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Загальна частина 
 

Цей «Порядок підготовки і затвердження документів, які подаються на 

здобуття ступеня доктор філософії у Інституті проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України (далі – ІПКіК НАН України; Порядок) регулює 

процедуру атестації докторів філософії у ІПКіК НАН України, регламентуючи 

процес проходження документів, які подаються на здобуття ступеня доктора 

філософії відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. 

№ 1556-VII, згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 12 

січня 2022 р. №  44 «Порядку присудження ступеня доктора філософії та 

скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, 

наукової установи про присудження ступеня доктора філософії (далі Порядок 

44)». 
 

1. Вимоги до рівня наукової кваліфікації здобувача і підготовки дисертації 
  

1.1 Академічна довідка про виконання здобувачем відповідної освітньо-

наукової програми (далі ОНП) затвердженого зразка оформлюється та 

видається відповідальним за супровід аспірантів профільного факультету/ ННІ 

після узгодження з відповідальним працівником Науково-консультаційного 

центру. З метою перевірки та узгодження заповнена форма (зразок 1 до цього 

Порядку) надсилається на електронну адресу d64.242.01 ipcc@gmail.com. 
  

1.2. Дисертація на правах рукопису має бути оформлена відповідно до чинних 

вимог МОН України державною або англійською мовою (Наказ МОН України 

від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» – 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text ). 

1.3. Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше 

ніж  у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації, 

до яких зараховуються: 

1) статті у наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку 

наукових фахових видань України. Якщо число співавторів у такій статті (разом 

зі здобувачем) становить більше двох осіб, така стаття прирівнюється до 

0,5 публікації (крім публікацій, визначених підпунктом 2 цього пункту); 

2) статті у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних 

Web of Science Core Collection та/або Scopus (крім видань держави, визнаної 

Верховною Радою України державою-агресором); 

3) не більше одного патенту на винахід, що пройшов кваліфікаційну експертизу 

та безпосередньо стосується наукових результатів дисертації, що прирівнюється 

до однієї наукової публікації; 

4) одноосібні монографії, що рекомендовані до друку вченими радами закладів 

та пройшли рецензування, крім одноосібних монографій, виданих у державі, 

визнаній Верховною Радою України державою-агресором. До одноосібних 
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монографій прирівнюються одноосібні розділи у колективних монографіях за 

тих же умов. 

5) наукові публікації у виданнях, віднесених до першого-третього квартилів (Q 

1 - Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal 

Citation Reports; кожна з таких публікацій прирівнюється до двох публікацій, які 

зараховуються відповідно до абзацу першого цього пункту. 

1.4. Науковий керівник (керівники) складає (складають) висновок з оцінкою 

роботи здобувача у процесі підготовки ним дисертації та виконання 

індивідуальних планів навчальної і наукової роботи, який засвідчує ступінь 

готовності дисертації аспіранта (ад’юнкта) до захисту. Висновок наукового 

керівника завіряється печаткою ІПКіК НАН України з обов’язковим 

проставленням дати (здобувачеві видається висновок наукового керівника у 

1 примірнику). 

 

1.5. Дисертація приймається до розгляду за умови дотримання здобувачем 

академічної доброчесності. Для технічної перевірки дисертації за допомогою 

системи Unichek здобувач пише заяву (зразок 2) та разом з електронним 

примірником дисертації надсилає на e-mail: d64.242.01 ipcc@gmail.com 

Після технічної перевірки експерт, який призначається директором ІПКіК НАН 

України, здійснює науково-технічну експертизу та видає довідку про 

оригінальність дисертації здобувача (зразок 3).  
 

 

 

2. Проведення попередньої експертизи кваліфікаційної наукової роботи 

2.1. Здобувач звертається до директора ІПКіК НАН України з письмовою 

заявою (зразок 4) щодо отримання висновку про наукову новизну, теоретичне 

та практичне значення результатів дисертації. Директор ІПКіК НАН України 

визначає профільний відділ (відділ у якому виконувалася дисертаційна робота) 

для проведення публічної презентації здобувачем наукових результатів 

дисертації та її обговорення. До заяви здобувач додає такі документи: 

1) дисертація в друкованому (1 примірник) та електронному вигляді; 

2) наукові публікації (або їх копії); 

3) академічна довідка (1 примірник); 

4) висновок наукового керівника (керівників) (1 примірник). 

5) висновок комісії з перевірки первинної документації в ІПКіК НАН 

України 

2.2. Завідувач профільного відділу призначає рецензентів з числа співробітників 

відділу та/ або запрошених фахівців інших відділів та/або установ (які в 

подальшому можуть бути рекомендовані також і до складу разової ради). 

Рецензенти розглядають дисертацію та наукові публікації здобувача та беруть 

безпосередню участь у обговоренні представленої дисертації на засіданні 

відділу (або загальноінститутському семінарі). Попередня експертиза дисертації 

проводиться не більше двох місяців та не менше 12 календарних днів з дня 

надходження заяви здобувача до директора ІПКіК НАН України (дата поруч з 

відповідною візою директора ІПКіК НАН України). 
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2.3. Головуючим на засіданні відділу може бути завідувач профільного відділу, 

або заступник іншого відділу наприклад того, де проводилась частина 

досліджень за темою дисертації. Науковий керівник здобувача не може бути 

головуючим на засіданні кафедри. 
 

2.4. За результатами обговорення та проведення публічної презентації 

здобувачем наукових результатів дисертації профільним відділом 

підготовлюється Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації (Висновок), в якому також зазначається 

інформація про відповідність дисертації вимогам п. 6 Порядку 44, кількість 

наукових публікацій, повноту опублікування результатів дисертації та 

особистий внесок здобувача до всіх наукових публікацій, виконаних у 

співавторстві. Також подаються пропозиції щодо кандидатур до складу разової 

спеціалізованої вченої ради (далі – разова рада), які оформлюються відповідно 

до Додатку 1. 

 

2.5. Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання відділу 

(загальноінститутського семінару), підписується головуючим на засіданні 

відділу (загальноінститутського семінару) – завідувачем відділу, візується 

директором ІПКіК НАН України. Висновок  оформлюється протягом місяця з 

дня проведення засідання відділу ( зразок 5). 
 

2.6. Висновок та відомості про персоналний склад разової ради оформлені за 

формою Додатка 1 перевіряються уповноважена особа з питань 

забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад в ІПКіК НАН 

України. 
 

Утворення та оприлюднення інформації про утворення разової 

спеціалізованої вченої ради 
 

2.7. Здобувач подає заяву на ім’я голови вченої ради ІПКіК НАН України щодо 

утворення разової ради для проведення захисту дисертації за наявності 

позитивного висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації (зразок 6). 

До заяви здобувач додає такі документи: 

1) Дисертація в друкованому (1 примірник) та електронному вигляді.  

2) Наукові публікації (або їх копії). 

3) Академічна довідка (1 примірник). 

4) Висновок наукового керівника/ керівників (1 примірник). 

5) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації (1 примірник). 

6) Висновок про науково-технічну експертизу дисертації щодо 

дотримання здобувачем академічної доброчесності. 

2.8. Вчена рада не пізніше двох місяців з дня отримання заяви здобувача 

утворює разову раду у складі п’яти осіб – голови разової ради, двох рецензентів  

та двох офіційних опонентів. 
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2.9. Вчені, які пропонуються до складу разової ради, повинні мати не менше 

трьох наукових публікацій за тематикою дослідження здобувача, 

опублікованих упродовж останніх п’яти років до дати утворення разової ради 

та після присудження вченому ступеня доктора філософії (кандидата наук) 

відповідно до вимог п.14 «Порядку». 

 

2.10. Ступінь доктора наук у складі ради повинен мати щонайменше один 

вчений – голова ради, рецензенти та опоненти можуть бути як докторами 

філософії (кандидатами наук), так і докторами наук. 
 

2.11. Вчений секретар ІПКіК НАН України на підставі рішення вченої ради 

ІПКіК НАН України видає наказ про утворення разової ради (зразок 7). На 

момент видачі наказу забороняється вносити будь які правки до дисертації. 
 

2.12. Протягом п’яти робочих днів з дати видання наказу про утворення 

разової ради уповноважена особа з питань забезпечення діяльності 

спеціалізованих вчених рад в ІПКіК НАН України розіщує: 

1) на офіційному веб-сайті https://www.cryo.in.ua/ оприлюднює електронну 

копію дисертації у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням 

електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому 

сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої 

електронної позначки часу); 

2) інформацію про склад разової ради та посилання на веб-сайт 

https://www.cryo.in.ua/, де буде здійснюватись трансляція захисту дисертації 

здобувача; 

3) вносить інформацію про утворення разової ради до Інформаційної 

системи Національного агентства із забезпечення якості освіти (Додаток 

1); 
4) передає друкований примірник дисертації, підписаний здобувачем, до 

наукової бібліотеки ІПКіК НАН України; про що отримує відповідну довідку  із 

зазначенням дати; 

5) подає електронний примірник дисертації до державної наукової 

установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» та 

до бази наукових текстів ІПКіК НАН України.  

 

3. Процес підготовки до офіційного захисту дисертації здобувача ступеня 

доктора філософії 

 

3.1. Протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про 

утворення разової ради кожен рецензент подає голові ради рецензію, кожен 

офіційний опонент – відгук. Рецензенти і офіційні опоненти забезпечують 

об’єктивність підготовлених ними рецензій і відгуків, засвідчують їх власними 

підписами та відбитками печаток закладів за основним місцем роботи. 

 

3.2. Рецензії та відгуки реєструються уповноважеою особою з питань 

забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад в ІПКіК НАН України 

та передаються голові разової ради. 

 

https://www.cryo.in.ua/
https://www.cryo.in.ua/
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3.3. Голова разової ради відповідає за своєчасність подання рецензій та відгуків 

офіційних опонентів. У разі неподання рецензії (відгуку) у встановлений строк 

або подання з порушенням встановленого строку голова ради ініціює перед 

вченою радою ІПКіК НАН України питання про зміну відповідного члена ради. 

 

3.4. Протягом трьох робочих днів з дня надходження до разової ради останньої 

рецензії (відгуку офіційного опонента) члени разової ради погоджують та 

призначають дату, час, місце проведення публічного захисту дисертації, яка 

призначається не раніше ніж через два тижні, не пізніше ніж через чотири 

тижні з дня надходження останньої рецензії та /або відгуку офіційного 

опонента. 

 

3.5. Уповноваженою особою з питань забезпечення діяльності 

спеціалізованих вчених рад в ІПКіК НАН України інформація про дату, час, 

місце проведення публічного захисту дисертації оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті https://www.cryo.in.ua/ та вноситься до інформаційної 

системи Національного агентства із забезпечення якості освіти. 

 

3.6. Електронні копіі рецензій (відгуків офіційних опонентів) у форматі PDF/A з 

текстовим шаром з накладенням електронного підпису рецензента 

(офіційного опонента), що базуються на кваліфікованому сертифікаті 

електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної 

позначки часу), оприлюднюються на офіційному веб-сайті ІПКіК НАН 

України. 

4. З метою уникнення неточностей і помилок, які можуть стати причиною 

ускладнення при процедурі публічного захиту дисертації, усі готові 

варіанти підготовлених здобувачем документів або інших матеріалів, які 

мають відношення до дисертаційної роботи та здобувача, обовязково 

погоджувати з Уповноваженою особою з питань забезпечення 

діяльності спеціалізованих вчених рад в ІПКіК НАН України. 
 

5. Проведення публічного захисту дисертації 

 

5.1.Під час проведення захисту дисертації забезпечується трансляція в режимі 

реального часу на офіційному веб-сайті ІПКіК НАН України 

https://www.cryo.in.ua/. 

 

5.2. Порядок проведення захисту дисертації викладено у Додаток 2. 

 

5.3. Разова рада за результатами голосування оформлює рішення разової ради 

про присудження (відмову у присудженні) ступеня доктора філософії, яке 

підписується головою разової ради та скріплюється відбитком печатки ІПКіК 

НАН України  (Зразок 8, за формою, затвердженою Наказом МОН України від 

22 квітня 2019 року № 533 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19#n22). 

 

5.4. Невід’ємною частиною рішення є відеозапис трансляції захисту дисертації, 

на який накладається кваліфікований електронний підпис та кваліфікована 

електронна печатка ІПКіК НАН України, які базуються на кваліфікованому 

https://www.cryo.in.ua/
http://scc.univ.kiev.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19#n22
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сертифікаті відкритого ключа та кваліфікованому сертифікаті електронної 

печатки (відповідно до вимог Закону України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII 

«Про електронні довірчі послуги»). 

 

6. Підготовка документів після захисту дисертації 

 

6.1. Уповноважена особа з питань забезпечення діяльності спеціалізованих 

вчених рад в ІПКіК НАН України після прийняття рішення разовою радою 

про присудження ступеня доктора філософії оприлюднює на офіційному веб-

сайті ІПКіК НАН України  https://www.cryo.in.ua/: 

1) протягом трьох робочих днів – рішення разової ради, відеозапис трансляції 

захисту дисертації; 

2) протягом п’яти робочих днів –  інформацію про результати захисту 

дисертації до інформаційної системи Національного агентства із забезпечення 

якості освіти. 

 

6.2. Протягом десяти робочих днів з дня видачі диплому додається копія 

рішення разової ради, засвідчена головою разової ради до друкованого 

примірника дисертації, що зберігається в науковій бібліотеці ІПКіК НАН 

України. 

 

6.3. Протягом 30 календарних днів формується Атестаційна справа здобувача 

ступеня доктора філософії, яка зберігається в архіві ІПКіК НАН України, 

відповідно до законодавства. 

6.4. Перелік документів Атестаційної справи: 

1) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації (1 примірник). 

2) Рецензіі рецензентів (по 1 примірнику). 

3) Відгуки офіційних опонентів (по 1 примірнику). 

4) Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії 

засвідчене головою ради. 

5) Відеозапис трансляції захисту дисертації. 

 

7. Присудження ступеня доктора філософії та видача диплома 

7.1. Вчений секретар ІПКіК НАН України на підставі рішення разової ради 

про присудження ступеня доктора філософії не раніше ніж через 15 та не 

пізніше ніж через 30 календарних днів з дня захисту підготовлює та видає наказ 

про видачу здобувачеві диплома доктора філософії та додатка до нього 

європейського зразка. 

 

7.2. Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії 

набирає чинності з дати набрання чинності наказом ІПКіК НАН України  про 

видачу диплома доктора філософії. 

 

7.3. Диплом доктора філософії оформлює Уповноважена особа з питань 

забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад в ІПКіК НАН України 

http://scc.univ.kiev.ua/
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за формою, затвердженою МОН України, опис бланку диплома,_ затверджений 

вченою радою ІПКіК НАН України 00. 00. 2020, протокол №0, видається 

публічно представником адміністрації ІПКіК НАН України. 
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Зразки документів, зазначених у цьому Порядку 
Зразок 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України 

01 лютого 2021 року № 132 

УКРАЇНА 

UKRAINE 

АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА / TRANSCRIPT OF RECORDS № ____ 

  

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

GENERAL INFORMATION ON THE 

STUDENT 

    

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ       INFORMATION ON THE STUDENT 

    

Прізвище Last name(s) 

________________________________________ ______________________________________ 

Ім’я First name(s) 

________________________________________ ______________________________________ 

Дата народження (дд/мм/рррр) / Date of birth (dd/mm/yyyy) 

___________________________________________________ 

Код картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти/ 

Personal ID in Unified State Electronic Database on Education 

___________________________________________________ 

  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ INFORMATION ON STUDIES 

Зарахований(а)/прикріплений(а) до закладу 

вищої освіти (закладу фахової передвищої 

освіти, територіально відокремленого 

структурного підрозділу закладу вищої освіти, 

наукової установи) 

Admitted to / affiliated to higher education 

institution (pre-higher professional education 

institution, geographically separated structural 

unit of higher education institution, research 

institution) 

________________________________________ ________________________________________ 

(повне найменування закладу освіти (наукової 

установи)) 

(full name of education institution (research institution)) 
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Місцезнаходження закладу освіти 

(наукової установи) 

Address of education institution 

(research institution) 

________________________________________ ________________________________________ 

Країна закладу Country of institution 

________________________________________ ________________________________________ 

Інститут (факультет) Institute (faculty) 

________________________________________ ________________________________________ 

Ступінь вищої освіти Degree 

________________________________________ ________________________________________ 

Освітня (освітньо-професійна, 

освітньо-наукова, освітньо-творча) програма 

Educational Programme (Educational-

Professional Programme, Educational-Scientific 

Programme, Educational Programme in Fine 

Arts) 

________________________________________ ________________________________________ 

Галузь знань (галузі знань) Field(s) of Study 

________________________________________ ________________________________________ 

(шифр та назва) (code and name) 

Спеціальність (спеціальності) Programme Subject Area(s) 

________________________________________ ________________________________________ 

(код та найменування) (code and name) 

Спеціалізація Specialization 

________________________________________ ________________________________________ 

Акредитована Accredited by 

________________________________________ ________________________________________ 

найменування органу (органів акредитації) name of accreditation authority (authorities) 

Мова(и) навчання/оцінювання Language(s) of instruction/examination 

________________________________________ ________________________________________ 

Форма здобуття освіти Mode of study 

________________________________________ ________________________________________ 

Термін навчання Period of education 

________________________________________ ________________________________________ 

    

Документ про освіту, що був підставою для 

вступу (вид документа, серія та реєстраційний 

номер, найменування закладу освіти, який 

видав документ, країна видачі, дата видачі). 

Інформація про визнання іноземного 

документа про освіту в Україні (у разі вступу 

на його підставі) 

Education document as a basis to access 

the programme (type of document, registration 

number, name of awarding institution, country 

of awarding institution, date of issue). 

Information on recognition of foreign education 

document in Ukraine (if used as a basis to access 

the programme) 

________________________________________ ________________________________________ 

________________________________________ ________________________________________ 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ 

МОБІЛЬНІСТЬ 

INFORMATION ON ACADEMIC 

MOBILITY 

(блок інформація про академічну мобільність 

включається в академічну довідку у разі 

необхідності, якщо академічна довідка 

формується за результатами академічної 

мобільності) 

(information on academic mobility is included 

in the transcript of records upon necessity 

if the transcript of records is generated following 

the results of academic mobility) 

ІНФОРМАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ, ЩО 

НАПРАВЛЯЄ НА АКАДЕМІЧНУ 

МОБІЛЬНІСТЬ 

INFORMATION OF THE SENDING 

EDUCATION INSTITUTION 

    

Заклад вищої освіти (територіально 

відокремлений структурний підрозділ закладу 

вищої освіти, наукова установа), що 

направляє на академічну мобільність 

Sending higher education institution 

(geographically separated structural unit of 

higher education institution, research institution) 

________________________________________ ________________________________________ 

(повне найменування закладу освіти (наукової 

установи)) 

(full name of education institution (research institution)) 

Місцезнаходження закладу освіти 

(наукової установи) 

Address of education institution 

(research institution) 

________________________________________ ________________________________________ 

    

Країна закладу Country of institution 

________________________________________ ________________________________________ 

Інститут (факультет) Institute (faculty) 

________________________________________ ________________________________________ 

Ступінь вищої освіти Degree 

________________________________________ ________________________________________ 

Освітня (освітньо-професійна, 

освітньо-наукова, освітньо-творча) програма 

Educational Programme (Educational-

Professional Programme, Educational-Scientific 

Programme, Educational Programme in Fine 

Arts) 

________________________________________ ________________________________________ 

Термін академічної мобільності Period of academic mobility 

________________________________________ ________________________________________ 

Ім’я, прізвище відповідальної особи закладу First name(s), Last name(s) of the responsible 

person of the institution 

________________________________________ ________________________________________ 

Контактна інформація відповідальної особи 

закладу 

Contact information of the responsible person 

of the institution 

________________________________________ ________________________________________ 
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ LEARNING OUTCOMES 

  

Код 

освітнього 

компоненту 

або 

результатів 

навчання 

(за 

наявності)/ 

Component 

code or 

learning 

outcomes 

code (if 

available) 

Назва 

освітнього 

компоненту 

або 

результатів 

навчання/ 

Component 

title or 

learning 

outcomes 

title 

Відмітка про успішне 

завершення 

освітнього 

компоненту 

студентом або 

досягнення 

результатів навчання 

/ Component 

successfully completed 

by a student or 

learning outcomes 

achieved 

Кількість 

кредитів 

Європейської 

кредитної 

трансферно-

накопичувальної 

системи / 

Number 

of ECTS credits 

Оцінка за шкалою 

закладу вищої 

освіти/Institutional 

Grade 

1 2 3 4 5 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Загальна кількість кредитів Європейської 

кредитної 

трансферно-накопичувальної системи/ 

Total number of ECTS credits 

    

 

  

НАУКОВА СКЛАДОВА SCIENTIFIC COMPONENT 

(блок наукова складова включається в 

академічну довідку у разі необхідності, якщо 

академічна довідка формується для освітньо-

наукових програм) 

(information on scientific component is 

included 

in the transcript of records upon necessity 

if the transcript of records is generated 

for Educational-Scientific Programmes) 

  

 

  

Індивідуальний план наукової роботи 

затверджений вченою радою 

Individual plan of scientific work has been 

approved by the Academic Council 
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_______________________________________

_ 

_____________________________________

___ 

назва факультету/інституту та (або) повне 

найменування закладу вищої освіти (наукової 

установи) 

name of Institute/faculty and (or) full name of 

institution of higher education (scientific institution) 

Протокол/Protocol № __________ від/dated «___» ____________/_____________20____ 

Тема дисертації Title of dissertation 

_______________________________________

_ 

_____________________________________

___ 

назва name 

затверджена вченою радою has been approved by the Academic Council 

_______________________________________

_ 

_____________________________________

___ 

назва факультету/інституту та (або) повне 

найменування закладу вищої освіти (наукової 

установи) 

name of Institute/faculty and (or) full name of 

institution 

of higher education (scientific institution) 

Протокол/Protoсol № __________ від/dated «___» ____________/_____________20____ 

Звітування про виконання індивідуального 

плану наукової роботи 

Performance report of the Individual plan 

of scientific work 
 

 

Рік навчання / Year of 

study 

Назва кафедри (відділу, 

лабораторії) / Name of the 

cathedra (department, 

laboratory) 

Дата / Date 

      

      

      
 

Кількість публікацій за темою дисертації / Number of publications on the topic of the 

dissertation: 

______________________________________________________________________________

_____ 

    

  

Відрахований(а) Expelled 

________________________________________ ______________________________________

__ 

причина відрахування відповідно до наказу reason of expulsion according to the order 

за наказом order 

________________________________________ ______________________________________

__ 

дата і номер наказу date, number 

  

Посада керівника або іншої 

уповноваженої особи / Position of 

the Head or another authorized person 

Підпис/ 

Signature 

М. П. / Seal 

Ім’я, прізвище/ 

First name(s), Last name(s) 

«___» _________/______ 20___ р. 
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(дата видачі/ Date of issue) 

У разі наявності в академічній довідці 

будь-яких розбіжностей перевагу має 

текст українською мовою. 

In case of any differences in interpretation 

of the information in the transcript of records, 

the Ukrainian text shall prevail. 

Примітки: Notes: 

1. До запровадження Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної 

системи оцінювання вказується кількість 

годин. 

2. Інформація про відрахування 

включається в академічну довідку у разі 

необхідності у випадку переривання 

навчання здобувачем вищої освіти. / 

1. The amount of study hours is indicated prior to 

the introduction of the European Credit Transfer 

and Accumulation System. 

2. Information on expulsion is included in the 

transcript of records upon necessity in case of 

expulsion. 
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Зразок 2 

Директору ІПКіК НАН України 

Професору Петренку О.Ю. 
(Прізвище, ім’я, по батькові у род. відмінку) 

 

(зазначте свій статус, відділ/місце 

роботи) 

_________________________     
(Прізвище, ім’я, по батькові у род. відмінку) 

 

Заява 

 

Прошу провести перевірку на академічну доброчесність тексту моєї 

дисертаційної роботи на тему «Назва роботи», поданої на здобуття ступеня 

доктора філософії з галузі знань ________________за спеціальністю_______ 
                                                                                                                               шифр спеціальності  

_________________________ на безоплатній основі. 
  назва спеціальності 

Результати технічної перевірки прошу надіслати на мою електронну 

адресу __@________, і електронну адресу мого наукового керівника 

__@___________. 

 

 

Дата      Власноручний підпис здобувача 

 

 

Примітка:  

 електронний примірник дисертації надсилається здобувачем на  

e-mail: https://www.cryo.in.ua/, із зазначенням – перевірка на академічну 

доброчесність; 

 аспірантам ІПКіК НАН України  необхідно вказати форму 

навчання (державне замовлення чи контракт). 

 

 

 

http://scc.univ.kiev.ua/


15 

 

 



16 

 

 

 

 

Зразок 3 

Шановні здобувачі! 
 

Після проходження процедури перевірки дисертації на академічну 

доброчесність та отримання звіту подібності, згенерованого системою Unicheck, 

просимо підготувати експертний висновок, оформлений відповідно до зразка. 

Усі виявлені системою текстові збіги (із зазначенням відсотків більше 1,0% 

(1,0% включно)) оформлюються відповідно до зразка. 

        

ІПКіК НАН УКРАЇНИ 

СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ 

Довідка про оригінальність дисертації, поданої на здобуття доктора філософії 

 



17 

 

 
ПІБ 

Тема дисертації «…………….» 

Звіт подібності 

Експертна оцінка роботи : 

1. Найбільша схожість – 1,97%: http://..... є сайтом журналу, на якому 

опублікована стаття аспіранта П.І.Б. В дисертації стаття міститься в 

першому розділі з 18 до 26, з 67 до 70 сторінки (всього на 13 сторінках, 

подається цитатами). 

2. Схожість – 1,69%  становить стаття аспіранта П.І.Б., яка розміщена на 

сайті: https://..... 

3. Схожість – 1,17% становить стаття аспіранта П.І.Б., яка розміщена на 

сайті: https:// /..... 
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3. Схожість – 1,4% становлять цитування статті, розміщеній на сайті:  

аспіранта П.І.Б., яка розміщена на сайті: https:///..... 

4. Інші співпадіння роботи також не є текстовими збігами, оскільки 

припадають на цитування інших авторів. Враховуючи той факт, що у 

дисертації досліджено дію ПЕО на мембрану лімфоцитів, викласти 

теоретичні засади дослідження, оминувши цитування великого кола 

дослідників, було неможливо. При цьому усі першоджерела або критична 

література, з якої взяті цитування, присутні у списку використаних джерел. 

Усі посилання в тексті дисертації оформлені належним чином.  

 

 

Здобувач ступеня доктора філософії___________(підпис, ПІ) 

 Погоджено: 

Уповноважена особа з питань забезпечення діяльності спеціалізованих 

вчених рад в ІПКіК НАН України _____(підпис, ПІ) 

 

Увага: висновок про експертну оцінку роботи погоджується 

Уповноважена особа з питань забезпечення діяльності спеціалізованих вчених 

рад в ІПКіК НАН України кімн. 211 (2 поверх будівлі ІПКІК НАН України). 
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Зразок 4 (п.10.2 Порядку) 

 

Директору ІПКіК НАН України 

Професору Петренку О.Ю. 
(Прізвище, ім’я, по батькові у род. 

відмінку) 

_________________________ 

аспіранта _____ року навчання  

_________________________ 

(Прізвище, ім’я, по батькові у род. 

відмінку) 

 

 

Заява 

Прошу дозволити проведення публічної презентації наукових 

результатів дисертації «Назва дисертації», що подається на здобуття 

ступеня доктора філософії з галузі знань _______ за спеціальністю 

__________ та її обговорення на засіданні профільного відділу 

__________________/загальноінститутського фахового семінару/ ІПКіК 

НАН України з метою надання висновку про наукову новизну, теоретичне 

та практичне значення результатів дисертації. 

 

Додатки: 

1. Дисертація в друкованому (1 примірник) та електронному 

вигляді. 

2. Наукові публікації (або їх копії). 

3. Академічна довідка (1 примірник). 

4. Висновок наукового керівника/ керівників (1 примірник). 

 

 

Дата        Підпис 
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Зразок 5 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор 

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, 

професор 

_______________О.Ю. Петренко 

«____» ______________ 202____ р. 

 

 

 

ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації  

Чабаненко Олени Олексіївни 

на тему «Реакція еритроцитів ссавців на постгіпертонічний шок і 

видалення кріопротектору після заморожування» 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

з галузі знань 09 – Біологія за спеціальністю 091 – Біологія 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 3 розширеного фахового семінару відділу кріоцитології 

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії 

наук України від 3 березня 2021 року  

 

Присутні: 

ГОЛОВУЮЧИЙ: к.б.н., с.н.с. П.М. Зубов 

(у разі, якщо завідувач кафедри або в.о. завідувача кафедри є 

науковим керівником здобувача, тут вказується інший, визначений п.2.6 

цього Порядку, головуючий  – посада, науковий ступінь, вчене звання, 

ПІБ), 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

співробітники з відділу кріоцитології: 

к.б.н., с.н.с., тимчасово в/о зав. відділу 

кріоцитології  
Зубов П.М. 

провід. н.с., д.б.н., с.н.с.  
 

с.н.с., к.б.н., с.н.с. 

Шпакова Н.М. (науковий 

керівник) 

Землянських Н.Г. 

с.н.с., к.б.н., с.н.с. Рязанцев В.В. 

с.н.с., к.б.н., с.н.с. Орлова Н.В. 

с.н.с., к.б.н., с.н.с. Ніпот О.Є. 

с.н.с., к.б.н. Єршов С.С. 

с.н.с., к.б.н. Шапкіна О.О. 
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с.н.с., к.б.н. Єршова Н.А. 

с.н.с., к.б.н., с.н.с. Руденко С.В. 

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

с.н.с., к.б.н., с.н.с. Семенченко О.Ю. 
 

співробітники інших відділів ІПКіК НАН України: 

д.б.н., проф., зав. відділу 

кріобіохімії 
Петренко О.Ю. 

д.б.н., проф., зав. відділу 

кріобіофізики  

д.фіз.-мат.н., проф., зав. відділу 

низькотемпературного консервування 

Нардід О.А. 
 

Гордієнко О.І. (рецензент) 

к.б.н., с.н.с., с.н.с. 

д.б.н., проф., гол.н.с. 

Розанова К.Д. (рецензент) 

Бондаренко Т.П. 

д.б.н., с.н.с., зав. лаб. 

кріоморфології 

Рєпін М.В. 

к.м.н., с.н.с., зав. відділу 

експериментальної кріомедицини 

Чиж М.О. 

д.б.н., с.н.с., пров.н.с. Кулєшова Л.Г. 

д.б.н., с.н.с., в/о пров.н.с. Божок Г.А. 

д.б.н., с.н.с., пров.н.с Сукач О.М. 

к.б.н., с.н.с., пров.н.с. Моісєєва Н.М. 

с.н.с., к.б.н., с.н.с. Рєпіна С.В. 

с.н.с., к.б.н. Пахомов О.В. 

к.м.н., с.н.с. Ковальов Г.О. 

к.б.н. с.н.с. Рогульська О.Ю. 

к.б.н., с.н.с., с.н.с. Семенченко О.А. 

к.б.н., с.н.с., с.н.с. Смольянінова Є.І. 

к.б.н., с.н.с. Черкашина Я.О. 

к.б.н., с.н.с. Воловельська Є.Л. 

(на засіданні відділу обов’язково повинні бути присутніми 3 доктори наук 

з даної галузі знань; якщо у відділі їх немає, то можливе проведення 

розширеного засідання відділу/ або обєднанне засідання кількох відділів / 

загальноінститутського семінару з запрошенням докторів наук). 

Усього було присутньо   – 31 особа. 
 

Порядок денний: Обговорення наукової доповіді м.н.с. Чабаненко 

Олени Олексіївни за результатами дисертації «Реакція еритроцитів ссавців 

на постгіпертонічний шок і видалення кріопротектору після 

заморожування», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії з галузі знань 09 – Біологія за спеціальністю 091 – Біологія. 
 

Тему дисертаційної роботи «Реакція еритроцитів ссавців на 

постгіпертонічний шок і видалення кріопротектору після заморожування» 

затверджено на засіданні вченої ради ІПКіК НАН України 26 грудня 2016 

року (протокол № 15). 
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Науковим керівником призначено доктора біологічних наук, 

старшого наукового співробітника Шпакову Наталію Михайлівну, 

провідного наукового співробітника відділу кріоцитології ІПКіК НАН 

України. 

(У разі, якщо тема уточнювалася, потрібно додати:) Уточнену 

редакцію теми дисертаційного дослідження затверджено на засіданні 

Вченої ради ІПКіК НАН України (протокол №___ від _____ місяць 

202___ року). 

 

СЛУХАЛИ: 

Повідомлення м.н.с. Чабаненко Олени Олексіївни за матеріалами 

дисертаційної роботи «Реакція еритроцитів ссавців на постгіпертонічний 

шок і видалення кріопротектору після заморожування», поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 09 – Біологія 

за спеціальністю 091 – Біологія. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Поставили запитання:  

д.б.н., проф., зав. відділу кріобіохімії Петренко О.Ю.,  

к.б.н., с.н.с. Черкашина Я.О., к.б.н., с.н.с. Воловельська Є.Л.,  

к.б.н., с.н.с. Зубов П.М., к.б.н., с.н.с., с.н.с. Землянських Н.Г.;  

к.б.н., с.н.с., с.н.с. Орлова Н.В.; к.б.н., с.н.с., с.н.с. Ніпот О.Є.;  

к.б.н., с.н.с. Єршов С.С.; к.б.н., с.н.с., Шапкіна О.О. 

 

Після відповідей на запитання виступили: 

Науковий керівник: д.б.н., с.н.с. Шпакова Н.М., пров.н.с відділу 

кріоцитології ІПКіК НАН України (відгук позитивний). 

Рецензенти: (1) д.фіз.-мат.н., проф., Гордієнко О.І., зав. відділу 

низькотемпературного консервування ІПКіК НАН України (відгук 

позитивний); 

(2) к.б.н., с.н.с Розанова К.Д., с.н.с. відділу кріобіофізики 

ІПКіК НАН України (відгук позитивний). 
 

В обговоренні дисертаційного дослідження взяли участь: 

д.б.н., проф., зав. відділу кріобіохімії Петренко О.Ю., д.б.н., проф., зав. 

відділу кріобіофізики Нардід О.А., д.б.н., с.н.с., в/о пров.н.с. Божок Г.А. 

к.б.н., с.н.с., с.н.с. Землянських Н.Г. (виступи позитивні). 

УХВАЛИЛИ: На підставі попередньої експертизи дисертаційної роботи, 

доповіді здобувача, запитань присутніх і відповідей здобувача, 

обговорення учасниками засідання основних положень дисертації та 

виступів наукового керівника й рецензентів прийняти наступний 

висновок щодо дисертаційної роботи Чабаненко Олени Олексіївни 

«Реакція еритроцитів ссавців на постгіпертонічний шок і видалення 

кріопротектору після заморожування»:  

 



23 

 

 

 

ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації  

Чабаненко Олени Олексіївни 

на тему «Реакція еритроцитів ссавців на постгіпертонічний шок 

і видалення кріопротектору після заморожування» 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії  

з галузі знань 09 – Біологія за спеціальністю 091 – Біологія  
 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Кріоконсервування 

забезпечує тривале зберігання біологічних об’єктів з подальшим 

відновленням їх функцій після розморожування. Саме 

низькотемпературне зберігання компонентів крові може забезпечувати 

потреби в їх запасах, що є необхідним при різних хірургічних втручаннях, 

лікуванні інфекційних і гематологічних захворювань, особливо для 

донорів з рідкісними групами крові. В даний час запаси донорської крові 

людини в Україні суттєво обмежені скороченням кількості донорів, 

поширенням захворювань, що передаються з кров’ю, та збільшенням 

попиту на неї за умов надзвичайних ситуацій і проведення бойових дій.  

Кріоконсервування біологічних об’єктів під захистом проникного 

кріопротектору складається з наступних етапів: насичення клітин 

кріопротектором, заморожування, зберігання, відігрівання та подальше 

видалення кріопротектору. Зберігання еритроцитів за наднизьких 

температур (–196°С) не призводить до їх пошкодження, тому що за цих 

умов загальмовується клітинний метаболізм. Руйнування клітин 

відбувається на етапах заморожування і розморожування внаслідок дії 

комплексу кріопошкоджувальних факторів. Для визначення внеску 

кожного з них у загальне кріопошкодження клітин використовують 

модельні експерименти. Гіпертонічний шок і гіпертонічний кріогемоліз 

еритроцитів моделюють вплив на клітини кріопошкоджувальних 

факторів, що діють на етапі заморожування. Вплив на еритроцити 

факторів, що діють на етапі розморожування, вивчають за допомогою 

постгіпертонічного шоку. Постгіпертонічний шок є моделлю, яка дозволяє 

вивчати вплив на еритроцити різкого зниження осмоляльності середовища 

(від гіпертонічних значень до ізотонічних). 

Пошкодження еритроцитів в модельних експериментах пов’язано з 

формуванням і розвитком мембранних дефектів. Застосування низки 

мембранотропних речовин з різними фізико-хімічними властивостями 

дозволяє знизити рівень пошкодження клітин за умов гіпертонічного шоку 

і гіпертонічного кріогемолізу еритроцитів ссавців. Причому в ряді робіт 

показано, що ефективність речовин залежить як від ендогенних 
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(особливості цитоскелет-мембранного комплексу еритроцитів різних 

видів ссавців), так і екзогенних факторів (температура, осмоляльність 

середовища та ін.). Використання амфіфільних сполук, що належать до 

різних класів поверхнево-активних речовин, дозволило досить повно 

вивчити особливості прояву їх антигемолітичної активності. 

Роботи з можливої корекції постгіпертонічного гемолізу 

еритроцитів поодинокі і розрізнені. Нещодавно проведені 

експериментальні дослідження показали, що як за умов 

постгіпертонічного шоку, так і на етапі видалення гліцерину з еритроцитів 

людини, які були піддані заморожуванню-відігріву, катіонна амфіфільна 

сполука хлорпромазин проявляє високу антигемолітичну активність. 

Наразі залишаються відкритими ряд питань. По-перше, чи буде 

хлорпромазин проявляти ефективність за умов постгіпертонічного шоку 

еритроцитів тварин, мембрани яких відрізняються білково-ліпідним 

складом від еритроцитарних мембран людини. По-друге, чи є виявлений 

антигемолітичний ефект хлорпромазину за умов постгіпертонічного шоку 

еритроцитів людини і на етапі видалення гліцерину з розморожених 

клітин специфічним або він буде характерний і для інших амфіфільних 

сполук, які належать до різних класів поверхнево-активних речовин. 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що 

дослідження реакції еритроцитів ссавців на дію постгіпертонічного шоку і 

видалення гліцерину з розморожених клітин із залученням поверхнево-

активних речовин, що належать до різних класів, є актуальною проблемою 

кріобіології. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Робота виконана в рамках відомчих науково-дослідних робіт 

відділу кріоцитології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН 

України за темами: «Дослідження чутливості еритроцитів ссавців до 

охолодження, дегідратації та заморожування при дії модифікуючих 

факторів і кріопротекторів» (номер державної реєстрації 0114U0001318); 

«Вивчення механізмів кріопошкодження еритроцитів ссавців на моделі 

постгіпертонічного шоку і після розморожування» (номер державної 

реєстрації 0119U100441), де автор самостійно виконувала окремі розділи. 

Мета і завдання дослідження. 

 

Об’єкт дослідження. 

 

Предмет дослідження. 

 

Методи дослідження. 

 

Наукова новизна дослідження: У дисертаційній роботі Чабаненко 

Оленою Олексіївною вперше показана ефективність амфіфільних сполук, 

які належать до різних класів поверхнево-активних речовин, за умов 
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постгіпертонічного шоку еритроцитів ссавців за температури 0°С, при 

цьому для еритроцитів людини величини максимальної антигемолітичної 

активності усіх досліджуваних амфіфільних сполук сумірні (60-70%), для 

клітин кролика більш ефективними є аніонний децилсульфат натрію і 

неіонний децил-β,D-глюкопіранозид, а для клітин щура – катіонні 

хлорпромазин і трифторперазин. Отримані нові результати щодо 

стійкості до подальшого нагрівання (0÷37°С) еритроцитів людини, які 

збереглися після сумісної дії постгіпертонічного шоку і різних 

амфіфільних сполук (0°С). У присутності трифторперазину розвиток 

гемолізу еритроцитів спостерігається за температури 20°С і вище, а при 

використанні децил-β,D-глюкопіранозиду – тільки за 37°С; при 

застосуванні децилсульфату натрію еритроцити виявилися стійкими до 

подальшого нагрівання. Вперше модель постгіпертонічного шоку 

еритроцитів людини була доповнена дослідженнями з використанням 

гліцерину. Показано, що за умов постгіпертонічного шоку еритроцитів 

людини рівень пошкодження клітин залежить від концентрації гліцерину і 

температури. Гліцерин при використанні в концентраціях 5, 10, 15% 

призводить до підвищення рівня постгіпертонічного гемолізу еритроцитів 

за температури 0°C, тоді як за температури 37°С – тільки у разі 

використання кріопротектору в концентрації 15%. Отримані нові 

результати щодо розвитку постгіпертонічного гемолізу еритроцитів 

людини при застосуванні комбінованих середовищ (гліцерин і хлорид 

натрію в різних співвідношеннях, загальна осмоляльність 2370 мОсм/л) на 

етапі дегідратації. Показано, що гліцерин в концентрації 2-7% у складі 

комбінованих середовищ не викликає пошкодження еритроцитів 

порівняно з контролем (середовище дегідратації 1,2 моль/л NaCl), тоді як 

гліцерин в концентрації (11-15%) призводить до підвищення 

постгіпертонічного гемолізу еритроцитів за температури 37 і 0°С. Вперше 

показана висока ефективність амфіфільних сполук, які є представниками 

різних класів поверхнево-активних речовин, при дегліцеринізаціі 

розморожених еритроцитів людини, після кріоконсервування (–196°С). 

При цьому найбільш високу антигемолітичну активність проявляв 

неіонний децил-β,D-глюкопіранозид (70%). 

Теоретичне значення. Результати дисертаційної роботи Чабаненко 

О.О. можуть бути використані при розробці загальної теорії 

кріопошкодження і кріозахисту біологічних об'єктів за умов 

низькотемпературного консервування. 

Розроблений підхід спрямованої корекції чутливості еритроцитів до 

постгіпертонічного шоку із застосуванням амфіфільних сполук може бути 

використаним для підвищення стійкості клітин за екстремальних умов. 

Наукові результати щодо ефективності представників катіонних, аніонних 

і неіонних амфіфільних сполук під час дегліцеринізації розморожених 

еритроцитів людини значно розширюють базу для подальшого пошуку 

мембранотропних сполук природного походження, здатних проявляти 

антигемолітичну активність на етапі видалення гліцерину з клітин. 
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Результати дисертаційної роботи можуть бути рекомендовані для 

використання в навчальному процесі при підготовці фахівців у 

кріобіології, мембранології, фармакології і ветеринарії. 
 

Дані про відсутність текстових запозичень та порушень 

академічної доброчесності.  

Розглянувши звіт щодо перевірки на плагіат, рецензенти дійшли 

висновку, що дисертаційна робота Чабаненко О.О. «Реакція еритроцитів 

ссавців на постгіпертонічний шок і видалення кріопротектору після 

заморожування» є результатом самостійних досліджень здобувача і не 

містить елементів плагіату та запозичень. Використані ідеї, результати і 

тексти інших авторів мають посилання на відповідне джерело. 
 

Відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертації. 

Розглянувши висновок Комітету з біоетики при Інституті проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України (протокол № 1 від 28.01.2021) 

рецензенти зробили висновок, що проведене дослідження відповідає 

діючому законодавству України, вітчизняним та міжнародним біоетичним 

нормам.  

Єдність змісту роботи, оцінка мови та стилю дисертації. 

Дисертаційна робота викладена державною мовою, якою здобувач 

володіє досконало. Матеріали дисертації викладено з дотриманням норм 

наукового стилю: точність, ясність, логічність, об’єктивність; між 

послідовними частинами дисертації наявний чіткий причинно-

наслідковий зв’язок. Дисертацію написано з правильним вживанням 

фахової термінології. Спосіб подання матеріалів дослідження, наукових 

положень дисертації, висновків та рекомендацій забезпечують доступність 

їх сприйняття. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертації. 

Достовірність отриманих теоретичних та практичних розробок 

визначається детально продуманою логікою досліджень, використанням 

сучасних методів дослідження, значним обсягом експериментальної 

роботи та статистичною обробкою результатів із застосуванням 

математичних методів аналізу. Викладене вище переконливо доводить, що 

наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані 

Чабаненко О.О, є обґрунтованими і достовірними. 

Особиста участь автора в одержанні наукових та практичних 

результатів, що викладені в дисертаційній роботі. 

Дисертаційна робота Чабаненко О.О. є самостійним і оригінальним 

науковим дослідженням. Основні результати роботи отримані здобувачем 

особисто. Автором проаналізована сучасна зарубіжна та вітчизняна 

наукова література з досліджуваної проблеми, сформульована мета і 

визначені завдання роботи, сплановані та проведені експерименти, 

статистично оброблені та проаналізовані результати. Спільно з науковим 



27 

 

керівником здійснено аналіз експериментальних досліджень і їх 

інтерпретація, сформульовані висновки. Роботи, опубліковані у 

співавторстві з д.б.н. Шпаковою Н.М. і к.б.н. Орловою Н.В., містять 

результати спільного планування й обговорення результатів. Опубліковані 

в співавторстві наукові статті повністю відображають концепцію роботи, 

підтверджують ідеї і рішення поставлених дисертантом завдань.  

10. Перелік публікацій за темою дисертації із зазначенням 

особистого внеску здобувача. 

Основні положення та наукові результати дисертаційної роботи 

опубліковано в 23 наукових працях, серед яких 6 статей у наукових 

фахових виданнях (2 з них цитуються у міжнародній базі Scopus/ та/або 

Web of Science Core Collection) та 3 статті у інших наукових виданнях, 14 

тез доповідей міжнародних і національних наукових конференцій. 
 

 

Список опублікованих праць за темою дисертації 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

(які входять до переліку МОН України) 
1. 

2. 

Статті в іноземних виданнях: 

(статті у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of 

Science Core Collection та/або Scopus (крім видань держави, визнаної Верховною 

Радою України державою-агресором)) 

1. 

2. 

Одноосібні монографії або одноосібні розділи у колективних 

монографіях: 
(рекомендовані до друку вченими радами закладів та пройшли рецензування, 

крім одноосібних монографій, виданих у державі, визнаній Верховною Радою України 

державою-агресором ) 

1. 

2. 

Науковий патент на винахід: 
(пройшов кваліфікаційну експертизу та безпосередньо стосується наукових 

результатів дисертації) 

1. 

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА 

ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у фахових виданнях України 

1. Семионова ЕА, Чабаненко ЕА, Орлова НВ, Зубов ПМ, 

Шпакова НМ. К вопросу о механизме антигемолитического действия 

хлорпромазина в условиях постгипертонического шока эритроцитов. 

Проблемы криобиологии и криомедицины. 2017; 27 (3): 219 – 29 (Внесок 

здобувача: у проведенні досліджень методом проточної 

цитофлуорометрії, аналізі, обговоренні результатів та формулюванні 

висновків). 
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2. Чабаненко ЕА, Шапкина ОА, Орлова НВ, Шпакова НМ. 

Влияние глицерина на постгипертонический шок эритроцитов. Вісник 

проблем біології і медицини. 2018; 2 (143): 379 – 82 (Внесок здобувача: у 

формулюванні ідеї та плануванні дослідження; в проведенні 

експериментальної частини досліджень з вивчення впливу гліцерину, який 

додавали на різних етапах постгіпертонічного шоку, статистичній 

обробці, обговоренні результатів, формулюванні висновків). 

3. Чабаненко ЕА, Орлова НВ, Шпакова НМ. Реакция 

эритроцитов на изменение температурно-осмотических условий среды в 

присутствии глицерина. Доповіді Національної академії наук України. 

2019; (2): 84 – 9 (Внесок здобувача: у плануванні дослідження; в 

проведенні експериментальної частини досліджень з вивчення впливу 

температури і гліцерину, який додавали на різних етапах 

постгіпертонічного шоку, обговоренні результатів, формулюванні 

висновків). 

4. Чабаненко ЕА, Ершова НА, Орлова НВ, Шпакова НМ. 

Влияние амфифильных соединений на постгипертонический шок 

эритроцитов человека. Вісник Харківського національного університету 

імені  

В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». 2019; 33: 84 – 90 (Внесок здобувача: 

участь в обґрунтуванні постановки експериментів і проведенні 

експериментальних досліджень з вивчення впливу амфіфільних сполук на 

постгіпертонічний шок еритроцитів людини, статистичній обробці та 

узагальненні результатів, підготовці матеріалів до друку). 

5. Чабаненко ОО, Єршова НА, Орлова НВ, Шпакова НМ. Вплив 

децилсульфату натрію та хлорпромазину на постгіпертонічний шок 

еритроцитів ссавців. Біологія тварин, 2019; 21 (4): 84 – 90 (Внесок 

здобувача: у плануванні експериментів, проведенні дослідження з 

проведення постгіпертонічного шоку еритроцитів ссавців із залученням 

амфіфільних сполук, статистичній обробці, обговоренні результатів, 

формулюванні висновків). 

6. Чабаненко ОО, Орлова НВ, Шпакова НМ. Вплив сумісної дії 

проникального і непроникального компонентів середовища на розвиток 

постгіпертонічного лізису еритроцитів людини. Проблеми кріобіології і 

кріомедицини. 2020; 30 (3):236 – 46 (Внесок здобувача: у формулюванні 

ідеї та плануванні дослідження; в проведенні експериментальної частини 

досліджень з вивчення впливу комбінованих середовищ, які містили 

гліцерин та хлорид натрію на етапі дегідратації постгіпертонічного 

шоку, аналізі та обговоренні результатів, формулюванні висновків, 

підготовці матеріалів до друку). 

Статті в збірках матеріалів конференцій 

7. Чабаненко ОО, Сєміонова КА, Шапкіна ОО, Орлова НВ. 

Стійкість кріоконсервованих еритроцитів при видаленні гліцерину. 

Science and life: Proceedings of article the international scientific conference, 

Czech Republic, Karlovy Vary – Kiev, Ukraine; 2017, c. 674 – 8 (Внесок 
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здобувача: участь в обґрунтуванні постановки експериментів і 

проведенні постгіпертонічного шоку еритроцитів в присутності 

катіонного хлорпромазину, статистичній обробці та узагальненні 

результатів). 

8. Chabanenko OO, Shapkina OO, Orlova NV, Shpakova NM. 

Glycerol-based improvement of erythrocytes posthypertonic shock model. 

Modern methodologies, innovations and operational experience in the field of 

biological sciences; 2017 Dec 28; Lublin, Republic of Poland; 2017. p. 205 – 8 

(Внесок здобувача: в плануванні ідеї, проведенні досліджень з вивчення 

впливу гліцерину, який був присутній на різних етапах постгіпертонічного 

шоку еритроцитів людини, аналізі, узагальненні результатів). 

9. Чабаненко ЕА, Ершова НА, Орлова НВ, Ершов СС, 

Шпакова НМ. Коррекция чувствительности эритроцитов млекопитающих 

к постгипертоническому шоку в присутствии децилсульфата натрия. 

Природничі науки: історія, сучасність, майбутнє, досвід ЄС: матеріали. 

міжнародної наукуво-практичної конференції. м. Влоцлавек, Республіка 

Польща, Вересень 27–28.09. 2019; м. Влоцлавек, 2019. c. 143 – 6 (Внесок 
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Структура та обсяг дисертації.  

 

Характеристика особистості здобувача. 
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Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертація виконана фаховою 

українською мовою, текстове подання матеріалу відповідає стилю 

науково-дослідної літератури. 

11.  Рекомендація дисертації до захисту. 
 

ВВАЖАТИ, що дисертаційна робота Чабаненко Олени 

Олексіївни «Реакція еритроцитів ссавців на постгіпертонічний шок і 

видалення кріопротектору після заморожування» відповідає вимогам, 

передбаченим пунктом 10 «Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії» (постанова Кабінету Міністрів 

України №167 від 06.03.2019 ) та відповідає напрямку наукового 

дослідження освітньо-наукової програми Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України за спеціальністю 091 – Біологія, а також 

Вимогам до оформлення дисертації (наказ № 40 від 12.01.2017). 
 

РЕКОМЕНДУВАТИ: 

Враховуючи високий рівень виконаних досліджень, а також  

актуальність теми роботи, наукову новизну результатів та їх наукове і 

практичне значення, розширене засідання відділу кріоцитології Інституту 

проблем кріобіології і кріомедицини НАН України рекомендує 

дисертацію Чабаненко Олени Олексіївни «Реакція еритроцитів ссавців на 

постгіпертонічний шок і видалення кріопротектору після заморожування» 

до захисту в спеціалізованій вченій раді для здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 09 – Біологія за спеціальністю 091 – Біологія. 
 

Рецензенти рекомендують: відповідно до п.15 Порядку 

присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради  закладу вищої освіти, наукової установи  про 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44, пропонується 

такий склад разової ради: 

Головою спеціалізованої вченої ради призначити доктора 

біологічних наук, професора Бондаренко Тетяну Петрівну, головного 

співробітника відділу кріоендокринології Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України. 

Опонентами призначити: 

1. Доктора біологічних наук, професора зі спеціальності кріобіологія 

Малову Наталію Георгієвну, завідувача лабораторії фармакології ДУ 

«Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 

України». 

2. Кандидата біологічних наук Водоп’янову Ларису Анатоліївну, 

доцента кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин Харківської 

державної зооветеринарної академії МОН України. 
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У результаті попередньої експертизи дисертації Чабаненко О. О. і 

повноти публікації основних результатів дослідження 

 

УХВАЛЕНО: 

 

1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Чабаненко О.О. на тему: «Реакція 

еритроцитів ссавців на постгіпертонічний шок і видалення 

кріопротектору після заморожування» на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії з галузі знань 09 – Біологія. 

2. Констатувати, що за актуальністю, степенем наукової новизни, 

обґрунтованістю, науковою та практичною цінністю здобутих результатів 

дисертація Чабаненко О.О. відповідає спеціальності 091 – Біологія та 

вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23 березня 2016 р. № 261, пп. 6, 7, 8 Порядку присудження ступеня 

доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої 

вченої ради  закладу вищої освіти, наукової установи  про 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44. 

3. Рекомендувати дисертацію Чабаненко О.О. на тему: «Реакція 

еритроцитів ссавців на постгіпертонічний шок і видалення кріопротектору 

після заморожування» до захисту на здобуття ступеня доктора філософії у 

разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 091 – Біологія. 

4. Рекомендувати вченій раді ІПКіК НАН України затвердити склад 

разової спеціалізованої вченої ради: 

Головою спеціалізованої вченої ради призначити доктора 

біологічних наук, професора Бондаренко Тетяну Петрівну, головного 

співробітника відділу кріоендокринології Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України. 

Рецензенти: 1. Доктор фізико-матиматичних наук, професор, Гордієнко 

О.І., зав. відділу низькотемпературного консервування ІПКіК НАН 

України; 

2. К.б.н., с.н.с Розанова К.Д., с.н.с. відділу кріобіофізики ІПКіК НАН 

України (відгук позитивний). 

Опонентами призначити: 

1. Доктора біологічних наук, професора зі спеціальності кріобіологія 

Малову Наталію Георгієвну, завідувача лабораторії фармакології ДУ 

«Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 

України». 

2. Кандидата біологічних наук Водоп’янову Ларису Анатоліївну, 

доцента кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин Харківської 

державної зооветеринарної академії МОН України. 
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Результати відкритого голосування щодо рекомендації до захисту 

дисертації Чабаненко О.О.: 

Результати голосування:  

Присутні – 31 

«за» – 31 

«проти» – 0 

«утрималось» – 0 

 

Рецензент 

 

д.фіз.-мат.н., проф. 

зав. відділу низькотемпературного 

консервування   _______________________ Гордієнко О.І. 
 

Рецензент 

 

к.б.н., с.н.с. відділу кріобіофізики ___________________Розанова К.Д. 
 

Головуючий на засіданні 
 

к.б.н., с.н.с.  

 

 

 

УВАГА!!! Презентація здобувача обов’язково додається до Висновку 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації. 
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Зразок 6 (до п.13 Порядку) 

  

Директору ІПКіК НАН України 

Професору Петренку О.Ю. 

(зазначте свій статус, відділ) 

_________________________     

(Прізвище, ім’я, по батькові у род. 

відмінку) 

____________________________ 

 (посада, місце роботи /навчання 

здобувача) 

_____________________________ 

 (Прізвище, ім’я, по батькові здобувача, 

у род.відмінку) 

  

  

  

Заява 

  

Прошу утворити разову спеціалізовану вчену раду для захисту 

дисертації «Назва роботи», поданої на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань ______________ за спеціальністю _____________. 

Дисертація виконана мною самостійно, з дотриманням академічної 

доброчесності.  

До захисту подається остаточний текст дисертації.  

Мова захисту – українська та/або англійська. 

Висновок про про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації  надано 

________________________________ 
                                                                    (назва відділу, протокол № __ від _____). 

Висновок додається. 
  

  

Дата      Власноручний підпис здобувача 
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Зразок 7 
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

НАКАЗ 

 

 

___________________ 2022    №_____________ 

 

 

Про утворення разової спеціалізованої вченої  ради 

для присудження ступеня доктора філософії 

 

Відповідно до п.17 Порядку присудження ступеня доктора філософії 

та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої 

освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 

2022 р. № 44, та на підставі рішення вченої ради ______ ІПКіК НАН 

України  (протокол № _______ від ____________) 
 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Утворити разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі  знань та за спеціальністю  у складі згідно з Додатком 1.  

2. Уповноваженій особі з питань забезпечення діяльності 

спеціалізованих вчених рад в ІПКіК НАН України Фалько О.В. 

оприлюднити наказ на веб-сайті ІПКіК НАН України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з наукової роботи ______________________. 

 

  

Директор       Олександр Петренко 

 

 

Проєкт наказу вносить  

вчений секретар ІПКіК 

НАН України  

Ковальов Г.О. 
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Додаток 1 
до наказу від ___ № ____ 

Про утворення разової  спеціалізованої вченої ради 

для присудження ступеня доктора філософії 

 

Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії  

 
 

№ 

з/п 

Найменування 

відділу ІПКіК 

НАН України,  

шифр ради 

Прізвище, ім’я, по 

батькові здобувача 

ступеня доктора 

філософії, галузь 

знань, спеціальність 

Склад ради 

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, 

назва ЗВО/НУ) 

1. ___________ 

відділ, 

ДФ64.242.000 

Петрик  

Петро  Петрович 

 

галузь знань «ХХ» 

 

спеціальність 

«ХХХ» 

Голова ради: 

1. ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання, назва ЗВО/НУ 

Рецензенти: 

2. ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання, назва ЗВО/НУ 

3. ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання, назва ЗВО/НУ 

Опоненти: 

4. ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання, назва ЗВО/НУ 

5. ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання, назва ЗВО/НУ 

 

 

Уповноважена особа    Оксана Фалько  
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Зразок 8 

 

 

ФОРМА 

рішення спеціалізованої вченої ради 

про присудження ступеня доктора філософії 

Спеціалізована вчена рада ______________________________________________________________ 
                                                                                  (повне найменування закладу вищої освіти (наукової  

_____________________________________________________________________ прийняла рішення 
                           установи), підпорядкування (у родовому відмінку), місто) 

про присудження ступеня доктора філософії галузі знань ____________________________________ 
                                                                                                                                                   (галузь знань) 

на підставі прилюдного захисту дисертації "______________________________________________" 
                                                                                                                                         (назва дисертації) 

за спеціальністю ______________________________________________________________________ 
                                                      (код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і 

                                                      спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти) 

"___" ____________ 20__ року. 

_________________________________________________________________ 19__ року народження, 
                            (прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) здобувача) 

громадянин __________________________________________________________________________, 
                                                                      (назва держави, громадянином якої є здобувач) 

освіта вища: закінчив у _____ році _______________________________________________________ 
                                                                                                      (найменування закладу вищої освіти) 

за спеціальністю ______________________________________________________________________ 
                                                                                                    (за дипломом) 

Працює _____________ в ______________________________________________________________ 
                          (посада)                                     (місце основної роботи, відомче підпорядкування, місто) 

з ______ р. до цього часу. 

Дисертацію виконано у ________________________________________________________________ 
                                                                       (найменування закладу вищої освіти (наукової установи), 

                                                                                                   підпорядкування, місто) 

Науковий керівник (керівники) __________________________________________________________ 
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                        науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада) 

Здобувач має _____ наукових публікацій за темою дисертації, з них _____ статей у періодичних 

наукових виданнях інших держав, _____ статей у наукових фахових виданнях України, _____ 

монографій (зазначити три наукові публікації): 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України 

22 квітня 2019 року № 533 
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1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                     (прізвища, ініціали, наукові ступені, 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                      місця роботи, посади, зауваження) 

Результати таємного голосування:   

  "За" _______ членів ради, 

"Проти" _____ членів ради, 

недійсних бюлетенів _____ 

На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада присуджує / відмовляє у 

присудженні 

_____________________________________________________________________________________ 
                                 (прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) здобувача у давальному відмінку)  

ступінь / ступеня доктора філософії з галузі знань __________________________________________ 
                                                                                                                                          (галузь знань) 

за спеціальністю ______________________________________________________________________ 
                                                      (код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і 

                                                      спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти) 
 

Голова спеціалізованої 

вченої ради 

  

____________ 
(підпис) 

  

______________________ 
(прізвище, ініціали) 

Рецензент ____________ 
(підпис) 

______________________ 
(прізвище, ініціали) 

Рецензент ____________ 
(підпис) 

______________________ 
(прізвище, ініціали) 

Опонент ____________ 
(підпис) 

______________________ 
(прізвище, ініціали) 

Опонент ____________ 
(підпис) 

______________________ 
(прізвище, ініціали) 

 

Виконувач обов’язків 

директора департаменту атестації 

кадрів вищої кваліфікації 

 

 

Світлана КРИШТОФ 
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Додаток 1. Відомості про членів  

разової спеціалізованої вченої  ради  

 

 ПІБ здобувача  

Заклад (НУ) освітня 

програма  

Тема дисертації  

Анотація дисертації  

Ключові слова  

Утворення разової ради Дата (витяг з протоколу вченої ради) 

Останнє рішення щодо 

утворення складу разової 

ради 

Дата 

 

 

 

Публікації здобувача за 

темою дисертації (всі 

наявні) 

Опис та посилання 

на статтю Рік Ключові слова DOI 

 

1 

Публікація в 

українському/ 

закордонному 

виданні     

2 

Публікація в 

українському/ 

закордонному 

виданні     

3 

Публікація в 

українському 

/закордонному 

виданні 
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Разова рада 

1 Голова разової ради (ПІБ) 

 

Заклад, 

посада 

Науковий ступінь, рік присудження, 

спеціальність 

 

Публікації члена ради за темою 

дисертації (тільки 3 статті) 

Опис та 

посилання на 

статтю Рік Ключові слова DOI 

 1 

Публікація в 

українському/закордонному виданні     

 2 

Публікація в 

українському/закордонному виданні     

 3 

Публікація в 

українському/закордонному виданні     

 

2 Рецензент ПІБ Заклад, посада 

Науковий ступінь, рік присудження, 

спеціальність 

 

Публікації члена ради за темою 

дисертації (тільки 3 статті) 

Опис та 

посилання на 

статтю Рік Ключові слова DOI 

 1 

Публікація в 

українському/закордонному виданні     

 2 

Публікація в 

українському/закордонному виданні     

 3 

Публікація в 

українському/закордонному виданні     

 

3 Рецензент ПІБ Заклад, посада 

Науковий ступінь, рік присудження, 

спеціальність 

 

Публікації члена ради за темою 

дисертації (тільки 3 статті) 

Опис та 

посилання на 

статтю Рік Ключові слова DOI 

 1 

Публікація в 

українському/закордонному 

виданні     
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 2 

Публікація в 

українському/закордонному 

виданні     

 3 

Публікація в 

українському/закордонному 

виданні     

 

4 Опонент ПІБ Заклад, посада 

Науковий ступінь, рік присудження, 

спеціальність 

 

Публікації члена ради за темою 

дисертації (тільки 3 статті) 

Опис та 

посилання на 

статтю Рік Ключові слова DOI 

 1 

Публікація в 

українському/закордонному 

виданні     

 2 

Публікація в 

українському/закордонному 

виданні     

 3 

Публікація в 

українському/закордонному 

виданні     

 

5 Опонент ПІБ Заклад, посада 

Науковий ступінь, рік присвоєння, 

спеціальність 

 

Публікації члена ради за темою дисертації 

(тільки 3 статті) 

Опис та 

посилання на 

статтю Рік Ключові слова DOI 

 1 

Публікація в 

українському/закордонному виданні     

 2 

Публікація в 

українському/закордонному виданні     

 3 

Публікація в 

українському/закордонному виданні     
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Додаток 2. Порядок продення захисту 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ 

РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ДФ 64.242.006 

ІПКІК НАН УКРАЇНИ 

 

«08» листопада 2021 р.                                                Початок о 1100 

 

Засідання проводилося з відео - та аудіофіксацією із застосуванням платформи ZOOM 

 

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ 

 

Голова ради: представляє членів ради і інформує про кворум і правоможність засідання: 

«Добрий день, шановні члени ради, шановні присутні! (Відповідно до Порядку 

присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 44 від 12 січня 2022) утворена разова 

спеціалізована вчена рада ДФ 64.242.006 ІПКіК НАН з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації Побєлєнський Костянтина 

Олеговича на тему «Кріодеструкція щитоподібної залози з дифузною гіперплазією на фоні 

артеріальної гіпертензії (експериментальне дослідження)», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії з галузі знань 22 – Охорона здоров'я за спеціальністю 222 – 

Медицина». 
Дозвольте розпочати роботу спеціалізованої вченої ради ДФ 64.242.006». Ми з Вами 

зустрічаємося в режимі on-line зустрічі на платформі ZOOM. У нас є таке право і ми ним 

користуємося. Особисто Я думаю, що Ви всі розумієте що це зумовлено епідеміологічною 

ситуацією у Нашій Країні і зокрема у Нашому місті. Я сподіваюся, що ми будемо мати 

змогу згустітися наживо і з Вами шановний Володимире Івановичу і з Вами шановний 

Вадиме Віталійовичу. Я дякую можливості співпраці з нашими шановними рецензентами 

Владиславом Георгійовичем і Миколою Олексійовичем. Я бажаю усім здоров’я. І 

сподіваюся на нашу плідну працю з Вами на сьогоднішньому засіданні». Починаємо нашу 

роботу!!!!» 

«Шанові присутні Члени ради! Шановні присутні! Склад разової спеціалізованої 

вченої ради ДФ 64.242.006 було затверджено на засіданні Вченої ради Інституту від 

27.09.2021 року, а також рішенням МОН України, відповідно до наказу МОН № 1099 від 13 

жовтня 2021 року. 

«До складу ради увійшли: 

1. Голова ради – д.мед.н., професор Компанієць Антоніна Михайлівна, завiдувач 

лабораторії кріопротекторів Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, 

м. Харків; 

Члени ради: 

2. Рецензент – д.мед.н., с.н.с. Бабійчук Владислав Георгійович, завідувач відділу 

кріофізіології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків.  
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3. Рецензент – к.мед.н., старший дослідник Чиж Микола Олексійович, в.о. завідувача 

відділу експериментальної кріомедицини Інституту проблем кріобіології і кріомедицини 

НАН України, м. Харків. 

4. Опонент – д.мед.н., професор Шепітько Володимир Іванович, завiдувач кафедри 

гістології, цитології, ембріології ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» 

м. Полтава. 

5. Опонент – д.мед.н., с.н.с. Хазієв Вадим Віталійович, завідувач відділення 

хірургічної ендокринології та гінекології Державної установи «Інститут проблем 

ендокринної патології імені В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук 

України», м. Харків.» 

«Дозвольте представити наукового керівника здобувача, д. мед. н., с. н. с., в.о. зав 

відділу «Кріоендокринологія» Легача Евгена Івановича». 

«На засіданні ради присутні п’ять членів спеціалізованої вченої ради за профілем 

дисертації. Кворум є, рада правомочна розпочати роботу. Чи є у когось запитання? Немає. 

Йдемо далі». 

Шановні члени ради: 

В атестаційній справі здобувача зазначено, що Побєлєнський Костянтин Олегович, 1991 

року народження. 

З 2010 по 2016 роки – навчався в Харківському національному університеті імені 

В.Н. Каразіна на медичному факультеті, опановував спеціальність «лікувальна справа». 

Здобув кваліфікацію «Лікар». 

З 2010 по 2019 роки – проходив інтернатуру на базі Харківської медичної академії 

післядипломної освіти, спеціальність «хірургія»; 

З 2017 по 2021 роки – навчання в аспірантурі Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України (ІПКіК НАН України), спеціальність «222 – Медицина». 

Костянтин Олегович пройшов доволі важкий і одночасно цікавий трудовий шлях: з 

2009 по 2010 рр. працював молодшою медичною сестрою перевізної бригади швидкої 

медичної допомоги 8-ої підстанції швидкої медичної допомоги, м. Харкова; з 01.11.2010 – 

31.01.2011 рр. працював фельдшером перевізної бригади швидкої медичної допомоги, 8-а 

підстанція швидкої медичної допомоги, м. Харкова; з 01.02.2011 – 01.12.2015 рр.: працював 

палатною медичною сестрою хірургічного відділення, ДЗ «Дорожня клінічна лікарня ст. 

Харків» СТГО «ПЗ»; з 01.12.2015 – 29.07.2016 рр.: працював палатною медичною сестрою 

хірургічного відділення, «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця»; з 06.01.2021 по 

теперішній час: є практикуючим лікарем-хірургом Харківської клінічної лікарні на 

залізничному транспорті № 2 філії «Центр охорони здоров’я» АТ «Укрзалізниця». 

Загальний стаж роботи Костянтина Олеговича: 12 років. 

У якості додаткової інформації, шановні члени ради, дозвольте сказати, що Костянтин 

Олегович постійно вдосконалює себе, яка фахівець, проходить курси підвищення 

кваліфікації. Має спеціалізацію з ультразвукової діагностики, яку проходив у 2020 році на 

базі Донецького медичного університету у місті Краматорськ, факультет післядипломної 

освіти. 

«Доводжу до відома членів спеціалізованої вченої ради, що здобувач надав до ради усі 

необхідні для проходження офіційного захисту документи: 

1) заяву щодо проведення його атестації; 

2) копію першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного документа 

іноземця (у разі потреби копію свідоцтва про зміну імені); 

3) копію диплома спеціаліста; 

4) витяг з наказу про зарахування до аспірантури; 

5) академічну довідку про виконання відповідної Освітньо-наукової програми; 

6) висновок наукового керівника у двох примірниках; 

7) висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації у двох примірниках; 

8) відгуки опонентів; 
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9) дисертацію в друкованому та електронному вигляді; 

10) копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації. Усі документи 

відповідають встановленим вимогам». 

«Наголошую, що дисертаційна робота Побєлєнського Костянтина Олеговича 

захищається вперше. Чи є запитання до мене чи здобувача? Намає! У мене є пропозиція до 

членів ради розпочати розгляд дисертації. 

«Прошу членів спеціалізованої вченої ради проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? 

Дякую. Усі «за». Рішення прийнято /одноголосно/». 

Голова ради звертається до здобувача для узгодження мови для доповіді: 

«Костянтин Олегович, якою мовою ви бажаєте доповідати основні положення 

дисертації та відповідати на запитання? 

(Відповідь дисертанта). 

Чи є заперечення у членів спеціалізованої вченої ради? Ні. Дякую. 

Костянтин Олегович, Ви готові?» 

«Перед тим, як я надам здобувачу слово. Я звертаюся до членів ради, скажіть будь 

ласка, чи усі бачать презентацію на свої екранах. Так. Добре.» 

«Слово для викладення основних положень дисертаційної роботи надається здобувачу. 

Регламент доповіді до 20 хвилин» 

Презентація на екрані. Триває доклад здобувача. 

Голова ради: «Так, доповідь здобувача закінчена». 

«Будь ласка, шановні колеги, переходимо до запитань!». Спочатку здобувач відповідає 

на запитання, які надійшли до Інституті у письмовому вигляді чи електронною поштою, 

та інших осіб присутніх на засіданні (крім членів ради). 

Тривають питання інших осіб (не членів ради) присутніх на захисті, (якщо такі є). 

«Будь ласка!» 

«Питання від професора    ПІБ…….» 

Голова ради: «Ви задоволені відповіддю? Дякую. (Після кожної відповіді 

дисертанта)»………………… 

Є ще бажаючі задати питання? Немає. У мене є два питання до здобувача. 

1…………? 

Відповідь дисертанта. 

2………………….? 

Відповідь дисертанта. 

«Дякую. Я задоволена відповідями». 

«Шановні колеги, чи ще є питання? – Немає, достатньо». 

Шановні члени ради, шановні присутні, дискусійні питання ми завершили». 

«Переходимо до наступного кроку сьогоднішньої події»! 

Потім голова ради надає слово науковому керівнику.  

«Будь ласка, Євгене Івановичу! Вам слово, про особисті риси здобувача!» 

Триває коротка доповідь наукового керівника….. 

«Дякуємо Вам Євгене Івановичу!» 

«Шановні члени ради, шановні колеги. Ми переходимо до наступної частини нашого 

засідання і я зараз ознайомлю Вас з інформацією щодо відгуків, які ми отримали на 

дисертаційну роботу Костянтина Олеговича».  

На дисертаційну роботу було надіслано відгуки від наступних фахівців: 

1. Криворотько Ігоря Вадимовича, доктора медичних наук, професора, ДУ «Інститут 

загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», завідувача відділенням 

невідкладної хірургії та травматичного шоку. 

2. Смірнова Івана Івановича, кандидата медичних наук, КНП ХОР «Обласна клінічна 

лікарня», завідувача ендокринологічним відділенням. 

3. Комарчука Віктора Васильовича, доктора медичних наук, Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, професора кафедри хірургічних хвороб, оперативної 

хірургії та топографічної анатомії медичного факультету. 
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4. Астап’євої Ольги Миколаївни, кандидата медичних наук, Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, доцента кафедри радіології та радіаційної медицини.  

5. Сушкова Сергія Валентиновича, доктора медичних наук, професора, ДУ «Інститут 

загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», заступника директора з 

наукової роботи. 

6. Більченко Олександра Вікторовича, доктора медичних наук, професора, Харківська 

медична академія післядипломної освіти, завідувача кафедри кардіології, терапії та 

нефрології. 

7. Велигоцького Миколи Миколайовича, доктора медичних наук, професора, лауреата 

Державної премії України, Заслуженого діяча науки та техніки України, Харківська медична 

академія післядипломної освіти, завідувача кафедри торакоабдомінальної хірургії. 

 

Усі відгуки містять позитивну оцінку роботи без зауважень і питань. 

 

Переходимо до виступів шановних офіційних опонентів. 

«Слово надається д.мед.н., професору Шепітько Володимиру Івановичу, завiдувачу 

кафедри гістології, цитології, ембріології ВДНЗ «Українська медичної стоматологічної 

академії» м. Полтава. Буди ласка, шановний Володимир Івановичу, Вам слово!». 

Голова ради: «Ви задоволені відповіддю? Дякую». 

Слово надається д.мед.н., с.н.с. Хазієву Вадиму Віталійовичу, завідувачу відділення 

хірургічної ендокринології та гінекології Державної установи «Інституту проблем 

ендокринної патології імені В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук 

України», м. Харків. 

Буди ласка, шановний Вадиме Віталійовичу, Вам слово!». 

Голова ради: «Ви задоволені відповіддю, шановний Вадиме Віталійовичу? Дякую». 

Голова ради: «Вельмишановні члени спецради та присутні. Ми заслухали офіційних 

опонентів та відповіді дисертанта на зауваження та запитання, тому можемо приступити до 

наступного блока нашої роботи – обговорення дисертації, а також до обговорення проєкту 

рішення спеціалізованої ради щодо присудження Побєлєнського Костянтина Олеговича 

ступеня доктора філософії в галузі знань 22 – Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – 

медицина. Може хтось бажає висловитися? Будь ласка! Немає бажаючих! Добре! 

Слово надається рецензентам: 

«Будь ласка, член ради, рецензент д.мед.н., с.н.с. Бабійчук Владислав Георгійович, 

завідувач відділу кріофізіології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН 

України, м. Харків. Вам слово! 

(Коротка доповідь і питання першого рецензента). 

Голова ради: «Ви задоволені відповіддю, шановний Владиславе Георгійовичу? 

Дякую!». 

Слово надається ще одному рецензенту – к.мед.н., старшому досліднику Чижу Миколі 

Олексійовичу, в.о. завідувача відділу експериментальної кріомедицини Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків. Будь ласка!! 

 (Коротка доповідь і питання другого рецензента). 

Голова ради: «Ви задоволені відповіддю, шановний Миколі Олексійовичу? Дякую». 

«Шановні члени ради. Хто бажає ще висловитися?» 

Будь ласка……………(Триває виступ)………………………………………………….. 

Йдемо далі! 

«Вельмишановні члени спеціалізованої вченої ради. Заздалегідь Вам було розіслано 

проєкт висновку рішення вченої ради. Чи є у Вас зауваження до цього документу?» (Триває 

обговорення документу). 

«Прошу надавати побажання та зауваження до проєкту рішення ради». Якщо 

зауважень немає, йдемо далі! 

Голова ради: «Вельмишановні члени спеціалізованої вченої ради, переходимо до 

процедури таємного голосування щодо присудження Побєлєнському Костянтину Олеговичу 
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ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я – за спеціальністю 222 – 

медицина. 

«Шанові члени ради, процедура таємного голосування, також буде відбуватися в on-

line режимі, у спосіб, який забезпечує анонімність.  Вам вже  надіслані бюлетені для 

голосування! Подивіться, будь ласка у Ваші електронні скриньки.  Чи усі отримали 

бюлетені для голосування?» 

Голова ради: «Бюлетені отримані. Будь ласка, оберіть варіант, за який ви голосуєте. 

Якщо Ви підтримуєте проєкт рішення, оберіть ЗА, закресліть ПРОТИ». 

Голова ради: «Члени спеціалізованої вченої ради прошу голосувати, надсилайте свої 

бюлетені». 

(Відбувається таємне голосування). 

Голова ради: «Вельмишановні члени спеціалізованої вченої ради! Дозвольте оголосити 

результати таємного голосування, Ви бачити їх на Ваших екранах. 

«Відповідно до реєстраційної картки, всього роздано бюлетенів 5, у скриньці – 5 

бюлетенів».  

«Отже, За – 5; 

Проти – немає, 

Недійсних – немає». 

«Вельмишановні члени спеціалізованої вченої ради! Прошу затвердити відкритим 

голосуванням результати таємного голосування».  

«Хто за? Проти? Утримались? Немає». 

Голова ради: «Шановні члени спеціалізованої вченої ради, присутні. Дозвольте 

оголосити рішення спеціалізованої вченої ради.  

На підставі прилюдного захисту дисертації «Кріодеструкція щитоподібної залози з 

дифузною гіперплазією на фоні артеріальної гіпертензії (експериментальне дослідження)», 

результатів таємного голосування «за» 5 «проти» немає «недійсних» немає спеціалізована 

вчена рада ДФ 64.242.006 приймає рішення в наступній редакції: 

(Зачитується рішення). 

Прошу затвердити рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.242.006 відкритим 

голосуванням. Хто за? Проти? Утримався?» 

«До заключного слова запрошується дисертант, Вам слово Костянтине Олеговичу». 

(Прикінцеве слово здобувача) 

Голова ради: «Дякую». Може хтось бажає ще виловитися! 

«На цьому Порядок денний нашого засідання вичерпаний. Засідання оголошується 

закритим. Всім дякую за участь». 

 

(Голова ради зачитує рішення) 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 64.242.006 ІПКІК НАН УКРАЇНИ  

УХВАЛИЛА: 

1. Дисертація Побєлєнський Костянтина Олеговича на тему «Кріодеструкція 

щитоподібної залози з дифузною гіперплазією на фоні артеріальної гіпертензії 

(експериментальне дослідження)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

з галузі знань 22 – Охорона здоров'я за спеціальністю 222 – Медицина» 

є завершеним самостійним науковим дослідженням і відповідає вимогам «Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

закладах вищої освіти (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261; «Порядку присудження ступеня доктора 

філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради  закладу вищої 
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освіти, наукової установи  про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44. 

2. Присудити Побєлєнському Костянтину Олеговичу науковий ступінь доктора філософії з 

галузі знань 22 – Охорона здоров'я за спеціальністю 222 – Медицина». 

3. Рішення разової спеціалізованої вченої ради затвердити і передати до Наукової частини 

ІПКіК НАН України . 

4. Науковій частині підготувати Наказ про видачу  Побєлєнському Костянтину Олеговичу 

диплома доктора  філософії та додатка до нього європейського зразка. 

 

Голова спеціалізованої  

вченої ради ДФ 64.242.006  

доктор медичних наук, професор      Антоніна Компанієць 
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