
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Інститут проблем кріобіології і кріомедицини 
Національної академії наук України

Освітня програма 46832 091 Біологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 091 Біологія

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 3792

Повна назва ЗВО Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук 
України

Ідентифікаційний код ЗВО 03534630

ПІБ керівника ЗВО Петренко Олександр Юрійович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.cryo.in.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/3792

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 46832

Назва ОП 091 Біологія

Галузь знань 09 Біологія

Спеціальність 091 Біологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Відділи кріобіохімії, кріобіофізики, кріоцитології, кріоендокринології, 
низькотемпературного консервування, біохімії холодової адаптації.

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Партнерський заклад "Центр гуманітарної освіти НАН України" 3605

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

61016, Харків, вул. Переяславська, 23

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

Партнерський заклад (якщо 
програма реалізовується у 
співпраці з іншим закладом вищої 
освіти)

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов Національної 
академії наук України 3565

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 199656

ПІБ гаранта ОП Гордієнко Ольга Іванівна

Посада гаранта ОП Завідувач відділу

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

olga.gordiyenko.ipcic@gmail.com

Контактний телефон гаранта ОП +38(096)-332-77-21

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна вечірня 4 р. 0 міс.

заочна 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-наукова програма (ОНП) «091 Біологія» в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини Національної 
академії наук України (Інститут) запроваджена у 2016 році рішенням вченої ради Інституту (протокол № 11 від «11» 
липня 2016 р.). Вказана ОНП розроблена відповідно до норм національного законодавства у сфері вищої освіти, 
Національної рамки кваліфікацій і «Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, періодичний 
перегляд та оновлення освітньо-наукових програм підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти ступеня докторів філософії в ІПКіК НАН України» 
У 2016 р. була отримана ліцензія на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія 
(наказ МОН України № 1508л від 09.12.2016 р., переоформлена – наказ МОН України № 282л від 28.12.2021 р.). 
З 1981 р. в Інституті функціонує спеціалізована вчена рада Д 64.242.01 з правом захисту докторських і кандидатських 
дисертацій за спеціальністю 03.00.19 – кріобіологія. За цей період було підготовлено 276 кандидатів та 34 доктори 
біологічних наук. Саме досвід з підготовки аспірантів та докторантів став основою для формування освітньої та 
наукової складових частин ОНП. Науковий потенціал та багаторічні традиції наукових шкіл Інституту є підґрунтям 
успіху у підготовці фахівців з біології, які відповідають сучасному рівню та є конкурентоспроможними на ринку 
праці.
Відповідно до рекомендацій НАЗЯВО, положень Експертного висновку галузевої експертної ради та побажань 
здобувачів вищої освіти, академічної спільноти і роботодавців до ОНП внесені зміни з метою її вдосконалення. Нова 
редакція ОНП після проходження процедури обговорення схвалена рішенням вченої ради Інституту (протокол № 15 
від 18 липня 2021 р.). Освітня складова ОНП складає 2 роки, її обсяг становить 42 кредита ЄКТС, отриманих 
аспірантом при вивченні включених в ОПН навчальних дисциплін, в тому числі в інших ВНЗ України, за кордоном 
та/або on-line навчання. В останній версії ОНП скореговані нормативні дисципліни та перелік вибіркових 
дисциплін, який відповідає напрямам наукових досліджень аспірантів; збільшено блок вибіркових дисциплін.
Кадрове забезпечення ОНП здійснюють 1 академік НАН України, 11 докторів наук, 9 кандидатів наук. За період 
реалізації ОНП підготовлено і успішно захищено 3 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктор 
філософії зі спеціальності 091 – Біологія. На час акредитації 3 роботи готові до попередньої експертизи і 1 отримала 
позитивне рішення фахового структурного підрозділу.
Високий рівень підготовки за ОНП обумовлений і тим, що наукові керівники здобувачів є високо кваліфікованими 
фахівцями, успішно об’єднують навколо себе здобувачів в межах спільних наукових інтересів, є членами 
редакційних колегій фахових наукових видань України та зарубіжних країн, зокрема тих видань, що входять до 
наукометричної бази SCOPUS; відповідають ліцензійним умовам. Гарантом ОНП є доктор фізико-математичних 
наук, професор Ольга Гордієнко.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОВ З ОД ОВ З

1 курс 2022 - 2023 5 4 0 1 0 0 0

2 курс 2021 - 2022 3 3 0 0 0 0 0

3 курс 2020 - 2021 0 0 0 0 0 0 0

4 курс 2019 - 2020 4 4 0 0 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень програми відсутні

другий (магістерський) рівень програми відсутні
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третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

46832 091 Біологія

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 5758 403

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

5758 403

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОНП_Біологія_ІПКіК_НАН_УКраі
̈ни_2021.pdf

HOFBB06AxcgSrcRya5XmCre8tsqHQi6wsIwNPwUSHfc
=

Освітня програма ОНП_091Біолоігя_Кріобіологія_20
20.pdf

ULi6oT/Lt9CWcdttRlt3VU8X3OZQhvqN6UmidIHkORk=

Освітня програма ОНП_Біологія_ІПКіК_НАН_Украі
̈ни_2022_в.pdf

mzCj0s22U+SQ9JaFmfaoLyf1o7aqyPHt515R9DL/jAs=

Навчальний план за ОП План_навч_процесу 
091_2021_2022.pdf

o9DDzvVvjjcprq4Z274MO++oFueVQygcz6cXqT9+ol8=

Навчальний план за ОП План_навч_процесу 
091Біологія_2020_2021.pdf

XpkIKOZG/gMeRPD6tfxyENt9LWZ2BoLFu4tIfWsV4A8
=

Навчальний план за ОП План_навч_процесу 
091_2022_2023.pdf

qBtUxUxbHj4Rw9juHnGaKTtwExt+BPSrKBCg1c/fCq0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Божков_АІ.pdf xF6KAUCDFgr+NlpCaw9Vr6qJovNNJYohKUVGIMoA97
I=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Іонов_ІА.pdf axORVQkLjLNiSFyyerez8qd7awRlRAVwO5m2YDO8FqY
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Малова_НГ.pdf 3zzdq1NKdHU3gCEcw++esJpP4xG7tl8sVv/YXMWRrAI
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Головною метою ОНП є забезпечення підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у 
світовий науково-освітній простір фахівців ступеня доктор філософії за спеціальністю 091–Біологія, які на основі 
теоретичних знань, практичних навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей та 
розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, здатні до 
виконання оригінальних наукових досліджень світового рівня, які можуть успішно впроваджуватись у вітчизняний 
й міжнародний простір.
Унікальність ОНП за спеціальністю 91–Біологія обумовлена тим, що вона є єдиною в Україні, що акцентується на 
питаннях кріобіології. Програма базується на фундаментальних та прикладних результатах світового рівня в галузі 
кріобіології. Міжнародному обговоренню та впровадженню програми сприяє діюча на базі Інституту кафедра 
кріобіології під егідою UNESCO.
Зміст підготовки, унікальний набір обов’язкових і вибіркових ОК, пов’язаних з напрямом дослідження аспіранта, 
забезпечує набуття здобувачами відповідних компетентностей та отримання програмних результатів навчання. 
ОНП передбачає гармонійну інтеграцію освітніх компонент з науковими дослідженнями, що дозволяє здобувачам 
сформувати індивідуальну освітню траєкторію, виходячи з тематики дисертаційної роботи та формування 
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майбутньої кар’єри.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Мета ОНП відповідає місії (https://www.cryo.in.ua/general) та стратегічним цілям Інституту 
(https://cutt.ly/zVXBeTE). Відповідно до стратегічних пріоритетів Інституту ОНП зорієнтована на підготовку 
висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринку праці фахівців з 
глибинними знаннями в галузі біології; формування та розвиток наукового кадрового потенціалу та наукових шкіл 
Інституту, розвиток і зміцнення інтелектуального та інноваційного потенціалу усіх учасників освітнього процесу, 
оволодіння педагогічною майстерністю.
ОНП розроблена у відповідності до Статуту ІПКіК НАНУ (https://cutt.ly/TVXMt3b); Положення про організацію 
освітнього процесу в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (https://cutt.ly/6V048mC); 
Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти в ІПКіК НАН України (https://cutt.ly/VV07hy9); Концепції 
освітньої діяльності ІПКіК НАН України на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 
(https://cutt.ly/sV07Yvi).
Цілі ОНП та місія ІПКіК НАНУ узгоджуються, що створює передумови для підготовки висококваліфікованих 
фахівців, здатних проводити науково-дослідницьку роботу, генерувати нові знання та ідеї, необхідні для розвитку 
біологічної науки та вирішення нагальних проблем і задач сучасності, зокрема охорони здоров’я, збереження 
генофонду, розвитку агропродовольчого комплексу, фармацевтичної промисловості тощо. 

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Безпосередніми учасниками системи заходів з вдосконалення ОНП є здобувачі вищої освіти та випускники 
програми, які оцінюють зміст і структуру ОНП, компетентності і результати навчання, надають власні пропозиції 
щодо їх удосконалення під час співбесід з науковими керівниками, шляхом регулярних опитувань, обговорень на 
засіданнях наукових відділів, освітньо-наукової секції, Ради молодих вчених та через її представника у вченій раді 
Інституту. При обговоренні проєкту ОНП щодо компетентностей та програмних результатів, що повинні одержати 
здобувачі внаслідок підготовки за ОНП, до  робочої групи було залучено аспірантів (Гвоздюк Я.В., Шкарлат Г.Л.) та 
випускників програми (Чабаненко О.О., Гапон  Г.О.). Іх пропозиції (скорочення терміну освітньої складової ОНП до 
2 років; розширення складу дисциплін за вільним вибором; додати навчальну дисципліну «Статистичні методи в 
біології та медицині») були враховані.

- роботодавці

Пропозиції роботодавців враховувались при формуванні цілей і програмних результатів навчання та в процесі 
удосконалення ОНП. Потенційними роботодавцями є перш за все наукові установи країни, зокрема Інститут. 
З метою залучення до регулярного перегляду ОП зовнішніх стейкхолдерів в Інституті створено раду роботодавців 
(https://www.cryo.in.ua/employers).
Під час діалогу з радою роботодавців було визначено їх основні пріоритети в якості підготовки фахівців: здатність 
застосовувати отримані знання на практиці; можливість використовувати методи наукових досліджень у науковій і 
виробничій діяльності; готовність і здатність впроваджувати в практику міжнародний досвід. При формуванні цілей 
і програмних результатів навчання були взяті до уваги досвід і пропозиції ради роботодавців. Були враховані 
побажання зав. кафедри біохімії доц., к.б.н. Денісової О.М (Харківський державний університет) щодо розширенні 
спектру дисциплін за вільним вибором аспірантів за рахунок введення дисципліни «Кріоветеринарія»; пропозиція 
зав. відділу наноструктурних матеріалів, д. фіз.-мат. н., проф. чл.-кор. НАН України Єфімової С.Л. (Інститут 
сцинтиляційних матеріалів НАН України) щодо доцільності створення Центру забезпечення якості освіти в 
Інституті. Пропозиції від зовнішніх стейкхолдерів, отримані під час громадського обговорення положень проєкту 
ОНП, були повністю враховані (https://cutt.ly/WVC4LZv).

- академічна спільнота

Академічна і професійна спільнота (викладачі та представники адміністрації Інституту, співробітники інших ЗВО 
(Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди; Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна; Державний біотехнологічний університет), академічних установ (Державна установа «Інститут 
проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМ України»; Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН 
України; Інститут біології і імунології репродукції Болгарської Академії наук, м. Софія)) залучена до вдосконалення 
ОНП у форматі консультування, рецензування ОНП, членства в разових спецрадах, обговорення на засіданнях 
відділів, залучення до формування навчального плану, послідовності викладання ОК, фахових зустрічей, 
конференцій. Під час обговорення проєкту ОНП-2021 д.б.н., проф., зав. лабораторії фармакології ДУ «Інститут 
проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України» Малова Н.Г. 
позитивно оцінила динаміку оновлення та удосконалення ОНП та зазначила, що запропоновані вибіркові 
дисципліни охоплюють найважливіші для цього фаху наукові підсистеми, знання про які генеруватимуть творчі 
підходи до проведення власного дослідження (https://cutt.ly/dVC7uyg). Інтереси та пропозиції академічної 
спільноти були враховані під час формування цілей та програмних результатів навчання за ОНП. 

- інші стейкхолдери
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Інтерес професійних товариств у формуванні якісної підготовки здобувачів реалізується шляхом залучення 
міжнародної наукової спільноти в галузі кріобіології. Під час проведення щорічної конференції молодих вчених до 
складу конкурсної комісії залучаються вітчизняні та зарубіжні фахівці з метою всебічного обговорення та 
оцінювання доповідей молодих науковців та здобувачів наукового ступеню. На базі інституту функціонує кафедра 
ЮНЕСКО з кріобіології, яка бере участь у програмах щодо розвитку міжнародного співробітництва, посилення 
регіональних та міжнаціональних досліджень у пріоритетних галузях біології та медицини. В рамках програмної 
діяльності професори кафедри UNESCO співробітники ІПКіК НАНУ (проф. Петренко О.Ю., проф. Гордієнко О.І., 
проф. Бабійчук Л.О.) брали активну участь у підготовці та удосконаленні освітньо-наукової програми за 
спеціальністю 091 –Біологія. За результатами обговорення ОНП доцент кафедри UNESCO Естефанія Паредес 
(Університет Віго, Іспанія) акцентувала увагу на екологічних проблемах сучасності та запропонувала освітлювати в 
межах освітньої складової питання щодо збереження біологічного різноманіття із застосуванням кріобіологічних 
підходів, підсилити практичне значення кріобіології.
Пропозиції провідних фахівців враховано під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП. 

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Наразі гостро стоять проблеми продовольчої кризи, чоловічого і жіночого безпліддя, збереження генофонду 
біологічних видів, до вирішення яких залучається кріобіологія. Для збереження біологічного різноманіття шляхом 
кріоконсервування генетичного матеріалу рослин, мікроорганізмів та тварин; а також для розробки і впровадження 
кріотехнологій в програмах допоміжних репродуктивних технологій при лікуванні безпліддя людини є необхідними  
глибокі фундаментальні знання щодо кріочутливості та кріозахисту біологічних об’єктів, способів практичного 
застосування низьких температур у разних галузях народного господарства держави.
В результаті навчання за ОНП здобувач набуває глибокі знання зі спеціальності, оволодіває етикою та методологією 
наукового дослідження, сучасними методами наукового дослідження відповідно до напрямку наукового проєкту. 
ОНП створює фундамент для спроможності формулювання наукових задач та визначення шляхів їх вирішення, 
розвиток мовних компетенцій та комунікаційних навичок; засвоєння технології презентації результатів наукового 
дослідження та інших компетенцій, які є необхідними для дослідницької роботи, впровадження наукових 
результатів у розвиток кріобіотехнологічних підходів у медицині, ветеринарії та інших суспільно значимих секторах. 
Цілі ОНП і ПРН відбивають вказані характеристики. Підготовка докторів філософії за ОНП є базисом для наступної 
професійної діяльності і є важливою для самореалізації та подальшого кар’єрного росту. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузевий і регіональний контекст враховується при розробці та впровадженні ОНП. Пріоритетними для Харкова 
(як потужного наукового і промислового центру) та Харківщини (як розвинутого сільськогосподарського регіону) є 
розробка і впровадження новітніх кріобіологічних технологій в фармацевтичну галузь, біотехнологічну 
промисловість, сільське господарство, а також їх застосування для вирішення питання збереження генофонду. Для 
підвищення ефективності рибогосподарств та зберігання посівних матеріалів актуальним є залучення 
кріобіотехнологічних підходів. Наразі за умов проведення бойових дій в країні, зокрема на Харківщині, 
використання кріобіологічних розробок є вкрай необхідним для забезпечення закладів охорони здоров’я 
стратегічними запасами крові у повному обсязі.
Зазначені регіональні особливості враховуються тематикою наукових досліджень та ОНП. Формулювання цілей та 
визначення ПРН  ОНП зорієнтовано на набуття компетентностей, що спрямовані на професійне самовдосконалення 
та наукову самореалізацію випускників ОНП, задоволення потреб області у висококваліфікованих кадрах. До змісту 
ОНП включено широкий спектр навчальних дисциплін («Кріобіологічні підходи в біотехнології», «Проблеми 
кріоконсервування крові та її компонентів», «Низькотемпературні банки біологічних об’єктів» тощо), що 
забезпечують реалізацію актуальних компетенностей у регіональному і галузевому контексті. Це дозволяє готувати 
затребуваних фахівців, здатних здійснювати професійну діяльність на галузевому рівні.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При формулювання цілей та ПРН ОНП враховано досвід програм як провідних вітчизняних науково-дослідних 
інститутів та закладів вищої освіти (Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України; Київський, 
Харківський, Львівський, Донецький національні університети), так і зарубіжних університетів (Велика Британія, 
Чехія, Іспанія). Врахування міжнародного досвіду здійснюється завдяки співпраці з іноземними партнерами у 
питанні підвищення кваліфікації наукових кадрів у галузі кріобіології відповідно до Меморандумів про 
взаєморозуміння з King’s College London (Велика Британія), Інститутом біології та імунології репродукції ім. К. 
Братанова (Болгарія), Dayu Runlong Technology Development (Китай); Міжнародним центром післядипломної освіти 
Єреванського університету (Вірменія), Університетом Віго (Іспанія).
Під час перегляду ОНП-2020 було враховано досвід підготовки захисту дисертації на здобуття ступеня доктора 
філософії здобувачки Гапон Г.О. із залученням болгарського опонента – зав. відділу Інституту біології і імунології 
репродукції Болгарської Академії наук д.б.н., с.н.с. Т.П. Тодорова. Цей досвід переконав у необхідності підвищення 
ступеню інтернаціоналізації підготовки здобувачів та апробування результатів їх досліджень – розширено зміст 
ПРН-2.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
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Затверджений стандарт вищої освіти третього (освітньо-наукового рівня) за відповідною спеціальністю відсутній. 
Розробка, удосконалення та оновлення ОНП здійснювалися відповідно до положень Закону України «Про вищу 
освіту», Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 
1341 (в редакції, чинній на момент затвердження ОНП), Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 
03.04.2019.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

ОНП відповідає вимогам, визначеним у Національній рамці кваліфікацій України для освітньо-наукового рівня 
вищої освіти – 8. Програмні результати навчання формують інтегральну компетентність, яка передбачає здатність 
розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері 
біології, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної 
практики, оволодіння методологією наукової діяльності, практичне впровадження отриманих результатів. 
Змістовне наповнення ПРН ОНП, яких визначено 15, у повному обсязі відповідає вимогам НРК за основними 
дескрипторами. Відповідно до НРК, ОНП забезпечує концептуальні та методологічні знання в галузі біології, 
спеціалізовані уміння/навички, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки 
та інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики, уміння застосовувати 
критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей (ПРН 1, 3-5, 7, 9-12, 15). Комунікативні компетентності, 
які стосуються наукових досліджень, а також уміння вільно спілкуватись з питань, що стосуються сфери наукових та 
експертних знань з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому, уміння використовувати 
академічну іноземну мову у професійній діяльності та дослідженнях, відповідають ПРН 2 (щодо використання 
іноземної мови у різних регістрах спілкування для розв’язання комунікативних завдань у професійній та науковій 
діяльності, проведення досліджень, підготовки наукових праць) та ПРН 13 (щодо вміння формулювати науково і 
технічно значиму проблематику, володіти різними формами її публічної презентації). Здобувачі ОНП відповідно 
ПРН (6, 8. 14) здатні демонструвати значну авторитетність, інноваційність, високий ступінь самостійності, 
академічну та професійну доброчесність, послідовну відданість розвитку нових ідей у професійній і науковій 
діяльності, що передбачає НРК.
ОНП забезпечує отримання системо-утворюючих та методологічних знань аспірантами як зі спеціальності 091 
Біологія, так і зі спеціалізацій відповідно до індивідуальних навчальних траєкторій. Викладання освітніх компонент 
програми забезпечується провідними науковцями Інституту на основі сучасних результатів відповідно до 
індивідуальної навчальної траєкторії, що створює умови для формування критичного аналізу у здобувача і 
стимулювання самостійної роботи з метою отримання нових конкурентоспроможних наукових результатів, Через 
дослідницьку частину індивідуальних навчальних планів ОНП забезпечує активну участь аспірантів у виконанні 
наукових тем Інституту. ОНП забезпечує, а Інститут усіляко сприяє вільному спілкуванню аспірантів щодо усіх сфер 
наукових й експертних знань, їх розвитку як особистості зі здатністю до неперервного саморозвитку й 
самовдосконалення, заохочує самостійність у дослідницькій роботі з дотриманням принципів академічної і 
професійної доброчесності.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

42

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

31

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

11

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Спеціальність 091 Біологія поєднує значну кількість наук, у зв’язку з чим характеризується широким спектром 
об’єктів вивчення та діяльності. ОНП зорієнтована на формування у здобувача високої загальної біологічної 
ерудиції за рахунок розвитку загальнобіологічних компетентностей та фундаментальних знань у предметній галузі 
спеціалізації – кріобіології. Кріобіологія як наука розвивається за декількома напрямками, а саме кріоконсервація 
клітин, тканин, гамет і ембріонів тваринного та людського походження з метою тривалого зберігання; дослідження 
пристосування до холоду мікроорганізів, рослин (холодостійкість) і тварин; збереження органів у гіпотермічних 
умовах для трансплантація тощо.
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В ОНП передбачено вивчання структурно-функціональних властивостей біосистем різного рівня організації під дією 
низьких температур; біологічних та фізико-хімічних явищ, котрі відбуваються в кріобіологічних системах на етапах 
низькотемпературного консервування; розгляд проблеми кріочутливості та кріозахисту біологічних об’єктів; а також 
питань щодо розробок та практичного провадження кріобіотехнологій в різні сфери життєдіяльності країни. Для 
забезпечення змісту ОНП (https://cutt.ly/oV1IcKI), відповідно до вищезазначеного, до складу освітніх обов’язкових 
компонент із циклу професійної підготовки введено дисципліни: «Кріобіологія в системі біологічних наук», 
«Теоретичні основи кріобіології», «Проблеми кріоконсервування крові та її компонентів», «Загальні проблеми та 
конкретні підходи до кріоконсервування клітин і тканин», які є необхідними для формування інтегральних 
компетентностей та досягнення ПРН за даною спеціальністю. Вивчення вибіркових дисциплін, обирання яких 
зумовлено зокрема тематикою дисертаційного дослідження та інтересами здобувача щодо майбутньої фахової 
діяльності, спрямовано на поглиблення знань за певними предметними напрямами спеціальності. Зміст ОНП 
охоплює широкий спектр розділів сучасної кріобіології, у яких викладачі та наукові керівники є всесвітньо 
відомими фахівцями. 
Достатньо уваги приділяється виконанню наукових досліджень, опрацюванню наукової літератури, підготовці 
презентацій, наукових публікацій, дисертації. Значну частину роботи займають індивідуальні консультації з 
науковим керівником і науковою спільнотою, виконання власного наукового дослідження, написання наукових 
статей, апробації одержаних результатів.
Результати досліджень, що проводять здобувачі в процесі навчання, становлять інтерес для всіх спеціалістів, що 
працюють у відповідній галузі біології, у тому числі, закордонних, і тому ці результати є публікабельними для будь-
якого фахового видання.
Все це забезпечує опанування системи знань, умінь і набуття компетентностей, потрібних для розв’язання складних 
задач і проблем для виконання досліджень у сфері біології, що дозволяють вирішувати важливі питання науки та 
практичної діяльності і роблять здобувачів конкурентоспроможними на ринку праці.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Індивідуальна освітня траєкторія здобувача забезпечується відповідними локальними актами: «Положенням про 
організацію освітнього процесу» (https://cutt.ly/5V1IE1C); «Порядком підготовки здобувачів вищої освіти»  
(https://cutt.ly/xV1IDfT); «Положенням про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін здобувачами» 
(https://cutt.ly/VV1IKTq); «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність» 
(https://cutt.ly/oV1IMiO); «Положенням про визнання результатів неформальної та інформальної освіти» 
(https://cutt.ly/ZV1I6Ay).
Відповідно до цих документів здобувачі мають право на вибір навчальних дисциплін в обсязі, що становить не 
менше як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС; перезарахування компетентностей та результатів навчання, 
отриманих здобувачем під час академічної мобільності в іншому ЗВО та за умов неформальної освіти. Здобувачі 
мають право на реалізацію своїх наукових інтересів, викладених у дослідницькій пропозиції, вибір теми 
дисертаційної роботи, наукового керівника, шляхів її реалізації, об’єму апробації результатів та участь у програмах 
академічної мобільності в межах проєктів для молодих вчених.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук ІПКіК НАН 
України 
(https://cutt.ly/vV1Ombn) та Положення про обрання вибіркових дисциплін здобувачами третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії у ІПКіК НАН України (https://cutt.ly/FV1OHzI) вільний 
вибір навчальних дисциплін в обсязі не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених ОНП, 
здійснюється здобувачем при формуванні його індивідуального навчального плану. Інформація про вибіркові 
дисципліни розміщується на офіційному сайті ІПКіК НАНУ, зокрема, на сторінці Освіта/Освітній процес 
(https://www.cryo.in.ua/edu). 
Здобувачі на початку навчального року (впродовж 45 днів після зарахування) письмово визначаються зі своїм 
вибором щодо вивчення конкретних вибіркових дисциплін. Інформація про вибрані дисципліни вноситься до 
індивідуального навчального плану здобувача. Передбачається вибір здобувачем дисциплін з трьох тематичних 
блоків у загальному обсязі 11 кредитів ЄКТС, що дозволяє усім здобувачам ступеня доктора філософії сформувати 
індивідуальну освітню траєкторію, виходячи з тематики дисертаційної роботи та формування майбутньої кар’єри, 
поглиблювати дослідницькі компетентності та знання зі спеціальних розділів фундаментальних та професійно-
орієнтованих дисциплін. 
Здобувач має право змінювати свій індивідуальний навчальний план за письмовою мотивованою заявою та за 
погодженням зі своїм науковим керівником впродовж першого року навчання,
Відповідальність за організацію роботи щодо вибору навчальних дисциплін здобувачами несуть наукові керівники і 
гарант ОНП. Контроль за формуванням індивідуальних навчальних планів аспірантів здійснює особа, відповідальна 
за аспірантуру. Обрання дисциплін здобувачами здійснюється відповідно до такого порядку: гарант проводить 
консультаційну роботу зі здобувачами щодо навчальних дисциплін, що пропонуються на вибір аспіранту; наукові 
керівники консультують здобувачів щодо доцільності вибору певних дисциплін в контексті обраного дослідження.
Здобувачі заохочуються до прослуховування навчальних дисциплін понад кредитний мінімум, зазначений у 
програмі, якщо це відповідає індивідуальним дослідницьким інтересам; до використання ресурсів і можливостей 
неформальної освіти, міжнародного стажування та академічної мобільності, що врегульовується Положенням про 
порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу (https://cutt.ly/zV1O12U), 
Положенням про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці  
(https://cutt.ly/qV1Pwip); Положенням про визнання результатів неформальної та інформальної освіти учасників 
освітнього процесу (https://cutt.ly/nV1PfLM).
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Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

ОНП та навчальний план включають обов’язкові дисципліни циклу професійної підготовки та фахові дисципліни за 
вільним вибором, які спрямовані на опанування кріобіологічною наукою, засвоєння основних концепцій, розуміння 
практичних та теоретичних проблем. Практична складова дисциплін професійної підготовки відбувається на базі 
наукових підрозділів Інституту, зокрема відділів низькотемпературного консервування, кріобіохімії, кріоцитології, 
кріоендокрінології, кріофізіології, кріобіофізики тощо, які мають розвинену методичну базу та сучасне обладнання. 
Інститут має необхідні реактиви, унікальне експериментальне устаткування й обладнання та зосереджує потужну 
науково-методичну базу, необхідну для здобуття аспірантами професійних компетентностей та досягнення 
програмних результатів навчання, зазначених в ОНП. Дисципліни «Педагогічна практика в системі вищої освіти», 
«Організація та проведення навчальних занять за медико-біологічним профілем» дозволяють сформувати 
компетентності для викладацької діяльності та включають практичну складову.
Для здобувачів є необхідними навички із написання наукових публікацій (реалізується під час вивчення методології 
наукового та патентного пошуку, статистики, історії та філософії науки), зокрема іноземною мовою, створення 
наукової продукції – патентів на винаходи та корисні моделі, інформаційних листів про нові досягнення в галузі 
кріобіології.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

ОНП передбачає формування та набуття здобувачами вищої освіти необхідних соціальних навичок (soft skills) – 
комунікативних, соціально-психологічних й організаційних через загальні, фахові компетентності та ПРН. Зміст 
освітніх компонентів, робочих програм та силабусів спрямований на набуття таких соціальних навичок: 
міжособистісного спілкування (в т.ч. - в іншомовному середовищі), адаптованість до умов, креативність, 
конструктивність, лідерство, здатність брати на себе відповідальність, вміння співпрацювати у команді, здатність 
логічно і критично мислити, уміння вирішувати проблемні ситуації, уміння самостійно приймати обґрунтовані 
рішення, уміння публічного представлення результатів досліджень, брати участь у критичному діалозі, наукових 
дискусіях, відстоювати власну позицію та демонструвати авторитетність, дотримання норм етики.
В ОНП на формування соціальних навичок спрямовані, в першу чергу, освітні компоненти циклу загальної 
підготовки (ОК 1.1 -1.4), а також ВК 1.4, ВК 3.1. При їх вивченні формуються відповідні соціальні навички через 
програмні результати: ПРН 2, ПРН 6, ПРН 8, ПРН 10, ПРН 13, ПРН 14.
Ці якості та вміння закріплюються під час підготовки та участі у щорічній конференції молодих вчених (з 
міжнародною участю за підтримкою кафедри «UNESCO chair of Cryobiology»), роботи з організації й проведення 
днів науки в Інституті та залучення до роботи наукового клубу «Journal club» в рамках роботи Ради молодих вчених 
та інше.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Стандарт вищої освіти третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 091 – Біологія на момент складання 
самооцінювання відсутній. Зміст ОНП формує основні цілі навчання відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту» від 16.07.2021 № 1556-VII, Національної рамки кваліфікацій (Постанова Кабінету Міністрів України №1341 
від 23.11.2011 зі змінами від 25.06.2020 за №519), якими є формування здатності застосовувати набуті знання, 
уміння, навички та розуміння із загальної та професійної підготовки для вирішення типових задач діяльності у 
галузі біології, поглиблена фундаментальна, спеціалізована та практична підготовка докторів філософії у цій галузі. 
Ці цілі у ОНП реалізуються під час вивчення здобувачем обов'язкових та вибіркових дисциплін професійного 
спрямування. Компетентності за результатами навчання за ОНП відповідають вимогам 8 рівня НРК.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Співвідношення обсягу окремих ОК з фактичним навантаженням здобувача здійснюється за підходом, який 
спрямовано на ефективне досягнення цілей навчання. Співвідношення обсягу ОК (у кредитах ЄКТС) із фактичним 
навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою) контролюється за співвідношенням 
аудиторної та самостійної роботи здобувача та кількістю контрольних заходів. Самостійна робота відводиться на 
опрацювання рекомендованого навчального матеріалу, підготовку до поточних аудиторних занять, підготовку до 
публічного звітування, семестрового контролю, залучення до підготовки наукових висновків тощо.
При формуванні навчальних планів контролюються години самостійної роботи за необхідним нормативом від 1/3 
до 2/3 від загального обсягу дисципліни; контрольні заходи (заліки та екзамени) не перевищують 6 форм на 
семестр. 
Під час опитування 90% здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) за ОНП оцінили реальне 
навантаження як задовільне (https://cutt.ly/JV9qoUp). 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН 
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України не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

Правила прийому на навчання за ОНП та вимоги до вступників розміщені на сайті Інституту за посиланням 
https://www.cryo.in.ua/vstup

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Питання прийому до аспірантури регулюються «Правилами прийому на навчання до аспірантури Інституту 
проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» (https://cutt.ly/MV2iZDA).
Вступні випробування проводяться у формі іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра) та 
іспиту з іноземної мови. Програма вступних фахових випробувань формується гарантом ОНП та провідними 
фахівцями Інституту з урахуванням особливостей ОНП (https://cutt.ly/UV2o3mo.
Вступники обов'язково надають дослідницьку пропозицію, яка ґрунтується на їх власних наукових інтересах в галузі 
біології, а також враховує наукову тематику Інституту та, за наявності, документи, що підтверджують їх попередні 
наукові та навчальні досягнення. Дослідницька пропозиція необхідна для встановлення відповідності наукових 
інтересів аспіранта тематиці досліджень потенційного наукового керівника та для врахування здатності Інституту 
створити спеціалізовані вчені ради для разового захисту здобувачів.
Для конкурсного відбору із відповідними ваговими коефіцієнтами зараховуються бали вступних іспитів, а також 
бали за дослідницьку пропозицію та додаткові бали за попередні наукові та навчальні досягнення вступників.
Правила прийому, перелік документів і програма вступних іспитів розміщені на сайті Інституту 
(https://www.cryo.in.ua/vstup).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО та наукових установах, регулюється 
«Положенням про організацію освітнього процесу в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» 
(https://cutt.ly/nV2awqo); «Положенням про визнання результатів неформальної та інформальної освіти учасників 
освітнього процесу ІПКіК НАН України» (https://cutt.ly/nV2afaN); «Положенням про порядок перезарахування 
(зарахування) навчальних дисциплін та визначення академічної різниці здобувачів третього рівня вищої освіти 
ІПКіК НАН України» (https://cutt.ly/6V2am7T).
Визнання та зарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти у ЗВО у випадку академічної мобільності 
регулюється «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу в 
ІПКіК НАН України» (https://cutt.ly/1V2aG3i). Наведені документи опубліковані на веб-сайті Інституту та є 
доступними для всіх учасників освітнього процесу. Окрім веб-сайту, здобувачі можуть звернутися до наукового 
керівника; особи, відповідальної за аспірантуру; голови освітньо-наукової секції вченої ради Інституту для 
отримання консультаційної підтримки з питань визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Богданюк Анастасія в рамках програми академічної мобільності Erasmus+ пройшла курси підвищення кваліфікації 
«Кріобіологія та термальна екологія», що були організовані докторською програмою DoMar PhD з морських наук, 
технологій та управління (Університет Віго, Іспанія) (16-19 листопада 2021 р.).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

В Інституті результати навчання, здобуті в неформальній освіті, регулюються «Положенням про організацію 
освітнього процесу в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» (https://cutt.ly/nV2awqo);
 «Положенням про визнання результатів неформальної та інформальної освіти учасників освітнього процесу 
Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» ((https://cutt.ly/nV2afaN). До сфери неформальної 
освіти належать тренінги, курси тощо. Прикладом навчання у неформальній освіті є отримання аспірантом 
сертифікату з англійської мови, який підтверджує рівень С1 Загальноєвропейських рекомендацій, що дає право на 
зарахування кредитів, передбачених ОНП, як таких, що виконані у повному обсязі; використання обсягу 
навчального навантаження, передбаченого для набуття мовних компетентностей, для здобуття інших 
компетентностей. Наукові керівники інформують здобувачів ступеню доктора філософії щодо можливості 
отримання знання у неформальній освіті з наступним  визнанням результатів навчання.
Доступність учасників освітнього процесу до документів, що регулюють питання визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті, забезпечується розміщенням їх на веб-сайті Інституту 
(https://www.cryo.in.ua/edu-doc).
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практики застосування вказаних правил на ОНП не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини 
НАН України» (https://cutt.ly/mV2kPvj), 
освітня діяльність здійснюється у формі навчальних (аудиторних) занять; самостійної роботи; практичної 
підготовки; контрольних заходів. Логіко-структурна схема ОНП демонструє послідовність досягнення ПРН. НПП 
визначають форми і методи навчання та викладання, оптимальні для досягнення цілей навчання і ПРН за ОНП. 
Навчання проводиться в активному дослідницькому середовищі з використанням інтерактивних методів, круглих 
столів, методу ситуаційного аналізу, інформаційно-комунікаційних технологій. 
Впровадження інноваційних, інтерактивних методик спрямовано на перехід від інформаційної методики та простої 
репродукції знань до їх глибокого осмислення та творчого використання. Методи навчання і викладання, які 
застосовуються на ОНП, відповідають принципам академічної свободи оскільки, передбачають вільний обмін 
думками та досвідом, допускають повну свободу ставити будь-які питання з приводу суперечливих та непопулярних 
поглядів. Добір методів та їхнє функційне навантаження в межах кожного ОК зумовлені змістом ОК та ОНП 
загалом. Активно застосовуються форми індивідуальної роботи, що мотивоване кількістю здобувачів.
Детальніше форми і методи навчання й викладання розкриті у РПНД,  силабусах (https://www.cryo.in.ua/edu) і 
таблиці 3.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Методи, форми навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, відповідно до якого 
аспірант є суб’єктом із власними потребами, досвідом; автономним і відповідальним учасником освітнього процесу. 
Форми і методи навчання за ОНП сприяють розвитку взаємоповаги між аспірантом і викладачем, врахуванню 
професійних інтересів здобувачів, формуванню та реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії. 
Зворотній зв’язок із аспірантами, який проводиться шляхом безпосереднього спілкування з викладачами, дозволяє 
НПП коригувати власну стратегію викладання та обирати оптимальні методи навчання для підвищення рівня 
задоволеності аспірантів в навчанні.
Інформація щодо форм, методів навчання і викладання для кожної освітньої компоненти наводиться у робочих 
програмах дисциплін, силабусах (https://www.cryo.in.ua/edu). 
З метою удосконалення ОНП та з’ясування рівня задоволеності здобувачів методами навчання та викладання 
здійснюються опитування за допомогою Google-форм (https://www.cryo.in.ua/quality-center). Опитування здобувачів 
та викладачів протягом перших років впровадження ОНП дозволили зробити її більш оптимальною в сенсі 
навантаження аспірантів та орієнтованості навчального процесу на підготовку таких дослідницьких робіт. Згідно з 
проведеними опитуваннями, здобувачі задоволені аспірантоцентрованостю ОНП. 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Принцип академічної свободи аспіранта забезпечується можливістю вибору керівника, теми та напрямку наукового 
дослідження; переліку навчальних дисциплін за вибором, вільного висловлення і відстоювання своєї точки зору. 
Академічна свобода аспірантів як дослідників і майбутніх викладачів проявляється у підтримці їх творчої ініціативи 
щодо використання нових методик при проведенні наукового дослідження, впровадження інновацій при аналізі 
отриманих результатів, широкого використання всіх можливих інформаційних ресурсів та принципів академічної 
мобільності. Здобувачі можуть брати участь у наукових проєктах, отримувати неформальну освіту, визначати коло 
способів апробації результатів дослідження та публікаційний простір.
Викладачі мають право самостійно обирати форми і методи навчання й викладання з урахуванням зацікавлень 
здобувачів освіти («Положення про організацію освітнього процесу в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини 
НАН України» (https://cutt.ly/MV9sUNh)). Зворотний зв’язок гарантований безпосереднім систематичним 
спілкуванням учасників освітнього процесу та їх опитуванням за допомогою Google-форм 
(https://www.cryo.in.ua/quality-center).

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Каналами інформування здобувачів про освітній процес є веб-сайт Інституту, інститутська мережа, сторінки в 
соціальних мережах, додаткові чи основні (під час карантину, бойових дій) навчальні заняття у Zoom. Відповідно до 
локальних нормативних актів Інституту, з усіх освітніх компонентів ОНП розроблено РПНД та силабуси дисциплін, 
що спеціально зорієнтовані на здобувачів і призначені для їхнього інформування про можливості і вимоги 
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опанування дисципліни, систему і критерії оцінювання та формат проведення контрольних заходів 
(https://www.cryo.in.ua/edu). Ця інформація надається здобувачеві одразу після вступу на зустрічі з гарантом та 
особою, відповідальною за аспірантуру, а також нагадується аспірантам протягом усього періоду навчання.
У формуванні індивідуальної навчальної траєкторії (яка фіксується в індивідуальному плані), велику роль відіграє 
науковий керівник. Відповідно до інтересів аспіранта, він рекомендує навчальні дисципліни, теми досліджень, 
відповідну літературу (підручники, монографії, статті), і допомагає оптимально розподілити навчальну та 
дослідницьку складові навантаження аспіранта впродовж опанування ОНП. 
На першому навчальному занятті кожен викладач презентує критерії оцінювання, форми поточних та підсумкових 
контролів, зміст і мету навчальної дисципліни, компетентності і результати навчання, що будуть досягнуті по її 
вивченню.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Індивідуальний план здобувача включає як освітню, так і дослідницьку компоненти. Обидві компоненти 
підпорядковані ідеї формування кваліфікованого дослідника у галузі біології, який має широкий науковий світогляд 
та здатен виконувати дослідження з вибраного напрямку спеціалізації, які представляють інтерес для міжнародної 
наукової спільноти.
Поєднання навчання й дослідження полягає в тому, що освітня складова покликана сформувати  загальнонаукові 
компетентності; систематизувати та поглибити знання у галузі спеціалізації та суміжних областях, а план 
досліджень має на меті поетапне отримання результатів, які у підсумку мають становити закінчене дослідження, яке 
відповідає всім вимогам до дисертаційної роботи рівня «доктор філософії».
Дисципліни освітньої складової ОНП спрямовані на заохочення аспіранта до активної роботи над дисертаційним 
дослідженням та формування вміння планувати, виконувати експериментальну роботу, аналізувати результати. 
Вивчення дисциплін за спеціальністю та практична підготовка здобувачів відбувається на базі наукових підрозділів 
Інституту, що дозволяє поєднувати підготовку навчання в аспірантурі з науковою діяльністю. До складу наукових 
підрозділів ІПКіК НАН України входять  висококваліфіковані фахівці з відповідними знаннями та досвідом роботи. 
Відділи мають сучасне обладнення та зосереджують потужну науково-методичну базу, необхідну для здобуття 
професійної компетентності здобувачем наукового ступеня. Здобувачі, які опановують ОНП в ІПКіК НАН України, 
мають змогу проводити дослідження, передбачені індивідуальними науковими планами, також і на інших наукових 
базах України і закордону (ТОВ «ДРТ-клініка репродуктивної медицини» –асп. Гапон А.; Державний 
біотехнологічний університет МОН України – асп. Чабаненко О; Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України 
– асп. Дудецька Г., Університет Виго, Іспанія, Інституті Репродукції Тварин та Харчових Досліджень Польської 
Академії Наук – асп. Богданюк А.).
У навчально-науковому процесі використовуються фундаментальні і прикладні передові наукові розробки ІПКіК 
НАН України. Для здобувачів є необхідними навички із написання наукових публікацій: статей, тез (реалізується 
під час вивчення методології наукового та патентного пошуку, статистики, філософії), зокрема іноземною мовою, 
створення наукової продукції власного спрямування – патентів на винаходи та корисні моделі, інформаційних 
листів про нові досягнення в галузі кріобіології. Результати науково-дослідних робіт упроваджуються у вигляді 
статей, доповідей на науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, лекцій, семінарів. Результати 
досліджень за ОНП здобувачі мають можливість представляти та публікувати (за наявності позитивної рецензії) в 
журналі «Проблеми кріобіології і кріомедицини» (https://www.cryo.in.ua/journal), затверджений МОН України, як 
фаховий у категорії «А», а також входить до наукометричної бази SCOPUS.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Перегляд ОНП та оновлення змісту її освітніх компонентів відбувається у відповідності з Положеннями про 
розробку, затвердження, моніторинг, перегляд і закриття освітніх програм в ІПКіК НАНУ (https://cutt.ly/qV3ljHO)
та про робочу програму навчальної дисципліни ІПКіК НАНУ (https://cutt.ly/LV3lMNt). Зміст робочих програм 
навчальних дисциплін регулярно оновлюється на підставі аналізу результатів підсумкового оцінювання, опитування 
здобувачів після завершення вивчення освітньої компоненти та із урахуванням тенденцій розвитку, наукових 
досягнень сучасної кріобіології. У разі необхідності, за пропозиціями викладачів та аспірантів і порад роботодавців, 
у навчальний план вводяться нові дисципліни та оновлюється зміст існуючих.
У 2021 р. робочі навчальні дисципліни ОНП були оновлені, а їх склад – суттєво розширений. За пропозиціями 
аспірантів і випускників була значно розширена база дисциплін вільного вибору. Зокрема, були додані 
загальнонаукові та дисципліни професійної спрямованості (наприклад, «Кріоконсервування рослинних об’єктів», 
«Кріобіологічні підходи в біотехнології», «Низькотемпературні банки біологічних об’єктів» тощо). Тематика цих 
дисциплін має безпосереднє відношення до сучасної наукової роботи співробітників Інституту, що робить ці 
дисципліни важливими елементами виконання дисертаційних досліджень аспірантами. 
ІПКіК НАН України є провідною установою в Україні та одним із головних світових наукових центрів в галузі 
кріобіології. Усі викладачі є науковими керівниками наукових тем або відповідальними виконавцями. Результати 
наукових досліджень висвітлюються в наукових публікаціях у фахових виданнях. Матеріали, що викладені в 
монографіях, оригінальних статтях та оглядах літератури, включаються в освітні компоненти – лекції та тематики 
практичних занять. 
Наукові співробітники Інституту, в тому числі викладачі, після стажувань та відряджень у наукові центри світу 
доповідають на наукових семінарах про останні наукові досягнення зарубіжних центрів. Так, були зроблені доповіді 
про роботу Інституту біології та імунології репродукції Академії наук Болгарії та Інституту молекулярної біології і 
генетики НАН України. Було представлено інформацію про роботу саміту “Our Ocean 2019” (Осло, Норвегія), 
конференцій GAP 2018 “Global efforts fighting cancer” (Стокгольм, Швеція), "CRYO 2018" (Мадрид, Іспанія), "CRYO 
2019" (Сан Диего, США), "CRYO 2020"(Едмінтон, Канада ), "CRYO 2021"(Чикаго, США), CRYO-2022 ( Дублін, 
Ірландія) тощо. 
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В Інституті регулярно відбуваються загальні та секційні наукові семінари, на яких розглядаються систематизовані та 
узагальнені результати наукових досліджень, які проводять в Інституті. Були проведені семінари: «Сон в структурі 
адаптивної відповіді організму на холодовий вплив»; «Довгострокове зберігання МСК плаценти»; ««Можливості 
лазерної скануючої мікроскопії в біологічних дослідженнях» «Інтегральні механізми регуляції метаболізму». Усі 
аспіранти і докторанти обов’язково долучаються до роботи цих заходів.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інститут розглядає інтернаціоналізацію діяльності закладу як міжнародну академічну мобільність (Положення про 
академічну мобільність, https://cutt.ly/8V8uydB) та впровадження світових стандартів. Інститут бере участь у 
міжнародних дослідницьких проектах в партнерстві з Інститутом Експериментальної Медицини Чеської АН, 
Університетом Мінесоти (США), Університетом Віго (Іспанія), Інститутом біології та імунології репродукції 
Болгарської АН, Інститутом нейроімунології Словацької АН. Отримані під час виконання міжнародних проєктів 
результати використовуються в навчальному процесі. Асп. Богданюк А. в рамках програми Erasmus+ проходила 
стажування в Університеті Віго (Іспанія); у компанії Diamond Genetics (Нідерланди). Асп. Губеня О. перебуває на 
стажуванні у Ганноверському університеті (Німеччина). Здобувачі заохочуються до участі у міжнародних проектах, 
конференціях, школах і семінарах, де вони отримують інформацію про новітні досягнення і тенденції розвитку 
кріобіології, мають можливість продемонструвати результати своїх досліджень та обговорити їх із провідними 
кріобіолагами різних країн.
Крім того, аспіранти мають можливість слухати лекції іноземних науковців, що відвідують Інститут. Інституту 
забезпечує для всіх учасників освітнього процесу вільний доступ до найважливіших наукометричних баз даних 
(Scopus, Web of Science тощо). Наукові керівники рекомендують публікувати результати досліджень тільки у 
визнаних у світі наукових виданнях, які переважно є закордонними.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

В Інституті напрацьована система поточних, проміжних і підсумкових контролів. Їх форми обумовлені навчальними 
планами. Об’єктами поточного і підсумкового контролів є результати навчання за ОК та компетентності. 
Опанування здобувачем дисципліни шляхом виконання аудиторних, самостійних, індивідуальних і творчих форм 
під час вивчення навчальної дисципліни означає, що він у повній мірі є носієм заявлених ЗК і ФК та відповідних 
ПРН. 
Поточний контроль знань та вмінь проводиться під час практичних занять, семінарів і самостійної роботи. Його 
завданням є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмного матеріалу. Результати поточного 
контролю є основною інформацією для визначення успішності аспіранта при проведенні проміжного і підсумкового 
контролю.
Підсумковий контроль проводиться з метою встановлення інтегральної оцінки результатів навчання у вигляді 
заліку  чи екзамену з конкретної дисципліни. На підставі отримання позитивних оцінок підсумкового контролю 
аспіранту зараховується відповідна кількість кредитів ЄКТС. 
Заліки виставляються за результатами академічної успішності здобувача у вигляді накопиченої суми балів. 
Критерієм успішного проходження аспірантом оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок 
за кожним запланованим результатом навчання освітнього компонента та мінімального порогового рівня оцінки за 
освітнім компонентом загалом. При одержанні позитивної оцінки (мінімум 60 за 100 бальною системою) 
вважається, що аспірант набув достатніх знань та умінь для забезпечення визначених компетентностей. 
За умов іспиту підсумкова оцінка визначається як сума балів за всіма успішно оціненими результатами навчання під 
час семестру (можуть перевірятися всі ПРН) та оцінка, що отримана безпосередньо під час іспиту (перевіряються 
переважно теоретично орієнтовані ПРН). Іспити проводяться згідно розкладу, який доводиться до відома 
викладачів і здобувачів за місяць до початку сесії. Завдяки використанню різних форм контролю, їх збалансованому 
співвідношенню, застосуванню різнорівневих видів завдань та їх розподілу між поточним і підсумковим контролем 
перевіряється досягнення ПРН. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти 
розміщені в РПНД та силабусах на сайті Інституту (https://www.cryo.in.ua/edu), а також висвітлені в «Положенні про 
організацію освітнього процесу в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» 
(https://cutt.ly/nV8KPSG). Вони є чіткими, зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем 
вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього компонента та ОНП в цілому.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів відображені в «Положенні 
про організацію освітнього процесу  в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України», «Положенні 
про рейтингову систему оцінювання результатів навчання здобувачів», навчальному плані, робочих програмах та 
силабусах навчальних дисциплін, які розміщено на офіційному сайті Інституту у вільному доступі 
(https://www.cryo.in.ua/edu).
Ознайомлення з критеріями оцінювання, формами контролю, графіком навчання є обов’язковим, що забезпечує 
прозорість і співвідповідальність викладача та здобувача. На першому занятті дисципліни викладач інформує про 
систему оцінювання знань, графік контрольних заходів, принципи академічної доброчесності.  
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У силабусах і РПНД наведено розподіл балів за змістовими модулями, а також вказані максимальні бали з кожного 
контрольного заходу. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється за 100-бальною шкалою; шкалою 
ЄКТС, диференційованою шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) та недиференційованою шкалою 
(зараховано, не зараховано).
Оцінювання ступеня виконання індивідуального плану за освітньою та науковою складовими ОНП здійснюється 
шляхом щорічного публічного звітування здобувачів на засіданні наукової секції вченої ради Інституту. Надалі 
результати оцінювань затверджуються вченою радою Інституту («Положення про проведення проміжної атестації 
здобувачів» (https://cutt.ly/5V8Vb4i)).

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Форми контрольних заходів, що реалізуються на ОНП, визначаються відповідно до «Положення про організацію 
освітнього процесу в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» (https://cutt.ly/HV57XEl).
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання є обов’язковим компонентом РПНД, які 
оприлюднюються до початку навчального року. Окрім цього, на початку викладання навчальної дисципліни (під час 
першого заняття в семестрі) викладач презентує цю інформацію здобувачам. Політика дисципліни, форма 
проведення підсумкового контролю та засоби контролю доводяться до відома аспірантів завчасно. Уся необхідна 
інформація стосовно форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання оприлюднена на офіційному сайті 
Інституту  (https://www.cryo.in.ua/edu) та доступна для здобувачів у будь-який час. Під час навчального процесу 
викладачі проводять консультації і додатково роз’яснюють питання щодо форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 091- Біологія на момент заповнення 
форми самооцінювання не затверджений. 
Наразі  питання присудження ступеня доктора філософії регулюється Порядком присудження ступеня доктора 
філософії та скасування рішення разової спеціалізованої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 
присудження ступеня доктора філософії, затвердженим Постановою КМУ від 12.01.2022 року №44 (із змінами від 
21.03.2022 року). 
Аспірант вважається атестованим за освітньою складовою ОНП за умови проходження повного обсягу освітньої 
програми. Заключна атестація аспіранта – комплекс послідовних експертних дій щодо оцінювання наукового рівня 
дисертації та наукових публікацій, становлення рівня набуття ним теоретичних знань, умінь, навичок та відповідних 
компетентностей з метою державного визнання рівня наукової кваліфікації аспіранта шляхом присудження йому 
наукового ступеня доктора філософії. Вказаний ступінь присуджується у результаті успішного виконання аспірантом 
освітньої складової ОНП та за результатами публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів в Інституті регулюється такими документами: «Положенням про 
організацію освітнього процесу в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» 
((https://cutt.ly/HV57XEl); «Порядком підготовки здобувачів вищої освіти  ступеня доктора філософії та доктора 
наук в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» (https://cutt.ly/EV56rZC); «Кодексом 
академічної доброчесності в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» (https://cutt.ly/QV56JlV); 
«Положенням про проведення проміжної атестації здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в 
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» (https://cutt.ly/tV6qzdF); «Порядком підготовки і 
затвердження документів, які подаються на здобуття ступеня доктор філософії у Інституті проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН України» (https://cutt.ly/GV6qNZU).
Усі документи є у відкритому доступі на веб-сайті Інституту.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в Інституті» (https://cutt.ly/HV57XEl), прозорість, 
неупередженість оцінювання знань здобувачів та академічна доброчесність є одними із принципів забезпечення 
якості освітнього процесу. 
Підсумковий контроль відбувається у вигляді заліків та екзаменів за дисциплінами відповідно до навчального 
плану. Комплексний іспит із фаху приймає екзаменаційна комісія, кваліфікаційна оцінка виставляється 
колегіальним рішенням згідно з попередньо затвердженими критеріями. Об’єктивність екзаменаторів 
забезпечується рівними умовами для всіх здобувачів (зміст та кількість завдань, тривалість контрольного заходу, 
прозорий механізм оцінювання) та вільним доступом до інформації про критерії оцінювання, терміни здачі 
контрольних заходів тощо. 
У разі незгоди з отриманою оцінкою здобувач вищої освіти може подати апеляцію згідно з «Положенням про 
апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів» (https://cutt.ly/BV6eJHx), яке визначає порядок 
створення апеляційної комісії, розкриває принципи її роботи та процедуру апеляції. 
Для упередження й вирішення конфліктних ситуацій прийнято «Кодекс академічної доброчесності» 
(https://cutt.ly/PV6wBNt); «Положення про академічну доброчесність» (https://cutt.ly/AV6ezrR). В Інституті 
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здійснюються регулярні опитування здобувачів щодо рівня задоволеності освітнім процесом 
(https://www.cryo.in.ua/quality-center).
Випадків оскарження результатів контрольних заходів та конфлікту інтересів не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів здобувачами вищої освіти визначено у «Положенні про 
організацію освітнього процесу в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України»  
(https://cutt.ly/HV57XEl).
Здобувачам вищої освіти, які одержали під час екзаменаційної сесії  незадовільну оцінку, дозволяється ліквідувати 
академічну заборгованість протягом встановленого строку. Повторне складання здобувачами підсумкового 
контролю з кожного освітнього компонента при незадовільній оцінці допускається не більше двох разів. Перший раз 
здобувач перескладає залік/іспит викладачу з навчальної дисципліни, при цьому аспірант може оскаржити 
результат контрольного заходу шляхом апеляції. Друге перескладання дисципліни проводиться комісією з ліквідації 
академічних заборгованостей, склад якої затверджується наказом директора Інституту або заступника директора з 
наукової роботи за поданням особи, відповідальної за аспірантуру. Рішення комісії щодо перескладання 
незадовільної оцінки з дисципліни в другий раз є остаточним та апеляції не підлягає.
За наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), підтверджених документально, окремим 
здобувачам може установлюватися індивідуальний графік складання екзаменів/заліків або ліквідації академічної 
заборгованості. 
Наразі на ОНП ще не було нагоди для застосування процедур повторного проходження контрольних заходів.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів визначено у «Положення про 
апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті 
проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» (https://cutt.ly/oV6bwvX).
У випадку порушення процедури, на думку здобувача, він має право подати апеляцію на ім’я заступника директора з 
наукової роботи особисто в день оголошення результатів підсумкового оцінювання. Створюється комісія, яка 
розглядає апеляції здобувачів ступеня доктора філософії з приводу порушення процедури проведення екзамену, що 
могло негативно вплинути на оцінку. Апеляція розглядається не пізніше наступного робочого дня після її подання. 
У випадку встановлення комісією порушення процедури проведення екзамену, що влипнуло на результати 
оцінювання, комісія пропонує заступнику директора з наукової роботи ініціювати скасування результату екзамену і 
проведення повторного екзамену в присутності представників комісії з розгляду апеляції. 
Потреби застосовувати порядок оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів за час 
провадження ОНП, що акредитується, не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в Інституті регламентуються внутрішніми 
нормативно-правовими документами:  «Положенням про організацію освітнього процесу» (https://cutt.ly/TV6nij6);
«Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Інституті проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН України (https://cutt.ly/1V6nxA9); Кодексом академічної доброчесності в Інституті» проблем 
кріобіології і кріомедицини НАН України (https://cutt.ly/uV6nUgf); «Положенням про академічну доброчесність» 
(https://cutt.ly/GV6nBzX); «Порядком перевірки наукових текстів на плагіат» (https://cutt.ly/iV6mbl0);  «Порядком 
виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, а також розгляду апеляцій на рішення 
щодо академічної відповідальності» (https://cutt.ly/aV6QyJS), які розміщуються на сайті Інституту.
Положення визначають основні принципи, механізми забезпечення якості освітньої діяльності, створення і 
забезпечення  функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату. Для 
моніторингу дотримання морально-етичних норм в Інституті створено Комісію з питань академічної доброчесності 
(https://www.cryo.in.ua/quality-center). Для технічного опікування питанням академічної доброчесності в Інституті 
(перевірка робіт на наявність академічного плагіату) призначено відповідальну особу. Процедурі обов’язкової 
перевірки підлягають рукописи кваліфікаційних робіт здобувачів  наукового ступеня доктора філософії.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Відповідно до «Положення про академічну доброчесність в ІПКіК НАН України» (https://cutt.ly/3Zj4X7S) система 
запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній діяльності передбачає 
- включення до змісту дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» питань академічної 
доброчесності; 
- вимогливість і принциповість наукових керівників щодо неприпустимості академічного плагіату у дисертаційних 
дослідженнях аспірантів;
- багатоступеневе рецензування наукових звітів аспірантів під час проміжних атестацій (науковий керівник -  
науковий відділ - секція).
Дотримання академічної доброчесності здобувачами передбачає 
- самостійне виконання завдань поточного та підсумкового контролю; 
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей інших авторів; 
- дотримання норм законодавства про авторське право; 
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- надання достовірної інформації про результати власної навчальної та наукової діяльності, використані методики 
досліджень і джерела інформації.
Головним технологічним інструментом протидії порушенням академічної доброчесності є програмний продукт 
Unicheck, який надається Інституту на умовах договору з організацією ТОВ «Антиплагіат». Конкурентною перевагою 
даного програмного продукту є також широке порівняльне поле, що включає не тільки власне інтернет-джерела, але 
й внутрішні репозитарні бази усіх установ-партнерів, що його використовують. До захисту допускаються 
кваліфікаційні роботи здобувачів лише після їх перевірки на відсутність академічного плагіату.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Інститут популяризує академічну доброчесність відповідно до «Положення про академічну доброчесність в ІПКіК 
НАН України» (https://cutt.ly/3Zj4X7S), яке розміщується на офіційному сайті Інституту.
Для популяризації академічної доброчесності проводиться інформування та консультування здобувачів вищої освіти 
щодо вимог з написання наукових робіт (статей, тез, звітів, дисертаційних робіт) із наголошенням на принципах 
самостійності, коректного використання інформації з інших джерел та уникнення плагіату, коректного цитування та 
посилання за використання ідей інших авторів. Проводиться ознайомлення здобувачів з документами, що 
регламентують запобігання академічного плагіату, а також з програмами на антиплагіат.
Курс навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» передбачає ознайомлення 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  з різними аспектами академічної доброчесності, в тому числі, у 
наукових дослідженнях і науково-педагогічній діяльності, а також з основами наукової етики та принципами етики 
наукового співтовариства, з питанням академічного письма.
Запобігання плагіату в освітньо-науковій діяльності здійснюється також шляхом контролю зі сторони викладачів, 
наукових керівників аспірантів за правильним оформленням посилань на джерела інформації у разі запозичень 
ідей, тверджень, відомостей у всіх видах робіт аспірантів.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Відповідно до Положення про академічну доброчесність в ІПКіК НАН України (https://cutt.ly/3Zj4X7S) за 
порушення академічної доброчесності науково-педагогічні, наукові співробітники та здобувачі можуть бути 
притягнені до академічної відповідальності. Врегулюванням цих питань займається Комісія з питань з академічної 
доброчесності (https://www.cryo.in.ua/quality-center). До складу Комісії входять заст. директора з наукової роботи, 
зав. відділами інституту; фахівець з інтелектуальної власності, голова ради молодих учених ІПКіК НАН України. 
Будь-який учасник освітнього процесу, що став свідком або має серйозну підозру вважати, що стався факт 
порушення академічної доброчесності, може  звернутися до голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я 
її голови. Комісія вивчає надану заяву, наведені факти та за результатами проведених засідань готує вмотивоване 
рішення щодо порушення чи не порушення норм «Положення про академічну доброчесність». Зазначенні висновки 
носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, 
дисциплінарного чи адміністративного характеру. 
У випадку виявлення низького рівня оригінальності наданих здобувачем матеріалів, науковий керівник попереджає 
про це здобувача та ініціює рішення про недопущення роботи до звітування/захисту та її доопрацювання. Впродовж  
періоду провадження освітньої діяльності за ОНП Біологія випадків порушення академічної доброчесності 
учасниками освітнього процесу не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір викладачів на ОНП здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення 
конкурсного відбору науковців для провадження викладацької діяльності в ІПКіК НАНУ (https://cutt.ly/jBqylb8) на 
засадах відкритості, гласності, законності, незалежності, об’єктивності й обґрунтованості рішень конкурсної комісії, 
неупередженого ставлення до кандидатів на посади викладачів. 
Враховуються академічна відповідність претендента (освіта, науковий ступінь, вчене звання, наявність власних 
наукових досліджень), професійна кваліфікація (стаж і практичний досвід роботи за певним фахом). Для 
забезпечення досягнення цілей, визначених ОНП, компетентностей і ПРН, успішної реалізації ОНП визначають 
відповідність компетентностей претендента навчальній дисципліні за такими критеріями: досвід наукової, 
педагогічної та/або професійної роботи у відповідній галузі; участь у виконанні науково-дослідної роботи за 
відповідною тематикою, тематичний напрям публікацій, підвищення педагогічної кваліфікації; проходження 
тематичних курсів за профілем дисципліни, академічна мобільність за профілем дисципліни, інші види підвищення 
кваліфікації. 
Конкурсна комісія здійснює перевірку поданих документів на відповідність вимогам Закону України «Про вищу 
освіту» та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти. Комісія проводить таємне 
голосування, результати якого затверджуються вченою радою Інституту.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
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Інститут залучає до організації та реалізації освітнього процесу за ОНП роботодавців згідно «Положенню про раду 
роботодавців» (https://cutt.ly/SVlO66y). 
Залучені до організації та реалізації освітнього процесу роботодавці здійснюють експертизу ОНП, висловлюють свої 
зауваження, побажання та пропозиції стосовно вдосконалення освітнього процесу, консультують щодо відповідності 
освітнього процесу потребам ринку праці, сприяють в організації проходження практик здобувачами, беруть участь 
в екзаменаційних комісіях та у складі разових спеціалізованих вчених рад тощо.
Питання організації та реалізації освітнього процесу розглядаються на засіданнях ради роботодавців 
(https://www.cryo.in.ua/employers), їх пропозиції з’ясовуються під час опитувань (https://www.cryo.in.ua/quality-
center), громадського обговорення ОНП (https://cutt.ly/lBqMWmv), проведенні спільних науково-практичних 
заходів. Пропозиції роботодавців було враховано під час удосконалення ОНП-2021, зокрема, додано навчальну 
дисципліну «Кріоветеринарія», створено центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності.
Зацікавленість роботодавців у співпраці з Інститутом зростає, про що свідчить кількість укладених договорів та угод 
зі стейкхолдерами. 
Участь члена ради роботодавців проф. Єфімової С.Л. у вдосконаленні ОНП сприяло подальшому працевлаштуванню 
асп. Дудецької Г.В. для роботи за фахом в Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України. 
Роботодавцем є також Інститут, співробітники якого беруть участь у викладанні за ОНП.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Усі викладачі навчальних дисциплін циклу професійної підготовки є активними дослідниками, відомими 
експертамив своїй галузі. При викладанні вони використовують  науковий досвід, професійні знання, знайомлять 
здобувачів із останніми практичними здобутками та розробками за кріобіологічним напрямком досліджень. 
Освітню складову ОНП забезпечують  висококваліфіковані фахівці Інституту - 100% науково-педагогічних 
працівників мають наукові ступені. 
Аспіранти мають змогу відвідувати наукові семінари та конференції, що проводяться в Інституті. У роботі семінарів 
та конференцій беруть участь як співробітники Інституту, так і представники академічних установ та ЗВО Харкова та 
України, а також іноземні науковці, які виступають у ролі як експертів галузі, так і представників потенційних 
роботодавців.
Частина викладачів за ОНП  є професіоналами-практиками та діляться власним досвідом із здобувачами, зокрема 
Денисова О.М., к.б.н., доц, зав. кафедри фізіології та біохімії тварин факультету ветеринарної медицини Державного 
біотехнологічного університету залучена до викладання вибіркової навчальної дисципліни «Кріоветеринарія». 
Проф., член-кор. НААН України, д. с/х н. Іонов І.А., маючи значний досвід науково-педагогічної практики, 
залучений у підготовку здобувачів ступеня доктора філософії до майбутньої педагогічної діяльності. 
Свій професійний і викладацький рівень викладачі підвищують шляхом проходження стажувань, курсів підвищення 
кваліфікації, неформальних форм навчання тощо. 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Відповідно до «Положення про безперервний професійний розвиток науковців, залучених до провадження 
викладацької діяльності в ІПКіК НАН України» (https://cutt.ly/jVMPQjm), викладачі можуть самостійно обирати 
конкретні форми, види, напрями професійного вдосконалення та суб’єкти надання освітніх послуг. З метою 
безперервного професійного та педагогічного розвитку викладачі підвищують кваліфікацію у вигляді стажування, 
циклів ТУ, практикумів, публікацій, участі у конференціях тощо.
Інститут бере на себе функцію оптимізації витрат на професійне та педагогічне вдосконалення. Так, у 2022 р. 20 
НПП пройшли тренінг з підвищення кваліфікації «Сучасні технології викладання у вищих навчальних закладах на 
основі психолого-педагогічних та морально-етичних аспектів» (60 годин), які профінансовано Інститутом. 
Впродовж вересня-грудня 2022 р. 26 НПП беруть участь у ТУ «Інформаційні технології в освіті і медицині» на базі 
ХМАПО, яке профінансовано ІПКіК НАН України.
Інститут стимулює професійний розвиток НПП, надаючи їм можливість  брати участь у міжнародних заходах. 
Зокрема проф. Петренко О.Ю., проф. Гордієнко О.І., д.б.н. Шпакова Н.М. представляли свої здобутки на 
міжнародній конференції CRYO-2022 (Дублін, Ірландія); проф. Петрушко М.П. – 37th AETE. НПП мають 
можливість професійного розвитку за рахунок реалізації права на академічну мобільність. Наприклад  к.б.н. 
Пахомов О.В. як запрошений професор працював у Китайському відділенні Європейського Агрофізичного Інституту 
(Сіньсян,  КНР, 2018).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Удосконалення викладацької майстерності досягається завдяки поєднанню викладання за ОНП, виконання 
досліджень за відомчою тематикою, участі з публічними доповідями на заходах різного рівня, проходженні курсів 
підвищення кваліфікації та стажування. Згідно з «Положенням про безперервний професійний розвиток...» 
(https://cutt.ly/jVMPQjm); «Положенням про стимулювання публікаційної активності...» (https://cutt.ly/VVMALBz); 
«Положенням про формування річного рейтингу наукових працівників...» (https://cutt.ly/5VRsN9j) результати 
рейтингової оцінки застосовуються під час прийняття рішень щодо морального та матеріального заохочення, 
конкурсного відбору на заміщення вакантних посад наукових працівників тощо. З метою відзначення досягнень у 
науково-педагогічній роботі та стимулювання розвитку викладацької майстерності в Інституті передбачені такі 
заходи: подання для нагородження державними нагородами, оголошення подяк, нагородження почесними 
грамотами, преміювання. Інститут відшкодовує витрати на педагогічне вдосконалення. Зокрема, у 2022 р. Інститут 
профінансував проходження науково-педагогічними працівниками тренінгу «Сучасні технології викладання у 
вищих навчальних закладах на основі психолого-педагогічних та морально-етичних аспектів» та ТУ «Інформаційні 
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технології в освіті і медицині». 
Інститут забезпечує гнучкий графік роботи для викладацької діяльності одночасно у декількох ЗВО (Ковальов Г.О., 
Шпакова Н.М,, Божок Г.А., Сукач О.М.).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Для виконання ОНП усім учасникам освітнього процесу надається вільний доступ до матеріально-технічної бази 
Інституту в повному обсязі, у т.ч. до бібліотеки, віварію, низькотемпературного банку. На сьогодні у віварії Інституту 
утримуються лінійні щури (SHR, August, Sphynx) та лінійні миші (C57, BI/6J, CBA, BALB/c), кролики, морські свинки 
та хом’яки. У низькотемпературному банку, який має статус Національного надбання України, зберігаються 
унікальна колекція клітинних ліній, зразки різних видів і рівнів організації (фракції крові, генетичні ресурси 
рослинного та тваринного походження, мікроорганізми тощо). Наукові підрозділи оснащені брендовим 
лабораторним обладнанням (протоковий цитофлуориметр FACSCalibur, лазерний скануючий мікроскоп LSM 510 
META, аналізатор флуоресцентний імуноферметний ELISA «TECAN», аналізатор гематологічний Abacus тощо), 
персональними комп’ютерами, проекторами, використовуються багатоканальна мережа Іпtеrnеt, доступ до якої 
здобувачам вищої освіти та викладачам безкоштовний, у т.ч. до баз Scopus та WoS. Інститут підтримує передплату 
фахових видань. Фонд бібліотеки налічує понад 51600 примірників. Функціонує Репозитарій ІПКіК НАНУ 
(https://cryo.net.ua/xmlui/). Необхідна інформація та новини для здобувачів висвітлюються на офіційному сайті 
Інституту (https://www.cryo.in.ua/), сторінках у Facebook та освітньому YouTube-каналі.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище в Інституті забезпечує вільний доступ здобувачів до матеріально-технічної бази та 
інформаційних ресурсів, надає консультативну підтримку, сприяє плідній роботі в колективах підрозділів на засадах 
взаємоповаги, академічної доброчесності та наукової етики, сприятливої психологічної атмосфери, вільної від будь-
яких проявів дискримінації, утисків та образ (Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у ІПКіК НАН 
України (https://cutt.ly/3BeFpjF )).
Для виявлення потреб та інтересів здобувачів, а також з метою вдосконалення ОНП й покращення умов її реалізації 
в Інституті проводять анкетування щодо оцінювання якості освітнього процесу, якості викладання дисциплін, 
контрольних заходів тощо. Аспіранти мають змогу надавати свої пропозиції щодо покращення рівня надання 
освітніх послуг, підготовки в аспірантурі, соціальних питань, умов праці (Положення про звернення здобувачів 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) в ІПКіК НАНУ 
(https://cutt.ly/lBeFCY9).
В Інституті функціонує Рада молодих вчених, діяльність якої спрямована на представництво, захист, реалізацію 
професійних, соціально-економічних прав і інтересів аспірантів. На сторінці Ради сайту Інституту 
(https://www.cryo.in.ua/youngcouncil) розміщено скриньку довіри. На зустрічах наукового клубу «Journal club» в 
рамках Ради молодих вчених здобувачі спілкуються на цікаві для них наукові теми, проводять семінари за 
тематикою своїх досліджень.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність освітнього середовища підтримується роботою служби охорони праці, штабу цивільного захисту, служб 
з експлуатації і ремонту споруд та обладнання, керуванням і координацією діяльності яких займається заступник 
директора з загальних питань. 
В Інституті розроблені та затверджені інструкції й інші акти з охорони праці, що діють у межах структурних 
підрозділів та встановлюють правила виконання робіт і поведінки на території Інституту, у навчальних 
приміщеннях, робочих місцях. Зокрема, це інструкції з охорони праці при роботі в боксах з біологічними 
матеріалами і з кров’ю людини, при роботі з рідким азотом, з електробезпеки. Згідно правил внутрішнього 
розпорядку працівники регулярно проходять інструктаж і виконують вимоги охорони праці, цивільного захисту, 
протипожежної безпеки. 
Абітурієнти, які прийняті на навчання в аспірантуру Інституту і закріплені за робочими місцями наукових відділів, 
проходять первинний інструктаж з охорони праці, з правил поведінки при виникненні аварій. Повторний 
інструктаж проводиться на робочому місці з підвищеною небезпекою – 1 раз на квартал, на інших роботах – 1 раз на 
півріччя. Регулярно проводиться цільовий інструктаж.  
Існуюча в Інституті сприятлива психологічна атмосфера запобігає небезпекам психічному здоров’ю здобувачів. 
Окрім того, завідувач аспірантури, наукові керівники надають підтримку, сприяють вирішенню питань, надають 
поради та консультації.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?
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Науковий керівник аспіранта здійснює підтримку здобувачів з усього кола питань навчання та дослідницької роботи 
(«Положення про наукового керівника здобувача…» (https://cutt.ly/IBrqT34).
Організаційну, інформаційну та здійснюють особа, відповідальна за аспірантуру, Рада молодих вчених та 
Постійнодіюча комісія по роботі з науковою молоддю при вченій раді Інституту, – допомагають аспірантам 
адаптуватися в науковому та навчальному середовищі і, у разі необхідності, розглядають питання щодо проблем, які 
виникають в освітньому процесі, та сприяють вирішенню питань соціальної спрямованості. У разі виникнення 
складних ситуацій, до їх розв’язання залучаються наукові керівники, завідувачі відділів, відповідальна за 
аспірантуру особа. У разі неможливості вирішення питання на рівні підрозділу аспіранти звертаються до заступника 
директора з наукової роботи або безпосередньо до директора Інституту згідно з «Положенням про звернення 
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктора філософії)…» (https://cutt.ly/xBrwXuO); 
«Положенням про попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями…» 
(https://cutt.ly/ZBrw3Zn); «Положенням про врегулювання конфліктних ситуацій…» (https://cutt.ly/gBreigX).
Соціальна підтримка здобувачів здійснюється шляхом призначення їм державної стипендії встановленого розміру у 
разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням. Можливе переривання 
навчання з поважних причин із подальшим його продовженням («Положення про порядок переривання навчання 
та надання академічної відпустки…» (https://cutt.ly/MBraCkm)); передбачені щорічні канікули, які включаються до 
загального терміну навчання. Здобувачі мають право на роботу за сумісництвом відповідно до законодавства 
України; безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.
Консультативна підтримка здобувачів, надання допомоги та інформування здійснюється через НПП, керівників 
відділів, заступника директора з наукової роботи Інституту. 
Організаційна підтримка здобувачів вищої освіти стосується допомоги їм при отриманні відповідей на їх питання 
адміністративного характеру, наприклад щодо їхніх особистих документів (довідка про навчання, виклик на 
сесійний заїзд тощо). 
Освітню підтримку здобувачів вищої освіти забезпечують викладачі. Комунікація із здобувачами відбувається 
шляхом доведення необхідної інформації до них викладачами під час навчальних занять, консультацій, із 
використанням сучасних інформаційних технологій. 
Інформування здобувачів з освітніх та позаосвітніх питань відбувається за допомогою сайту, адміністрації та НПП. 
На сайті Інституту  доступна інформація про організацію освітнього процесу. Здобувачі та інші учасники освітнього 
процесу мають доступ до нормативних документів Інституту. 
За результатами опитувань, здобувачі позитивно оцінюють рівень своєї підтримки (https://www.cryo.in.ua/quality-
center).

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Метою інклюзивного навчання в Інституті є забезпечення рівного доступу до якісної освіти особам з особливими 
освітніми потребами. Це забезпечується шляхом організації їх підготовки на основі застосування особистісно-
орієнтованих методів роботи та з урахуванням їх індивідуальних особливостей. Порядок супроводу (надання 
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп в Інституті викладено у «Положенні про організацію 
інклюзивного навчання…» (https://cutt.ly/KBrztc3). Здобувач з особливими освітніми потребами може оформити 
навчання за індивідуальним графіком, який розробляється за його участю, з урахуванням рекомендацій 
індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю. 
В Інституті за потреби може створюватися група супроводу, яка, перш за все, планує, здійснює та контролює 
організацію та впровадження інклюзивного навчання.
Для доступності навчання осіб з особливими освітніми потребами здійснено комплекс заходів з благоустрою 
прилеглої території та навчальних приміщень корпусів відповідно до вимог законодавства, а саме облаштовано 
спеціальні місця для паркування транспортних засобів; вхід до навчальних корпусів облаштований відповідно до 
вимог державних будівельних норм пандусом. Для прийому здобувачів з особливими потребами у головному 
корпусі до дверей є підхід без сходів з рівним майданчиком, наявні 2 ліфти – пасажирський та вантажний. В рамках 
ОНП, що акредитується, здобувачів таких категорій не було.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

В Інституті діють чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій, які є доступними для всіх 
учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації ОНП. У своїй діяльності Інститут 
дотримується законодавства України в сфері забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації, зокрема: 
Конституції України, Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Закону 
України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». 
Порушення академічної доброчесності є компетенцією відповідної Комісії (https://www.cryo.in.ua/quality-center), 
яка у своїй діяльності керується вимогами законодавства України, Статутом Інституту (https://cutt.ly/eVMrzxs), 
Стратегією розвитку Інституту (https://cutt.ly/ABrvQHL), «Положенням про академічну доброчесність» 
(https://cutt.ly/uBrcJWT); Кодексом академічної доброчесності (https://cutt.ly/GBrc99a).
Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій ґрунтуються на «Положенні про врегулювання 
конфліктних ситуацій» (https://cutt.ly/mBrv5q0); «Положенні про порядок запобігання і врегулювання 
потенційного та реального конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб» (https://cutt.ly/aBrboet); «Положенні 
про попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями» (https://cutt.ly/cBrbba3). З метою 
інформування учасників освітнього процесу розроблений план заходів, спрямованих на запобігання та протидію 
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булінгу.
Загальні засади політики врегулювання конфліктів передбачають інформаційні та просвітницькі кампанії, 
спрямовані на підвищення рівня обізнаності трудового колективу й здобувачів вищої освіти щодо попередження 
конфліктів, зокрема, пов’язаних із булінгом, мобінгом, сексуальними домаганнями, утисками, дискримінацією, 
тощо (https://cutt.ly/mBrnPtT); запобігання виникненню конфліктних ситуацій; виявлення конфліктних ситуацій; 
урегулювання конфліктних ситуацій. У разі виникнення конфліктних ситуацій для їх врегулювання є можливість 
звернутися до наукового керівника, завідувача відділу, заступника директора, директора через корпоративну пошту 
або особисто. Спеціальні комісії Інституту розглядають конфліктні ситуації на основі звернень учасників освітнього 
процесу та працівників, які подаються в письмовому або електронному вигляді на ім’я голови комісії відповідного 
рівня, та приймають відповідні рішення.
Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативних документів у цій галузі в 
Інституті здійснюються передбачені законодавством заходи щодо запобігання та виявлення корупції. В Інституті діє 
«Положення про порядок запобігання і врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів в діяльності 
посадових осіб» (https://cutt.ly/ZBrmork).
Доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу забезпечується оприлюдненням 
відповідних документів на офіційному сайті Інституту.
Випадків конфліктних ситуацій, булінгу, дискримінації тощо в Інституті не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Порядок розроблення, розгляду та затвердження ОНП, дотримання принципів і процедур забезпечення якості 
(моніторинг, оцінювання, перегляд, припинення) в Інституті визначаються наступними документами: «Положення 
про розроблення, затвердження, моніторинг, періодичний перегляд та оновлення освітньо-наукових програм 
підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня докторів філософії в Інституті 
проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» (https://cutt.ly/7BtVEMp); «Положення про систему 
внутрішнього  забезпечення якості вищої освіти в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» 
(https://cutt.ly/BBtVNrd); «Положенням про організацію освітнього процесу в Інституті проблем кріобіології і 
кріомедицини Національної академії наук України» (https://cutt.ly/hBtBz2w).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Відповідно до «Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, періодичний перегляд та оновлення 
освітньо-наукових програм підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня докторів 
філософії в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» (https://cutt.ly/7BtVEMp), моніторинг 
освітньо-наукової програми є безперервним процесом, а внесення змін до неї відбувається щорічно наприкінці 
навчального року (вересень, жовтень). Зміст і форма викладання навчальної дисципліни уточняється щороку.
Перегляд ОНП здійснюється проєктною групою, яка вносить пропозиції щодо необхідних змін, які розглядаються 
на засіданні освітньо-наукової секції вченої ради Інституту. Критерії, за якими відбувається моніторинг ОНП в 
процесі реалізації та її оновлення або удосконалення, формуються як у результаті зворотнього зв’язку із 
стейкхолдерами (науково-педагогічними працівниками, здобувачами, випускниками, партнерами та 
роботодавцями), так і внаслідок прогнозування розвитку спеціальності та потреб суспільства.
У 2021 р. проведено удосконалення ОНП згідно рекомендацій експертів НАЗЯВО та враховано досвід практичного 
впровадження освітньо-наукової програми, підсумок її моніторингу,  результати опитувань стейкхолдерів. 
З метою громадського обговорення на офіційному сайті Інституту (https://www.cryo.in.ua/discus) було оприлюднено 
проєкт удосконаленої ОНП  за місяць до її затвердження. 
Узагальнені результати громадського обговорення проєкту ОНП на засіданнях наукових відділів ІПКіК НАНУ, ради 
роботодавців, Ради молодих учених, освітньо-наукової секції вченої ради Інституту наведені у звіті громадського 
обговорення (Таблиця 1 до протоколу № 2 засідання освітньо-наукової секції вченої ради Інституту від 4.10.2021) 
(https://cutt.ly/pByigYg).
Зміни, внесені до ОНП, зокрема стосуються уточнення цілей, загальних та фахових компетентностей, програмних 
результатів навчання; оптимізації обсягу освітньої складової ОНП; додавання до циклу загальної підготовки 
здобувачів навчальної дисципліни «Педагогічна практика в системі вищої освіти», перенесення навчальної 
дисципліни «Методи дослідження в кріобіології» до  вибіркових компонентів; розширення спектру дисциплін за 
вільним вибором аспірантів; оновлення структурно-логічної схеми ОНП.
ОНП «Біологія» зі змінами затверджена вченою радою Інституту, протокол № 15 від 18 жовтня 2021 року.
У вересні 2022 р. проведено оновлення ОНП за результатами аналізу результатів опитування зовнішніх та 
внутрішніх стейкхолдерів (травень-червень 2022 р.).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти залучаються до моніторингу ОНП та інших процедур забезпечення якості освітньої 
діяльності через участь у зустрічах з керівництвом Інституту, гарантом ОНП, через опитування. Опитування 
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здобувачів вищої освіти щодо оцінки якості викладання навчальних дисциплін і надання освітніх послуг 
забезпечується комісією з опитування Центру забезпечення якості освітньо-наукової діяльності Інституту 
(https://www.cryo.in.ua/quality-center). Результати опитувань входять до аналітичного звіту голови Центру якості, 
оприлюднюються на офіційному сайті Інституту (https://cutt.ly/oByoSLw).
Впродовж 2020-2021 н.р здобувачі висказали побажання щодо скорочення терміну реалізації освітньої складової 
ОНП до 2 років та розширення переліку навчальних дисциплін за вільним вибором, зокрема за рахунок введення 
дисципліни із статистичної обробки результатів експериментальних досліджень. Пропозиції повністю враховані в 
ОНП -2021.
Під час громадського обговорення проєкту ОНП- 2021 були внесені пропозиції щодо додання дисципліни «Культура 
наукової мови» (випускниця Чабаненко О.О.) і дисципліни, спрямованої на презентування результатів наукових 
досліджень (здобувачка Гвоздюк Я.В.), які були частково враховані (https://cutt.ly/BBypNaa).
За результатами опитувань здобувачів вищої освіти та випускників, а також щорічного рейтингування діяльності 
науково-педагогічних працівників проводиться співставлення відповідних рейтингів, що наочно демонструє якість 
роботи викладача. 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Згідно принципів студентоцентрованого підходу, «Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, 
періодичний перегляд та оновлення освітньо-наукових програм» (https://cutt.ly/7BtVEMp), «Положення про 
систему внутрішнього  забезпечення якості вищої освіти в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН 
України» (https://cutt.ly/gBydpoy) до реалізації політики забезпечення якості освітньої діяльності Інституту 
залучаються Рада молодих вчених (https://www.cryo.in.ua/youngcouncil) і Центр забезпечення якості освітньо-
наукової діяльності (https://www.cryo.in.ua/quality-center), до складу яких входять здобувачі ступеня доктора 
філософії. Аспіранти в рамках роботи комісії з опитування залучаються до створення анкет з оцінки якості ОНП та 
освітнього процесу для усіх учасників освітнього процесу, приймають участь в інформаційних кампаніях з 
активізації опитувань та в обговоренні їх результатів.
Рада молодих вчених бере участь у моніторингу якості навчання на освітньо-наукових програмах Інституту, у 
розгляді питань шодо преміювання  здобувачів, погодженні проєктів наказів про відрахування осіб, які здобувають 
ступінь доктора філософії.  
Представники Ради молодих вчених у вченій раді Інституту беруть участь в обговоренні та затвердженні положень з 
організації навчального процесу, системи, критеріїв оцінювання знань тощо. Листи через «Скриньку довіри», 
приходять на електронну пошту ради молодих вчених Інституту.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

З метою залучення зовнішніх роботодавців до процедури забезпечення якості освітнього процесу в Інституті 
створена рада роботодавців (https://www.cryo.in.ua/employers), пропозиції від якої формуються як на засіданнях 
ради, так і за умов анкетування роботодавців. Наприклад, під час обговорення результатів проходження акредитації 
ОНП у 2021 р. члени ради роботодавців запропонували розширити спектр дисциплін за вільним вибором (зокрема 
ввести дисципліну «Кріоветеринарія») та створити Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності 
(https://cutt.ly/sByMxUC) під час громадського обговорення проєкту ОНП-2021 – внести уточнення у формулювання 
ФК-5, додати інформацію щодо форм та заходів забезпечення дистанційного формату навчання у розділ 
«Профіль/матеріально-технічне забезпечення ОНП» (https://cutt.ly/yBy9Jdw).
Переважна більшість випускників за ОНП «091 Біологія» працевлаштовується в Інституті проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН України, який є основним роботодавцем. За участю керівництва Інституту, завідувачів 
науковими підрозділами, провідних науковців і науково-педагогічних працівників проводяться заходи, що 
спрямовані на забезпечення якості реалізації ОНП.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторії працевлаштування випускників ОНП 
здійснюють наукові керівники і відділ науково-технічної інформації. На даний момент за ОНП «091 Біологія» 
відбулося два випуски докторів філософії, які працевлаштовані за фахом (Чабаненко О.О., м.н.с., ІПКіК НАН 
України; Гапон  Г.О., м.н.с., ІПКіК НАН України; Ходько О.Т., м.н.с., ІПКіК НАН України; Дудецька Г.В., н.с., 
Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України; Петров І.В., керівник сектору,  ТОВ «Ембріотех» (Україна); Чиж 
Ю.О., м.н.с., ІПКіК НАН України). Інститут надає можливість молодим науковцям залучатися до виконання 
вітчизняних та міжнародних проєктів, брати участь у конкурсах на отримання стипендій Президента України та 
НАН України, стипендій видатних вчених ІПКіК НАН України тощо. 
Створення асоціації випускників (https://www.cryo.in.ua/phd-graduates) спрямовано на підтримування зв’язків з 
випускниками ОНП Інституту та з колишніми аспірантами, які захищали кандидатські дисертації за 
спеціальностями: 03.00.19 – кріобіологія та 14.01.35 – кріомедицина. Метою асоціації є налагодження взаємодії між 
випускниками, здобувачами, науково-педагогічним колективом Інституту; зміцнення партнерських стосунків між 
членами асоціації; залучення їх у наукові проєкти,  освітньо-наукову діяльність, в організацію стажування та 
працевлаштування. Для організації зворотного зв'язку й удосконалення освітньо-наукової діяльності Інституту 
систематично проводиться анкетування випускників.
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Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності Інституту включає процедури формування, реалізації, 
моніторингу та періодичного перегляду ОНП; забезпечення якості освітньої діяльності; оцінювання здобувачів 
вищої освіти, науково-педагогічних, наукових працівників Інституту; забезпечення необхідними ресурсами та 
інформаційними системами освітнього процесу; забезпечення публічності діяльності Інституту тощо.
В Інституті запроваджено внутрішні нормативні документи і система заходів щодо виявлення недоліків і 
вдосконалення ОНП, зокрема опитування здобувачів і випускників щодо змісту, структури, результатів навчання за 
ОНП та якості викладання; залучення ради роботодавців до обговорення фахових рис випускника за ОНП; 
консультування гарантів ОНП Інституту гарантами ОНП та ОП вишів тощо. Докладну інформацію щодо процедур 
внутрішнього забезпечення якості освіти в Інституті можна знайти за посиланнями:  «Положення про систему 
внутрішнього  забезпечення якості вищої освіти в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» 
(https://cutt.ly/rBy6hKP); План заходів заходів внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України на 2021–2022 н.р.  
(https://cutt.ly/rBy6OD1).
Спираючись на пропозицію членів ради роботодавців та їх досвіді освітньої діяльності, в Інституті було засновано 
Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності (Центр якості) з метою організації, структурування та 
покращення діяльності, спрямованої на забезпечення якості освіти та освітнього процесу. Наразі до складу Центру 
якості (https://www.cryo.in.ua/quality-center) входять комісія з питань академічної доброчесності, комітет з біоетики, 
комісія з перевірки первинної документації наукових досліджень, комісія по роботі з науковою молоддю, комісія з 
опитування, група з популяризації наукової діяльності. Комісія з опитування здійснює моніторинг задоволеності 
ОНП здобувачами ступеня доктора філософії та досліджує потреби здобувачів стосовно ОНП. Виявлено достатньо 
високий рівень задоволеності ОНП у контексті як освітньої так і наукової складових. Планове проведення 
моніторингів задоволеності здобувачами всіма компонентами ОНП забезпечує можливість адекватного реагування 
на недоліки.
Під час зустрічей здобувачів вищої освіти за ОНП з гарантом і НПП, а також при опитуванні аспірантів було 
висловлено кілька побажань щодо збільшення кількості навчальних дисциплін за вільним вибором, зокрема 
додавання дисципліни із освітлення статистичних методів обробки результатів експериментальних досліджень, та 
скорочення терміну навчання за освітньою складовою ОНП до 2 років. Робоча група ОНП зробила висновки з цих 
пропозицій та внесла зміни до  ОНП-2021 (https://cutt.ly/xBuevgU).

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

За рішенням НАЗЯВО від 27.08.2021 р., протокол № 14 (57), ОНП «091 Біологія» отримала умовну акредитацію. 
Відповідно до рекомендацій НАЗЯВО та положень Експертного висновку ГЕР (від 09.07.2021 р.), до ОНП внесені 
зміни, що спрямовані на усунення недоліків та подальше її удосконалення. 
Уточнені цілі, загальні та фахові компетентності, програмні результати навчання; змінено обсяг освітньої складової 
ОНП до 42 кредитів ЄКТС; додано до циклу загальної підготовки здобувачів навчальної дисципліни «Педагогічна 
практика в системі вищої освіти», розширено спектр дисциплін за вільним вибором аспірантів та, відповідно, 
здійснено перерозподіл кредитів між освітніми компонентами для посилення вибіркової складової програми з 
метою розширення можливостей аспірантів у процесі реалізації їх індивідуальних наукових інтересів та освітніх 
траєкторій; уточнено педагогічну складову ОНП за рахунок введення дисциплін «Педагогічна практика в системі 
вищої освіти», «Організація та проведення навчальних занять за медико-біологічним профілем». Оновлено зміст 
окремих освітніх компонентів відповідно до сучасного стану галузі й спеціальності; уточнено загальну інформацію 
про ОНП відповідно до змін законодавчої та нормативної бази, що регулює освітню діяльність закладів вищої 
освіти. Було здійснено доопрацювання ОНП відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» НАЗЯВО (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 
р. № 977), «Рекомендацій щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми» (затверджено 
НАЗЯВО від 17.11.2020 р.), Методичних рекомендацій щодо розробки стандартів вищої освіти (у редакції наказу 
МОН України від 30.04.2020 р. № 584).
З метою удосконалення освітнього процесу в Інституті був створений Центр забезпечення якості освітньо-наукової 
діяльності, рада роботодавців, асоціація випускників. Розроблено та оновлено низку Нормативно-правових 
документів ІПКіК НАН України (https://www.cryo.in.ua/edu-doc), серед яких «Положення про безперервний 
професійний розвиток науковців, залучених до провадження викладацької діяльності в Інституті проблем 
кріобіології і кріомедицини НАН України» (https://cutt.ly/jVMPQjm), «Положення про порядок проведення 
конкурсного відбору науковців для провадження викладацької діяльності в Інституті проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН України» (https://cutt.ly/RVMOyc9). Розроблено і впроваджено новий офіційний сайт Інституту 
(https://www.cryo.in.ua/); створено інституційний репозитарій ІПКіК НАН України (cryo.net.ua/xmlui/).
Було взято до уваги успішний досвід з організації освітнього процесу на рівні ОНП у вишах, зокрема у 
Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Вінницькому національному медичному університеті, 
Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця, Донецькому національному університеті.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Науково-педагогічні працівники Інституту є членами робочої групи ОНП. Їх професійна кваліфікація дозволяє 
забезпечувати високий рівень якості викладання, а також брати участь у процедурі моніторингу та перегляду ОНП. 
Всі викладачі, задіяні в реалізації ОНП, відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. 
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Представники Інституту залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості освіти; процесу вдосконалення 
ОНП під час секційних засідань, обговорень результатів моніторингу та громадського обговорення ОНП; 
рейтингування за показниками своєї діяльності; оцінювання змісту ОК і якості викладання, комфортності умов 
праці та задоволеності роботою структурних підрозділів. Ця діяльність регламентується низкою внутрішніх 
документів Інституту: 
«Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, періодичний перегляд та оновлення освітньо-наукових 
програм…» (https://cutt.ly/2BuEOJU);
 «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти…» (https://cutt.ly/3Bumq4o);
План заходів внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ІПКіК НАН України» 
(https://cutt.ly/4BumdpX);
 «Положення про формування річного рейтингу наукових працівників…» (https://cutt.ly/4BuEKPj).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Інституті функціонує на таких організаційних рівнях: 
перший – здобувачі вищої освіти; другий – рівень освітньо-наукової програми (гаранти освітньо-наукових програм, 
завідувачі структурних підрозділів, науково-педагогічні працівники); третій – секційний рівень (освітньо-наукова 
секція вченої ради Інституту, Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності); четвертий – інститутський 
рівень (директор, заступники директора, вчена рада Інституту).
Розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами Інституту у здійсненні процесів і процедур 
внутрішнього забезпечення якості освіти здійснюється відповідно до «Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» 
(https://cutt.ly/eBuREQe) та Плану заходів внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України на 2021-2022 навчальний рік 
(https://cutt.ly/0BuRA3p). Безпосередній моніторинг і управління якістю вищої освіти в Інституті здійснює Центр 
забезпечення якості освітньо-наукової діяльності (https://www.cryo.in.ua/quality-center) та освітньо-наукова секція 
вченої ради Інституту (https://www.cryo.in.ua/council).

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Прозорість і публічність діяльності Інституту визначені національним законодавством: Ч.4 Ст.79 Закону України 
«Про вищу освіту»; Ст. 30 Закону України «Про освіту»; Ст. 5 і Ст.10-1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації». 
Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються чинними локальними документами Інституту: 
Статут і Стратегія розвитку ІПКіК НАН України (https://cutt.ly/6VZ8sDN), пакет нормативно-правових документів, 
якими регулюється освітній процес в ІПКіК НАН України (https://www.cryo.in.ua/edu-doc), «Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Інституті» (https://cutt.ly/8VZ8mYP), «Положення про академічну 
доброчесність в Інституті» (https://cutt.ly/xVZ8Uu5), «Кодекс академічної доброчесності в Інституті» 
(https://cutt.ly/qVZ8JkU)) та інші нормативні документи.
Наведені документи є чіткими та зрозумілими, доступність для всіх учасників освітнього процесу забезпечується 
шляхом оприлюднення їх у відкритому доступі на веб-сайті та внутрішніх інформаційних ресурсах Інституту. 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Проєкт ОНП розташований на офіційному сайті ІПКіК НАН України у вільному доступі на сторінці «Інститут» у 
вкладці «Громадське обговорення »  (https://www.cryo.in.ua/discus)

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

ОНП зі спеціальності 091 – Біологія  галузі знань 09 – Біологія розміщена на сайті ІПКіК НАН України  на сторінці 
«Освіта» у вкладці «Освітній процес» (https://www.cryo.in.ua/edu).

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Відповідність ОНП науковим інтересам аспірантів забезпечується з моменту вступу здобувача до аспірантури, коли 
під час іспиту він презентує свою дослідницьку пропозицію. Науковий керівник признається з числа фахівців 
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Інституту, проблематика наукових досліджень якого відповідає інтересам здобувача (https://cutt.ly/4VJxLNl) та 
узгоджується з його дослідницькою пропозицією. 
Зміст ОПН структурований таким чином, щоб забезпечити аспіранта необхідними знаннями, навичками та 
вміннями для успішного проведення власного наукового пошуку. Цикл дисциплін професійної підготовки 
передбачає здобуття аспірантом глибинних знань з кріобіології в процесі вивчення обов’язкових дисциплін 
«Кріобіологія в системі біологічних наук», «Теоретичні основи кріобіології», «Проблеми кріоконсервування крові та 
її компонентів», «Загальні проблеми та конкретні підходи до кріоконсервування клітин і тканин», а також 
дисциплін вільного вибору, що враховує специфіку його власного наукового дослідження. Вивчення іноземної мови 
формує необхідну для науковця комунікативну самостійність та ефективність у сферах професійного, академічного 
спілкування та обробки наукової інформації. Методологічні компетентності забезпечуються дисциплінами 
«Методологія та організація наукових досліджень», «Біоетика», «Статистичні методи в біології та медицині». 
Позитивні відгуки здобувачів вищої освіти під час опитування свідчать про відповідність ОНП їхнім науковим 
інтересам.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

Навчання за ОНП передбачає не лише вдосконалення фахових, але й опанування основними загальнонауковими, 
універсальними дослідницькими та мовними компетентностями, які забезпечують здійснення якісного пошуку 
наукової інформації, проведення патентно-інформаційного пошуку, визначення обсягу невирішених проблем у 
вибраній галузі наукового інтересу, використання програмного забезпечення для статистичного аналізу даних, 
реєстрацію права інтелектуальної власності, опанування навичками усних чи постерних презентацій, в т.ч., в 
іншомовному науковому середовищі. Перелічені компетентності, поряд з навичками soft skills, аспірант здобуває в 
процесі вивчення дисциплін: «Методологія та організація наукових досліджень», «Філософія», «Іноземна мова», 
«Біоетика», «Статистичні методи в біології та медицині».
Уміння та володіння необхідними навичками для проведення та впровадження науково-дослідних робіт формується 
у аспірантів протягом виконання як освітньої складової, так і під час виконання власних досліджень під 
керівництвом висококваліфікованих науковців-викладачів, інтеграції здобувачів у колективі відповідних наукових 
підрозділів та набуття навичок спілкування у дослідницькому середовищі.
Підготовка за ОНП спрямована на одержання програмних результатів навчання ПРН 1 – ПРН 15. Вивчення 
запропонованих дисциплін сприяє розумінню і розв’язуванню наукових завдань, виконанню досліджень, 
написанню наукових статей і в кінцевому результаті підготовці та захисту дисертаційної роботи.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Підготовка здобувачів до викладацької діяльності за спеціальністю відбувається шляхом поглибленого вивчення 
дисциплін за фахом, а також низки загальнонаукових дисциплін, що забезпечує формування комплексності у 
науково-педагогічній діяльності щодо організації та проведення освітнього процесу, здатності дотримуватись норм 
наукової етики та правил академічної доброчесності у професійній діяльності. 
Підготовка аспірантів до викладацької діяльності у закладах вищої освіти забезпечується за рахунок уведення 
дисциплін «Педагогічна практика в системі вищої освіти» та «Організація та проведення навчальних занять за 
медико-біологічним профілем», під час опанування якими здобувач набуває відповідних теоретичних знань щодо 
освітньої діяльності у закладах вищої освіти.
Метою педагогічною практики є оволодіння здобувачами сучасними методами, формами організації і засобами 
проведення аудиторних занять. Базою педагогічної практики є кафедра анатомії і фізіології людини ім. проф. Я.Р. 
Синельникова Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Зміст педагогічної 
практики визначається Положенням (https://cutt.ly/5VL3yXn і програмою (https://cutt.ly/sVL8rSz).
Педагогічна практика передбачає ознайомлення із плануванням та організацією освітнього і методичного процесу; 
відвідування лекційних і практичних занять викладачів кафедри; розробку конспектів та презентацій лекційних та 
практичних занять; проведення занять та семінарів; участь у кафедральній науковій роботі.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

З метою забезпечення відповідності тематики наукових досліджень здобувачів напрямам досліджень наукових 
керівників, аспіранти при вступі до аспірантури як складову вступного іспиту презентують комісії дослідницьку 
пропозицію. У подальшому тематика дисертаційного дослідження обговорюється з потенціальним науковим 
керівником, який є фахівцем у вибраній аспірантом науковій сфері та має відповідні публікації 
(https://cutt.ly/4VJxLNl), потім на засіданнях відповідного підрозділу, проблемної комісії Інституту; наукової секції 
«Кріобіологія» вченої ради Інституту; після чого затверджується вченою радою Інституту. Послідовне виконання 
наведеної процедури, дозволяє цілковито забезпечити умови відповідності наукових тем здобувачів науковим темам 
і програмам Інституту та напрямам досліджень їх наукових керівників. 
Наприклад, напрям досліджень д.б.н. Шпакової Н.М. – Моделювання впливу на еритроцити факторів 
кріопошкодження, тема асп. Чабаненко О.О. – Реакція еритроцитів ссавців на постгіпертонічний шок і видалення 
кріопротектору після заморожування; напрям досліджень д.б.н. Божок Г.А. – Морфофункціональні характеристики, 
кріоконсервування та терапевтичний потенціал сфероїдів, отриманих з первинних культур клітин та клітинних 
ліній, тема асп. Моїсєєва А.І. – Оптимізація режимів кріоконсервування клітинних сфероїдів різних термінів 
культивування. Дотичність наукових інтересів здобувачів та їх керівників підтверджується спільними науковими 
публікаціями.
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Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

Базові потреби дослідника з експериментальних наук – наявність експериментальної бази, доступ до інформації та 
можливість включення до наукового середовища. Інститут має унікальне експериментальне устаткування та 
обладнання, яке використовуються здобувачами при виконанні дисертаційних  робіт. Інститут надає можливість 
користуватися комп’ютерами з доступом до Інтернету, бібліотекою, інтернет-ресурсами, зокрема наукометричними 
базами (Scopus, Web of Science та ін.), інститутськоюї електронною поштою/
В Інституті функціонує кафедра ЮНЕСКО з кріобіології (https://www.cryo.in.ua/unesco), яка допомагає молодим 
вченим Інституту орієнтуватися у сучасних тенденціях світової науки, сприяє стажуванням за кордоном та участі у 
закордонних наукових форумах. Аспіранти залучаються у якості як організаторів, так і доповідачів до проведення 
семінарів та конференцій (приклад – щорічно в Інституті спільно з кафедрою UNESCO проводиться конференція 
молодих вчених з міжнародною участю, на якій усі аспіранти та молоді співробітники мають змогу представити 
результати своїх досліджень перед міжнародною аудиторією). Інститут видає журнал «Проблеми кріобіології і 
кріомедицини / Problems of Cryobiology and Cryomedcine» (включений до Переліку наукових фахових видань 
України у категорії А; індексується у Scopus з 2014 р.), де аспіранти мають можливість публікуватися (за умови 
успішного проходження рецензування) (https://www.cryo.in.ua/journal). 

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Долучення здобувачів до міжнародної академічної спільноти відбувається в межах укладених договорів та 
партнерських зв’язків Інституту. Здобувачі мають змогу брати участь в міжнародних наукових заходах різного рівня, 
де долучаються до обговорення актуальних питань та презентування результатів своїх досліджень науковій 
спільноті. Завдяки міжнародним Travel Award від SLTB,  Society for Cryobiology, Travel Fellowship від ESBB здобувачі 
мали змогу брати особисту участь у різних заходах, зокрема Чабаненко О.О. в CRYO-2018 (Мадрид, Іспанія). 
Здобувачі презентували свої результати на CRYO-2020 (Едмінтон, Канада ), CRYO- 2021 (Чикаго, США), CRYO-2022  
Дублін, Ірландія), 37 th-Annual Meeting A.E.T.E (2021) тощо. Здобувачі регулярно публікуються у міжнародних 
фахових журналах.
Інститут надає можливість аспірантам пройти навчання та наукове стажування в межах системи академічної 
мобільності, що регулюється відповідним Положенням (https://cutt.ly/OVZriEu). Аспірантка Губеня О.С. перебуває 
на стажуванні за програмою OER with Ukraine Digital Project у Ганноверському університеті ім. Лейбніца  (Ганновер, 
Німеччина). Аспірантка Богданюк А.О. брала участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ та проходила 
стажування в Університеті Віго (м. Віго, Іспанія); у компанії Diamond Genetics (м. Вейє, Нідерланди); наразі 
проходить стажування за програмою EID Food RIS Fellowship в Інституті Репродукції Тварин та Харчових 
Досліджень Польської Академії Наук.

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Усі наукові керівники здобувачів є керівниками або відповідальними виконавцями тем НДР Інституту. Результати 
публікуються у провідних фахових журналах України і світу, доповідаються на вітчизняних та міжнародних 
наукових конференціях.
У 2019-2021 рр. реалізовано спільний українсько-болгарський проєкт «Кріобіологічне вивчення стовбурових клітин 
людини» (д.б.н., проф. Петрушко М.П.). Д.б.н., проф. Петренко О.Ю. задіяний у проєкті  ЕС «Visegrad Fund V4RM – 
Bridging the gap between science, education and enterprise in regenerative medicine» (2020-2022) та спільному 
українсько-чеському науково-дослідному проєкті «Кріобіологічний профіль тривимірних сфероїдів мезенхімальних 
стовбурових клітин» (№0121U113738) (2020-2022). В рамках програми міжнародного обміну за темою спільного 
проєкту д.б.н., проф. Петренко О.Ю. перебував в Інституті експериментальної медицини, м.Прага (Чеська 
Республіка) (9.12-15.12.2021 р., 14.06–13.08.2022 р.) з метою проведення лекцій, семінарів, майстер-класів та 
обговорення майбутніх освітніх і дослідницьких двосторонніх програм і проєктів. Д.б.н., проф. Петрушко М.П. 
пройшла стажування в Інституті імунології репродукції Болгарської академії наук (2019, 2021), про що свідчать 
наявні сертифікати. Приклади публікацій внаслідок виконання проєктів наукових керівників аспірантів надано за 
посиланням (https://www.cryo.in.ua/edu; https://cryo.net.ua/xmlui/).

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Серед основних принципів, на яких базується освітньо-науковка діяльність в Інституті, є принцип академічної 
доброчесності (п.14 «»Положення про організацію освітнього процесу в Інституті проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН України» (https://cutt.ly/jVZ01Lp). Політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності учасниками освітнього процесу в Інституті регламентують «Кодексом академічної доброчесності в 
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» (https://cutt.ly/6VZ2pgi) та «Положенням про 
академічну доброчесність в Інституті проблем кріобіології і кріомедицині НАН України» (https://cutt.ly/fVZ9MUf). 
Реалізація політики академічної доброчесності здійснюється через створення системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату, інформування на веб-сайті Інституту про заходи щодо забезпечення принципів та правил 
академічної доброчесності. Наукові керівники аспірантів та НПП проводять інформування здобувачів вищої освіти 
щодо неприпустимості плагіату.
Основним інструментом протидії порушення академічної доброчесності є перевірка праць на плагіат, яка 
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здійснюється за допомогою online-сервісу Unicheck (https://unicheck.com). Функціонує Комісія з питань академічної 
доброчесності (https://www.cryo.in.ua/quality-center). За період дії ОНП фактів порушень академічної доброчесності 
серед аспірантів та НПП виявлено не було.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Положенням про академічну доброчесність (https://cutt.ly/QVZ3kSy) передбачена відповідальність за порушення 
академічної доброчесності НПП і здобувачами вищої освіти. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення 
академічної доброчесності визначається вищезазначеним Положенням і Порядком виявлення та встановлення 
фактів порушення академічної доброчесності, а також розгляду апеляцій на рішення щодо академічної
відповідальності (https://cutt.ly/qVZ3Ltg). В Інституті відбувається перевірка наукових праць здобувачів та їх 
наукових керівників на наявність академічного плагіату у системі UNICHECK, яку здійснює відповідальна особа за 
академічну доброчесність в Інституті, координатор системи. У разі негативного висновку онлайн-сервісу UNICHECK 
робота повертається на доопрацювання. У суперечливих ситуаціях вирішенням питання займається Комісія з 
питань академічної доброчесності (https://www.cryo.in.ua/quality-center). У разі порушення академічної 
доброчесності в Інституті передбачається притягнення НПП до дисциплінарної відповідальності відповідно до 
законодавства і позбавлення можливості керувати науковою роботою аспірантів.
За час дії ОНП в Інституті не виявлено жодного факту порушень академічної доброчесності ні серед здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії, ні серед НПП Інституту.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони: 
[1] імідж Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України як світового лідера галузі та провідної 
установи Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України;
[2] концептуально новий, інноваційний підхід до змісту навчання, спрямований на підвищення рівня якості освіти 
(можливість роботи здобувачів з матеріалами Низькотемпературного банку при ІПКіК НАН України, унікальні 
кріоконсервовані біооб’єкти якого становлять Національне надбання України) і набуття нашими випускниками 
конкурентних переваг на ринку праці;
[3] налагоджені надійні партнерські відносини з установами-лідерами в галузі кріобіології та кріомедицини: King’s 
College London (Велика Британія), Інститут біології та імунології репродукції ім. К. Братанова (Болгарія), Dayu 
Runlong Technology Development (Китай); Міжнародний центр післядипломної освіти Єреванського університету 
(Вірменія), Universidade Vigo (Іспанія);
[4] висококваліфіковане кадрове забезпечення: 100% науково-педагогічних працівників ОНП мають наукові ступені 
та вчені звання. Науковий потенціал Інституту примножують 22 доктори наук та 109 кандидатів наук і докторів 
філософії; низка науковців є членами Європейського та міжнародного товариств низькотемпературної біології, 
Європейської асоціації досліджень раку, членами редколегії журналу «Stem Cell: Advanced Research&Therapy», 
редакційної ради міжнародного журналу «CryoLetters», членами Європейського товариства фізіологів, 
Європейського товариства штучних органів, Всесвітнього товариства з кріобіології та Європейського товариства 
досліджень сну;
[5] постійна участь науково-педагогічних працівників ОНП у регіональних, національних і міжнародних 
конференціях, форумах, семінарах, круглих столах галузі охорони здоров’я;
[6] діяльність на базі Інституту єдиної в світі кафедри UNESCO з кріобіології, професорами якої є, зокрема акад. 
Гольцев А.М., проф. Петренко О.Ю., проф. Бабійчук Л.О., проф. Гордієнко О.І., а також міжнародні фахівці 
(провідні науковці Великої Британії, США, Японії, Іспанії та ін.). 
[7] здобувачі ОНП мають можливість набуття загальних компетентностей на базі Центру гуманітарної освіти НАН 
України (доц., проф. Університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, д-р філософських наук Жеребкін С.В.) та 
Центру наукових досліджень викладання іноземних мов НАН України (проф. кафедри англійської філології 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, д-р. філологічних. наук Солощук Л.В. та ін.).
Слабкі сторони: Слабкими сторонами чинної ОНП є відсутність затвердженого стандарту третього рівня вищої 
освіти зі спеціальності 091 Біологія та відсутність дуальної освіти в межах ОНП.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Для підвищення ефективності процесу навчання здобувачів вищої освіти доцільно зосередити увагу на розвитку 
існуючих прогресивних практик та впровадженні нових освітніх підходів, а саме:
[1]  імплементація новітніх методик педагогічної діяльності, впровадження передових європейських практик 
наукових досліджень;
[2]  подальше розширення застосування проблемно-орієнтованого навчання;
[3]  розвиток дистанційних програм та запровадження змішаного навчання, що поєднуватиме on-line навчання, 
традиційне та самостійне навчання аспірантів;  
[4]  інтенсифікація наукової співпраці з провідними українськими університетами, науковими центрами, урядовими 
структурами; 
[5]  укладання нових договорів про співпрацю з регіональними та міжнародними науковими установами, 
компаніями;
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[6] створення двомовного (український та англійський) контенту для навчальних дисциплін ОНП;
 [7]  впровадження механізму дуальної освіти.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: ПЕТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Дата: 10.10.2022 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Статистичні методи в 
біології та медицині

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВК_3_5_С
татистичні 
методи.pdf

pxqTa2L0HjyMhImj
QvdieQ6t52jBeJcxH1

wrYhlSKM0=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Бібліотека підручників, 
посібників, періодичних видань; 
on-line доступ до інформаційних 
ресурсів з питань біологічної та 
медичної статистики. 
Комп’ютери з відповідним 
програмним забезпеченням. 

Організація та 
проведення 
навчальних занять за 
медико-біологічним 
профілем

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВК_3_4_
Орг та провед навч 

зан за мед-біол 
проф.pdf

0N34/gwWWqNKQ2
HmKxzwJtJfXjJKyz6

cExqmPPV+K38=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Навчально-методичне 
забезпечення освітнього процесу.

Моделювання в 
кріобіології

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВК_3_3_
Моделювання у 
кріобіології.pdf

EQVAPQ7+eafw04Pe
fPdH8oQhrTK5Z9Up

bk2TOcdpwlk=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Бібліотека підручників, 
посібників, періодичних видань; 
on-line доступ до інформаційних 
ресурсів з питань моделювання в 
крібіології.

Методи дослідження в 
кріобіології

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВК_3_2_
Методи 

дослідження в 
кріобіології.pdf

ukIxz+gQGcMy7+fr
WR/pQo8YJbFPn1L

0rnAUsdNDZeQ=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Бібліотека підручників, 
посібників, періодичних видань; 
on-line доступ до електронних 
баз даних

Біоетика навчальна 
дисципліна

Силабус_ВК_3_1_Б
іоетика.pdf

OAf6zkzaDGvt7bTug
l+AjEDIxCns3I0zMB

6iFqBm4YA=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Бібліотека підручників, 
посібників, періодичних видань; 
on-line доступ до інформаційних 
ресурсів з питань біоетики.

Методи кріобіології в 
регенеративній 
медицині

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВК_2_6_
Методи 

кріобіології в 
регенер мед.pdf

I4OL0HnS8Yk0WIIJ
j2ICRS5xHQumogJO

gQnGTaCIttg=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Бібліотека підручників, 
посібників, періодичних видань; 
on-line доступ до інформаційних 
ресурсів з питань кріобіології, 
регенеративної медицини та 
травматології.

Кріобіологічні підходи 
в біотехнології

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВК_2_5_К
ріобіолог_підходи_

біотехнолог.pdf

otLBPd0jgYRI9RNh
Ofb5MiyBsxu5hClL3

yU/oh/cZVk=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Кріозаморожувач. 
Кріопротектори. Набір для 
культивування клітин. 
Мікроскопи

Методи кріобіології в 
репродуктивній 
медицині

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВК_2_4_
Методи 

кріобіології в 
репродукт мед.pdf

aCw4ajpc+qotInh7X
mgSKvsHkA/553V+r

sP6RW2qHHM=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Мікроскопи, обладнання для 
допоміжних репродуктивних 
технологій. Бібліотека 
підручників, посібників, 
періодичних видань; on-line 
доступ до інформаційних ресурсів 
з питань репродуктивних 
технологій.

Кріоветеринарія навчальна 
дисципліна

Силабус_ВК_2_3_К
ріоветеринарія.pdf

VIMS8FMHKralFGw
jA8NV7UoLwZKvCz/

RrozQZYd8ESI=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Бібліотека підручників, 



посібників, періодичних видань; 
on-line доступ до інформаційних 
ресурсів з питань ветеринарії

Основи клініко-
лабораторних 
досліджень в 
гематології

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВК_2_2_
Основи_клініко-
лаб_дослідж.pdf

ymTbpRoGoYF+pv0
UjkRj2EPl//kbzI4I5n

S5OsAsm2U=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Бібліотека підручників, 
посібників, періодичних видань; 
on-line доступ до інформаційних 
ресурсів з питань гематології та 
трансфузіології

Природний та 
штучний гіпобіоз

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВК_2_1_П
риродний та 

штучний 
гіпобіоз.pdf

VbLlnPxKqbgeD18g9
bkR4h/bvROYUvu1rf

W+PojvFU8=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Бібліотека підручників, 
посібників, періодичних видань; 
on-line доступ до електронних 
баз даних.

Проблеми 
низькотемпературного 
зберігання 
нейральних клітин

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВК_1_5_П
роблеми низькотем 

зберіг нейральних 
клітин.pdf

ZR6oYx3Prdn2bgbxP
eqQZ5N1qIJ7hUhJax

OFbnsfX70=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Бібліотека підручників, 
посібників, періодичних видань; 
on-line доступ до електронних 
інформаційних ресурсів з питань 
низькотемпературного 
консервування

Роль кріобіології в 
збереженні 
біологічного 
різноманіття

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВК_1_6_Р
оль_кріобіол 

в_збереж_біол_різ
номан.pdf

QTmI3YxjH6b8QfpD
vTu4w4VkR4AHV96

5ic/NH0Yjcro=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Бібліотека підручників, 
посібників, періодичних видань; 
on-line доступ до електронних 
інформаційних ресурсів з питань 
збереження генетичних ресурсів 
шляхом кріоконсервування та 
депонування у кріобанках

Методи тривалого 
зберігання 
мікроорганізмів

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВК_1_3_
Методи_тривалог
о_зберіг_мікроорга

н.pdf

kT01bb95GhTI0Aarg
kE1t8rC//ukNV+f3a

WVyeAngGQ=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Мікроскопи, посуд для 
мікробіологічних досліджень, 
автоклави. Бібліотека 
підручників, посібників, 
періодичних видань; on-line 
доступ до інформаційних ресурсів 
з питань мікробіології, 
кріоконсервування та 
ліофілізації.

Кріоконсервування 
рослинних об’єктів

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВК_1_2_К
ріоконсерв_рослинн

их_обєктів.pdf

XPIakAkVrgHhNHV
JDIkd+iF8fak6t9TvV

TEYfoz5Mg8=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Бібліотека підручників, 
посібників, періодичних видань; 
on-line доступ до електронних 
баз даних з питань 
кріоконсервування рослинних 
обʼєктів. Кріоапаратура для 
низькотемпературного 
консервування.

Технології 
низькотемпературного 
консервування

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВК_1_1_Т
ехнології 

низькотемп 
консервування.pdf

Hh18hdbvn7bwXQ5
+Pd4O6YH5e+H3/vj

/mvCDqkfl7No=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Бібліотека підручників, 
посібників, періодичних видань; 
on-line доступ до електронних 

Загальні проблеми та 
конкретні підходи до 
кріоконсервування 
клітин і тканин

навчальна 
дисципліна

Силабус_ОК_2_4_З
агальні проблеми 

та конкретні 
підходи.pdf

AGrEuGSj3M/fJelpC
t6bH6xIc4D9fcZjUd7

JFBNYhLI=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Бібліотека підручників, 
посібників, періодичних видань; 
on-line доступ до електронних 
баз даних. Програмний 
заморожувач. Набір посуду для 
проведення кріоконсервування, 
мікроскопи. Сосуди Дюара різної 
ємності.

Проблеми 
кріоконсервування 
крові та її компонентів

навчальна 
дисципліна

Силабус_ОК_2_3_
Проблеми 

кріоконсервування 

T9jgfzB5dXZY6ezQc
qkdg1Bd8tK2fPwTo

WtF3mzdy7k=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Бібліотека підручників, 



крові та її комп.pdf посібників, періодичних видань; 
on-line доступ до електронних 
баз даних. Програмний 
заморожувач. Набір посуду для 
проведення кріоконсервування, 
мікроскопи. Сосуди Дюара різної 
ємності.

Теоретичні основи 
кріобіології

навчальна 
дисципліна

Силабус_ОК_2_2_Т
еоретичні основи 

кріобіології.pdf

64oaBg33UHAjcmf2
GjOfVRTtyPaHj34jS7

asYYMXjZY=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Бібліотека підручників, 
посібників, періодичних видань; 
on-line доступ до електронних 
баз даних.

Кріобіологія в системі 
біологічних наук

навчальна 
дисципліна

Силабус_ОК_2_1_К
ріобіологія_в_сист
емі_біол_наук.pdf

wPT9lFcbcOat/mxik
ubPc0TBy3GOxr9ee

GYB+9kqOmY=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Бібліотека підручників, 
посібників, періодичних видань; 
on-line доступ до електронних 
баз даних.

Педагогічна практика 
в системі вищої освіти

навчальна 
дисципліна

Силабус_ОК1_4_Пе
дагогічна 

практика в 
системі во.pdf

mEhc9lyVGaXkDhso
4U8A05IQJQojdwjo

DdETtjAwM44=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Силабус_ОК 
1_3_Методологія_
та_орг_наук_досл.

pdf

j0abR9l93CuFPGrHx
B6z65F9z6HAFlXOc

CS8hSyzIf8=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Бібліотека підручників, 
посібників, періодичних видань; 
on-line доступ до інформаційних 
ресурсів

Філософія науки та 
культури

навчальна 
дисципліна

Роб_прог_ОК_1_2_
Філософія.pdf

CP/Yr2OB6i8/amAQ
GVWIwm2AaOtdtYg

gDDrWx9ag998=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор.

Іноземна мова 
професійного 
спрямування для 
підготовки аспірантів 
до рівня 
загальноєвропейськог
о стандарту володіння 
мовою С1

навчальна 
дисципліна

Роб_прог_ОК_1_1_
Іноземна мова.pdf

ax/zOMcQvSZ1crkbE
KzJP7RCauhL/jGbu

mMUPANAv6Y=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор.

Низькотемпературні 
банки біологічних 
об’єктів

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВК_1_4_Н
изькотемпературн
_банки_біол_обєк

тів.pdf

gMJMp9jEUfCYg5SY
vGDjcRjkOnlqjLuKY

NbgQAQV1UI=

Доступ до мережі інтернет. 
Мультимедійний проектор. 
Бібліотека підручників, 
посібників, періодичних видань; 
on-line доступ до електронних 
інформаційних ресурсів з питань 
низькотемпературних банків

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

63501 Шпакова 
Наталія 
Михайлівна

пров.н.с. 
в.о. 0,7 ст., 
Основне 
місце 
роботи

Відділ 
кріоцитології

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 

університет ім. 
О.М. Горького, 
рік закінчення: 

1978, 

41 Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень

Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріобіології, 
кріомедицини та 
організації наукових 
досліджень Відповідає 
підпунктам 1, 2, 4, 8, 
19



спеціальність: 
7.04010110 

біохімія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 003389, 

виданий 
16.05.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

БЛ 020838, 
виданий 

21.06.1988, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
002825, 
виданий 

18.11.1996

Ліцензійних умов п. 
38
Автор 210 наукових 
праць
Scopus h-index 3
Google Scholar h-index 
7
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=6602974329 
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
user=5HhER4oAAAAJ
&hl=uk
Член вченої ради 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України; 
Голова освітньо-
наукової секції вченої 
ради Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України; 
Член  секції 
«Кріобіологія» вченої 
ради Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України; 
Член 
робочої/поєктної 
групи ОНП «Біологія» 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України;
Член Українського 
фізіологічного 
товариства; 
Член Українського 
товариства 
кріобіології і 
кріомедицини; 
Член Європейської 
федерації 
біотехнології.
Викладацька 
діяльність у ЗВО 
Національний 
фармацевтичний 
університет, 
факультет 
фармацевтичних 
технологій та 
менеджменту, 
кафедра 
«Біотехнологія», 
навчальна дисципліна 
«Організація та 
планування науково-
дослідної роботи», 
2017-2018 н.р.; 2018-
2019 н.р., 2 і 3 
семестри – для 
здобувачів  другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти 
(спеціальність 162 – 
Біотехнології та 
біоінженерія ОП  
«Промислова 
біотехнологія»); 
навчальна дисципліна 
«Планування та 
організація наукових 
досліджень», 2017-
2018 н.р.; 2 і 3 
семестри – для 
здобувачів  другого 



(магістерського) рівня 
вищої освіти 
(спеціальність 162 – 
Біотехнології та 
біоінженерія ОП  
«Фармацевтична 
біотехнологія»).
Підвищення 
кваліфікації: Курси 
для педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти " Сучасні 
технології викладання 
у вищих  навчальних 
закладах на основі 
психолого-
педагогічних та 
морально-етичних 
аспектів", 60 годин, 
вересень 2022 р.  

199656 Гордієнко 
Ольга 
Іванівна

Завідувач 
відділу, 
Основне 
місце 
роботи

Відділ 
низькотемпера

турного 
консервування

38 Філософія 
науки та 
культури

Жеребкін Сергій 
Васильович, Центр 
гуманітарної освіти 
НАН України, 
Провідний науковий 
співробітник, 
сумісництво, Доктор 
наук зі спеціальності 
«Філософська 
антропологія, 
філософія культури», 
Кваліфікований 
фахівець в галузі 
філософії культури , 
Стаж науково-
педагогічної роболти 
37 років.
Google Scholar h-index 
8
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=ru&user=bi6dkNQA
AAAJ

23667 Ковальов 
Геннадій 
Олександров
ич

учений 
секретар, 
Основне 
місце 
роботи

Керівництво Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність:  
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 051866, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
000873, 
виданий 

31.05.2013

20 Статистичні 
методи в 
біології та 
медицині

Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріомедицини, 
лабораторної 
діагностики, 
статистичних методів 
досліджень Відповідає 
підпунктам 1, 3, 4, 6, 8, 
19, 20 Ліцензійних 
умов п. 38; Автор 98 
наукових праць; 
Scopus h-index 2; 
Google Scholar h-index 
7; 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57190678901

https://scholar.google.c
om.ua/citations?
user=wHmUlaoAAAAJ
&hl=ru
Член Міжнародного 
товариства з 
кріобіології (Society 
for Cryobiology)
Член Харківського 
медичного 
товариства, 
Член товариства 
клінічної 
лабораторної 
діагностики
Експерт МОН України 
з відбору наукових, 



науково-технічних 
робіт та проєктів, які 
фінансуються за 
рахунок зовнішнього 
інструменту допомоги 
Європейського Союзу 
для виконання 
зобов’язань України у 
Рамковій програмі 
Європейського Союзу 
з наукових досліджень 
та інновацій 
«Горизонт 2020»;
Викладач кафедри 
клінічної 
лабораторної 
діагностики 
Харківської медичної 
академії 
післядипломної 
освіти. Дисципліна – 
«клінічна 
лабораторна 
діагностика». 
Головний 
позаштатний 
спеціаліст із клінічної 
лабораторної 
діагностики 
Головного управління 
охорони здоров’я 
Харківської обласної 
державної 
адміністрації.
Курси підвищення 
кваліфікації:
1.Безперервна 
професійна освіта 
(Continuing 
Professional 
Development) A virtual 
event Certificate of 
participation  7 CPD 
Credits (7 hours) 7 
год.United Kingdom, 
London, Royal College 
of Pathologists. 
Wednesday 8th 
September, 2021
2.UK NEQAS Pan-
Disciplinary Digital and 
Interpretive EQA 
Webinar «An Overview 
of Digital & Interpretive 
Pathology» Certificate 
of Attendance 1 
год.United Kingdom 
External Quality 
Assessment Service (UK 
NEQAS), 6th 
September 2021
3.IFCC Live Webinar 
«Metrology and Clinical 
Laboratory» Certificate 
1 день International 
Federation of Clinical 
Chemistry and 
Laboratory Medicine 
(IFCC) August 31,2021
4.IFCC Live Webinar 
«Different Perspectives 
On Laboratory 4.0» 
Certificate1 день 
International 
Federation of Clinical 
Chemistry and 
Laboratory Medicine 
(IFCC) August 24,2021
5. IFCC Live Webinar 
«Quality in Clinical 
Laboratory» 



Certificate1 
деньInternational 
Federation of Clinical 
Chemistry and 
Laboratory Medicine 
(IFCC) June 15,2021
6 .Тематичне 
удосконалення. 
Лабораторна 
діагностика 
гематологічних 
хвороб.  Посвідчення 
до диплому ЛБНХ № 
001878, 0,5 міс. 
Україна, м. Харків. 
Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, 2020 рік.
7. Тематичне 
удосконалення. 
Загальна 
патофізіологія в 
клінічній медицині. 
Посвідчення до 
диплому ЛБНХ № 
001878, 1 міс. Україна, 
м. Харків. Харківська 
медична академія 
післядипломної 
освіти, 2019 рік.
8. Тематичне 
удосконалення. 
Інформаційні медичні 
педагогічні технології 
та принципи 
дистанційної освіти. 
Посвідчення до 
диплому ЛБНХ № 
001878 1 міс. Україна, 
м. Харків. Харківська 
медична академія 
післядипломної 
освіти, 2017 рік.

34514 Божок 
Галина 
Анатоліївна

пров. н. с., 
Основне 
місце 
роботи

Відділ 
кріоендокрино

логії

Диплом 
доктора наук 
ДД 002519, 

виданий 
10.10.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 010811, 
виданий 

01.03.1996, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
004554, 
виданий 

15.12.2005

27 Організація та 
проведення 
навчальних 
занять за 
медико-
біологічним 
профілем

Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріобіології, 
кріомедицини, 
Відповідає підпунктам 
1, 2, 4, 6, 8, 9, 13, 19 
Ліцензійних умов п. 
38; Автор 245 
наукових праць; 
Scopus h-index 4; 
Google Scholar h-index 
8
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=6506348837 
https://scholar.google.c
om/citations?
user=haSpsgYAAAAJ&
hl=ru 
Член кафедри 
ЮНЕСКО з 
кріобіології
Член вченої ради 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України; 
Заст.голови освітньо-
наукової секції вченої 
ради Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України; 
Член  секції 
«Кріобіологія» вченої 
ради Інституту 



проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України; 
Член 
робочої/поєктної 
групи ОНП «Біологія» 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України
Викладач кафедри 
загальної та клінічної 
патології медичного 
факультету 
Харківського 
національного 
університету ім. В.Н. 
Каразіна: Викладання 
курсу «Гістологія, 
цитологія та 
ембріологія» у 
іноземних студентів 
англійською мовою на 
кафедрі загальної та 
клінічної патології
медичного факультету 
Харківського 
національного 
університету ім. В.Н. 
Каразіна, 260 
аудиторних годин, 
2017 – 2021 р
Автор виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й: 1. Курс для 
дистанційного 
навчання «Special 
histology», кафедра 
загальної та клінічної 
патології, медичний 
факультет 
Харківського 
національного 
університету ім. В.Н. 
Каразіна 2. 
Навчально-методичне 
видання для 
викладачів 
Methodological 
Instructions for 
teachers, кафедра 
загальної та клінічної 
патології, медичний 
факультет 
Харківського 
національного 
університету ім. В.Н. 
Каразіна;
Підвищення 
кваліфікації: 1. Курси 
англійської мови, 
Лінгвістичний центр 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 
65 годин, 2018 р.( 
Сертифікат №2018-
19);   2. Курси 
«Організація 



дистанційного 
навчання в закладах 
освіти з 
використанням 
навчальної 
платформи Moodle» 
Сумський державний 
університет, 30 годин, 
2020 р. (Свідоцтво № 
05408289/0464-20); 
3.  Курси для 
педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти "Сучасні 
технології викладання 
у вищих  навчальних 
закладах на основі 
психолого-
педагогічних та 
морально-етичних 
аспектів", 60 годин, 
вересень 2022 р

121268 Чиж Микола 
Олексійович

завідувач 
відділу в.о., 
Основне 
місце 
роботи

Відділ 
експериментал

ьної 
кріомедицини

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет ім. 
В.Н. Каразіна, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
110101 

Лiкувальна 
справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 057019, 

виданий 
10.02.2010, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
000129, 
виданий 

18.06.2018

15 Моделювання 
в кріобіології

Перша кваліфікаційна 
категорія за 
спеціальністю 
«онкологія» від 
25.11.2019
Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріомедицини, 
онкології 
Відповідає підпунктам 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 19, 20 
Ліцензійних умов п. 
38; Автор 175 
наукових праць
Scopus h-index 3; 
Google Scholar h-index 
9
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=3660980470
0&origin=cto 
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=uk&user=ugJ4QOQ
AAAAJ 
Гарант ОНП «222 
Медицина» Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України;
Член вченої ради 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України; 
Член секції 
«Кріомедицина» 
вченої ради Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України;
Член освітньо-
наукової секції 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України, 
Член Харківського 
онкологічного 
товариства
Співавтор виданого 
підручника 
Криохирургия / Н.А. 
Чиж // Основы 
криобиологии и 
криомедицины: 
учебник для студентов 



– биологов и медиков 
/ Под ред. Г.Ф. 
Жегунова, А.О. 
Нардида. – Харьков.: 
2019. – С. 567–607.
Підвищення 
кваліфікації:1. Цикл 
тематичного 
удосконалення 
«Загальна 
патофізіологія в 
клінічній медицині» 
Україна, м. Харків. 
Харківська медична 
академія 
післядипломної освіти 
(1 кредит) ХМАПО ; 2. 
Програма 
«Управління 
охороною здоров’я» 
Україна, м. Харків. 
Харківський 
національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна MF 
4501/00026-21 (8 
кредитів) ХНУ імені 
В.Н. Каразіна (2021); 
3. Курси для 
педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти " Сучасні 
технології викладання 
у вищих  навчальних 
закладах на основі 
психолого-
педагогічних та 
морально-етичних 
аспектів", 60 годин, 
вересень 2022 р.

184017 Нардід Олег 
Анатолійови
ч

Заступник 
директора з 
наукової 
роботи, 
Основне 
місце 
роботи

Керівництво Диплом 
доктора наук 
ДД 001858, 

виданий 
28.03.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ФM 008442, 
виданий 

31.10.1979, 
Атестат 

професора 
12ПP 010117, 

виданий 
22.12.2014, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
064920, 
виданий 

04.07.1990

45 Методи 
дослідження в 
кріобіології

Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріобіології, 
кріомедицини, 
Відповідає підпунктам 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 20 
Ліцензійних умов п. 
38; Автор 343 
наукових праць; 
Scopus h-index 4; 
Google Scholar h-index 
9
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=6603450739   
https://scholar.google.r
u/citations?
hl=ru&user=hEwJxyoA
AAAJ 
Член вченої ради 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України; 
Член секції 
«Кріобіологія» вченої 
ради Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України;
Член освітньо-
наукової секції 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України, 
Член редакційної 
колегії наукового 



журналу «Проблеми 
кріобіології і 
кріомедицини»
Член Проблемної 
комісії Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України;
Член спеціалізованої 
вченої ради 
Д64.242.01 за 
спеціальністю 
кріобіологія і 
кріомедицина 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України.
Автор виданого 
фахового підручника 
«Основы 
криобиологии и 
криомедицины. Під 
ред. Жегунов Г.Ф., 
Нардід О.А., Х., флп 
Бровин АВ, 2019. 616 
с.;

127713 Компанієць 
Антоніна 
Михайлівна

Завідувач 
лабораторії
, Основне 
місце 
роботи

Лабораторія 
кріопротекторі

в

Диплом 
доктора наук 
ДH 002472, 

виданий 
15.05.1996, 

Диплом 
кандидата наук 

MД 010550, 
виданий 

07.05.1980, 
Атестат 

професора 
12ПP 011590, 

виданий 
25.02.2016, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
078222, 
виданий 

07.05.1993

45 Біоетика Кваліфікований 
фахівець в галузі 
гематології, 
трансфузіології, 
кріомедицини 
Відповідає підпунктам 
1, 3,4, 6, 7, 8, 20 
Ліцензійних умов п. 
38; Автор 171 наукових 
праць; Scopus h-index 
3; Google Scholar h-
index 7
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=2293487350
0 
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
user=SnsIAtMAAAAJ&
hl=uk 
Голова комітету з 
біоетики при Інституті 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України
Член  секції 
«Кріомедицина» 
вченої ради Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України
Член спеціалізованої 
вченої ради 
Д64.242.01 за 
спеціальністю 
кріобіологія і 
кріомедицина 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України; Член 
Українського 
товариства 
кріобіологів 
Співавтор виданого 
підручника Основи 
кріобіології і 
кріомедицины. 
Підручник для 
студентів-біологів і 
медиків. Під 
редакцією Г.Ф. 
Жегунова і О.А. 



Нардіда. Харків 2019 . 
52092 Прокопюк 

Володимир 
Юрійович

Старший 
науковий 
співробітни
к 0.8 ст., 
Основне 
місце 
роботи

Відділ 
кріобіохімії

Диплом 
магістра, 

Харківський 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 052732, 

виданий 
27.05.2009, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
000471, 
виданий 

26.10.2012

18 Методи 
кріобіології в 
регенеративній 
медицині

Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріомедицини, 
акушерства та 
гінекології 
Відповідає підпунктам 
1, 2, 4, 19, 20 
Ліцензійних умов п. 
38; Автор 211 
наукових праць; 
Scopus h-index 5
Google Scholar h-index 
9; 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=56964479700

https://scholar.google.c
om.ua/citations?
user=P67s6AUAAAAJ&
hl=ru 
Член Українського 
фізіологічного 
товариства,  Член 
Українського 
товариства 
кріобіології і 
кріомедицини; 
Член Європейської 
федерації 
біотехнології
Перша кваліфікаційна 
категорія за 
спеціальністю 
«акушерство та 
гінекологія» від 
21.06.2016 р.
Підвищення 
кваліфікації: Курси 
для педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти " Сучасні 
технології викладання 
у вищих  навчальних 
закладах на основі 
психолого-
педагогічних та 
морально-етичних 
аспектів", 60 годин, 
вересень 2022 р.

420682 Волкова 
Наталія 
Олександрів
на

пров.н.с., 
Основне 
місце 
роботи

Відділ 
кріопатофізіол

огії та 
імунології

Диплом 
кандидата наук 

ДK 026545, 
виданий 

10.11.2004, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
000858, 
виданий 

31.05.2013

20 Кріобіологічні 
підходи в 
біотехнології

Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріобіології, 
Відповідає підпунктам 
1, 2, 3, 4, 8, 19 
Ліцензійних умов п. 
38
Автор 180 наукових 
праць; Scopus h-index 
6; Google Scholar h-
index 11
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57215214905 
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
user=3jSTLUoAAAAJ&
hl=ru
Член Society of 
Cryobiology,  Член 
Society of Low 
Temperature Biology; 
Співавтор виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 



електронні) або 
монографії 1. Volkova, 
N. A., Yukhta, M. S., 
Pavlovich, E. V., & 
Goltsev, A. N. (2018, 
August). Change in 
functional state of bone 
marrowderived 
mesenchymal stem cells 
after incubation with 
silver nanoparticles. In 
International 
Conference on 
Nanotechnology and
Nanomaterials (pp. 
273-282). Springer, 
Cham. 
2. Volkova N.O., Yukhta 
M.S., Chernyshenko 
L.G., Stepanyuk L.V., 
Sokil L.V., Goltsev, A. 
M The effects of 
nanobiopolymers on 
morphofunctional state 
of cryopreserved 
testicular tissue // 
Nanooptics and 
Photonics, 
Nanochemistry and 
Nanobiotechnology, 
and Their Applications. 
- Springer Proceedings 
in Physics 2021. 
Chapter 19: 287-299. 

420763 Тихвинська 
Ольга 
Олександрів
на

н.с. 0,7 ст. 
в.о., 
Основне 
місце 
роботи

Відділ 
кріобіохімії

Диплом 
кандидата наук 

ДK 058152, 
виданий 

26.11.2020

4 Кріоветеринарі
я

Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріобіології та 
кріофізіології. 
Відповідає підпунктам 
1, 2, 5, 19, 20 
Ліцензійних умов п. 
38; Автор 12 наукових 
праць;  Scopus h-index 
2 , Google Scholar h-
index 1
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57201461661 
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
hl=uk&user=qshAeWcA
AAAJ 
Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи за 
темою 
«Низькотемпературне 
консервування 
стовбурових клітин у 
складі тривимірних 
структур» (2017–2021 
рр.); відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи за 
темою «Вивчення дії 
біорегуляторів 
стовбурових та 
прогеніторних клітин 
на розвиток ішемічно-
реперфузійних 
пошкоджень печінки» 
(2017–2021 рр.)

23667 Ковальов 
Геннадій 
Олександров
ич

учений 
секретар, 
Основне 
місце 
роботи

Керівництво Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

20 Основи 
клініко-
лабораторних 
досліджень в 
гематології

Вища кваліфікаційна 
категорія за 
спеціальністю 
«Клінічна 
лабораторна 
діагностика»  від 
25.06.2016;



спеціальність:  
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 051866, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
000873, 
виданий 

31.05.2013

Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріомедицини, 
лабораторної 
діагностики, 
статистичних методів 
досліджень Відповідає 
підпунктам 1, 3, 4, 6, 8, 
19, 20 Ліцензійних 
умов п. 38; Автор 98 
наукових праць; 
Scopus h-index 2; 
Google Scholar h-index 
7; 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57190678901 
; 
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
user=wHmUlaoAAAAJ
&hl=ru 
Член Міжнародного 
товариства з 
кріобіології (Society 
for Cryobiology)
Член Харківського 
медичного 
товариства, 
Член товариства 
клінічної 
лабораторної 
діагностики
Експерт МОН України 
з відбору наукових, 
науково-технічних 
робіт та проєктів, які 
фінансуються за 
рахунок зовнішнього 
інструменту допомоги 
Європейського Союзу 
для виконання 
зобов’язань України у 
Рамковій програмі 
Європейського Союзу 
з наукових досліджень 
та інновацій 
«Горизонт 2020»;
Викладач кафедри 
клінічної 
лабораторної 
діагностики 
Харківської медичної 
академії 
післядипломної 
освіти. Дисципліна – 
«клінічна 
лабораторна 
діагностика». 
Головний 
позаштатний 
спеціаліст із клінічної 
лабораторної 
діагностики 
Головного управління 
охорони здоров’я 
Харківської обласної 
державної 
адміністрації.
Співавтор виданого 
підручника 1. Острое 
охлаждение человека 
/ Г.А. Ковалев, Г.Ф. 
Жегунов // Основы 
криобиологии и 
криомедицины: 
учебник для студентов 
– биологов и медиков 
/ Под ред. Г.Ф. 
Жегунова, А.О. 
Нардида. – Харьков.: 



ФЛП Бровин А.В., 
2019. – С. 532–548.
2. Отморожение / Г.А. 
Ковалев // Основы 
криобиологии и 
криомедицины: 
учебник для студентов 
– биологов и медиков 
/ Под ред. Г.Ф. 
Жегунова, А.О. 
Нардида. – Харьков.: 
ФЛП Бровин А.В., 
2019. – С. 549–566.
Курси підвищення 
кваліфікації: 
1.Безперервна 
професійна освіта 
(Continuing 
Professional 
Development) A virtual 
event Certificate of 
participation  7 CPD 
Credits (7 hours) 7 
год.United Kingdom, 
London, Royal College 
of Pathologists. 
Wednesday 8th 
September, 2021; 2.UK 
NEQAS Pan-
Disciplinary Digital and 
Interpretive EQA 
Webinar «An Overview 
of Digital & Interpretive 
Pathology» Certificate 
of Attendance 1 
год.United Kingdom 
External Quality 
Assessment Service (UK 
NEQAS), 6th 
September 2021; 
3.IFCC Live Webinar 
«Metrology and Clinical 
Laboratory» Certificate 
1 день International 
Federation of Clinical 
Chemistry and 
Laboratory Medicine 
(IFCC) August 31,2021; 
4.IFCC Live Webinar 
«Different Perspectives 
On Laboratory 4.0» 
Certificate1 день 
International 
Federation of Clinical 
Chemistry and 
Laboratory Medicine 
(IFCC) August 24,2021
5. IFCC Live Webinar 
«Quality in Clinical 
Laboratory» 
Certificate1 
деньInternational 
Federation of Clinical 
Chemistry and 
Laboratory Medicine 
(IFCC) June 15,2021; 6 
.Тематичне 
удосконалення. 
Лабораторна 
діагностика 
гематологічних 
хвороб.  Посвідчення 
до диплому ЛБНХ № 
001878, 0,5 міс. 
Україна, м. Харків. 
Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, 2020 рік.; 7. 
Тематичне 
удосконалення. 



Загальна 
патофізіологія в 
клінічній медицині. 
Посвідчення до 
диплому ЛБНХ № 
001878, 1 міс. Україна, 
м. Харків. Харківська 
медична академія 
післядипломної 
освіти, 2019 рік.
8. Тематичне 
удосконалення. 
Інформаційні медичні 
педагогічні технології 
та принципи 
дистанційної освіти. 
Посвідчення до 
диплому ЛБНХ № 
001878 1 міс. Україна, 
м. Харків. Харківська 
медична академія 
післядипломної 
освіти, 2017 рік.

420634 Шило 
Олександр 
Володимиро
вич

ст.н.с., 
Основне 
місце 
роботи

Відділ 
кріофізіології

45 Природний та 
штучний 
гіпобіоз

Диплом кандидата 
наук зі спеціальності 
«кріобіологія» КН № 
006776, виданий 
19.12.1994 р.
Атестат старшого 
наукового 
співробітника зі 
спеціальності 
«кріобіологія» АС № 
002337, виданий 
07.071.2002 р.
Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріобіології та 
кріофізіології. 
Відповідає підпунктам 
1, 6, 8, 13, 19 
Ліцензійних умов п. 
38
Автор 240 наукових 
праць; Scopus h-index 
3, Google Scholar h-
index 7
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=56604170400

https://scholar.google.c
om/citations?
user=af1ZoJQAAAAJ&h
l=en
Член Українського 
фізіологічного 
товариства; Член 
Українського 
товариства нейронаук
Член Федерації 
Європейських 
нейронаук (FENS); 
Член Європейської 
товариства 
дослідників сну 
(ESRS)
Член Фізіологічного 
суспільства 
об’єднаного 
королівства Великої 
Британії та Північної 
Ірландії (The 
Physiological Society)
Викладання курсу 
«Біологія» на кафедрі 
природничих 
дисциплін Навчально-
наукового інституту 



міжнародної освіти 
Харківського 
Національного 
Університету ім. В.Н. 
Каразіна, 50 
аудиторних годин, 
2018 р
Викладання курсу 
«Біологія» на кафедрі 
природничих 
дисциплін Навчально-
наукового інституту 
міжнародної освіти 
Харківського 
Національного 
Університету ім. В.Н. 
Каразіна, 50 
аудиторних годин, 
2021 р.
Підвищення 
кваліфікації: Курси 
для педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти " Сучасні 
технології викладання 
у вищих  навчальних 
закладах на основі 
психолого-
педагогічних та 
морально-етичних 
аспектів", 60 годин, 
вересень 2022 р

205126 Петрушко 
Марина 
Павлівна

зав. відділу, 
Основне 
місце 
роботи

Відділ 
кріобіології 

системи 
репродукції

Диплом 
доктора наук 
ДД 005708, 

виданий 
15.03.2007, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 006494, 
виданий 

15.11.1994, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
002186, 
виданий 

13.03.2002

31 Методи 
кріобіології в 
репродуктивні
й медицині

Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріобіології, 
Відповідає підпунктам 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 19, 
20 Ліцензійних умов 
п. 38
Автор 205 наукових 
праць; Scopus h-index 
4 ; Google Scholar h-
index 8
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=6508135275 
https://scholar.google.r
u/citations?
hl=ru&pli=1&user=72M
j_cgAAAAJ 
Член  вченої ради 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України, член 
проблемно-експертної 
комісії Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України; Член секції 
«Кріомедицина» 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України, член 
освітньо-наукової 
секції Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України; 
Член Президії 
Української Асоціації 
репродуктивної 
медицини. Член 
ESHRE - Європейської 
асоціації 
репродуктології та 
ембріології. Член 
Болгарської спілки 



ембріологів; Член 
Української спілки 
ембріологів.
Пройшла стажування 
в IVF клініці міста 
Маастріхт 
(Голландія).
Автор глави у 
підручнику: 1. Основы 
криобиологии и 
криомедицины. Під 
ред. Жегунов Г.Ф., 
Нардід О.А., Х., флп 
Бровин АВ, 2019. 616 
с.; 
Співавтор монографії 
Гольцев А.М., 
Петрушко М.П., 
Піняєв В.І. 
Кріоконсервування 
гамет і ембріонів 
людини: життя до 
запитання. Київ, 
Наукова думка, 2020, 
112 с. 
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Курси ГО «Центр 
трансперсональної 
психології» за 
інформаційної 
підтримки 
біологічного 
факультету та 
кафедри психології 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка 
«Створення 
підтримуючого 
середовища в 
освітньому просторі», 
30 годин, листопад 
2021;
2. Курси для 
педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти " Сучасні 
технології викладання 
у вищих  навчальних 
закладах на основі 
психолого-
педагогічних та 
морально-етичних 
аспектів", 60 годин, 
вересень 2022 р

207795 Сукач 
Олександр 
Миколайови
ч

В.о. 
провідного 
наукового 
співробітни
ка, Основне 
місце 
роботи

Відділ 
кріобіохімії

Диплом 
доктора наук 
ДД 006239, 

виданий 
28.02.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 047008, 
виданий 

06.11.1991, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
002160, 
виданий 

26.02.1996

38 Проблеми 
низькотемпера
турного 
зберігання 
нейральних 
клітин

Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріобіології, 
Відповідає підпунктам 
1, 2, 4, 8, 10, 19, 20 
Ліцензійних умов п. 
38
Автор 159 наукових 
праць; Scopus h-index 
5; Google Scholar h-
index 8
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=6601973596 
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
user=J0R1KWkAAAAJ
&hl=uk
Голова Центру 
забезпечення якості 
освітньо-наукової 
діяльності Інституту 



проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України;
Голова проблемно-
експертної комісії 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України;
Заступник голови 
секції «Теоретична 
кріобіологія» 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України, 
Член вченої ради 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України, 
Член освітньо-
наукової секції 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України
Експерт 
«Національного 
фонду досліджень 
України»;  Член 
Society for Cryobiology, 
член Society for Low 
Temperature Biology,   
Член Українського 
товариства  
нейронаук, член 
Європейського 
товариства нейронаук,  
Член Українського 
фізіологічного 
товариства
Викладач 
природничого 
факультету 
Харківського 
національного 
педагогічного 
факультету імені 
Г.С.Сковороди. 2018-
2022 рр.  Курси:  
"Вікова фізіологія", 1 
семестр, "Загальна  
фізіологія", 2 семестр, 
«Фізіологія людини, 
фізичного виховання і 
спорту»  5, 6 семестри, 
«Основи медичних 
знань та допомога у 
невідкладних станах, 
регенерація організму 
і стовбурові клітини» 
3 семестр.  Автор 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й: 1. Іонов І.А., 
Комісова Т.Є.,  
Мамотенко А.В., 



Шаповалов С.О., 
Сукач О.М., 
Теремецька Н.Ф., 
Катеринич О.О.  
Фізіологія вищої 
нервової діяльності 
(ВНД). Навчальний 
посібник для 
студентів вищих 
навчальних закладів 
до лабораторних 
занять  з курсу 
«Фізіологія ВНД», 
Харків, 2017. 142 С.; 2. 
Ионов И.А., Комисова 
Т.Е., Сукач А.Н., 
Шаповалов С.О. 
Современная 
иммунология. Курс 
лекций для студентов 
высших учебных 
заведений (для 
иностранных 
студентов), Харьков, 
2017. –122 С.; 3. Іонов 
І.А., Комісова Т.Є.  
Сукач О.М., 
Катеринич О.О. 
Сучасна імунологія.  
Курс лекцій для 
студентів вищих 
навчальних закладів, 
Харків, 2017. –107 с.
Підвищення 
кваліфікації: 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка 
30 грудня 2020 62а-
33/03 180 годин/6 
кредитів ЕКТС 

207795 Сукач 
Олександр 
Миколайови
ч

В.о. 
провідного 
наукового 
співробітни
ка, Основне 
місце 
роботи

Відділ 
кріобіохімії

Диплом 
доктора наук 
ДД 006239, 

виданий 
28.02.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 047008, 
виданий 

06.11.1991, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
002160, 
виданий 

26.02.1996

38 Педагогічна 
практика в 
системі вищої 
освіти

Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріобіології, 
Відповідає підпунктам 
1, 2, 4, 8, 10, 19, 20 
Ліцензійних умов п. 
38
Автор 159 наукових 
праць
Scopus h-index 5
Google Scholar h-index 
8
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=6601973596 
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
user=J0R1KWkAAAAJ
&hl=uk
Голова Центру 
забезпечення якості 
освітньо-наукової 
діяльності Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України;
Голова проблемно-
експертної комісії 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України; 
Заступник голови 
секції «Теоретична 
кріобіологія» 
Інституту проблем 
кріобіології і 



кріомедицини НАН 
України, 
Член вченої ради 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України, 
Член освітньо-
наукової секції 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України
Експерт 
«Національного 
фонду досліджень 
України»; 
Член Society for 
Cryobiology, член 
Society for Low 
Temperature Biology,  
Член Українського 
товариства  
нейронаук, член 
Європейського 
товариства нейронаук,  
Член Українського 
фізіологічного 
товариства
Викладач 
природничого 
факультету 
Харківського 
національного 
педагогічного 
факультету імені 
Г.С.Сковороди. 2018-
2022 рр.  Курси:  
"Вікова фізіологія", 1 
семестр, "Загальна  
фізіологія", 2 семестр, 
«Фізіологія людини, 
фізичного виховання і 
спорту»  5, 6 семестри, 
«Основи медичних 
знань та допомога у 
невідкладних станах, 
регенерація організму 
і стовбурові клітини» 
3 семестр.  Автор 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й: 1. Іонов І.А., 
Комісова Т.Є.,  
Мамотенко А.В., 
Шаповалов С.О., 
Сукач О.М., 
Теремецька Н.Ф., 
Катеринич О.О.  
Фізіологія вищої 
нервової діяльності 
(ВНД). Навчальний 
посібник для 
студентів вищих 
навчальних закладів 
до лабораторних 
занять  з курсу 
«Фізіологія ВНД», 



Харків, 2017. 142 С.; 2. 
Ионов И.А., Комисова 
Т.Е., Сукач А.Н., 
Шаповалов С.О. 
Современная 
иммунология. Курс 
лекций для студентов 
высших учебных 
заведений (для 
иностранных 
студентов), Харьков, 
2017. –122 С.; 3. Іонов 
І.А., Комісова Т.Є.  
Сукач О.М., 
Катеринич О.О. 
Сучасна імунологія.  
Курс лекцій для 
студентів вищих 
навчальних закладів, 
Харків, 2017. –107 с.

24013 Гольцев 
Анатолій 
Миколайови
ч

Головний 
науковий 
співробітни
к, 
Сумісництв
о

Відділ 
кріопатофізіол

огії та 
імунології

Диплом 
доктора наук 
MД 005609, 

виданий 
17.03.1989, 

Диплом 
кандидата наук 

MД 007420, 
виданий 

25.10.1978, 
Атестат 

професора ПP 
000057, 
виданий 

21.05.1993, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
010615, 

виданий 
12.06.1986

47 Кріобіологія в 
системі 
біологічних 
наук

Високоваліфікований 
фахівець в галузі 
кріобіології, 
кріомедицини, 
онкології та імунології 
Відповідає підпунктам 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 19, 20  
Ліцензійних умов п. 
38
Автор 1097 наукових 
праць
Scopus h-index 9
Google Scholar h-index 
14
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=5622905270
0 
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
user=3jwqCGIAAAAJ&
hl=uk
Голова обласного 
товариства імунологів 
м.Харків
Голова Харківського 
відділення товариства 
клітинних біологів та 
біотехнологів
Зам. голови 
Українського 
товариства клітинних 
біологів та 
біотехнологів
Голова Регіонального 
товариства 
кріобіологів;
Керівник медико-
біологічної секції 
Північно-Східного 
наукового центру 
НАН і МОН України;
Член комітету 
державних премій 
України в галузі науки 
і техніки
Координатор кафедри 
UNESCO 
(Кріобіологія)
Член міжнародного 
товариства SLTB 
(Society for low 
temperature biology)
Член Європейської 
асоціації дослідженя 
раку (Assosiation for 
Cancer Research 
Oncology)
Керівник медико-
біологічної секції 



Північно-Східного 
наукового центру 
НАН і МОН України
Член експертної 
комісії агентства з 
питань науки, 
інформації та 
інформатизації 
України
Член експертної 
комісії з аграрних і 
природознавчих наук
Член комітету 
державних премій 
України в галузі науки 
і техніки
Член науково-
координаційної ради 
СХБН НАН України
Член редакційної 
ради журналу 
«Імунологія та 
алергологія. Наука і 
практика»
Член редакційної 
колегії журналу 
«Проблеми 
безперервної 
медичної освіти та 
науки»
Член експертної 
комісії і редколегії 
журналу 
«Міжнародний 
медичний журнал»
Член редколегії 
журналу «Gavin 
Journal of Stem Cell 
Research and Therapy»  
Голова 
спеціалізованої вченої 
ради Д64.242.01 за 
спеціальністю 
кріобіологія і 
кріомедицина 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України
Член спеціалізованої 
вченої ради 
Д64.564.01 за 
спеціальністю  
ендокринологія 
Інституту проблем 
ендокринної патології  
ім.В.Я.Данилевського 
АМН України 
Співавтор виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії Volkova 
N.A., Yukhta M.S., 
Pavlovich E.V., Goltsev 
A.N. Change in 
Functional State of 
Bone Marrow-Derived 
Mesenchymal Stem
Cells After Incubation 
with Silver 
Nanoparticles // 
Springer Proceedings in 
Physics 
«Nanophotonics, 
Nanooptics, 
Nanobiotechnology, 
and Their Applications» 
(Selected Proceedings 



of the 6th International 
Conference 
Nanotechnology and 
Nanomaterials 
(NANO2018), August 
27-30, 2018, Kyiv, 
Ukraine), Editors: 
Fesenko, Olena, 
Yatsenko, Leonid 
(Eds.), 2019, Pages 273-
282
Строна В.И., Гольцев 
А.Н., Репин Н.В., 
Марченко Л.Н., 
Говоруха Т.П., 
Юрченко Т.Н. Морфо-
функциональные 
особенности 
криоконсервированно
й плаценты. Lambert, 
Academic publishing, 
2018.– 80 с.
Гольцев А.М., 
Петрушко М.П., 
Піняєв В.І. 
Кріоконсервування 
гамет та ембріонів: 
життя до запитання. 
Київ, «Наукова 
думка», 2020. -112 с.

205126 Петрушко 
Марина 
Павлівна

зав. відділу, 
Основне 
місце 
роботи

Відділ 
кріобіології 

системи 
репродукції

Диплом 
доктора наук 
ДД 005708, 

виданий 
15.03.2007, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 006494, 
виданий 

15.11.1994, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
002186, 
виданий 

13.03.2002

31 Роль 
кріобіології в 
збереженні 
біологічного 
різноманіття

Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріобіології, 
Відповідає підпунктам 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 19, 
20 Ліцензійних умов 
п. 38
Автор 205 наукових 
праць; Scopus h-index 
4,  Google Scholar h-
index 8 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=6508135275 
https://scholar.google.r
u/citations?
hl=ru&pli=1&user=72M
j_cgAAAAJ 
Член  вченої ради 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України, член 
проблемно-експертної 
комісії Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України; 
Член секції 
«Кріомедицина» 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України, член 
освітньо-наукової 
секції Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України.
Член Президії 
Української Асоціації 
репродуктивної 
медицини.
Член ESHRE - 
Європейської асоціації 
репродуктології та 
ембріології.
Член Болгарської 
спілки ембріологів
Член Української 



спілки ембріологів.
Пройшла стажування 
в IVF клініці міста 
Маастріхт 
(Голландія).
Автор глави у 
підручнику: 1. Основы 
криобиологии и 
криомедицины. Під 
ред. Жегунов Г.Ф., 
Нардід О.А., Х., флп 
Бровин АВ, 2019. 616 
с.; 
Співавтор монографії 
Гольцев А.М., 
Петрушко М.П., 
Піняєв В.І. 
Кріоконсервування 
гамет і ембріонів 
людини: життя до 
запитання. Київ, 
Наукова думка, 2020, 
112 с.
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Курси ГО «Центр 
трансперсональної 
психології» за 
інформаційної 
підтримки 
біологічного 
факультету та 
кафедри психології 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка 
«Створення 
підтримуючого 
середовища в 
освітньому просторі», 
30 годин, листопад 
2021; 2. Курси для 
педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти " Сучасні 
технології викладання 
у вищих  навчальних 
закладах на основі 
психолого-
педагогічних та 
морально-етичних 
аспектів", 60 годин, 
вересень 2022 р.

90266 Кулєшова 
Лариса 
Георгіївна

Провідний 
науковий 
співробітни
к, Основне 
місце 
роботи

Відділ 
низькотемпера

турного 
консервування

45 Теоретичні 
основи 
кріобіології

Диплом кандидата 
наук зі спеціальності 
«кріобіологія» БЛ 
№011703, виданий 
04.01.1984 р. Диплом 
доктора наук  зі 
спеціальності  
«кріобіологія» ДД 
№00051, виданий 
22.12. 2011 р Атестат 
старшого наукового 
співробітника зі 
спеціальності 
«кріобіологія», СН № 
000994, виданий 
10.05.1994 р. 
Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріобіології. 
Відповідає підпунктам 
1, 2, 6, 8, 19, 20 
Ліцензійних умов п. 
38



Автор 130 наукових 
праць, Google Scholar 
h-index 6 
https://scholar.google.c
om/citations?
hl=uk&user=wr969Mg
AAAAJ,
Член вченої ради 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України; 
Член  секції 
«Кріобіологія» вченої 
ради Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України; 
Член освітньо-
наукової секції вченої 
ради Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України; 
Член 
робочої/поєктної 
групи ОНП «Біологія» 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України.
Вчений секретар 
медико-біолоігічної 
секції Північно-
східного наукового 
центру НАН України.
Підвищення 
кваліфікації:
1. «Експерт з 
акредитації освітніх 
програм», 12 годин 
(Сертифікат від 26.12. 
2020 р)
2. Курси для 
педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти "Сучасні 
технології викладання 
у вищих  навчальних 
закладах на основі 
психолого-
педагогічних та 
морально-етичних 
аспектів", 60 годин, 
вересень 2022 р.

116009 Бабійчук 
Любов 
Олександрів
на

Завідувач 
відділу, 
Основне 
місце 
роботи

Відділ 
кріоцитології

45 Проблеми 
кріоконсервува
ння крові та її 
компонентів

Диплом кандидата 
наук зі спеціальності 
«Кріобіологія» БЛ № 
014653 виданий 
07.08.1985 р. Диплом 
доктора наук зі 
спеціальності 
«Кріобіологія» 
виданий 09.04.2003 р. 
Атестат старшого 
наукового 
співробітника зі 
спеціальності 
«Кріобіологія» АС № 
004389 виданий 
03.06.2005 р. Атестат 
професора зі 
спеціальності 
«Кріобіологія» 12ПР 
№ 006949 Виданий 
01.07.2011 р.



Відповідає підпунктам 
1,2, 3,5,6,7,8,19,20 
Ліцензійних умов п. 
38
Автор 255 наукових 
праць
Scopus h-index 3 
Google Scholar h-index 
8 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=8216591900  
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
user=adG6dmoAAAAJ
&hl=uk&oi=sra. 
Професор кафедри 
UNESCO
Член вченої ради 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України, 
Заст. голови 
проблемної комісії 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України; 
Член секції 
«Кріобіологія» вченої 
ради Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України;
Член освітньо-
наукової секції 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України, 
Член редакційної 
колегії наукового 
фахового видання 
«Гематологія. 
Трансфузіологія. 
Східна Европа»
Член Українського 
товариства 
кріобіології 
Член Українського 
товариства клітинна 
біологія
Голова Державної 
екзаменаційної комісії 
біологічного 
факультету (кафедри 
біохімії, фізіології 
людини та тварин, 
фізіології рослин та 
біотехнології) 
Харківського 
Національного 
університету ім. В.Н. 
Каразіна;
Член спеціалізованої 
вченої ради 
Д64.242.01 за 
спеціальністю 
кріобіологія і 
кріомедицина 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
Україн
Підвищення 
кваліфікації:
Курси для 
педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників закладів 



вищої освіти "Сучасні 
технології викладання 
у вищих  навчальних 
закладах на основі 
психолого-
педагогічних та 
морально-етичних 
аспектів", 60 годин, 
вересень 2022 р.

199656 Гордієнко 
Ольга 
Іванівна

Завідувач 
відділу, 
Основне 
місце 
роботи

Відділ 
низькотемпера

турного 
консервування

38 Теоретичні 
основи 
кріобіології

Диплом кандидата 
наук зі спеціальності 
«кріобіологія» БЛ 
№012342, виданий 
06.06.1984 р, Диплом 
доктора наук  зі 
спеціальності 
«біофізика» ДД 
№004487, виданий 
30.07.2005 р, Атестат 
старшого наукового 
співробітника СН 
№001115, виданий 
20.06.1994 р. , Атестат 
професора зі 
спеціальності«кріобіо
логія» 
12ПР№008606, 
виданий 28.03.2013 р.
Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріобіології. 
Відповідає підпунктам 
1, 2, 4, 6, 8, 9, 13, 19, 20  
Ліцензійних умов п. 
38
Автор 145 наукових 
праць
Scopus h-index 4
Google Scholar h-index 
7
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=5629768780
0 
https://scholar.google.c
o.uk/citations?
hl=ru&pli=1&user=1TT
q5ioAAAAJ
Гарант ОНП 
«Біологія» Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України;
Член вченої ради 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України; 
Голова секції 
«Кріобіологія» вченої 
ради Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України;
Член освітньо-
наукової секції 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України, 
Заст. головного 
редактора журналу 
«Проблеми 
кріобіології і 
кріомедицини» 
(Інститут проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України) :
Член редколегії 
журналу 



«Біофізичний вісник» 
(Харківський 
національний 
університет імені 
Каразіна);
Член Проблемної 
комісії Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України;
Член спеціалізованої 
вченої ради 
Д64.242.01 за 
спеціальністю 
кріобіологія і 
кріомедицина 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.051.13 за 
спеціальністю 
біофізика 
(Харківський 
національний 
університет імені 
Каразіна)
Підвищення 
кваліфікації: Курси 
для педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти "Сучасні 
технології викладання 
у вищих  навчальних 
закладах на основі 
психолого-
педагогічних та 
морально-етичних 
аспектів", 60 годин, 
вересень 2022 р.
Стаж 48 років.

420825 Пахомов 
Олександр 
Віталійович

ст.н.с. 0,75 
ст., 
Основне 
місце 
роботи

Відділ 
кріоендокрино

логії

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
університет ім. 
В.Н. Каразіна, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
070403 

Біохімія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 052085, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
000036, 
виданий 

26.06.2017

18 Загальні 
проблеми та 
конкретні 
підходи до 
кріоконсервува
ння клітин і 
тканин

Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріобіології, 
Відповідає підпунктам  
1, 3, 5, 8, 13, 20 
Ліцензійних умов п. 
38, Автор 70 наукових 
праць, Scopus h-index 
3, Google Scholar h-
index 4, 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=36915521900,
https://scholar.google.c
om/citations?
user=q85jbzEAAAAJ&h
l=ru
Член секції 
«Кріобіологія» вченої 
ради Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України, 
Викладацька 
діяльність у 
Харківському 
національному 
університеті імені В.Н. 
Каразіна, кафедра 
біологічної хімії 
медичного 
факультету, курс 
Біохімія (2й рік, 3й, 4й 
семестри) 2016–2017 



рр.;  Біохімія і 
біоорганічна хімія (2й 
рік, 3й, 4й семестри), 
2017-2022 рр.; у 
Приватному 
навчальному закладі 
«Харківський 
міжнародний 
медичний 
університет», курс 
Біохімія і біоорганічна 
хімія (2й рік, 3й, 4й 
семестри), 2019–2021 
рр.
Підвищення 
кваліфікації: Курси 
«Використання 
безкоштовних 
онлайн-ресурсів для 
організації 
навчального процесу в 
дистанційній формі»,  
30 годин, Сумський 
державний 
університет, червень 
2020 р. (СП № 
05408289/0750-20).

100315 Осецький 
Олександр 
Іванович

Провідний 
науковий 
співробітни
к, Основне 
місце 
роботи

Лабораторія 
кріопротекторі

в

Диплом 
доктора наук 
ДД 000101, 

виданий 
26.03.1998, 

Диплом 
кандидата наук 

ФM 001339, 
виданий 

30.09.1975, 
Атестат 

професора 
12ПP 004416, 

виданий 
19.10.2006

45 Технології 
низькотемпера
турного 
консервування

Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріобіології, 
кріогенної техніки 
Відповідає підпунктам 
1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 20 
Ліцензійних умов п. 
38, Автор 325 
наукових праць, 
Scopus h-index 5, 
Google Scholar h-index 
10
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=2686807750
0 
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
user=7F6SyzkAAAAJ&
hl=ru
Член вченої ради 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України;
Член секції 
«Кріобіологія» вченої 
ради Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України; 
Член спеціалізованої 
вченої ради 
Д64.242.01 за 
спеціальністю 
кріобіологія і 
кріомедицина 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України
Викладач кафедри 
біотехнології та 
біофізики НТУ «ХПІ», 
курс лекцій по 
«Кріогенні технології 
в біології та 
медицині», з 2000 
року по 2 семестри 
кожен рік. 
Науковий консультант 
ООО «Харківський 
завод промислових 



технологій»; науковий 
консультант Торгово-
промислового 
комплексу «Україна», 
м. Баку, Азербайджан;  
Підвищення 
кваліфікації: курси 
для педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти "Сучасні 
технології викладання 
у вищих  навчальних 
закладах на основі 
психолого-
педагогічних та 
морально-етичних 
аспектів", 60 годин, 
вересень 2022 р.

420754 Шевченко 
Надія 
Олександрів
на

завідувач 
в.о., 
Основне 
місце 
роботи

Відділ 
холодової 
адаптації 

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

070402 
Біологія

20 Кріоконсервув
ання 
рослинних 
об’єктів

Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріобіології, 
Відповідає підпунктам 
1, 3, 8, 9, 20 
Ліцензійних умов п. 
38, Автор 87 наукових 
праць, Scopus h-index 
1 , Google Scholar h-
index 6, 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57190677453 
, 
https://scholar.google.c
om/citations?
user=LrDVqvwAAAAJ&
hl=ru&oi=ao 
Член редакційної 
колегії міжвідомчого 
тематичного 
наукового збірника 
«Овочівництво і 
баштанництво» 
Інституту 
овочівництва і 
баштанництва НААН. 
Експерт комплексного 
прогнозно-
аналітичного 
дослідження з 
формування 
пропозицій щодо 
тематики 
фундаментальних та 
прикладних 
досліджень у рамках 
пріоритетних 
напрямів наукової, 
науково-технічної та 
інноваційної 
діяльності в Україні, 
яке проводиться на 
виконання 
розпорядження 
Президії НАН України 
№ 370 від 18.07.2021р
Підвищення 
кваліфікації:
1.Курси International 
experience in the field 
of publishing. 
Successful publications 
in Scopus and Web of 
Science, 30 годин, 
11.02.2022р.;  2.Курси 
для педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти " Сучасні 
технології викладання 
у вищих  навчальних 



закладах на основі 
психолого-
педагогічних та 
морально-етичних 
аспектів", 60 годин, 
вересень 2022 р

74599 Висеканцев 
Ігор 
Павлович

Завідувач 
відділу, 
Основне 
місце 
роботи

Відділ  
кріомікробіоло

гії

Диплом 
кандидата наук 

MД 018807, 
виданий 

26.10.1983, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
000992, 
виданий 

25.04.1994

46 Методи 
тривалого 
зберігання 
мікроорганізмі
в

Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріобіології, 
кріомедицини, 
мікробіології 
Відповідає підпунктам 
1, 2, 3, 4, 6, 8, 19, 20 
Ліцензійних умов п. 
38, Автор 243 
наукових праць, 
Scopus h-index 2, 
Google Scholar h-index 
7
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=6602812521 
https://scholar.google.c
om/citations?
user=WlQv97QAAAAJ
&hl=th 
Член Українського 
біохімічного 
товариства, Член 
Українського 
товариства імунологів 
та алергологів
Сертифікат лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«бактеріологія» № 
1528 від 18.07.2018 р.
Сертифікати: 1)GCP 
(ICH GCP E6 (R2)). 
Legal and Regulatory 
requirements and 
Ethical Aspects of 
Clinical Trial 
Conducting, ДП 
«Державний 
експертний центр 
МОЗ України», НФаУ, 
м. Харків 2017 №075 
від 16.12.2017 (8)
2) Good Clinical 
Practice: A Review of 
ICH E6, Revision 2 
Changes for Site 
Personnel Working on 
Clinical Research 
Studies (Version date 
01-Febuary 2017), 
Syneos Health 2018 
Certificate from 21st 
May 2018 (8)
3) IATA, Infectious 
Substances and Dry Ice 
(2018), Syneos Health 
2018 Certificate from 
30th May 2018 (8)
4) Good Clinical 
Practice: A Refresher 
Course for all Site 
Personnel Working on 
Clinical Research 
Studies (including ICH 
E6, Revision 2 
Changes). Version 2, 
March 2017, Syneos 
Health 2018 Certificate 
from 31st May 2018 (8)
Підвищення 
кваліфікації: 1) 
Клінічна 
патофізіологія, ТУ, 



Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, м. Харків 2016 
Посвідчення до 
диплому Я № 870333 
(1 місяць); 2) 
Бактеріологія, ПАЦ, 
Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, м. Харків 2018 
№5192 від 14.12.2018 
(1 місяць); 3) 
Бактеріологія, 
атестація на 
підтвердження звання 
лікаря-спеціаліста, 
Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, м. Харків 2018 
№1528 від 18.07.2018 
(1 місяць) ; 4)Клінічна 
патофізіологія, 
Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, м. Харків 2019 
Посвідчення до 
диплому Я № 870333 
(1 місяць)

55000 Прокопюк 
Ольга 
Степанівна

заступник 
директора з 
н.р., 
Основне 
місце 
роботи

Керівництво Диплом 
доктора наук 
ДД 003476, 

виданий 
26.06.2014, 

Атестат 
професора 

12ПP 011591, 
виданий 

25.02.2016, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
002148, 
виданий 

13.03.2002

30 Низькотемпера
турні банки 
біологічних 
об’єктів

Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріомедицини, 
акушерства та 
гінекології Відповідає 
підпунктам 1, 4, 7, 8, 9, 
10, 19, 20 Ліцензійних 
умов п. 38; Автор 267 
наукових праць; 
Scopus h-index 3; 
Google Scholar h-index 
9
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=5530823810
0 
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
user=y4P8-
BcAAAAJ&hl=ru 
Член вченої ради 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України, 
Член секції 
«Кріомедицина» 
вченої ради Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України;
Член експертної групи 
МОН України з 
атестації закладів, що 
проводять наукову, 
інноваційну та 
освітню діяльність;
Член асоціації 
акушерів-гінекологів, 
Член наукового 
товариства 
кріобіологів і 
кріомедиків
Член спеціалізованої 
вченої ради 
Д64.242.01 за 
спеціальністю 



кріобіологія і 
кріомедицина 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України
Член редакційної 
колегії журналу „ 
Проблеми 
кріобіології” Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України.
Науковий керівник 
міжнародних 
науковиїх проектів 
«Генетична 
модифікація і 
довгострокове 
зберігання 
мезенхімальних 
стовбурових клітин 
плаценти для 
використання в 
клінічній практиці» в 
рамках міжнародного 
співробітництва з 
Медичним 
Університетом м. 
Гановера (Німеччина)  
та 
„Нейропротекторний 
потенціал 
кріоконсервованих 
плацентарних 
мезенхімальних 
стовбурових клітин, 
екстракту, сироватки 
кордової крові при 
ураженнях спинного 
мозку” з інститутом 
нейробіології 
Словацької академії 
наук.
Курси для 
педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти " Сучасні 
технології викладання 
у вищих  навчальних 
закладах на основі 
психолого-
педагогічних та 
морально-етичних 
аспектів", 60 годин, 
вересень 2022 р

29406 Петренко 
Олександр 
Юрійович

Директор, 
Основне 
місце 
роботи

Керівництво Диплом 
доктора наук 
ДH 000760, 

виданий 
22.12.1993, 

Диплом 
кандидата наук 

БЛ 014021, 
виданий 

25.09.1984, 
Атестат 

професора 
ПPAP 001605, 

виданий 
25.12.1997

45 Загальні 
проблеми та 
конкретні 
підходи до 
кріоконсервува
ння клітин і 
тканин

Кваліфікований 
фахівець в галузі 
кріобіології, 
кріомедицини, 
Відповідає підпунктам 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 19, 20 Ліцензійних 
умов п. 38, Автор 522 
наукових праць, 
Scopus h-index 18, 
Google Scholar h-index 
23
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=7103293574 
https://scholar.google.c
om/citations?
user=gaSHIwMAAAAJ
&hl=uk
Голова вченої ради 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 



України, 
Член секції 
«Кріобіологія» вченої 
ради Інституту 
проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України;
Член експертної ради 
Національного фонду 
досліджень України
Член Українського 
біохімічного 
товариства, 
Член Українського 
товариства 
кріобіології і 
кріомедицини; 
Член міжнародного 
товариства Society of 
Cryobiology, Society of 
Low Temperature 
Biology.
Член редколегії 
журналу «CRYO-
letters», 
Великобританія, 
Член редколегії 
журналу «Проблеми 
кріобіології і 
кріомедицини», 
Україна, Член 
редколегії журналу 
«Scientific Annals of 
the “Alexandru Ioan 
Cuza” University of Iasi, 
Румунія
Член редколегії 
журналу «Oxidants 
and Antioxidants In 
Medical Science», 
Туреччина;
Член спеціалізованої 
вченої ради 
Д64.242.01 за 
спеціальністю 
кріобіологія і 
кріомедицина 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини НАН 
України
Підвищення 
кваліфікації: Курси 
для педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників закладів 
вищої освіти " Сучасні 
технології викладання 
у вищих  навчальних 
закладах на основі 
психолого-
педагогічних та 
морально-етичних 
аспектів", 60 годин, 
вересень 2022 р.

34718 Солощук 
Людмила 
Василівна

професор, 
Сумісництв
о

кафедра 
іноземних мов

Диплом 
доктора наук 
ДД 007978, 

виданий 
10.02.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 036101, 
виданий 

08.05.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000415, 
виданий 

24.02.1995, 

41 Іноземна мова 
професійного 
спрямування 
для підготовки 
аспірантів до 
рівня 
загальноєвроп
ейського 
стандарту 
володіння 
мовою С1

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



Атестат 
професора 

12ПP 010966, 
виданий 

29.09.2015
 

 
  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 4. Вміти 
розробляти та 
досліджувати 
математичні і 
комп’ютерні моделі 
процесів, що 
відбуваються на 
етапах 
низькотемператур
ного консервування 
біологічних систем, 
ефективно 
використовувати 
їх для 
прогнозування 
ступеня 
кріопошкоджень 
біологічних 
об’єктів при 
кріоконсервуванні 
за різними 
режимами, 
створення 
ефективних 
режимів 
кріоконсервування 
конкретних 
об’єктів.

Теоретичні основи 
кріобіології

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота, 
залік

Усний контроль (основне 
запитання, додаткові та 
допоміжні запитання); 
індивідуальне, фронтальне і 
комбіноване опитування; 
тестовий контроль; 
письмовий контроль; 
контроль практичних 
навичок, залік.

ПРН 10. Вміти 
аналізувати 
сучасні тенденції 
розвитку в галузі 
кріобіології та 
суміжних з нею 
наук і визначати 
пріоритетність 
напрямків 
пошукових 
досліджень. 
Розробляти та 
реалізовувати 
наукові та/або 
інноваційні 
проекти, які дають 
можливість 
переосмислити 
наявне та 
створити нове 
цілісне знання 
та/або 
практичний 
результат. 
Розв’язувати 
важливі 

Філософія науки та 
культури

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота.

Написання рефератів, 
співбесіди за 
першоджерелами, іспит

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота.

Тестові завдання (у тому 
числі й комп’ютерні), усне 
опитування, комбіноване 
опитування; розв’язування 
ситуаційних задач, контроль 
практичних навичок, іспит.

Кріобіологія в системі 
біологічних наук

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота.

Усний контроль (основне 
запитання, додаткові та 
допоміжні запитання); 
індивідуальне, фронтальне і 
комбіноване опитування; 
тестовий контроль; 
письмовий контроль; 
контроль практичних 
навичок, залік.

Теоретичні основи 
кріобіології

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота.

Усний контроль (основне 
запитання, додаткові та 
допоміжні запитання); 
індивідуальне, фронтальне і 
комбіноване опитування; 



теоретичні та 
практичні 
проблеми 
кріобіології з 
дотриманням норм 
академічної етики і 
врахуванням 
соціальних, 
економічних, 
екологічних та 
правових аспектів.

тестовий контроль; 
письмовий контроль; 
контроль практичних 
навичок, залік

Загальні проблеми та 
конкретні підходи до 
кріоконсервування 
клітин і тканин

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота.

Усний контроль (основне 
запитання, додаткові та 
допоміжні запитання); 
індивідуальне, фронтальне і 
комбіноване опитування; 
тестовий контроль; 
письмовий контроль; 
контроль практичних 
навичок, залік

ПРН 9. Знати  та 
розуміти 
теоретичні 
підстави 
вирішення науково-
практичних задач 
у сфері кріобіології, 
вміти 
формулювати 
конкретну 
пошукову та 
експериментальну 
задачу, обирати 
адекватну панель 
методів 
досліджень.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота.

Тестові завдання (у тому 
числі й комп’ютерні), усне 
опитування, комбіноване 
опитування; розв’язування 
ситуаційних задач, контроль 
практичних навичок, іспит.

Загальні проблеми та 
конкретні підходи до 
кріоконсервування 
клітин і тканин

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота.

Усний контроль (основне 
запитання, додаткові та 
допоміжні запитання); 
індивідуальне, фронтальне і 
комбіноване опитування; 
тестовий контроль; 
письмовий контроль; 
контроль практичних 
навичок, залік.

ПРН 8. Вміти 
проводити 
критичний аналіз 
різних 
інформаційних 
джерел конкретних 
освітніх, наукових 
та професійних 
текстів у сфері 
обраної 
спеціальності; 
вміти виявляти 
теоретичні та 
практичні 
проблеми, а також 
дискусійні питання 
в конкретних 
освітніх, наукових 
та професійних 
текстах у сфері 
кріобіології. Вміти 
критично 
сприймати та 
аналізувати чужі 
думки та ідеї, 
шукати власні 
шляхи вирішення 
проблеми.

Теоретичні основи 
кріобіології

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота.

Усний контроль (основне 
запитання, додаткові та 
допоміжні запитання); 
індивідуальне, фронтальне і 
комбіноване опитування; 
тестовий контроль; 
письмовий контроль; 
контроль практичних 
навичок, залік.

Кріобіологія в системі 
біологічних наук

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота.

Усний контроль (основне 
запитання, додаткові та 
допоміжні запитання); 
індивідуальне, фронтальне і 
комбіноване опитування; 
тестовий контроль; 
письмовий контроль; 
контроль практичних 
навичок, залік.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота.

Тестові завдання (у тому 
числі й комп’ютерні), усне 
опитування, комбіноване 
опитування; розв’язування 
ситуаційних задач, контроль 
практичних навичок, іспит.

Філософія науки та 
культури

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота.

Написання рефератів; 
співбесіди за 
першоджерелами, іспит.

ПРН 7. Знати 
зміст і порядок 
розрахунків 
основних кількісних 
наукометричних 
показників 
ефективності 
наукової діяльності 
(індекс цитування, 
індекс Гірша (h-
індекс), імпакт-
фактор (ІФ, або 
ІF)); вміти 
працювати з 
сучасними 
бібліографічними і 
реферативними 
базами даних, а 

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота.

Тестові завдання (у тому 
числі й комп’ютерні), усне 
опитування, комбіноване 
опитування; розв’язування 
ситуаційних задач, контроль 
практичних навичок, іспит.

Іноземна мова 
професійного 
спрямування для 
підготовки аспірантів 
до рівня 
загальноєвропейськог
о стандарту володіння 
мовою С1

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.

Поточне  (за лекціями) та 
підсумкове тестування;  
ведення термінологічного 
словника; виконання 
модульної контрольної 
роботи, іспит.



також 
наукометричними 
платформами 
(наприклад, Sсорus, 
Web оf Sсіеnсе, 
Index Copernicus, 
Wеb оf Knowledge, 
РubМеd, 
Маthеmatics, 
Sрrіngеr, Аgrіs, 
GeoRef та ін.); 
знати правила 
оформлення прав 
на інтелектуальну 
власність; основи 
патентознавства; 
систему 
патентної 
інформації та 
патентну 
документацію; 
вміти оформляти 
заявки на 
патенти; 
використовувати 
патентну 
інформацію під час 
обґрунтування 
теми досліджень; 
проводити 
патентний пошук.

ПРН 6. Знати і 
вміти 
використовувати 
сучасні 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології, 
комп’ютерні засоби 
та програми, 
здійснювати 
пошук, оброблення 
та аналіз 
інформації під час 
проведення 
наукових 
досліджень та у 
педагогічній 
практиці.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота

Тестові завдання (у тому 
числі й комп’ютерні), усне 
опитування, комбіноване 
опитування; розв’язування 
ситуаційних задач, контроль 
практичних навичок, іспит

Педагогічна практика 
в системі вищої освіти

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота

«Звіт про проходження 
педагогічної практики», що 
має відомості про 
виконання всіх розділів 
програми практики у 
відповідності до плану 
проходження педагогічної 
практики, підписаний і 
оцінений керівником 
практики. Щоденник 
практики

ПРН 5. Вміти 
планувати і 
виконувати 
експериментальні 
та/або теоретичні 
дослідження з 
кріобіології з 
використанням 
сучасного 
інструментарію, 
критично 
аналізувати 
результати 
власних досліджень 
і результати інших 
дослідників, вміти 
працювати з 
різними 
джерелами, 
знаходити, 
обробляти, 
аналізувати та 
синтезувати 
отриману 
інформацію у 
контексті всього 
комплексу сучасних 
знань з кріобіології.

Теоретичні основи 
кріобіології

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота

Усний контроль (основне 
запитання, додаткові та 
допоміжні запитання); 
індивідуальне, фронтальне і 
комбіноване опитування; 
тестовий контроль; 
письмовий контроль; 
контроль практичних 
навичок, залік.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота

Тестові завдання (у тому 
числі й комп’ютерні), усне 
опитування, комбіноване 
опитування; розв’язування 
ситуаційних задач, контроль 
практичних навичок , іспит

Кріобіологія в системі 
біологічних наук

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота

Усний контроль (основне 
запитання, додаткові та 
допоміжні запитання); 
індивідуальне, фронтальне і 
комбіноване опитування; 
тестовий контроль; 
письмовий контроль; 
контроль практичних 
навичок, залік.

Проблеми 
кріоконсервування 

Лекції, 
семінарські/практичні 

Усний контроль (основне 
запитання, додаткові та 



крові та її компонентів заняття, самостійна робота допоміжні запитання); 
індивідуальне, фронтальне і 
комбіноване опитування; 
тестовий контроль; 
письмовий контроль; 
контроль практичних 
навичок, залік

Філософія науки та 
культури

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота

Написання рефератів, 
співбесіди за 
першоджерелами, іспит.

ПРН 3. Знати 
теорію та 
методологію 
системного 
аналізу; завдання 
та принципи 
системного 
підходу, етапи 
застосування 
системного підходу 
під час дослідження 
процесів і систем; 
вміти 
використовувати 
принципи 
системного підходу 
при вирішенні 
наукових завдань; 
реалізовувати 
методологію 
системного аналізу 
в сфері кріобіології.

Філософія науки та 
культури

Лекції, семінарські заняття, 
самостійна робота

Написання рефератів, 
співбесіда за 
першоджерелами, іспит.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота

Тестові завдання (у тому 
числі й комп’ютерні), усне 
опитування, комбіноване 
опитування; розв’язування 
ситуаційних задач, контроль 
практичних навичок , іспит.

ПРН 11. Знати 
основні принципи і 
методичні підходи 
визначення 
збереженості та 
життєздатності 
біооб’єктів різного 
рівня організації. 
Вміти 
обґрунтовано 
обирати панель 
методів 
визначення 
структурно-
метаболічного 
стану біооб’єкту, 
виходячи з його 
особливостей, 
спрямованості та 
цілей 
експерименту. 
Володіти основами 
біофізичних, 
біохімічних, 
цитологічних 
методів.

Загальні проблеми та 
конкретні підходи до 
кріоконсервування 
клітин і тканин

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота

Усний контроль (основне 
запитання, додаткові та 
допоміжні запитання); 
індивідуальне, фронтальне і 
комбіноване опитування; 
тестовий контроль; 
письмовий контроль; 
контроль практичних 
навичок, залік.

ПРН 2. Вільно 
презентувати та 
обговорювати 
результати 
досліджень, наукові 
та прикладні 
проблеми 
кріобіології 
державною та 
іноземною мовами; 
розуміти та 
спілкуватися в 
іншомовному 
науковому і 
професійному 
середовищі, 
зокрема в 
діалоговому 
режимі, з метою 

Іноземна мова 
професійного 
спрямування для 
підготовки аспірантів 
до рівня 
загальноєвропейськог
о стандарту володіння 
мовою С1

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота.

Написання тесту за 
лекціями, ведення 
термінологічного словника,  
виконання поточних тестів, 
виконання модульних 
контрольних робіт, іспит.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота.

Тестові завдання (у тому 
числі й комп’ютерні), усне 
опитування, комбіноване 
опитування; розв’язування 
ситуаційних задач, контроль 
практичних навичок , іспит



обговорення 
дискусійних питань 
та результатів 
дослідження, 
розуміти 
іншомовні наукові 
та професійні 
тексти, 
кваліфіковано 
відображати 
результати 
досліджень у 
наукових 
публікаціях у 
наукових виданнях.

ПРН 1. Мати 
концептуальні та 
методологічні 
знання з 
кріобіології і у 
суміжних галузях 
(фізики, біофізики, 
біохімії, фізіології), 
а також 
дослідницькі 
навички, достатні 
для проведення 
наукових і 
прикладних 
досліджень на рівні 
світових досягнень 
у кріобіології, 
отримання нових 
знань та/або 
здійснення 
інновацій.

Кріобіологія в системі 
біологічних наук

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота

Усний контроль (основне 
запитання, додаткові та 
допоміжні запитання); 
індивідуальне, фронтальне і 
комбіноване опитування; 
тестовий контроль; 
письмовий контроль; 
контроль практичних 
навичок, залік.

Теоретичні основи 
кріобіології

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота

Усний контроль (основне 
запитання, додаткові та 
допоміжні запитання); 
індивідуальне, фронтальне і 
комбіноване опитування; 
тестовий контроль; 
письмовий контроль; 
контроль практичних 
навичок, залік.

Проблеми 
кріоконсервування 
крові та її компонентів

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота

Усний контроль (основне 
запитання, додаткові та 
допоміжні запитання); 
індивідуальне, фронтальне і 
комбіноване опитування; 
тестовий контроль; 
письмовий контроль; 
контроль практичних 
навичок, залік.

ПРН 14. 
Відповідально 
ставитись до 
виконуваної 
роботи та 
досягати 
поставленої мети 
з дотриманням 
вимог професійної 
етики у науковій 
діяльності та 
педагогічній 
практиці.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота

Тестові завдання (у тому 
числі й комп’ютерні), усне 
опитування, комбіноване 
опитування; розв’язування 
ситуаційних задач, контроль 
практичних навичок, іспит.

Педагогічна практика 
в системі вищої освіти

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота

"Звіт про проходження 
педагогічної практики", що 
має  відомості про 
виконання всіх розділів 
програми практики у 
відповідності до плану 
проходження педагогічної 
практики,  підписаний і 
оцінений керівником 
практики.  Поточний та 
підсумковий контроль за 
виконанням практики, 
залік.

Загальні проблеми та 
конкретні підходи до 
кріоконсервування 
клітин і тканин

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота

Усний контроль (основне 
запитання, додаткові та 
допоміжні запитання); 
індивідуальне, фронтальне і 
комбіноване опитування; 
тестовий контроль; 
письмовий контроль; 
контроль практичних 
навичок, залік.

ПРН 15. Знати 
основні етапи 
підготовки та 

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота

тестові завдання (у тому 
числі й комп’ютерні), усне 
опитування, комбіноване 



захисту 
дисертацій. На 
основі 
індивідуальних 
досліджень 
підготувати 
дисертаційну 
роботу до захисту.

опитування; розв’язування 
ситуаційних задач, контроль 
практичних навичок, іспит.

ПРН 13. 
Формулювати 
науково і технічно 
значиму 
проблематику, 
володіти різними 
формами її 
публічної 
презентації (он-
лайн презентації, 
публічні лекції, 
науково-популярні 
тексти тощо).

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота.

Тестові завдання (у тому 
числі й комп’ютерні), усне 
опитування, комбіноване 
опитування; розв’язування 
ситуаційних задач, контроль 
практичних навичок , іспит.

Педагогічна практика 
в системі вищої освіти

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота.

«Звіт про проходження 
педагогічної практики», що 
має  відомості про 
виконання всіх розділів 
програми практики у 
відповідності до плану 
проходження педагогічної 
практики,  підписаний і 
оцінений керівником 
практики.  Поточний та 
підсумковий контроль за 
виконанням практики.

Загальні проблеми та 
конкретні підходи до 
кріоконсервування 
клітин і тканин

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота.

Усний контроль (основне 
запитання, додаткові та 
допоміжні запитання); 
індивідуальне, фронтальне і 
комбіноване опитування; 
тестовий контроль; 
письмовий контроль; 
контроль практичних 
навичок, залік

ПРН 12. Знати 
основні принципи, 
методи та 
обладнання, які 
застосовуються в 
сучасних 
технологіях 
тривалого 
зберігання 
біооб’єктів 
(низькотемперату
рне консервування, 
сублімаційна 
сушка). Знати 
технологічні 
принципи 
функціонування 
низькотемператур
ного банку.

Проблеми 
кріоконсервування 
крові та її компонентів

Лекції, 
семінарські/практичні 
заняття, самостійна робота

Усний контроль (основне 
запитання, додаткові та 
допоміжні запитання); 
індивідуальне, фронтальне і 
комбіноване опитування; 
тестовий контроль; 
письмовий контроль; 
контроль практичних 
навичок, залік.

 


