
ПРОТОКОЛ 

засідання постійно діючої при вченій раді ІПКіК НАН України комісії 

по роботі з науковою молоддю 

№ 2 від 21 березня 2022 р. (у режимі зум-конференції) 

Присутні: д.б.н., проф. Бабійчук Г.О., д.б.н. Гуріна Т.М., д.б.н. Божок 

Г.А., д.б.н. Кулєшова Л.Г., к.б.н. Шевченко Н.О., к.б.н. Чернобай Н.А. 

Голова комісії: д.б.н., проф. Бабійчук Г.О. 

Секретар: к.б.н. Шевченко Н.О. 

Порядок денний: Про висунення кандидатів на участь у конкурсі зі здобуття 

стипендії Президента України для молодих вчених. 

 

СЛУХАЛИ: секретаря постійно діючої комісії по роботі з науковою 

молоддю при вченій раді ІПКіК НАН України, к.б.н. Шевченко Надію 

Олександрівну про висунення кандидатури к.б.н., в/о с.н.с. відділу 

кріобіології систем репродукції Пуговкіна Антона Юрійовича для участі у 

конкурсі. Наукові дослідження Пуговкіна А.Ю. зосереджені на вивченні 

механізмів кріорезистентності сперматозоїдів риб з метою оптимізації 

кріоконсервування та розробки нових способів низькотемпературного 

збереження генетичного матеріалу цінних промислових, рідкісних та 

зникаючих видів риб.  

Пуговкін А.Ю. має публікації у провідних фахових виданнях України. 

Бере активну участь у роботі міжнародних конференцій, зокрема виступав з 

доповідями на спеціалізованих конференціях у Німеччині, Великій Британії, 

Чехії, Норвегії, тощо. Загалом Пуговкін А.Ю. є автором та співавтором 

більше 50 публікацій, серед яких 2 патенти України на винаходи, 1 на 

корисну модель, 10 робіт у наукометричній базі Scopus. Пуговкін А.Ю. є 

членом Товариства низькотемпературної біології (SLTB), рецензентом статей 

у наукових журналах. У 2017 р. Пуговкін А.Ю. перебував на стажуванні з 



аквакультури і розведення риби в Західнопоморському технологічному 

університеті (Польща).  

Претендент зарекомендував себе як ініціативний та наполегливий 

дослідник, з 2012 року бере участь у виконанні відомчих і конкурсних 

науково-дослідних робіт відділу як виконавець окремих розділів. Крім того, 

протягом останнього часу Пуговкін А.Ю. був керівником декількох наукових 

проектів. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати кандидатуру к.б.н., в/о с.н.с. відділу 

кріобіології систем репродукції Пуговкіна Антона Юрійовича для участі у 

конкурсі зі здобуття стипендії Президента України та просити вчену раду 

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України підтримати його 

кандидатуру на своєму засіданні. 

 

Голова комісії, д.б.н., 

проф. 
 

Бабійчук Г.О. 

Секретар комісії, к.б.н. 

 

Шевченко Н.О. 
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