
























АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА № 2020-001 

про виконання освітньо-наукової програми 

Academical certificate about the completion of the Study and Research Program 

 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО АСПІРАНТА (АДʼЮНКТА)/ЗДОБУВАЧА 

GENERAL INFORMATION ABOUT A POSTGRADUATE STUDENT (ADJUNCT)/ 

APPLICANT 

 
Прізвище     Чабаненко  

Family name (s)    Chabanenko 

Ім’я та по батькові    Олена Олексіївна 

Given name (s)     Olena 

Дата народження/Date of birth «06» листопада/November 1993 

Громадянство /Nationality ___________________________Україна/Ukraine 

Зарахований(а) до аспірантури/ад’юнктури (прикріплений(а) до закладу вищої освіти) 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України 
повне найменування закладу вищої освіти (наукової установи) 

Admitted to postgraduate study (affiliated to a higher education institution) at 

Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine 
full name of institution of higher education (scientific institution) 

за галуззю знань    09 Біологія 
шифр та назва 

by Field of study     09 Biology 
code and name 

за спеціальністю     091 Біологія 
код та назва 

by Program Subject Area     091 Biology 
code and name 

наказ № / order No. 36 від/dated   «19»   жовтня/ October    2016 

Форма навчання    денна 
денна/вечірня, заочна, прикріплення 

Mode of study    full-time 
full-time/evening, part-time education, affiliation 

Термін навчання з/The term of education from « 01 » листопада/  2016 по/to «31» жовтня/ 2020 

                                                                                                                                        November                             October 
Інститут/факультет     відділ кріоцитології 

назва 

Institute/faculty     Department of Cryocytology 
name 

Кафедра __________________________________________________________________________________________ 
назва 

Cathedra __________________________________________________________________________________________ 
name 

Освітньо-наукова програма    Кріобіологія 
назва 

Study and Research Program    Cryobiology 
name 

Індивідуальний номер аспіранта (ад`юнкта)/здобувача в ЄДЕБО/ Postgraduate’s ID in USEDE         8741066            



I. ОСВІТНЯ СКЛАДОВА/EDUCATIONAL COMPONENT 

Індивідуальний навчальний план затверджений вченою радою  

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України 
 назва факультету/інституту та (або) повне найменування закладу вищої освіти 

Individual curriculum has been approved by the Academic Council of 

Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine 
name of Institute/faculty and (or) full name of institution of higher education 

Протокол №/ Record No. 15        від/ dated «26»  грудня / December      2016      

Назва дисципліни (курсу)/ 

Course title 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/ 

Quantity of 

ECTS 

credits 

Форма 

контролю/Form 

of control 

Рік 

навчання

/Year of 

study 

Оцінка за 

шкалою 

ЗВО/Score 

on the IHE 

1. Обов’язкові навчальні дисципліни/Obligatory educational courses 

1.1. Дисципліни загальної підготовки/Courses of general preparation 

1. Філософія / Philosophy 6 
Іспит /four-level 
evaluation scale 

1 рік/ 
First year 

добре/  
good 

2. Іноземна мова / Foreign language 8 
Іспит /four-level 
evaluation scale 

1 рік/ 
First year 

відмінно  
91 балів/ 
excellent 
91 points 

3. 
Методологія та організація наукових 

досліджень / Methodology and organization of 
scientific research 

4 
Іспит /four-level 
evaluation scale 

1 рік/ 
First year 

відмінно  
98 балів/ 
excellent 
98 points 

∑ кредитів ЄКТС/of ECTS credits 18    

1.2. Дисципліни професійної підготовки/Courses of professional preparation 

1. 
Кріобіологія в системі біологічних наук / 

Cryobiology in the system of biological sciences 
1 

Залік/ 

two level 

evaluation scale 

1 рік/ 

First year 

зараховано  

94 балів/ 

passed 

94 points 

2. 
Теоретичні основи кріобіології/ Theoretical 

grounds of cryobiology 
4 

Залік/ 

two level 

evaluation scale 

1 рік/ 

First year 

зараховано  

94 балів/ 

passed 

94 points 

3. 
Методи досліджень в кріобіології / Research 

methods in cryobiology 
3 

Залік/ 

two level 

evaluation scale 

2 рік/ 

Second 

year 

зараховано  

95 балів/ 

passed 

95 points 

4. 

Проблеми кріоконсервування крові та її 

компонентів/ Problems of cryopreservation of 

blood and its components 

3 

Залік/ 

two level 

evaluation scale 

2 рік/ 

Second 

year 

зараховано  

94 балів/ 

passed 

94 points 

5. 

Загальні проблеми та конкретні підходи до 

кріоконсервування клітин і тканин / General 

problems and specific approaches to 

cryopreservation of cells and tissues 

4 

Залік/ 

two level 

evaluation scale 

2 рік/ 

Second 

year 

зараховано  

94 балів/ 

passed  

94 points 

∑ кредитів ЄКТС/of ECTS credits 15    

2. Дисципліни за вибором аспіранта (ад’юнкта)/здобувача/Courses at the choice of postgraduate 

1. 
Технології низькотемпературного 

консервування / Techniques of low temperature 
preservation 

5 
Залік/ 

two level 
evaluation scale 

2 рік/ 
Second 

year 

зараховано  
93 балів/ 

passed 
93 points 

∑ кредитів ЄКТС/of ECTS credits 5    

Загальна∑ кредитів ЄКТС/ 

Total ∑ of ECTS credits 
38    

 
Вид роботи/ 

Kind of work 

Кількість 

годин/ 

Quantity of 

hours 

Форма 

контролю/Form 

of control 

Рік 

навчання

/Year of 

study 

Оцінка за 

шкалою 

ЗВО/Score 

on the IHE 

1. Педагогічна практика/ Pedagogical practice 360 
Залік/ 

two level 
evaluation scale 

4 рік/  
Fourth 
year 

зараховано  
95 балів/ 

passed 
95 points 

 



III. НАУКОВА СКЛАДОВА/SCIENTIFIC COMPONENT 

Індивідуальний план наукової роботи затверджений вченою радою  

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України 
назва факультету/інституту та (або) повне найменування закладу вищої освіти (наукової установи) 

Individual plan of scientific work has been approved by the Academic Council  

Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine 
name of Institute/faculty and (or) full name of institution of higher education (scientific institution) 

Протокол № / Record No. 15      від/dated «26»     грудня    /   December 2016      

 

Тема дисертації РЕАКЦІЯ ЕРИТРОЦИТІВ ССАВЦІВ НА ПОСТГІПЕРТОНІЧНИЙ ШОК І ВИДАЛЕННЯ 

КРІОПРОТЕКТОРУ ПІСЛЯ ЗАМОРОЖУВАННЯ 
назва 

Title of dissertation RESPONSE OF MAMMALIAN ERYTHROCYTES TO POSTHYPERTONIC SHOCK AND 

CRYOPROTECTANT REMOVAL AFTER FREEZING 
name 

затверджена вченою радою Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України  
                    назва факультету/інституту та (або) повне найменування закладу вищої освіти(наукової установи) 

has been approved by the Academic Council  

Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine 
name of Institute/faculty and (or) full name of institution of higher education (scientific institution) 

Протокол № / Record No.     15   від/dated    «26» грудня / December  2016 

 

Звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи/ 

Performance report of the Individual plan of scientific work 

Рік навчання/Year of 

study 

Назва кафедри (відділу, 

лабораторії)/Name of the cathedra 

(department, laboratory) 

Дата/Date 

I рік / 
First year 

Кріоцитології / Cryocytology 
Протокол № / Record No. 4 від/dated 

«26» вересня / September 2017  
II рік / 

Second year 
Кріоцитології / Cryocytology 

Протокол № / Record No. 9a від/dated  
«9» жовтня / October 2018  

III рік / 
Third year 

Кріоцитології / Cryocytology 
Протокол № / Record No. 5a від/dated  

«11» вересня / September 2019  
IV рік / 

Fourth year 
Кріоцитології / Cryocytology 

Протокол № / Record No. 9a від/dated 
«6» жовтня / October 2020  

 

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

 всього/total –                              23 

  

з них відповідають вимогам п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня ступеня  

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167/ 

of them accord with the requirements of p. 11 of the Procedure for conducting an experiment on the awarding 

of the degree of Philosophy Doctor, approved by the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated  

March 6, 2019, No. 167  –  

 

 

 

 

6 

 

Гарант освітньо-наукової програми/Head of the Study and Research Program: 

__________________________________________Гордієнко Ольга Іванівна______________________________________ 

завідувач відділу низькотемпературного консервування, доктор фізико-математичних наук, професор  
прізвище, ім`я та по батькові, посада 

Gordienko Olga 

Head of Department for Low Temperature Preservation, Doctor of Physics and Mathematics, Professor 
Family name, Given name (s), position 

Директор Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини Національної академії наук 

України, академік НАН України / 

Director of the Institute for Problems of  

Cryobiology and Cryomedicine of the  

National Academy of Sciences of  Ukraine, 

Academician of the NAS of Ukraine 

 

 
 

 

 

 

 

 

підпис/signature 

 

 

 

 

 

 

 

А. М. Гольцев/ A. M. Goltsev 
ініціали та прізвище/initials and family name 

 мп/seal  

 


