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Присутні:  

Берест Володимир Петрович, доктор фізико-математичних наук, доцент; завідувач кафедри 

молекулярної і медичної біофізики факультету радіофізики, біомедичної електроніки та 

комп’ютерних систем, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків 

Божков Анатолій Іванович, доктор біологічних наук, професор; завідувач кафедри 

біотехнології біологічного факультету, Харківський національний університет імені В.Н. 

Каразіна, м. Харків 

Бичков Сергій Олександрович, доктор медичних наук, професор; в.о. завідувача кафедри 

хірургічних хвороб медичного факультету, Харківський національний університет імені В.Н. 

Каразіна, м. Харків 

Герілович Антон Павлович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент 

Національної академії аграрних наук України; заступник директора з наукової роботи, 

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної 

медицини», м. Харків 

Денисова Ольга Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент; завідувач кафедри 

фізіології та біохімії тварин факультету ветеринарної медицини, Державний 

біотехнологічний університет, м. Харків  

Єфімова Світлана Леонідівна, доктор фізико-математичних наук, професор, член-

кореспондент Національної академії наук України; завідувач відділу наноструктурних 

матеріалів імені Ю.В. Малюкіна, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, м. 

Харків 

Жуліков Олег Олександрович, кандидат медичних наук, Заслужений лікар України, 

директор, Медичний центр «Марія», м. Харків 

Іонов Ігор Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент 

Національної академії аграрних наук, професор кафедри анатомії та фізіології людини імені 

д.м.н., професора Я.Р. Синельникова, Харківський національний університет імені Г.С. 

Сковороди, м. Харків 

Лахно Ігор Вікторович, доктор медичних наук, професор; завідувач кафедри перинатології,  

акушерства та гінекології Харківська академія післядипломної освіти, м. Харків 

Пітько Валерій Анатолійович, доктор медичних наук, професор, менеджер охорони 

здоров’я, Заслужений лікар України; директор, Державний заклад «Український медичний 

центр акушерства, гінекології та репродуктології МОЗ України», м. Харків 

Проценко Олена Сергіївна, доктор медичних наук, професор; завідувач кафедри загальної та 

клінічної патології медичного факультету, Харківський національний університет імені В.Н. 

Каразіна, м. Харків 

П’ятикоп Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор; завідувач кафедри 

нейрохірургії, Харківський національний медичний університет, м. Харків 

Феськов Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор; директор, Центр 

репродукції людини «Клініка професора Феськова О.М.», м. Київ та Харків. 

Гордієнко Ольга Іванівна, гарант ОНП "091 – Біологія",  доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувачка відділу низькотемпературного консервування, Інститут проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України.  

 

Порядок денний: 

1. Обговорення результатів проходження акредитації ОНП «Біологія» для здобувачів за 

спеціальністю  091  Біологія галузі знань 09  Біологія Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України. 



2 

 

СЛУХАЛИ: д. фіз.-мат. н., професора Гордієнко О.І., гаранта ОНП ОНП «Біологія» для 

здобувачів за спеціальністю спеціальністю  091  Біологія галузі знань 09  Біологія Інституту 

проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. К. б. н., доцент Денисова О.М. запропонувала збільшити кількість дисциплін за вільним 

вибором. Зокрема, однією з таких дисциплін може бути дисципліна «Кріоветеринарія», яка 

вже викладається на факультеті ветеринарної медицини у Державному 

біотехнологічному університеті. 

2. Д. фіз.-мат. н., професор, чл.-кор. НАН України Єфімова С.Л. запропонувала створити в 

Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України Центр забезпечення якості 

освітньо-наукової діяльності задля ефективного впровадження заходів забезпечення 

внутрішньої системи якості освіти.                        

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Довести до відома адміністрації ІПКіК НАН України, гаранта та членів робочої групи 

ОНП "091 – Біологія" пропозиції щодо збільшення кількості дисциплін за вільним вибором 

та створення Центру забезпечення якості освітньо-наукової діяльності в Інституті проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України.                        

 

 

 

Голова ради роботодавців 

д. фіз.-мат. н., професор, чл.-кор. НАН України                                   Єфімова С.Л.                        

                                                                                                   

Секретар   

д. фіз.-мат. н., доцент                                                                                Берест В.П.            

                                                                                                                                                               


