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1. ПІБ Шило Олександр Володимирович 

2. Відділ кріофізіології 

3. Електронна адреса oleksandr.v.shylo@gmail.com 

4. Назва навчальної дисципліни, яку викладає у ІПКіК НАН України 

 спеціальність 091 – Біологія, «Природний та штучний гіпобіоз»  

5. Відомості про вищу освіту 

Назва учбового закладу, установи Рік За якою 

спеціальністю 

Здобута кваліфікація, 

Серія та № диплома, дата вступу закінчення 



видачі 

Харківській Державний Університет  

ім. А.М.Горького 

1979                     1984 Біофизика Біофізик-викладач, 

ГН № 197477,  

13 червня1984 року 

    

    

6. Відомості про науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) 

Науковий ступінь Спеціальність, 

шифр 

Серія та № диплома, 

ким виданий, дата 

видачі 

Тема дисертаційної роботи 

Кандидат біологічних наук Кріобіологія, 

03.00.19 

КН № 006776,  

Інститут проблем 

кріобіології і 

кріомедицини НАН 

України,  

19 грудня 1994 року 

«Електрофізіологічні кореляти 

зміни проникності гемато-

енцефалічного бар’єру для 

катехоламінів при гіпотермії» 

    

7. Відомості про науковий ступінь доктора наук 

Науковий ступінь Спеціальність, 

шифр 

Серія та № диплома, 

ким виданий, дата 

видачі 

Тема дисертаційної роботи 

    

    

    

8. Відомості про вчене звання старшого наукового співробітника (старшого дослідника, доцента) 

Вчене звання Спеціальність, Серія та № атестата Дата затвердження 



шифр 

Старший науковий співробітник Кріобіологія, 

03.00.19 

АС № 002337 7 липня 2002 року 

    

9. Відомості про вчене звання професора 

Вчене звання Спеціальність, 

шифр 

Серія та № атестата Дата затвердження 

    

    

10. Відомості про підвищення кваліфікації (за 10 років) 

Назва циклу, програми, курсу та інш. Серія та № 

сертифікату або 

інш. документу 

Кількість 

годин/кредитів 

Ким виданий, дата видачі 

    

    

Досягнення у професійній діяльності за останні п’ять років,  

відповідно до пункту 38 Ліцензійних умов 

 

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection/  

 

1. Ломако В.В., Шило А.В. Морфологические изменения в печени гомойотермних и гетеротермных животных при 

искуственном и естественном гипометаболизме. Проблемы криобиологии и криомедицины. 2017. Т. 27, № 2. С. 121-132. 

http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/1292 (SCOPUS) 

2. Шило А.В., Луценко Д.Г., Карибян И.М., Ломако В.В. Изменения величины зон надпочечников гибернирующих и 

негибернирующих животных при адаптации к холоду. Проблеми кріобіології і кріомедицини. 2018. Т.28, № 1. С. 19-23. 

http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/1380/1463 (SCOPUS) 

http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/1292
http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/1380/1463


3. Lutsenko DG, Danylenko KM, Babiychuk GO, Shylo OV, Moiseyenko YV Features of heart rate variability in humans during 

wintering in the Antarctica. CryoLetters. 2018. Vol. 39, № 1. Р. 87–88. IF 0,79 

http://www.cryoletters.org/Abstracts_39_1_SLTB_2017.pdf (SCOPUS, Web of Science) 

4. Lutsenko DG., Shylo OV, Danylenko KM, Babiychuk GO, Moiseyenko YV Sleep-activity one year monitoring during residence at 

the Ukrainian antarctic station “Akademik Vernadsky”: a pilot study. CryoLetters. 2018. Vol. 39, № 1. Р. 96–97. IF 0,79 

http://www.cryoletters.org/Abstracts_39_1_SLTB_2017.pdf (SCOPUS, Web of Science) 

5. Lomako V.V., Shylo O.V., Kovalenko I.F. Influence of Whole-Body Cryostimulation (–120°C) on Transformation of Blood 

Erythrocytes in Young Rats. Probl Cryobiol Cryomed 2018; 28(3):266–270 http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-

cryomed/article/view/1441/1527 (SCOPUS) 

6. Shylo O., Lomako V., Babiychuk G. Sleep under cold pressure: rats vs. hamsters. J Sleep Res. 2018. Vol. 27, (Suppl. S1) P. 226-227 

(IF 3,433) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsr.12751 (SCOPUS, Web of Science) 

7. Острась Д.А., Луценко Д.Г., Ломако В.В., Коваленко И.Ф., Шило А.В. Изменение осмотической хрупкости и индекса 

сферичности эритроцитов крыс разного возраста при холодовых воздействиях. Проблеми кріобіології і кріомедиини. 2019.  

Том 29, № 2.  С. 172 http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/1510/1609 (SCOPUS) 

8. Шило А.В., Луценко Д.Г., Луценко Е.Л., Бабийчук Г.А., Моисеенко Е.В. Сон в Антарктиде: от проблем с засыпанием до 

понимания проблем. Проблеми кріобіології і кріомедицини. 2020. Т. 30, № 1. C 3-23. 

http://www.cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/1596 (SCOPUS)  

9. Shylo O., Petrova O., Lomako V., Babijchuk G. Cold habituation and modification in sleep and electroencephalogram in rats // 

Journal of Sleep Research. – 2020. – Vol. 29, Suppl. 1. P. 146. (P156). DOI: 10.1111/jsr.13181 (IF 3,623) (SCOPUS, Web of Science) 

10. Шило О.В., Ломако В.В., Семенченко О.Ю. Гель-хроматографічне дослідження сироватки крові щурів і хом’яків за умов 

штучної та природної гібернації. Проблеми кріобіології і кріомедиини. 2021. Т. 31, № 3. С. 191-202 

http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/1738/1843 (SCOPUS) 

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи 

секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом 

не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора  

 

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 

http://www.cryoletters.org/Abstracts_39_1_SLTB_2017.pdf
http://www.cryoletters.org/Abstracts_39_1_SLTB_2017.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsr.12751
http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/1738/1843


дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування 

 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

 

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

Луценко Дмитро Григорович «Стан мікрогемоциркуляторної системи та вегетативної регуляції серцевого ритму щурів в 

умовах різних режимів холодової аклімації». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за фахом 

03.00.19 – кріобіологія, 2019 р. Рішення позитивне. (Диплом – ДК № 054825) 

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

менше трьох разових спеціалізованих вчених рад 

 

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах 

1. Відповідальний виконавець держбюджетної фундаментальної  науково-дослідної роботи «Формування адаптаційних 

реакцій організму експериментальних тварин в умовах дії штучного охолодження та кріоконсервованих ядровмісних клітин 

кордової крові при старінні і патологічних станах» № державної реєстрації 0116U003493, 2016–2020 рр. 

2. Відповідальний виконавець держбюджетної фундаментальної  науково-дослідної роботи «Дослідження дії різних видів і 

режимів ритмічних холодових впливів та кріоконсервованої кордової крові людини на стан гомеостатичних регуляторних 

систем організму експериментальних тварин» № державної реєстрації 0121U107846, 2021–2025 рр. 

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради 

як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у 

складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю) 



 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання 

“суддя міжнародної категорії” 

 

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі 

договору із закладом вищої освіти (науковою установою) 

 

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

 

13)  проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі 

не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік 

Спеціальність «Біологія», кафедра природничих дисциплін Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського 

Національного Університету ім. В.Н. Каразіна, 2018 р.  

Спеціальність «Біологія», кафедра природничих дисциплін Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського 

Національного Університету ім. В.Н. Каразіна, 2021 р. 

 

14) Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який 

став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 

здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі 

журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України 

з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 



керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу 

 

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III–IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів, II–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III–IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів чи II–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня) 

 

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

 

17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для 

вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

 

18) участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн – членів НАТО (для 

вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях 

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) 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (вказати загальний стаж та займані посади) 

Загальний стаж 35 років; займані посади – старший лаборант з вищою освітою, науковий співробітник, старший науковий 

співробітник 

 
 


