии и 

криомедицины. – 2017. – Т.27, №4. – С. 287 – 295. (SJR 0.18) 

2. Варяница В.В., Высеканцев И.П. Применение защитных сред для долгосрочного низкотемпературного хранения 

фиксированных штаммов вируса бешенства L. Pasteur и CVS // Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2018.– Т. 28, 

№4. – С. 333 – 342. (SJR 0.18) 

3. Пономарева В.Л., Кулешова Л.Г., Высеканцев И.П., Онасенко Е.С., Михайлова О.А. Кинетика фазовых превращений в 

процессе охлаждения-отогрева клеток Saccharomyces cerevisiae в альгинатсодержащих криозащитных средах // 

Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2018. – Т. 18, №3. – С. 212 – 223. (SJR 0.18) 

4. Petrov I., Vysekantsev I., Gurina T., Buriak I., Martsenyuk V. Effect Of Thermomechanical Properties Of Alginate Gel On 

Viability Of Immobilized Bacteria Escherichia coli After Cryopreservation // Cryobiology. – 2019. – Vol. 91. – P. 188 – 189. 

https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2019.10.165 (IF 2.283) 

5. Варяница В.В., Высеканцев И.П. Защитные среды для хранения стандартного штамма вируса бешенства CVS при 

температурах –20, –80°С // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 4, том 1 (153). – С. 205 – 211.  

6. Varianytsia V., Vysekantsev I. Protective Media for Storage of L. Pasteur Rabies Virus Strain at Different Temperatures // IOSR 

Journal of Pharmacy. – 2019. – Vol. 9, №10, Series 1. – P. 09 – 18.  

7. Petrov I., Vysekantsev I., Buryak I., Martsenyuk V. (2020) Eradication of intestinal microflora from animal internals during 



treatment of simulated dysbiosis with immobilized probiotics stored at low temperature // Cryobiology 97: 286. 

https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2020.10.144 (IF 2.283) 

8. Varianytsia V., Vysekantsev I. Influence of Protective Media Composition and Storage Temperatures on Preservation of Rabies 

Virus Vaccine Strain L. Pasteur // IOSR Journal Of Pharmacy And Biological Sciences. – 2020. – Vol. 15, №3 (Ser. 1). – P. 20 – 

29. doi: 10.9790/3008-1503012029. 

9. Varianytsia V., Vysekantsev I. (2020). Impact of Storage Temperature Regimens and Protective Media Composition on Rabies 

Virus CVS Strain Preservation. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 30(2), 148-157. 

https://doi.org/10.15407/cryo30.02.148 (SJR 0.19) 

10. Ананьїна Г.Є., Степанюк Л.В., Висеканцев І.П., Петров І.В Вплив умов гіпотермічного і низькотемпературного 

зберігання на життєздатність іммобілізованого пробіотика Bifidobacterium bifidum // Актуальні проблеми сучасної 

медицини. – 2020. – Т. 20, вип. 3(71). – С. 185 – 191. 

11. Висеканцев І.П., Петров І.В., Буряк І.А., Марценюк В.П. Життєздатність та адгезія до еритроцитів людини пробіотичних 

штамів мікроорганізмів після іммобілізації в альгінатному гелі і зберігання за різних низьких температур // Актуальні 

проблеми сучасної медицини. – 2020. Т. 20, №4(72). – С. 115 – 124. https://doi.org/10.31718/2077-1096.20.4.115 

12. Vysekantsev I., Buriak I., Martsenyuk V., Gurina T., Pushkova E. (2021). Addition of disaccharides and dimethyl sulfoxide to 

sodium alginate gel improves viability of immobilized Saccharomyces boulardii after cryopreservation. Nova Biotechnologica Et 

Chimica, e716. https://doi.org/10.36547/nbc.716 (WoS) 

 

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи 

секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 

1. Патент 116072, Україна, МПК А61L 15/44, А61К 35/12, А61К 35/76, А61Р 17/02, А61Р 31/04. Спосіб лікування ран / І.П. 

Висеканцев, В.М. Марценюк, І.А. Буряк, Л.Г. Абрафікова. Заявл. 31.01.2017, № а 291700872. Публ. 25.01.2018. Бюл. №2. 

2. Патент 130957, Україна, МПК C12N 1/04, C12N 1/16, C12R 1/865. Спосіб кріоконсервування дріжджів Saccharomyces 

cerevisiae / В.Д. Зінченко, І.П. Горяча, І.П. Висеканцев. Заявл. 05.12.2016, № а 216 12370. Публ. 10.01.2019. Бюл. №1. 

3. Пономарьова В.Л., Висеканцев І.П., Онасенко О.С., Ананьїна Г.Є., Степанюк Л.В. Спосіб кріоконсервування 

іммобілізованих клітин дріжджів Saccharomyces cerevisiae. Патент на корисну модель № 147042, Україна, МПК C12N 

1/04 (2006.01), C12N 1/16 (2006.01), C12R 1/865 (2006.01). Заявл. 23.10.2020, № u 2020 06824. Публ. 07.04.2021. Бюл. 

№14. 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом 

не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора  

Высеканцев И.П. Глава 13. Криоконсервирование микроорганизмов в кн. Основы криобиологии и криомедицины : учебник 

https://doi.org/10.31718/2077-1096.20.4.115
https://doi.org/10.36547/nbc.716


для студентов-биологов и медиков. / под ред. Г.Ф. Жегунова и О.А. Нардида. – Х.: ФЛП Бровин А.В., 2019. – С. 273 – 286. 

 

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування 

1. РПНД «Предмет і зміст кріомедицини» 

2. РПНД «Технології тривалого зберігання мікроорганізмів» 

3. РПНД «Методи тривалого зберігання мікроорганізмів» 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

 

 

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня 

Пономарьова Вікторія Леонідівна «Збереженість іммобілізованих в альгінатному гелі дріжджів Saccharomyces 

cerevisiae після консервування за низьких температур», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних 

наук за фахом 03.00.19 – кріобіологія, 2019 р. Рішення позитивне.  

Варяниця Вікторія Валеріївна «Збереженість промислових штамів вірусу сказу при низьких температурах», 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за фахом 03.00.19 – кріобіологія, 2021 р. Рішення 

позитивне.  

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не 

менше трьох разових спеціалізованих вчених рад 

- 

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах 



1. Керівник держбюджетної фундаментальної  науково-дослідної роботи «Розробка технологій низькотемпературного 

консервування іммобілізованих клітин та біологічно активних сполук» № д. р. 0115U000094, 2014–2017 рр. 

2. Керівник держбюджетної фундаментальної  науково-дослідної роботи «Вивчення механізмів кріопошкоджень 

мікроорганізмів, іммобілізованих в гелевих носіях з різними фізико-хімічними властивостями, під час низькотемпературного 

зберігання та ліофілізації» № д. р. 0118U001187, 2018–2022 рр. 

 

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради 

як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у 

складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю) 

 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання 

“суддя міжнародної категорії” 

 

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі 

договору із закладом вищої освіти (науковою установою) 

 

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

 

13)  проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі 

не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік 

 

14) Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 



робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який 

став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 

здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі 

журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України 

з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу 

 

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III–IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів, II–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III–IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів чи II–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня) 

 

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

 

17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для 

вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

 

18) участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн – членів НАТО (для 

вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях 



Член Українського біохімічного товариства, Українського товариства імунологів та алергологів 

 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності) 

Загальний досвід практичної роботи за спеціальністю складає 47 років 

 

 

 


