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1. ПІБ - Компанієць Антоніна Миайлівна 

2. Відділ – Лабораторія кріопротекторів 

3. Електронна адреса - cryoo@ukr.net 

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

ОНП «Біологія», «Медицина», дисципліна «Біоетика» 

5. Відомості про вищу освіту 

Назва учбового закладу, установи Рік За якою 

спеціальністю 

Здобута кваліфікація, 

Серія та № диплома, дата 

видачі 

вступу закінчення 

Харківський медичний університет 1967-1972 Лікувальна 

справа 

Диплом про вищу освіту 

Ю№996344 

30.06.1972 

    

    

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

mailto:cryoo@ukr.net


Науковий ступінь Спеціальність, 

шифр 

Серія та № диплома, 

ким виданий, дата 

видачі 

Тема дисертаційної роботи 

Кандидат наук  МД№010550, 

07.05.1980 

Функціональна повноцінність 

тромбоцитів, які зберігались 

при різних температурних 

режимах 

    

7. Відомості про науковий ступінь доктора наук 

Науковий ступінь Спеціальність, 

шифр 

Серія та № диплома, 

ким виданий, дата 

видачі 

Тема дисертаційної роботи 

Доктор наук 14.029 ДТ№016370, 

09.10.1992 

Консервування концентратів 

тромбоцитів і їх клінічна 

ефективність 

    

    

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

Вчене звання Спеціальність, 

шифр 

Серія та № атестата Дата затвердження 

Старший науковий співробітник гематологія та 

переливання кров 

СН№078222 07.05.1993 

    

9. Відомості про вчене звання професора 

Вчене звання Спеціальність, 

шифр 

Серія та № атестата Дата затвердження 



Професор Кріомедицина 

14.01.35 

12ПР№011590 25.02.2016 

    

10. Відомості про підвищення кваліфікації (за 5 років) 

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

сертифікату або ін. 

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.Т.S. Dyubko, V.G. Pivovarenko, L.G. Kyleshova, V.V. Chekanova, Ya.V. 1 Hvozdiuk., Yu.S. Pakhomova, А.М. Kompaniets, 

О.V. Falko, А.L. Таtarets. Study of crystallization and structural rearrangements of polyvinyl alcohol (9 kDa) in aqueous  

solution. Low Temperature Physics, 2022, T.48, N9. 

2. Dyubko, T., Pivovarenko, V., Chekanova, V., Pakhomova, Y., Hvozdiuk, Y., Kompaniets, A., & Tatarets, A. (2021). Study of 

Interaction of Glycerol Cryoprotectant and Its Derivatives with Dimethylacetamide in Aqueous Solution Using Fluorescent 

Probes. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 31(2), 139–150. https://doi.org/10.15407/cryo31.02.139 

3. ZolotkoK., Sukach O., Kompaniets A. The efficacy of fetal neural cell aggregates and their combination with fatal liver 

stromal cells to reduce brain damage after intracerebral hemorrhage in rats. Сell and organ Transplantology 2021. 9 (1) P.22-29 

https://doi.org/10.22494/cot.v9i1.118  

4. Чеканова В.В.,Пахомова Ю.С. Компанієць А.М., Кіреєв В.А, Гвоздюк Я.В. Фізико-хімічні властивості та 

міцелоутворення розчинів полівінілового спирту різних молекулярних мас. Український журнал медицини, біології та 

спорту.2021 Т 6. №2(30). С.242-248. Категорія Б. https://doi.org/10.26693/jmbs06.02.242   

5. Dyubko, T. S., Pivovarenko, V. G., Chekanova, V. V., Hvozdiuk, Y. V., Pakhomova, Y. S., Kompaniets, A. M., & Tatarets, A. L. 

(2020). Вивчення агрегації полівінілових спиртів (9 і 31 кДа) у водному розчині методом флуоресцентного 

https://doi.org/10.15407/cryo31.02.139
https://doi.org/10.22494/cot.v9i1.118


зондування. Біофізичний вісник, (44), 7-17. https://doi.org/10.26565/2075-3810-2020-44-01 

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 

Гольцев А.М., Компанієць А.М., Кіреєв В.О., Дудкін С.Ф., Пахомова Ю.С., Останков М.В., Чижевський В.В., Чеканова 

В.В., Останкова Л.В., Дюбко Т.С., Гаєвська Ю.О.,  Ішков Г.С. СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ЕРИТРОЦИТІВ ДЛЯ ТРАНСФУЗІЙ. Патент України № 113140, A01N 1/02 (2006.01), G01N 

1/42 (2006.01), поданий 16.05.2016, опубл. 12.12.2016. 

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 

1.Основы криобиологии и криомедицины. Учебник для студентов-биологов и медиков. Под редакцией профессоров 

Г.Ф. Жегунова и О.А. Нардид. Харьков 2019 год. С.199-214. 

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

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 

 

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

менше трьох разових спеціалізованих вчених рад 

1. Голова спеціалізованої вченої ради ДФ 64.242.005 для проведення разового захисту дисертації Гладких Федора 

Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «22 – Охорона здоров’я» за 

спеціальністю «222 – Медицина». 

2. Голова спеціалізованої вченої ради ДФ 64.242.006 утворена для проведення разового захисту дисертації 

https://doi.org/10.26565/2075-3810-2020-44-01


Побєлєнського Костянтина Олеговича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «22 – Охорона 

здоров’я» за спеціальністю «222 – Медицина». 

3. Голова спеціалізованої вченої ради ДФ 64.242.004 утворена для проведення разового захисту дисертації Глоби 

Вячеслава Юрійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «22 – Охорона здоров’я» за 

спеціальністю «222 – Медицина». 

Офіційне опонування дисертацій постійно 

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 

Науковий керівник тем НДР ІПКіК НАНУ: 

Тема НДР «Дослідження властивостей поівінілового спирту як інгібітора рекристалізації у кріозахисних 

середовищах на основі ендо- і екзоцелюлярних кріопротекторів» (шифр теми: 2.2.6.102, термін виконання – 2016-2020 

роки.) № державної реєстрації 0116U003492. 

Тема НДР «Дослідження кріозахисних властивостей середовищ на основі комбінацій проникаючих кріопротекторів 

з полівініловим спиртом при кріоконсервованні еритроцитів людини » (шифр теми: 2.2.6.137, термін виконання 2021-

2025 роки) № державної реєстрації 0121U109456. 

Науково технічний проект «Дослідження і розробка з проблем підвищення обороно здатності і безпеки держави» У 

2019 (ІПКіК-2019/1)  № 0119U102 334.  «Доопрацювання технологічного процесу кріоконсервування і довгострокового 

зберігання еритроцитів донорської крові у низькотемпературному банку» 

 

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 

 

 

 

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, 

Параолімпійських 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 товариства кріобіологів, голова комісії ІПІкК НАНУ з питань біоетики 

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

Загальний стаж роботи – 50 років, стаж роботи за спеціальністю – 50 років, Займані посади –  молодший науковий 

співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, зав. відділом кріопротекторів, зав. лабораторії  

кріопротекорів, з 2016 року присвоєно вчене звання професора 14.01.35. «кріомедицина, диплом 12ПР№011590». 

 

 


