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ПІБ викладача Петрушко Марина Павлівна 

Відділ Кріобіології системи репродукції 

Навчальні дисципліни, які викладає в ІПКіК НАН України 

Спеціальність 091–Біологія,  дисципліни «Методи кріобіології в репродуктивній медицині», «Роль кріобіології в збереженні 

біологічного різноманіття» 

Спеціальність 222-Медицина, «Кріобіологічні технології в репродуктивній медицині» 

Відомості про освіту, навчання в аспірантурі і докторантурі 

 

Назва і місце знаходження Рік З а якою Здобута кваліфікація, 



учбового закладу, установи вступу закінчення спеціальністю № диплома 

Стрийська середня школа № 4 1974-1984 
 

Атестат А № 210497 від 

26.06.1984 р. 

Львівський державний університет, 

ім.І.Франка 

1984-1989 Біолог, вчитель 

біології і хімії 

Диплом з відзнакою ПВ № 

778108 від 30.06. 1989 р. 

Відомості про наукові ступені, вчені звання 

(доктора і кандидата наук, професора, 

доцента, старшого наукового 

співробітника) 

  
 

 

Науковий ступінь, вчене звання Рікнадання 

Кандидат біологічних наук 1994 р. кріобіологія Диплом кандидата біологічних 

наук КН № 006494 від 

15.11.1994 р. 

Старший науковий співробітник 2002 р. кріобіологія і 

кріомедицина 

Атестат старшого наукового 

співробітника зі спеціальності 

кріобіологія та кріомедицина 

АС № 002186 від 13.03.2002 р. 

Доктор біологічних наук 2007 р. кріобологія Диплом доктора біологічних 

наук зі спеціальності 

кріобіологія ДД № 005708 від 

15.03.2007 р. 

Професор 2022 р. біологія Атестат професора зі 

спеціальності біологія АП № 

003607 від 01.02.22 р. 

Відомості про підвищення кваліфікації (за 5 років) 

 

Наук.-практ. конф. з міжнар. уч. 18 Данилевські читання «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної 

ендокринології» 

Рік 



36th Annual Meeting of the European Society of 

Human Reproduction and Embryology 

28 лют. –  

1 бер. 2019 р. 

 12 годин 

XVІІІ Міжнародна наукова конференція 

студентів, молодих вчених та фахівців 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ 

МЕДИЦИНИ присвячена 25-річчю 

заснування кафедри загальної та клінічної 

патології медичного факультету 

Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна.  

5-8 june 2020  18 ECMEC 

Науково-практична конференція з 

міжнародною участю 

 «Двадцяті Данілевські читання. Досягнення та 

перспективи експериментальної і клінічної 

ендокринології» 

22-23 квітня 

2021 року 

181 16 годин 

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

відповідно до пункту 38 Ліцензійних умов 

    

1) Наявність не меншеп’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань 

1. YurchukТ.,Petrushko M. P., Fuller В.Science of cryopreservation in reproductive medicine – Embryos and oocytes as 

exemplars.  Early Human Development. 2018;126:6-9. (IF – 2.025). Scopus, ISSN 0378-3782. 

5.Петрушко М.П., Юрчук Т.А., Будерацкая Н.А., Пиняев В.И. Инвагинация оолеммы в нативных и 

криоконсервированных ооцитах человека при их оплодотворении in vitro методом ICSI. Проблеми кріобіології і 

кріомедицини, 2018; 28(3): 2018; 28(3): 258-265. Scopus, ISSN 2307-6143.).  

2. Е.Ф. Копейка, М.П. Петрушко, В.И. Пиняев, Т.А. Юрчук, Е.В. Павлович, К.Б. Миксон, К.И. Буцкий, А.А. Гапон, А.Ю. 

Пуговкин Криоконсервирование репродуктивных клеток и эмбрионов лабораторных, сельскохозяйственных и диких 

животных Проблемы криобиологии и криомедицины. 2019; 29(1):3–18. Scopus. ISSN 2307-6143. 

3. Yurchuk T, Petrushko M.,Piniaiev V, Buderatska N. Cryopreservation of incomplete compacted morulae and preliminary 

biopsy of excluded fragments. Zygote, 2019; 15 1-6. Scopus, ISSN 14698730. 



4. IrynaBuriak, Roland A. Fleck, AnatoliyGoltsev, Nadiya Shevchenko, MarynaPetrushko, TaisiiaYurchuk, Anton Puhovkin, 

SvitlanaRozanova, Edgardo ElvioGuibert, Maria Celeste Robert, Leonardo Juan de Paz, Matthew J. Powell-Palm, Barry 

FullerTranslation of cryobiological techniques to socially-economically deprived populations: part1: cryogenic preservation 

strategies. Journal of Medical Devices. 2020:14(1): 010801 (14 pages) https://doi.org/10.1115/1.4045878, Scopus, ISSN  

5. ПавловичО.В., ГапонГ.О.,ЮрчукТ.О., Петрушко М.П., РєпінМ.В., МарченкоЛ.М.Ультраструктурні та функціональні 

характеристики сперміїв людини після кріоконсервування методом вітрифікації. Проблеми кріобіології і кріомедицини. 

2020; 30(1):24-33. https://doi.org/10.15407/cryo30.01.024. Scopus. ISSN 2307-6143. 

6. Buderatska N, Gontar J, Ilyin I, Lavrinenko S, Petrushko M, YurchukT.Does human oocyte cryopreservation affect equally on 

embryo chromosome aneuploidy?  Cryobiology. 2020; 93:33–36. doi:10.1016/j.cryobiol.2020.03.002. Scopus. ISSN 0011-2240. 

7. YurchukТ.,Petrushko M., Fuller В.Oocyte cryopreservation in emergency situations: perspectives and reality EMJ Repro 

Health . 2020 ; 6 [ 1 ]: 54 - 62 . ISSN 2059-450 X. Web of scince. 

12. T. O. Yurchuk, O. V. Pavlovich, G. O. Gapon ,A. Y. Pugovkin , M. P. Petrushko. Lipid peroxidation and DNA 

fragmentationin fresh and cryopreserved spermatozoaof men at different spermatogenesis state Ukr. Biochem. J., 2021; 93 (3): 

24-29. Scopus. ISSN 2413-5003.  

8.Yurchuk T, Petrushkо M, Gapon A, Piniaiev V, Kuleshova L. The impact of cryopreservation on the morphology of 

spermatozoa in men with oligoasthenoteratozoospermia. Cryobiology. 2021 Jun;100:117-124. doi: 

10.1016/j.cryobiol.2021.02.009. Epub 2021 Mar 3. PMID: 33667435. 

9.Petrushko M, Yurchuk T, Todorov P, Hristova E, Piniaiev V, Isachenko E, Rahimi G, Mallmann P, Isachenko V. New method 

for cryoprotectant-free freezing of human oligoasthenoteratozoospremic spermatozoa with high-molecular polymer. Cryobiology. 

2021 Oct 2:S0011-2240(21)00171-1. doi: 10.1016/j.cryobiol.2021.09.013. Epub ahead of print. Scopus. P.  

 

 

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. ПетрушкоМ.П., ПиняевВ.И., ЮрчукТ.О.Спосіб кріоконсервування ембріонів людини на стадії морула шляхом 

вітрифікації. Патент № 133115. Україна, МПК  А01N 1/02. Заявл. 11.10.2018, з.н. u 2018 10147. Публ. 25.03.2019. 

Бюл. № 6.  

2. Петрушко М.П., ЮрчукТ.О.Спосіб підвищення частоти настання вагітності при допоміжних репродуктивних 

технологіях. Патент № 143978. Україна, МПК  А61В 17/435. Заявл .21.02.2020, з.н. u 2020 01150. Публ. 25.08.2020. 

Бюл. № 16. 

3. ПетрушкоМ.П., ЮрчукТ.О., ГапонГ.О., ПавловичО.В.,Спосіб кріоконсервування сперматозоїдів чоловіків з вадами 



сперматогенезу Патент № 144028. Україна, МПК  А01N 1/02. Заявл.27.03.2020, з.н. u 2020 02082. Публ. 

25.08.2020. Бюл. № 16. 

 

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  

1. Основы криобиологии и криомедицины. Під ред.Жегунов Г.Ф., Нардід О.А., Х., флп Бровин АВ, 2019. 616 с. 

2. Гольцев А.М., Петрушко М.П., Піняєв В.І. Кріоконсервування гамет і ембріонів людини: життя до запитання. Київ, 

Наукова думка, 2020, 112 с. 

3) 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 

 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

 

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

2019 – Будерацька Н.О. 

2021 – Гапон Г.О. 

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

менше трьох разових спеціалізованих вчених рад 

2021 – офіційний опонент (Верлінський О. Ю. Родинно-специфічний дизайн попередження моногенної та хромосомної 

патології людини у доімплантаційний період [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.22 / Верлінський Олег 

Юрійович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". - Київ, 2021. - 24 с. : рис., 

табл.) 

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 

Науковий керівник наукового проекту 2.2.6. 120 “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 їхнього 

використання”, за Договором з Мінекології та природних ресурсів, 2018 р. 

Науковий керівник теми 2.2.6.128“Визначення кріорезистентності репродуктивних клітин залежно від їх 

видоспецифічності та морфофункціональних характеристик” 

Відповідальний виконавець теми 2.2.6.130 «Оцінка ступеня фрагментації днксперматогенних клітин різних стадій 

диференціювання як обов’язковий компонент технології їх кріоконсервування» 

 

 

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” 

Участь у Україно-Болгарському проекті (2018-2020) 

 

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) проведеннянавчальних занять ізспеціальнихдисциплініноземноюмовою (крімдисциплінмовноїпідготовки) 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 форміучасті у професійних та/абогромадськихоб’єднаннях 

 

Українська асоціація репродуктивної медицини, Член Президії з  2007 р. 

Українська Спілка Ембріологів, Член з 2015 р. 

Европейська Асоціація репродуктологів та ембріологів (ESHRE), Член з 1995 р. 

Болгарська спілка ембріологів, Член з 2020 р. 

 

20) досвідпрактичноїроботи за спеціальністю не меншеп’ятироків (крімпедагогічної, науково-педагогічної, 

науковоїдіяльності) 

Науковий стаж – 30 років, педагогічний стаж – більше 10 років. 

 


