
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 8 засідання секції «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» вченої ради ІПКіК НАН України від 13 жовтня 2021 р.  

у дистанційному режимі  

 

ПРИСУТНІ: 15 членів секції «Експериментальна кріобіологія і кріомедицина» та 

14 наукових співробітників ІПКіК НАН України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

Звіти аспірантів, що закріплені за секцією «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» згідно з планом підготовки наукових кадрів ІПКіК НАН України 

за 2021 р. про виконання дисертаційних робот. 

 

СЛУХАЛИ:  

Звіт аспірантки очної форми 1-й  рік навчання Побєлєнської Лілії Анатоліївни, 

спеціальність 222 медицина (2020-2024), наук. керівник - д.б.н. Божок Г.А.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати перевести на 2-ий рік очної форми навчання аспірантку 

Побєлєнську Лілію Анатоліївну спеціальність 222 медицина (2020-2024), наук. 

керівник - д.б.н. Божок Г.А.  

 

 

Головуючий  д.м.н.                           підпис                      Легач Є.І. 

Секретар к.б.н.                                   підпис                      Дубрава Т.Г. 

Витяг вірний:  

секретар секції, к.б.н.                                                          Дубрава Т.Г. 
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АСПІРАНТИ  очна форма 2-й рік навчання 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 8 засідання секції «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» вченої ради ІПКіК НАН України від 13 жовтня 2021 р.  

у дистанційному режимі  

 

ПРИСУТНІ: 15 членів секції «Експериментальна кріобіологія і кріомедицина» та 

14 наукових співробітників ІПКіК НАН України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

Звіти аспірантів, що закріплені за секцією «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» згідно з планом підготовки наукових кадрів ІПКіК НАН України 

за 2021 р. про виконання дисертаційних робот. 

 

СЛУХАЛИ:  

Звіт аспірантки очної форми 2-й рік навчання Гвоздюк Яни Василівни, 

спеціальність 091 біологія (2019-2023), наук. керівник - д.мед.н., проф.   

Компанієць А.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати перевести на 3-ій рік очної форми навчання аспірантку Гвоздюк 

Яну Василівну, спеціальність 091 біологія (2019-2023), наук. керівник - д.мед.н., 

проф.   Компанієць А.М. 

 

 

Головуючий  д.м.н.                           підпис                      Легач Є.І. 

Секретар к.б.н.                                   підпис                      Дубрава Т.Г. 

Витяг вірний:  

секретар секції, к.б.н.                                                          Дубрава Т.Г. 
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 8 засідання секції «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» вченої ради ІПКіК НАН України від 13 жовтня 2021 р.  

у дистанційному режимі  

 

ПРИСУТНІ: 15 членів секції «Експериментальна кріобіологія і кріомедицина» та 

14 наукових співробітників ІПКіК НАН України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

Звіти аспірантів, що закріплені за секцією «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» згідно з планом підготовки наукових кадрів ІПКіК НАН України 

за 2021 р. про виконання дисертаційних робот. 

 

СЛУХАЛИ:  

Звіт аспірантки очної форми 2-й рік навчання Богданюк Анастасії Олексндрівни, 

спеціальність 091 біологія (2019-2023), наук. керівник - д.б.н. Петрушко М.П.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати перевести на  3-ій рік очної форми навчання аспірантку Богданюк 

Анастасію Олексндрівну, спеціальність 091 біологія (2019-2023), наук. керівник - 

д.б.н. Петрушко М.П.  

 

 

Головуючий  д.м.н.                           підпис                      Легач Є.І. 

Секретар к.б.н.                                   підпис                      Дубрава Т.Г. 

Витяг вірний:  

секретар секції, к.б.н.                                                          Дубрава Т.Г. 
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 8 засідання секції «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» вченої ради ІПКіК НАН України від 13 жовтня 2021 р.  

у дистанційному режимі  

 

ПРИСУТНІ: 15 членів секції «Експериментальна кріобіологія і кріомедицина» та 

14 наукових співробітників ІПКіК НАН України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

Звіти аспірантів, що закріплені за секцією «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» згідно з планом підготовки наукових кадрів ІПКіК НАН України 

за 2021 р. про виконання дисертаційних робот. 

 

СЛУХАЛИ:  

Звіт аспірантки очної форми 2-й рік навчання Шкарлат Галини Леонідівни, 

спеціальність 091 біологія (2019-2023), наук. керівник - к.м.н. Висеканцев І.П.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати перевести на  3-ій рік очної форми навчання. аспірантку Шкарлат 

Галину Леонідівну спеціальність 091 біологія (2019-2023), наук. керівник - к.м.н. 

Висеканцев І.П.  

 

Головуючий  д.м.н.                           підпис                      Легач Є.І. 

Секретар к.б.н.                                   підпис                      Дубрава Т.Г. 

Витяг вірний:  

секретар секції, к.б.н.                                                          Дубрава Т.Г. 
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 8 засідання секції «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» вченої ради ІПКіК НАН України від 13 жовтня 2021 р. 

у дистанційному режимі  

 

ПРИСУТНІ: 15 членів секції «Експериментальна кріобіологія і кріомедицина» та 

14 наукових співробітників ІПКіК НАН України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

Звіти аспірантів, що закріплені за секцією «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» згідно з планом підготовки наукових кадрів ІПКіК НАН України 

за 2021 р. про виконання дисертаційних робот. 

 

СЛУХАЛИ:  

Звіт аспірантки очної форми 2-й рік навчання Кісєльової Ганнаи Геннадіївни, 

спеціальність 222 медицина (2019-2023), наук. керівник - академік НАН України 

Гольцев  А. М. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати перевести на  3-ій рік очної форми навчання аспірантку Кісєльову 

Ганну Геннадіївну, спеціальність 222 медицина (2019-2023), наук. керівник - 

академік НАН України Гольцев  А. М. 

 

 

Головуючий  д.м.н.                           підпис                      Легач Є.І. 

Секретар к.б.н.                                   підпис                      Дубрава Т.Г. 

Витяг вірний:  

секретар секції, к.б.н.                                                          Дубрава Т.Г. 

 

.  
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 8 засідання секції «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» вченої ради ІПКіК НАН України від 13 жовтня 2021 р.  

у дистанційному режимі  

 

ПРИСУТНІ: 15 членів секції «Експериментальна кріобіологія і кріомедицина» та 

14 наукових співробітників ІПКіК НАН України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

Звіти аспірантів, що закріплені за секцією «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» згідно з планом підготовки наукових кадрів ІПКіК НАН України 

за 2021 р. про виконання дисертаційних робот. 

 

СЛУХАЛИ:  

Звіт аспірантки очної форми 2-й рік навчання Квасової Поліни Андріївни, 

спеціальність 222 медицина; наук. керівник - д.м.н. Легач Є.І.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати перевести на  3-ій рік очної форми навчання аспірантку Квасову 

Поліну Андріївну, спеціальність 222 медицина; наук. керівник - д.м.н. Легач Є.І. 

 

 

Головуючий  д.м.н.                           підпис                      Легач Є.І. 

Секретар к.б.н.                                   підпис                      Дубрава Т.Г. 

Витяг вірний:  

секретар секції, к.б.н.                                                          Дубрава Т.Г. 
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АСПІРАНТИ  заочна форма 3-й рік навчання 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 8 засідання секції «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» вченої ради ІПКіК НАН України від 13 жовтня 2021 р.  

у дистанційному режимі  

 

ПРИСУТНІ: 15 членів секції «Експериментальна кріобіологія і кріомедицина» та 

14 наукових співробітників ІПКіК НАН України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

Звіти аспірантів, що закріплені за секцією «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» згідно з планом підготовки наукових кадрів ІПКіК НАН України 

за 2021 р. про виконання дисертаційних робот. 

 

СЛУХАЛИ:  

Звіт аспірантки заочної форми 3-й рік навчання Нестерук Ганни Володимирівни, 

спеціальність 222 медицина (2018-2022), наук. керівник - д.м.н. Легач Є.І.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати перевести на 4-ий рік заочної форми навчання аспірантку 

Нестерук Ганну Володимирівну, спеціальність 222 медицина (на контракній 

основі); наук. керівник - д.м.н. Легач Є.І. Рекомендувати також прискорити 

публікації матеріалів дисертаційних робіт у фахових виданнях. 

 

 

Головуючий  д.м.н.                           підпис                      Легач Є.І. 

Секретар к.б.н.                                   підпис                      Дубрава Т.Г. 

Витяг вірний:  

секретар секції, к.б.н.                                                          Дубрава Т.Г. 
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 8 засідання секції «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» вченої ради ІПКіК НАН України від 13 жовтня 2021 р.  

у дистанційному режимі  

 

ПРИСУТНІ: 15 членів секції «Експериментальна кріобіологія і кріомедицина» та 

14 наукових співробітників ІПКіК НАН України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

Звіти аспірантів, що закріплені за секцією «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» згідно з планом підготовки наукових кадрів ІПКіК НАН України 

за 2021 р. про виконання дисертаційних робот. 

 

СЛУХАЛИ:  

Звіт аспіранта заочної форми 3-й рік навчання Введенського Дмитра Борисовича, 

спеціальність 222 медицина (2018-2022), наук. керівник - академік НАН 

України.Гольцев А.М.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати перевести на 4-ий рік заочної форми навчання аспіранта 

Введенського Дмитра Борисовича, спеціальність 222 медицина (на контрактній 

основі); наук. керівник - академік НАН України  Гольцев А.М. Рекомендувати 

також прискорити публікації матеріалів дисертаційних робіт у фахових виданнях. 

 

 

Головуючий  д.м.н.                           підпис                      Легач Є.І. 

Секретар к.б.н.                                   підпис                      Дубрава Т.Г. 

Витяг вірний:  

секретар секції, к.б.н.                                                          Дубрава Т.Г. 
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АСПІРАНТИ  очна форма 4-й рік навчання 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ  

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 8 засідання секції «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» вченої ради ІПКіК НАН України від 13 жовтня 2021 р. у 

дистанційному режимі  

 

ПРИСУТНІ: 15 членів секції «Експериментальна кріобіологія і кріомедицина» та 

14 наукових співробітників ІПКіК НАН України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

Звіти аспірантів, що закріплені за секцією «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» згідно з планом підготовки наукових кадрів ІПКіК НАН України 

за 2021 р. про виконання дисертаційних робот. 

 

СЛУХАЛИ:  

Звіт аспірантки очної форми 4-й рік навчання Чиж Юлії Олександрівни, 

спеціальність 091-біологія (2017-2021), наук. керівник – д.б.н. Репін М.В.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати аспірантці Чиж Юлії Олександрівні, спеціальність 091-біологія, 

наук. керівник – д.б.н. Репін М.В., запланувати та провести науковий семінар за 

матеріалами дисертаційної робіти на засіданні секції. Рекомендувати також 

прискорити роботу по підготовці дисертацій до попереднього захисту. 

 

 

Головуючий  д.м.н.                           підпис                      Легач Є.І. 

Секретар к.б.н.                                   підпис                      Дубрава Т.Г. 

Витяг вірний:  

секретар секції, к.б.н.                                                          Дубрава Т.Г. 
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ  

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 8 засідання секції «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» вченої ради ІПКіК НАН України від 13 жовтня 2021 р.  

у дистанційному режимі  

 

ПРИСУТНІ: 15 членів секції «Експериментальна кріобіологія і кріомедицина» та 

14 наукових співробітників ІПКіК НАН України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

Звіти аспірантів, що закріплені за секцією «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» згідно з планом підготовки наукових кадрів ІПКіК НАН України 

за 2021 р. про виконання дисертаційних робот. 

 

СЛУХАЛИ:  

Звіт аспіранта очної форми 4-й рік навчання Голояд Михайла Олександровича, 

спеціальність 091 біологія (2017-2021), наук. керівник - д.мед.н., проф.   

Компанієць А.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати аспіранту Голояд Михайлу Олександровичу, спеціальність 091 

біологія; наук. керівник - д.мед.н., проф. Компанієць А.М. запланувати та 

провести науковий семінар за матеріалами дисертаційної роботи на засіданні 

секції. Рекомендувати також прискорити роботу по підготовці дисертацій до 

попереднього захисту. 

 

 

Головуючий  д.м.н.                           підпис                      Легач Є.І. 

Секретар к.б.н.                                   підпис                      Дубрава Т.Г. 

Витяг вірний:  

секретар секції, к.б.н.                                                          Дубрава Т.Г. 
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ  

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 8 засідання секції «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» вченої ради ІПКіК НАН України від 13 жовтня 2021 р.  

у дистанційному режимі  

 

ПРИСУТНІ: 15 членів секції «Експериментальна кріобіологія і кріомедицина» та 

14 наукових співробітників ІПКіК НАН України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

Звіти аспірантів, що закріплені за секцією «Експериментальна кріобіологія і 

кріомедицина» згідно з планом підготовки наукових кадрів ІПКіК НАН України 

за 2021 р. про виконання дисертаційних робот. 

 

СЛУХАЛИ:  

Звіт аспіранта очної форми 4-й рік навчання Петрова Іллі Володимировича, 

спеціальність 091 біологія (2017-2021), наук. керівник - к.м.н. Висеканцев І.П.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати аспіранту Петрову Іллі Володимировичу, спеціальність 091 

біологія (на контрактній основі); наук. керівник - к.м.н. Висеканцев І.П., 

запланувати та провести науковий семінар за матеріалами дисертаційної роботи 

на засіданні секції. Рекомендувати також прискорити роботу по підготовці 

дисертацій до попереднього захисту. 

 

 

Головуючий  д.м.н.                           підпис                      Легач Є.І. 

Секретар к.б.н.                                   підпис                      Дубрава Т.Г. 

Витяг вірний:  

секретар секції, к.б.н.                                                          Дубрава Т.Г. 


