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ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ НАН УКРАЇНИ 

 

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ ОНП «091 – БІОЛОГІЯ» 

 

 

ID 
викла- 

дача 
П.І.Пб. 

Посада 
  

Структур- 
ний підрозділ 

Кваліфікація викладача 

С
т
а

ж
 Навчальні 

дисципліни, що їх 
викладає викладач 

на ОНП 

Обґрунтування 

 
Жеребкін 
Сергій 
Васильович 

Провідний 
науковий 
співробітник, 
сумісництво 

Центр гуманітарної 
освіти НАН України 

Диплом доктора наук зі 
спеціальності 
«Філософська 
антропологія, філософія 
культури» 
 

37 Філософія науки і 
культури 

Кваліфікований фахівець в галузі 
філософії культури  
 
Google Scholar h-index 8 
 
https://scholar.google.com/citations?hl=ru
&user=bi6dkNQAAAAJ  

34718 
Солощук 
Людмила 
Василівна 

Професор 
сумісництв о 

Центр  наукових 
досліджень та 
викладання іноземних 
мов 

Диплом кандидата 
філологічних наук KД 
№036101, виданий 
08.05.1991 р. 

Диплом доктора 
філологічних наук ДД 
007978, виданий 
10.02.2010 р. 
Атестат доцента ДЦ 
000415, виданий 
24.02.1995 р. 
Атестат професора 12ПP 
010966, виданий 
29.09.2015 р. 

40 Іноземна мова 

Висококвалифіковани й фахівець з 
викладанням іноземної мови для 
наукових співробітників 
 
Автор 325 наукових праць 
Google Scholar h-index 10 
 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=
ru&user=0sKbFhMAAAAJ  

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=bi6dkNQAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=bi6dkNQAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=0sKbFhMAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=0sKbFhMAAAAJ


2 

34514 

Божок 
Галина 
Анатоліївна 
 
 

Провідний 
науковий 
співробітник, 
Основне місце 
роботи 

Відділ  
кріоендокрино логії 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «біологія» 
УВ №819437, виданий 
18.06.1991 р. Харківський 
державний університет ім. 
О.М. Горького,  
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності «фізіологія 
людини і тварин» 
КН №010811, виданий 
01.03.1996 р. 
Диплом доктора наук зі 
спеціальності 
«кріобіологія» ДД 
№002519, виданий 
10.10.2013 р. 
Атестат старшого 
наукового співробітника зі 
спеціальності 
«кріобіологія» АС 
№004554, виданий 
15.12.2005 р. 
 

31 

Методи 
дослідження в 
біології 
 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріобіології, кріомедицини, Відповідає 
підпунктам 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13, 19 
Ліцензійних умов п. 38 
 
Автор 245 наукових праць 
Scopus h-index 4 
Google Scholar h-index 8 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=6506348837  
 
https://scholar.google.com/citations?user=
haSpsgYAAAAJ&hl=ru  
 
Викладач кафедри загальної та 
клінічної патології медичного 
факультету Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна 
 
Відповідальний виконавець науково-
дослідної роботи за темою 
«Морфофункціональні характеристики, 
кріоконсервування та терапевтичний 
потенціал 2D- і 3D-культур клітин, 
отриманих з похідних нервового 
гребеня» 
 
Заступник голови освітньо-наукової 
секції вченої ради Інституту проблем 
кріобіології і кріомедицини НАН 
України 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506348837
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506348837
https://scholar.google.com/citations?user=haSpsgYAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com/citations?user=haSpsgYAAAAJ&hl=ru
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116009 

Бабійчук 
Любов 
Олександрівн
а 

Завідувач 
відділу, 
Основне місце 
роботи 

Відділ кріоцитології 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «біолог. 
Викладач біології і хімії 
Диплом ЖВ № 947549 
виданий 24.06.1980 р. 
Харківський державний 
університет ім. О.М. 
Горького 
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності 
«Кріобіологія» 
 БЛ № 014653 
виданий 07.08.1985 р. 
Диплом доктора наук  зі 
спеціальності 
«Кріобіологія» 
виданий 09.04.2003 р. 
Атестат старшого 
наукового співробітника зі 
спеціальності 
«Кріобіологія» 
АС № 004389 
виданий 03.06.2005 р. 
Атестат професора зі 
спеціальності 
«Кріобіологія» 
12ПР № 006949 
Виданий 01.07.2011 р. 
 

43 

«Проблеми 
кріоконсервування 
крові та її 
компонентів» 
 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріобіології.  
Відповідає підпунктам 
1,2, 3,5,6,7,8,19,20 Ліцензійних умов п. 
38 
Автор 255 наукових праць 
Scopus h-index 3 
Google Scholar h-index 8 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=8216591900 
 
https://scholar.google.com.ua/citations?use
r=adG6dmoAAAAJ&hl=uk&oi=sra 
 
Керівник науково-дослідної роботи  
«Вивчення механізмів модифікації 
структурних параметрів та 
метаболічного стану ядровмісних 
клітин кордової та еритроцитів 
донорської крові під впливом різних 
кріозахисних розчинів та низьких 
температур», № д. р. 0114U001320, 
2014-2018 рр.  
Керівник науково-дослідної роботи 
«Вивчення механізмів дії кріозахисних 
розчинів та антиоксидантів на 
стабілізацію ядровмісних клітин 
кордової та еритроцитів донорської 
крові під час кріоконсервування. », № д. 
р. 0119U100442, 2018-2022 рр. 
 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8216591900
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8216591900
https://scholar.google.com.ua/citations?user=adG6dmoAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=adG6dmoAAAAJ&hl=uk&oi=sra
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74599 
Висеканцев 
Ігор 
Павлович 

Завідувач  
відділу, 
Основне місце 
роботи 

Відділ  
кріомікробіоло гії 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «санітарія» 
Я № 870333, виданий 
30.06.1973 р. Харківський 
медичний інститут,  
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
МД №018807, виданий 
10.05.1984 р. 
Атестат старшого 
наукового співробітника зі 
спеціальності 
«кріобіологія» СН 
№000992, виданий 
25.04.1994 р. 
 

48 
Методи тривалого 
зберігання 
мікроорганізмів 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріобіології, кріомедицини, 
мікробіології Відповідає підпунктам 1, 
2, 3, 4, 6, 8, 19, 20  
Ліцензійних умов п. 38 
 
Автор 243 наукових праць 
Scopus h-index 2 
Google Scholar h-index 7 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=6602812521  
 
https://scholar.google.com/citations?user=
WlQv97QAAAAJ&hl=th  
 
Керівник науково-дослідної роботи за 
темою «Вивчення механізмів 
кріопошкоджень мікроорганізмів, 
іммобілізованих в гелевих носіях з 
різними фізико-хімічними 
властивостями, під час 
низькотемпературного зберігання та 
ліофілізації» 

420682 

Волкова 
Наталія 
Олександрівн
а 

Провідний 
науковий 
співробітник, 
Основне місце 
роботи 

Відділ  
кріопатофізіол огії та 
імунології 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «біофізика» 
ХА №12028498, виданий 
30.06.2000 р. Харківський 
державний університет ім. 
О.М. Горького,  
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
ДК №026545, виданий 
10.11.2004 р. 
Атестат старшого 
наукового співробітника зі 
спеціальності 
«кріобіологія» АС 
№000858, виданий 
31.05.2013 р. 
 

20 

«Кріобіологічні 
підходи в 
біотехнології» 
 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріобіології, Відповідає підпунктам 1, 2, 
3, 4, 8, 19 
Ліцензійних умов п. 38 
 
Автор 180 наукових праць 
Scopus h-index 6 
Google Scholar h-index 11 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=57215214905  
 
https://scholar.google.com.ua/citations?use
r=3jSTLUoAAAAJ&amp;hl=ru  
 
Керівник науково-дослідної роботи за 
темою « Застосування клітинних 
біотехнологій для відновлення тканин 
опорно-рухового апарату in vitro та in 
vivo» (№2.2.6.94, 2015-2019 рр.) 
 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602812521
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602812521
https://scholar.google.com/citations?user=WlQv97QAAAAJ&hl=th
https://scholar.google.com/citations?user=WlQv97QAAAAJ&hl=th
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215214905
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215214905
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3jSTLUoAAAAJ&amp;hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3jSTLUoAAAAJ&amp;hl=ru
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24013 
Гольцев 
Анатолій 
Миколайови ч 

Головний 
науковий 
співробітник, 
сумісництво 

Відділ  
кріопатофізіол огії та 
імунології 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «санітарія» 
Щ №069621, виданий 
30.06.1972 р. 
Харківський медичний 
інститут,  
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності «медична 
радіологія і рентгенологія» 
МД №007420, виданий 
03.05.1979 р. 
Диплом доктора наук  зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
МД №005609, виданий 
17.03.1989 р. 
Атестат професора зі 
спеціальності «онкологія» 
12ПР№000057, виданий 
21.05.1993 р. 
Диплом члена-
кореспондента НАН 
України зі спеціальності 
«кріобіологія»№ 707, 
виданого 2003 р. 
Диплом академіка НАН 
України зі спеціальності 
«кріобіологія» №424, 
виданого 2009 р. 

48 

Кріобіологія в 
системі біологічних 
наук 
 

Високоваліфікований фахівець в галузі 
кріобіології, кріомедицини, онкології та 
імунології 
Відповідає підпунктам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 19, 20  
Ліцензійних умов п. 38 
 
Автор 1097 наукових праць 
Scopus h-index 9 
Google Scholar h-index 14 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=56229052700  
 
https://scholar.google.com.ua/citations?use
r=3jwqCGIAAAAJ&hl=uk  
 
Радник при дирекції Інституту проблем 
кріобіології і кріомедицини  НАН 
України 
 
Координатор кафедри ЮНЕСКО з 
кріобiологiï при ІПКіК НАН України  
 
Керівник медико-біологічної секції 
Північно-Східного наукового центру 
НАН і МОН України 
 
Керівник науково-дослідної роботи за 
темою «Вивчення механізмів 
реабілітації стану імунної системи 
тварин-пухлиноносіїв 
кріоконсервованими дендритними 
клітинами» 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56229052700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56229052700
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3jwqCGIAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3jwqCGIAAAAJ&hl=uk
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199656 
Гордієнко 
Ольга 
Іванівна  

Завідувач 
відділу 
Основне місце 
роботи 

Відділ 
низькотемпературно-
го консервування 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «біофізика»   
Ю №987778  
виданий 
17.06.1972 р. 
Харківський державний 
університет ім. О.М. 
Горького 
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
БЛ № 012342 
виданий 6.06.1984 р. 
Диплом доктора наук  зі 
спеціальності  
«біофізика» 
ДД № 004487 
виданий 30.06.2005 р. 
Атестат старшого 
наукового співробітника зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
СН № 001115 
виданий 20.06.1994 р. 
Атестат професора 
Зі спеціальності 
«кріобіологія» 
12ПР №008606 
виданий 28.03.2013 р. 
 
 

48 
Теоретичні основи 
кріобіології 

Кваліфікований фахівець в галузі 
біофізики, кріобіології. 
Відповідає підпунктам 1, 2, 3, 5, 6,7, 8, 
19, 20  
Ліцензійних умов п. 38 
 
Автор 145 наукових праць 
Scopus h-index 4 
Google Scholar h-index 7 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=56297687800 
 
https://scholar.google.co.uk/citations?hl=r
u&pli=1&user=1TTq5ioAAAAJ 
 
Керівник науково-дослідної роботи за 
темою «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.» 
Голова секції вченої ради  
«Кріобіологія» ІПКіК НАН України 
Заст. головного редактора журналу 
«Проблеми кріобіології і 
кріомедицини» 
Гарант освітньо-наукової програми 091 
– Біологія 
 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56297687800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56297687800
https://scholar.google.co.uk/citations?hl=ru&pli=1&user=1TTq5ioAAAAJ
https://scholar.google.co.uk/citations?hl=ru&pli=1&user=1TTq5ioAAAAJ
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23667 

Ковальов 
Геннадій 
Олександров 
ич 

Старший 
науковий 
співробітни к, 
сумісництво 

Відділ  
експериментал ьної 
кріомедицини 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «лікувальна 
справа» ЛБ НХ № 001878,  
виданий 30.06.1998 р. 
Харківський державний 
університет,  
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності 
«кріомедицина» 
ДК № 051866,  
виданий 28.04.2009 р. 
Атестат старшого 
наукового співробітника зі 
спеціальності 
«кріомедицина» АС № 
000873,  
виданий 31.05.2013 р. 
 

23 

Роль клініко- 
лабораторних 
досліджень крові в 
гематології 
 
Статистичні методи 
в біології та 
медицині 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріомедицини, лабораторної 
діагностики, статистичних методів 
досліджень Відповідає підпунктам 1, 3, 
4, 6, 8, 19, 20  
Ліцензійних умов п. 38 
 
Автор 98 наукових праць 
Scopus h-index 2 
Google Scholar h-index 7 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=57190678901  
 
https://scholar.google.com.ua/citations?use
r=wHmUlaoAAAAJ&hl=ru  
 
Викладач кафедри клінічної 
лабораторної діагностики Харківської 
медичної академії післядипломної 
освіти 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190678901
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190678901
https://scholar.google.com.ua/citations?user=wHmUlaoAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=wHmUlaoAAAAJ&hl=ru
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127713 
Компанієць 
Антоніна 
Михайлівна 

Завідувач 
лабораторії, 
основне місце 
роботи 

Лабораторія кріо-
протекторів 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «лікувальна 
справа» Ю№996344 
виданий 30.06.1972 р. 
Харківський медичний 
інститут,  
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності «гематологія 
та трансфузіологія» 
МД №010550  
виданий 07.05.1980 р. 
Диплом доктора наук  зі 
спеціальності «гематологія 
та трансфузіологія» 
ДH №002472,  
виданий 15.05.1996 р. 
Атестат старшого 
наукового співробітника зі 
спеціальності «гематологія 
та переливання крові» 
СН№078222,  
виданий 07.05.1993 
Атестат професора зі 
спеціальності 
«кріомедицина» 
12ПР№011590  
виданий 25.02.2016р. 

46 Біоетика 

Кваліфікований фахівець в галузі 
гематології, трансфузіології, 
кріомедицини Відповідає підпунктам 1, 
3,4, 6, 7, 8, 20  
Ліцензійних умов п. 38 
 
Автор 171 наукових праць 
Scopus h-index 3 
Google Scholar h-index 7 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=22934873500  
 
https://scholar.google.com.ua/citations?use
r=SnsIAtMAAAAJ&hl=uk  
 
Голова комітету з біоетики при 
Інституті проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН України  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22934873500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22934873500
https://scholar.google.com.ua/citations?user=SnsIAtMAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=SnsIAtMAAAAJ&hl=uk


9 

90266 
Кулєшова 
Лариса 
Георгіївна 

Провідний 
науковий 
співробітник 

Відділ 
низькотемпературно-
го консервування 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «фізика» Э 
№ 966156,  
виданий 8.07.1970 р. 
Харківський державний 
університет ім. О.М. 
Горького 
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності 
«кріобіологія»  
БЛ № 011703 
виданий 4.01.1984 р. 
Диплом доктора наук  зі 
спеціальності  
«кріобіологія» 
ДД № 000501 
Виданий 22.12.2011 р. 
Атестат старшого 
наукового співробітника зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
СН №000994 
виданий 10.05.1994 р. 
 

50 
Теоретичні основи 
кріобіології 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріобіології. 
Відповідає підпунктам 1, 2, 3, 5, 6, 8, 19, 
20  
Ліцензійних умов п. 38 
Автор 131 наукових праць 
 
Google Scholar h-index 6 
 
https://scholar.google.com/citations?hl=uk
&user=wr969MgAAAAJ 
 
Відповідальний виконавець науково-
дослідної роботи за темою «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.» 
 
 

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=wr969MgAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=wr969MgAAAAJ


10 

145416 
Легач Євген 
Іванович 

Завідувач 
відділу, 
Основне місце 
роботи 

Відділ  
кріоендокрино логії 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «лікувальна 
справа» КГ №018347,  
виданий 27.06.1983 р. 
Харківський медичний 
інститут,  
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності 
«кріомедицина» 
ДК №001684,  
виданий 11.11.1998 р. 
Диплом доктора наук зі 
спеціальності 
«кріомедицина» та 
«трансплантологія та 
штучні органи» ДД 
№007559,  
виданий 08.07.2009 р. 
Атестат старшого 
наукового співробітника зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
АС№004548,  
виданий 15.12.2005 р. 
 

29 
Моделювання в 
кріобіології 
 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріобіології, кріомедицини, 
ендокринології та трансплантології 
Відповідає підпунктам 1, 4, 6, 7, 8, 9, 19, 
20  
Ліцензійних умов п. 38 
 
Автор 156 наукових праць 
Scopus h-index 3 
Google Scholar h-index 7 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=8331488800  
 
https://scholar.google.com/citations?hl=ru
&user=4rcE5OsAAAAJ  
 
Голова секції «Кріомедицина» вченої 
ради Інституту проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН України 
 
Керівник науково-дослідної роботи за 
темою «Морфофункціональні 
характеристики, кріоконсервування та 
терапевтичний потенціал 2D- і 3D-
культур клітин, отриманих з похідних 
нервового гребеня» 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8331488800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8331488800
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=4rcE5OsAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=4rcE5OsAAAAJ
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184017 
Нардід Олег 
Анатолійович 

Завідувач 
відділу 

Відділ кріобіофізики 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності 
«радіофізика» Э№965640 
виданий 1.07.1970 р. 
Харківський державний 
університет ім. О.М. 
Горького 
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності 
«молекулярна фізика»  
ФМ № 008442 
Виданий 31.10.1979 р. 
Диплом доктора наук  зі 
спеціальності  
«кріобіологія» 
ДД № 001858 
виданий 28.03.2013 р. 
Атестат старшого 
наукового співробітника зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
СН № 064920 
виданий 4.07.1990 р. 
Атестат професора зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
виданий 23.12.2014 р. 

50 

Методи 
дослідження в 
кріобіології 
 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріобіології, кріобіофізики 
Відповідає підпунктам 1,2,3, 5, 6, 
7,8,19,20  
Ліцензійних умов п. 38 
 
Автор 343 наукових праць 
Scopus h-index 4 
Google Scholar h-index 9 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=6603450739 
 
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&u
ser=hEwJxyoAAAAJ 
 
Керівник науково-дослідних робіт за 
темами “Вплив кріоконсервування 
плаценти та її водно-сольових 
екстрактів на антиоксидантну та 
протизапальну дію екстрактів” (2016-
2020 рр.) , «Вплив низьких температур 
на стан глобулярних білків у складі 
гідрогелів із включенням 
наночастинок» (2021-2025 рр.),  
 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603450739
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603450739
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=hEwJxyoAAAAJ
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=hEwJxyoAAAAJ
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100315 
Осецький 
Олександр 
Іванович 

Головний 
науковий 
співробітник, 
Основне місце 
роботи 

Лабораторія кріо-
протекторів 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «фізика 
металів» Н №903963, 
виданий 28.02.1970 р. 
Харківський 
політехнічний Інститут,  
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності «фізика 
твердого тіла» 
ФМ №001339,  
виданий 30.09.1975 р. 
Диплом доктора наук  зі 
спеціальності  
«біофізика» 
ДД №000101,  
виданий 26.03.1998 р. 
Атестат старшого 
наукового співробітника зі 
спеціальності «фізика 
твердого тіла» АС 
№004470,  
виданий 15.12.2005 р. 
Атестат професора 
кафедри 12ПР №004416, 
виданий 19.10.2006 р.  
 

47 
Теоретичні основи 
кріобіології 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріобіології, кріогенної техніки 
Відповідає підпунктам 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 
13, 20  
Ліцензійних умов п. 38 
 
Автор 325 наукових праць 
Scopus h-index 5 
Google Scholar h-index 10 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=26868077500  
 
https://scholar.google.com.ua/citations?use
r=7F6SyzkAAAAJ&hl=ru  
 
Викладач курсів «Кріобіофізика» і 
«Кріогенні технології в біології і 
медицині» кафедри біотехнології, 
біофізики та аналітичної хімії 
Харківського національного технічного 
університету «ХПІ» 
 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26868077500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26868077500
https://scholar.google.com.ua/citations?user=7F6SyzkAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=7F6SyzkAAAAJ&hl=ru
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420825 

Пахомов 
Олександр 
Віталійович 
 

Старший 
науковий 
співробітник 

Відділ кріоендо-
кринології 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «біохімія» 
ХаА № 25784630 
виданий 05.07.2004 р. 
Харківський національний 
університет ім. В.Н. 
Каразіна 
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
ДК №052085 
виданий 28.04.2009 р. 
Атестат старшого 
дослідника зі 
спеціальності «біологія» 
АС №000036 
виданий 26.06.2017 р. 

16 

«Загальні проблеми 
та конкретні підходи 
до 
кріоконсервування 
клітин і тканин 
 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріобіології, Відповідає підпунктам  
1, 3, 5, 8, 13, 20  
Ліцензійних умов п. 38 
Автор 70 наукових праць 
Scopus h-index 3 
Google Scholar h-index 4 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=36915521900 
 
https://scholar.google.com/citations?user=
q85jbzEAAAAJ&hl=ru 
 
Відповідальний виконавець 
дослідної роботи за темою 
«Морфофункціональні характеристики, 
кріоконсервування та терапевтичний 
потенціал 2D- і 3D-культур клітин, 
отриманих з похідних нервового 
гребеня»; 
проекту «Науково-експертна оцінка 
стану і вартісної цінності генетичних 
ресурсів та підготовка обґрунтованих 
рекомендацій щодо створення системи 
регулювання на національному та 
регіональному рівні збереження, 
відновлення, сталого використання, 
доступу до генетичних ресурсів та 
розподілу вигід від їх використання» 
 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36915521900
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36915521900
https://scholar.google.com/citations?user=q85jbzEAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com/citations?user=q85jbzEAAAAJ&hl=ru


14 

29406  

Петренко 
Олександр 
Юрійович 
 

Директор 
ІПКіК НАН 
України 
Головний 
науковий 
співробітник 
??? 

Відділ кріобіохімії 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «біохімія» 
А-11№ 163514 
Виданий 25.06.1976 р. 
Харківський державний 
університет ім. О.М. 
Горького 
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
БЛ№014021 
Виданий 03.04.1985 
Диплом доктора наук  зі 
спеціальності  
«кріобіологія, біохімія» 
ДН № 000760 
виданий 22.12.1993 р. 
Атестат старшого 
наукового співробітника зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
СН№000859 
виданий 28.02.1994 р. 
Атестат професора зі 
спеціальності «клітинна 
біологія» АР №001605 
виданий 25.12.1997 

45 

Загальні проблеми 
та конкретні підходи 
до 
кріоконсервування 
клітин і тканин 
 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріобіології, Відповідає підпунктам  
1, 5,6,7, 8,9,10, 19, 20  
Ліцензійних умов п. 38 
Автор 505 наукових праць 
Scopus h-index 18 
Google Scholar h-index 22 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=7103293574 
 
https://scholar.google.com/citations?user=
gaSHIwMAAAAJ&hl=uk 
 
Керівник науково-дослідних робіт за 
темами 
«Низькотемпературне консервування 
стовбурових клітин у складі 
тривимірних структур”» 2017–2021 рр. 
«Вивчення дії біорегуляторів 
стовбурових та прогеніторних клітин на 
розвиток ішемічно-реперфузійних 
пошкоджень печінки» 2017–2021 рр. 
Член редколегії журналів «CRYO-
letters», Великобританія, «Проблеми 
кріобіології і кріомедицини», Україна, 
«Scientific Annals of the “Alexandru Ioan 
Cuza” University of Iasi, Румунія, 
«Oxidants and Antioxidants In Medical 
Science», Туреччина. 
Член експертної ради Національний 
фонд досліджень України 
Керівник спільного українсько-чеського 
проєкту, відповідальний виконавець з 
української сторонни проєкту 
“Visegrad+” 
Член Українського біохімічного 
товариства, Українського товариства 
кріобіології і кріомедицини; Society of 
Cryobiology, Society of Low Temperature 
Biology 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7103293574
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7103293574
https://scholar.google.com/citations?user=gaSHIwMAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com/citations?user=gaSHIwMAAAAJ&hl=uk
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205126 
Петрушко 
Марина 
Павлівна 

Завідувач  
відділу, 
Основне місце 
роботи 

Відділ 
кріобіології системи 
репродукції 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «біологія» 
ПВ № 778108,  
виданий 30.06. 1989 р. 
Львівський державний 
університет,  
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
КН № 006494,  
виданий 15.11.1994 р. 
Диплом доктора наук зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
ДД № 005708,  
виданий 15.03.2007 р. 
Атестат старшого 
наукового співробітника зі 
спеціальності 
«кріобіологія і 
кріомедицина» АС № 
002186, виданий 
13.03.2002 р. 
Атестат професора зі 
спеціальності «біологія» 
АП № 003607,  
виданий 01.02.2022 р. 
 

33 

Методи кріобіології 
в репродуктивній 
медицині. 
Роль кріобіології в 
збереженні 
біологічного 
різноманіття. 
 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріобіології, Відповідає підпунктам 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8, 10, 19, 20  
Ліцензійних умов п. 38 
 
Автор 205 наукових праць 
Scopus h-index 4 Google Scholar h-index 
8 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=6508135275  
 
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&p
li=1&user=72Mj_cgAAAAJ  
 
Працює ембріологом в ТОВ «ДРТ–
клініка репродуктивної медицини» 
Член Президії Української Асоціації 
репродуктивної медицини. 
Член ESHRE - Європейської асоціації 
репродуктології та ембріології. 
Пройшла стажування в IVF клініці 
міста Маастріхт (Голландія). 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508135275
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508135275
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=72Mj_cgAAAAJ
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=72Mj_cgAAAAJ
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52092 
Прокопюк 
Володимир 
Юрійович 

Старший 
науковий 
співробітник, 
основне місце 
роботи 

Відділ кріобіохімії 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «лікувальна 
справа» ХА №21195531, 
виданий 30.06.2002 р. 
Харківський державний 
медичний університет,  
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності «акушерство 
та гінекологія» 
ДК№052732, виданий 
27.05.2009 р. 
Атестат старшого 
наукового співробітника зі 
спеціальності 
«кріомедицина» АС 
№000471, виданий 
26.10.2012 р. 
 

12 

Методи кріобіології 
в регенеративній 
медицині» 
 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріомедицини, акушерства та 
гінекології  
Відповідає підпунктам 1, 2, 4, 19, 20  
Ліцензійних умов п. 38 
 
Автор 211 наукових праць 
Scopus h-index 5 
Google Scholar h-index 9 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=56964479700  
 
https://scholar.google.com.ua/citations?use
r=P67s6AUAAAAJ&hl=ru  
 
Лікар першої категорії зі спеціальності 
«акушерство та гінекологія» 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56964479700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56964479700
https://scholar.google.com.ua/citations?user=P67s6AUAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=P67s6AUAAAAJ&hl=ru
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55000 
Прокопюк 
Ольга 
Степанівна 

Головний 
науковий 
співробітник, 
сумісництво 

Відділ холодової 
адаптації 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «лікувальна 
справа» КВ №792577 
виданий 30.06.1983 р. 
Харківський медичний 
інститут,  
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності «акушерство 
і гінекологія» та 
«кріобіологія і 
кріомедицина» 
КД №016613 виданий 
22.06.1989 р. 
Диплом доктора наук  зі 
спеціальності  
кріомедицина 
ДД №003476, виданий 
26.06.2014 р. 
Атестат старшого 
наукового співробітника зі 
спеціальності 
«кріобіологія» АС 
№002148, виданий 
13.03.2002 р. 
Атестат професора зі 
спеціальності 
«кріомедицина» 12ПР 
№011591, виданий 
25.02.2016 р. 

36 

«Низькотемператур
ні банки біологічних 
об’єктів 
 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріомедицини, акушерства та 
гінекології Відповідає підпунктам 1, 4, 
7, 8, 9, 10, 19, 20  
Ліцензійних умов п. 38 
 
Автор 267 наукових праць 
Scopus h-index 3 
Google Scholar h-index 9 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=55308238100  
 
https://scholar.google.com.ua/citations?use
r=y4P8-BcAAAAJ&hl=ru  
 
Заступник директора з наукової роботи 
 
Заслужений лікар України 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55308238100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55308238100
https://scholar.google.com.ua/citations?user=y4P8-BcAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=y4P8-BcAAAAJ&hl=ru
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207795 
Сукач 
Олександр 
Миколайович 

Провідний 
науковий 
співробітник, 
Основне місце 
роботи 

Відділ біохімії 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «біохімія» 
ЖВ-І№102973, виданий 
09.06.1981 р. Харківський 
державний університет ім. 
О.М. Горького,  
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
КД №047008, виданий 
17.09.1991 р. 
Диплом доктора наук  зі 
спеціальності  
«кріобіологія» 
ДД №006239, виданий 
28.02.2017 р. 
Атестат старшого 
наукового співробітника зі 
спеціальності 
«кріобіологія» СН 
№002160, виданий 
26.02.1996 р. 
 

37 

Особливості 
консервування 
клітин, тканин 
і тканинно-
інженерних 
конструкцій 
в експериментальній 
кріомедицині 
 
Педагогічна 
практика в системі 
вищої освіти 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріобіології, Відповідає підпунктам 1, 2, 
4, 8, 10, 19, 20  
Ліцензійних умов п. 38 
 
Автор 159 наукових праць 
Scopus h-index 5 
Google Scholar h-index 8 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=6601973596  
 
https://scholar.google.com.ua/citations?use
r=J0R1KWkAAAAJ&hl=uk  
 
Відповідальний виконавець науково-
дослідної роботи за темою 
«Визначення ролі попередньої обробки 
для підвищення ефективності 
кріоконсервування і гіпотермічного 
зберігання клітинних структур різного 
рівня організації» 
 
Голова Центру забезпечення якості 
освітньо-наукової діяльності Інституту 
проблем кріобіології і кріомедицини 
НАН України 

420763 

Тихвинська 
Ольга 
Олександрівн
а 
 

Науковий 
співробітник  

Відділ кріобіохімії 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності 
«Ветеринарія» 
794458 
виданий 02.07.1993 
Харківський 
зооветеринарний інститут 
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
ДК № 058152 
виданий 26.11.2020 р. 

28 
«Кріоветеринарія 
 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріобіології, Відповідає підпунктам  
1, 2,5, 20 
Ліцензійних умов п. 38 
Автор 12 наукових праць 
 
Google Scholar h-index 1 
https://www.scopus.com/freelookup/form/
author.uri?st1=Tykhvynska&st2=Olga 
 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=
uk&user=qshAeWcAAAAJ 
 
 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6601973596
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6601973596
https://scholar.google.com.ua/citations?user=J0R1KWkAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=J0R1KWkAAAAJ&hl=uk
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?st1=Tykhvynska&st2=Olga
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?st1=Tykhvynska&st2=Olga
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qshAeWcAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qshAeWcAAAAJ
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121268 
Чиж Микола 
Олексійович 

Завідувач 
відділу, 
Основне місце 
роботи 

Відділ  
експериментал ьної 
кріомедицини 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «лікувальна 
справа» ХА №25762291, 
виданий 05.07.2004 р. 
Харківський національний 
університет ім. В.Н. 
Каразіна,  
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності 
«кріомедицина» 
ДК №057019, виданий 
10.02.2010 р. 
Атестат старшого 
дослідника зі 
спеціальності 
«кріомедицина» АС 
№000129  
виданий 23.10.2018 р. 
 
 

15 
Моделювання в 
кріобіології 
 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріомедицини, онкології  
Відповідає підпунктам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
19, 20  
Ліцензійних умов п. 38 
 
Автор 175 наукових праць 
Scopus h-index 3 
Google Scholar h-index 9 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=36609804700&origin=cto  
 
https://scholar.google.com/citations?hl=uk
&user=ugJ4QOQAAAAJ  
 
Гарант освітньо-наукової програми 222 
– Медицина 
 
Лікар першої категорії зі спеціальності 
«онкологія» 
 
Співавтор 3 патентів та 6 патентів на 
корисну модель 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36609804700&origin=cto
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36609804700&origin=cto
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=ugJ4QOQAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=ugJ4QOQAAAAJ
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420754 

Шевченко 
Надія 
Олександрівн
а 
 

Завідувач 
лабораторії 
Основне місце 
роботи 

Лабораторія 
фітокріобіології 
 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «Біологія» 
ХА №1450494,  
виданий 30.06. 2001 
Харківський національний 
університет ім. В.Н. 
Каразіна 
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
ДК №040216 
виданий 13.03.2007 р. 
 

20 
«Кріоконсервування 
рослинних об’єктів» 
 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріобіології, Відповідає підпунктам  
1, 2, 3,5, 8, 9,20 
Ліцензійних умов п. 38 
Автор 86 наукових праць 
Scopus h-index 1 
Google Scholar h-index 6 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=57190677453 
 
https://scholar.google.com/citations?user=
LrDVqvwAAAAJ&hl=ru&oi=ao 
 
Відповідальний виконавець науково-
дослідних робіт за темами 
«Дослідження геропротекторної та 
геротерапевтичної дії 
кріоконсервованих плацентарних 
біооб’єктів» 
(2014 – 2018 рр.); 
«Розробка теоретично-обґрунтованих 
підходів до кріоконсервування 
рослинних об’єктів різного рівня 
організації» (2016 – 2020 рр.) та 
«Дослідження різних способів 
підготовки мікроводоростей, меристем і 
бруньок до кріоконсервування за 
допомогою вітрифікаційних процедур» 
(2021 – 2022 рр.).  
Член редакційної колегії міжвідомчого 
тематичного наукового збірника 
«Овочівництво і баштанництво» 
Інституту овочівництва і баштанництва 
НААН. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190677453
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190677453
https://scholar.google.com/citations?user=LrDVqvwAAAAJ&hl=ru&oi=ao
https://scholar.google.com/citations?user=LrDVqvwAAAAJ&hl=ru&oi=ao
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420634 

Шило 
Олександр 
Володимиров
ич 
 

Старший 
науковий 
співробітник 

Відділ кріофізіології 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «біофізика» 
ГН № 197477 
виданий 13.06.1984 р. 
Харківській Державний 
Університет ім. 
А.М.Горького 
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
КН № 006776 
виданий 19.12.1994 р. 
Атестат старшого 
наукового співробітника зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
АС № 002337 
Виданий 7.07.2002 р. 

36 
Природний та 
штучний гіпобіозщ 
 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріобіології, Відповідає підпунктам  
1, 5, 6, 8,13, 19, 20 
Ліцензійних умов п. 38 
 
Автор 240 наукових праць 
Scopus h-index 3 
Google Scholar h-index 7 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=56604170400 
 
https://scholar.google.com/citations?user=
af1ZoJQAAAAJ&hl=en 
 
Проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною 
мовою за спеціальністю «Біологія», 
кафедра природничих дисциплін 
Навчально-наукового інституту 
міжнародної освіти Харківського 
Національного Університету ім. В.Н. 
Каразіна (2018, 2021 рр.) 
 
Член Українського фізіологічного 
товариства 
Член Українського товариства 
нейронаук Член Федерації 
Європейських нейронаук (FENS)  
Член Європейської товариства 
дослідників сну (ESRS)  
Член Фізіологічного суспільства 
об’єднаного королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії (The 
Physiological Society) 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56604170400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56604170400
https://scholar.google.com/citations?user=af1ZoJQAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=af1ZoJQAAAAJ&hl=en
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63501 
Шпакова 
Наталія 
Михайлівна 

Провідний 
науковий 
співробітни к, 
Основне місце 
роботи 

Відділ кріоцитології 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «біохімія» Б-
1 № 588314, виданий 
22.06.1978 р. Харківський 
державний університет ім. 
О.М. Горького,  
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
БЛ№020838, виданий 
02.11.1988 р. 
Диплом доктора наук  зі 
спеціальності  
«кріобіологія» 
ДД №003389, виданий 
16.05.2014 р. 
Атестат старшого 
наукового співробітника зі 
спеціальності 
«кріобіологія» СН 
№002825, виданий 
18.11.1996 р. 

 

38 

Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень 
 

Педагогічна 
практика в системі 
вищої освіти 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріобіології, кріомедицини та 
організації наукових досліджень 
Відповідає підпунктам 1, 2, 4, 8, 19 
Ліцензійних умов п. 38 
 
Автор 210 наукових праць 
Scopus h-index 3 
Google Scholar h-index 7 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=6602974329  
 
https://scholar.google.com.ua/citations?use
r=5HhER4oAAAAJ&hl=uk  
 
Голова освітньо-наукової секції вченої 
ради Інституту проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН України 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602974329
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602974329
https://scholar.google.com.ua/citations?user=5HhER4oAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=5HhER4oAAAAJ&hl=uk
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218746 

Гуріна 
Тетяна 
Михайлівна 

Провідний 
науковий 
співробітник, 
Основне місце 
роботи 

Відділ 
кріомікробіології 

Диплом спеціаліста зі 
спеціальності «кріогенна 
техніка» ЖВ-І №111808, 
виданий 18.02.1989 р. 
Харківський 
політехнічний Інститут,  
Диплом кандидата наук зі 
спеціальності 
«кріобіологія» 
КН №002559, виданий 
17.05.1993 р. 
Диплом доктора наук  зі 
спеціальності  
«кріобіологія» 
ДД №003545, виданий 
26.03.1998 р. 
Атестат старшого 
наукового співробітника зі 
спеціальності 
«кріобіологія»  
АС №004545, виданий 
15.12.2005 р 
 

38 
Низькотемпературні 
банки медико-
біологічних об’єктів 

Кваліфікований фахівець в галузі 
кріобіології, Відповідає підпунктам 1, 2, 
4, 8, 19 
Ліцензійних умов п. 38 
 
Автор 167 наукових праць 
Scopus h-index 3 
Google Scholar h-index 7 
 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=12244221300  
 
https://scholar.google.com.ua/citations?use
r=gtXmkBIAAAAJ&hl=ru  
 
Керівник об’єкту, що становить 
національне надбання 
«Низькотемпературний банк 
біологічних об’єктів Інституту проблем 
кріобіології і кріомедицини НАН 
України 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12244221300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12244221300
https://scholar.google.com.ua/citations?user=gtXmkBIAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=gtXmkBIAAAAJ&hl=ru

