
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

 

 

 

Н А К А З 

 

від 10 серпня 2022 р.                   № 18                                            м. Харків 

 

 

Про актуалізацію 

документів ІПКіК НАН України 

 

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

(чинна редакція від 19.02.2022 р., №2024-IX), Закону України «Про освіту» від 

05.08.2017 р. № 2145-VIII (чинна редакція від 02.10.2021 р.), Закону України 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (чинна редакція від 02.10.2021 

р.), Постанови КМУ № 1187 від 30.12.2015 р. "Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності" (чинна редакція від 20.06.2021 р. № 

365-2021-п), Наказу МОН України № 977 від 11.07.2019 р. "Про затвердження 

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти", Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» від  26.11.2015 р. № 848-VIII (чинна редакція від 

18.04.2021 р.) та з метою забезпечення відкритості та прозорості прийняття 

рішень, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

 

1. Усім відповідальним виконавцям вжити заходів щодо актуалізації 

інформації на офіційному сайті (cryo.in.ua): 
 

№ 

з/п 

Відомості або нормативний документ Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

1.  Порядок підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук ІПКіК 

НАН України (Затверджено 26.12.2016 р.) 

(оновлення наявного документу) 

Фалько О.В. 01 вересня  

2022 р. 

2.  Положення про організацію освітнього процесу з 

підготовки здобувачів на третьому рівні вищої 

освіти (ступеня доктора філософії) ІПКіК НАН 

України (Затверджено 19.02.2019 р.) (оновлення 

наявного документу) 

Гордієнко О.І. 01 вересня  

2022 р. 

https://www.cryo.in.ua/


3.  Індивідуальний план аспіранта ІПКіК НАН України 

(бланк) (оновлення наявного документу) 

Шевченко М.В. 01 вересня  

2022 р. 

4.  Положення про стимулювання публікаційної 

активності та досягнення високого рівня 

оприлюднення результатів наукових досліджень 

співробітниками ІПКіК НАН України 

Гордієнко О.І. 01 вересня  

2022 р. 

5.  Положення про апеляцію результатів підсумкового 

контролю знань здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії в ІПКіК НАН України 

(Затверджено 07.07.2020 р.) (оновлення наявного 

документу) 

Жовновач А.М. 

Чиж М.О. 

01 вересня  

2022 р. 

6.  Підготовка лекційного матеріалу з навчальних 

дисциплін українською мовою згідно робочих 

програм*  

1. Презентація (файл в форматі .pdf) 

2. Тези лекції (файл в форматі .pdf) до 2 стор. 

Викладачі ОНП зі 

спеціальностей 

“222 Медицина” та 

“091 Біологія”  

 

(Додаток 1 

Додаток 2) 

01 жовтня  

2022 р. 

7.  Репозитарій Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України та Положення про 

Репозитарій Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України 

Чиж М.О. 

 

01 вересня  

2022 р. 

 

8.  Додати адміністратора ЄДЕБО Горіну О.Л. 

https://registry.edbo.gov.ua/university/3792/  

Горіна О.Л. 01 вересня  

2022 р. 

9.  Актуалізація інформації Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини на відповідній сторінці 

сайту НАН України https://www.nas.gov.ua/, згідно 

даних представлених на офіційному сайті ІПКіК 

НАН України https://www.cryo.in.ua/  

Пушкова Є.М. 01 вересня  

2022 р. 

10.  Представити нормативний документ, на підставі 

якого продовжена дія Колективного договору між 

адміністрацією та первинною профспілковою 

організацією Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України. 

Щетинський М.І. 01 вересня  

2022 р. 

 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Т.в.о. директора  

ІПКіК НАН України  

д.м.н., професор                                                           Ольга ПРОКОПЮК 

 

https://registry.edbo.gov.ua/university/3792/
https://www.nas.gov.ua/
https://www.cryo.in.ua/


Список викладачів, які викладають дисципліни за освітньо-науковими 

програмами зі спеціальностей 091 Біологія та 222 Медицина 

 
№ 

п/п 

П.І.П. Кваліфікація 

викладача 

Навчальні дисципліни, що їх викладає викладач на ОП 

1. Бабійчук 

Владислав 

Георгійович 

д.мед.н., с.н.с. Холод як лікувальний фактор 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_8f951de8e5f44209a

4be2a2d1f1fc838.pdf?index=true  

 

Ритмічні екстремальні кріовпливи (–120 °С) як спосіб 

підвищення адаптаційно-регуляторних можливостей 

організму 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_7972b436aa1040e29

9729b80fb14eb14.pdf?index=true  

2. Бабійчук Любов 

Олександрівна 

д.біол.н., 

професор 

«Проблеми кріоконсервування крові та її компонентів» 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_55689fd5e5cb477fa

18e9bd4cd03346f.pdf?index=true 

 

3. Божок Галина 

Анатоліївна 

 

д.біол.н., 

с.н.с. 

Методи дослідження в кріобіології 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_d8552a44b48640c4b

4e13392819b6529.pdf?index=true 

 

Морфофункціональні дослідження клітин після 

низькотемпературного зберігання 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_5fc3020c3f724bd2a

8e6e102e9f1d5ef.pdf?index=true  

 

Організація та проведення навчальних занять за медико-

біологічним профілем 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_2b251c67e3064ed2a

c58974e2122d2d5.pdf?index=true  

 

4. Висеканцев Ігор 

Павлович 

к.мед.н., с.н.с. Предмет, зміст кріомедицини. 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_898fcd0bd9724f639

dc50154a5d15606.pdf?index=true  

 

Технології кріоконсервува ння і тривалого збереження 

біологічних об’єктів для клінічного застосування 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_5a909d9a837f454a8

5860f319decb3ca.pdf?index=true  

 

Методи тривалого зберігання мікроорганізмів 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_55a766805be14d43b

378c0b8b158689d.pdf?index=true  

5. Волкова Наталія 

Олександрівна 

К.біол.н., 

с.н.с. 

Біотехнологічні аспекти реконструкції пошкоджень 

опорно-рухомого апарату 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_0b63c9178f844928a

241787afea4548a.pdf  

 

Кріобіологічні підходи в біотехнології 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_b25cedd294924f3fa

6ae1bb4fb71630f.pdf?index=true 

 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_8f951de8e5f44209a4be2a2d1f1fc838.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_8f951de8e5f44209a4be2a2d1f1fc838.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_7972b436aa1040e299729b80fb14eb14.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_7972b436aa1040e299729b80fb14eb14.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_55689fd5e5cb477fa18e9bd4cd03346f.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_55689fd5e5cb477fa18e9bd4cd03346f.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_d8552a44b48640c4b4e13392819b6529.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_d8552a44b48640c4b4e13392819b6529.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_5fc3020c3f724bd2a8e6e102e9f1d5ef.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_5fc3020c3f724bd2a8e6e102e9f1d5ef.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_2b251c67e3064ed2ac58974e2122d2d5.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_2b251c67e3064ed2ac58974e2122d2d5.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_898fcd0bd9724f639dc50154a5d15606.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_898fcd0bd9724f639dc50154a5d15606.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_5a909d9a837f454a85860f319decb3ca.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_5a909d9a837f454a85860f319decb3ca.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_55a766805be14d43b378c0b8b158689d.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_55a766805be14d43b378c0b8b158689d.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_0b63c9178f844928a241787afea4548a.pdf
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_0b63c9178f844928a241787afea4548a.pdf
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_b25cedd294924f3fa6ae1bb4fb71630f.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_b25cedd294924f3fa6ae1bb4fb71630f.pdf?index=true


6. Глоба Вячеслав 

Юрійович 

PhD в галузі 

охорони 

здоров’я 

Кріохірургічні підходи лікування в урології 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_a51e687fe0fe409eb1

c000d7820e99b9.pdf?index=true  

7. Гольцев 

Анатолій 

Миколайови ч 

Академік 

НАН 

України, 

д.мед.н., 

професор 

Використання кріоконсервованих біологічних об’єктів 

у лікуванні хвороб різного генезу 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_d51f82e5ff2a4744a8

679bc44a5b4e8c.pdf?index=true  

 

Кріобіологічні підходи в експериментальній онкопатології 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_446b4e00ca924cc49

5d9df908551152f.pdf?index=true  

 

Кріобіологія в системі біологічних наук 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_1001cb1666404af7b

dc6cbc5f5931b83.pdf?index=true 

 

8. Гордієнко Ольга 

Іванівна 

дД.фіз.-

мат.н., 

професор 

Теоретичні основи кріобіології 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_754dc0c2ea254551b

464544b068cae50.pdf?index=true 

 

9. Гуріна Тетяна 

Михайлівна 

д.біол.н., 

с.н.с. 

Низькотемпературні банки біологічних об’єктів 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_900e7d54ef9340999

fb930d372e9fb97.pdf?index=true  

10. Ковальов 

Геннадій 

Олександров ич 

к.мед.н., с.н.с. Роль клініко-лабораторних досліджень крові в діагностиці 

захворювань 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_77601091cc694fa88

54d82837fa1094a.pdf?index=true  

 

Статистичні методи в біології та медицині 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_f4bbbba1ad9e475d8

cbd8fb18f9e9622.pdf?index=true  

 

Основи клініко-лабораторних досліджень в гематології 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_08d9709fbcc74118a

832ab2fe12e0180.pdf?index=true 

 

11. Компанієць 

Антоніна 

Михайлівна 

д.мед.н., 

професор 

Біоетика 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_542e3cf2af6e44909

dbc86a2f21a5ae9.pdf?index=true  

12.. Кулєшова 

Лариса 

Георгіївна 

д.біол.н., 

с.н.с. 

Теоретичні основи кріобіології 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_754dc0c2ea254551b

464544b068cae50.pdf?index=true 

 

13. Легач Євген 

Іванович 

д.мед.н., с.н.с. Моделювання в експериментальній медицині 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_2680b9c7ce2647e48

89b31641dfa2b8f.pdf?index=true  

 

14. Ломакін Іван 

Іванович 

к.мед.н., с.н.с. Холод як лікувальний фактор 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_8f951de8e5f44209a

4be2a2d1f1fc838.pdf?index=true  

15. Нардід Олег 

Анатолійович 

д.б.н., 

професор 

Методи дослідження в кріобіології 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_d8552a44b48640c4b

4e13392819b6529.pdf?index=true 

 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_a51e687fe0fe409eb1c000d7820e99b9.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_a51e687fe0fe409eb1c000d7820e99b9.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_d51f82e5ff2a4744a8679bc44a5b4e8c.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_d51f82e5ff2a4744a8679bc44a5b4e8c.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_446b4e00ca924cc495d9df908551152f.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_446b4e00ca924cc495d9df908551152f.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_1001cb1666404af7bdc6cbc5f5931b83.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_1001cb1666404af7bdc6cbc5f5931b83.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_754dc0c2ea254551b464544b068cae50.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_754dc0c2ea254551b464544b068cae50.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_900e7d54ef9340999fb930d372e9fb97.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_900e7d54ef9340999fb930d372e9fb97.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_77601091cc694fa8854d82837fa1094a.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_77601091cc694fa8854d82837fa1094a.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_f4bbbba1ad9e475d8cbd8fb18f9e9622.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_f4bbbba1ad9e475d8cbd8fb18f9e9622.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_08d9709fbcc74118a832ab2fe12e0180.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_08d9709fbcc74118a832ab2fe12e0180.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_542e3cf2af6e44909dbc86a2f21a5ae9.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_542e3cf2af6e44909dbc86a2f21a5ae9.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_754dc0c2ea254551b464544b068cae50.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_754dc0c2ea254551b464544b068cae50.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_2680b9c7ce2647e4889b31641dfa2b8f.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_2680b9c7ce2647e4889b31641dfa2b8f.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_8f951de8e5f44209a4be2a2d1f1fc838.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_8f951de8e5f44209a4be2a2d1f1fc838.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_d8552a44b48640c4b4e13392819b6529.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_d8552a44b48640c4b4e13392819b6529.pdf?index=true


16. Осецький 

Олександр 

Іванович 

д.біол.н., 

професор 

Технології низькотемпературного кріоконсервування 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_4178d220cae94b5eb

0921d8b33390d14.pdf?index=true 

 

Способи зберігання біооб’єктів при низьких температурах 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_97454831ea404de2b

3d1259463f66b94.pdf?index=true  

17. Пахомов 

Олександр 

Віталійович 

к.біол.н., ст. 

дослідник 

Загальні проблеми та конкретні підходи до 

кріоконсервування клітин і тканин 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_00cefcd9371740138

ce24336f39dc1c3.pdf?index=true 

 

18. Петренко 

Олександр 

Юрійович 

д.біол.н., 

професор 

Загальні проблеми та конкретні підходи до 

кріоконсервування клітин і тканин 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_00cefcd9371740138

ce24336f39dc1c3.pdf?index=true 

 

19. Петрушко 

Марина Павлівна 

д.біол.н., 

професор 

Кріобіологічні технології в репродуктивній медицині 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_403dcaa4358e41e6b

6159fe6d33917d5.pdf?index=true  

 

Методи кріобіології в репродуктивній медицині 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_7ed0a2a3c0b8476f9

db1513bb1d19241.pdf?index=true  

 

Роль кріобіології в збереженні біологічного різноманіття 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_6f54612868e04ce79

bd00d4573b40d76.pdf?index=true 

 

20. Прокопюк 

Володимир 

Юрійович 

к.мед.н., с.н.с. Використання кріоконсервованих біологічних об’єктів 

у лікуванні хвороб різного генезу 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_d51f82e5ff2a4744a8

679bc44a5b4e8c.pdf?index=true  

 

Методи кріобіології в регенеративній медицині 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_3713fbf922754eaa8

182560cef6a2934.pdf?index=true 

 

21. Прокопюк Ольга 

Степанівна 

д.мед.н., 

професор 

Предмет, зміст кріомедицини 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_898fcd0bd9724f639

dc50154a5d15606.pdf?index=true  

 

Технології кріоконсервування і тривалого зберігання 

біологічних об’єктів для клінічного застосування 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_5a909d9a837f454a8

5860f319decb3ca.pdf?index=true  

 

Низькотемпературні банки біологічних об’єктів 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_900e7d54ef9340999

fb930d372e9fb97.pdf?index=true  

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_4178d220cae94b5eb0921d8b33390d14.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_4178d220cae94b5eb0921d8b33390d14.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_97454831ea404de2b3d1259463f66b94.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_97454831ea404de2b3d1259463f66b94.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_00cefcd9371740138ce24336f39dc1c3.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_00cefcd9371740138ce24336f39dc1c3.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_00cefcd9371740138ce24336f39dc1c3.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_00cefcd9371740138ce24336f39dc1c3.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_403dcaa4358e41e6b6159fe6d33917d5.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_403dcaa4358e41e6b6159fe6d33917d5.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_6f54612868e04ce79bd00d4573b40d76.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_6f54612868e04ce79bd00d4573b40d76.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_d51f82e5ff2a4744a8679bc44a5b4e8c.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_d51f82e5ff2a4744a8679bc44a5b4e8c.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_3713fbf922754eaa8182560cef6a2934.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_3713fbf922754eaa8182560cef6a2934.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_898fcd0bd9724f639dc50154a5d15606.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_898fcd0bd9724f639dc50154a5d15606.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_5a909d9a837f454a85860f319decb3ca.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_5a909d9a837f454a85860f319decb3ca.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_900e7d54ef9340999fb930d372e9fb97.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_900e7d54ef9340999fb930d372e9fb97.pdf?index=true


22. Сукач Олександр 

Миколайович 

д.біол.н., 

с.н.с. 

Особливості консервування клітин, тканин і тканинно-

інженерних конструкцій в експериментальній 

кріомедицині 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_83578c654d574bcb9

4578c7d44d3e6e4.pdf?index=true  

 

Педагогічна практика в системі вищої освіти 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_3b53c4a69cd44c079

e87bf39a1f9c87e.pdf?index=true  

 

Проблеми низькотемпературного зберігання нейральних 

клітин  

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_d0e70afb37ab45939

17e7bdcca69463e.pdf?index=true 

 

23. Тихвинська 

Ольга 

Олександрівна 

к.біол.н. Кріоветеринарія 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_1efc183ff1a14ac98a

1e6634a1567277.pdf?index=true 

 

24. Чиж Микола 

Олексійович 

к.мед.н., с. 

дослідник. 

Моделювання в експериментальній медицині 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_2680b9c7ce2647e48

89b31641dfa2b8f.pdf?index=true  

 

Холод як лікувальний фактор 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_8f951de8e5f44209a

4be2a2d1f1fc838.pdf?index=true  

 

Створення тканинних імплантатів для реконструктивно-

відновлювальної хірургії з використанням кріобіологічних 

технологій 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_a3fde0cb99274de3a

71c068145eb9128.pdf?index=true  

 

Моделювання в кріобіології 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_e4bcff9de6a541719

16597cee3ac6ee0.pdf?index=true 

 

25. Шевченко Надія 

Олександрівна 

к.біол.н. Кріоконсервування рослинних об’єктів 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_aa4e778500c54a889

23a96339d42b65a.pdf?index=true 

 

26. Шило Олександр 

Володимирович 

к.біол.н., 

с.н.с. 

Природній та штучний гіпобіоз 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_4acdd037465740378

859bf31f23e2771.pdf?index=true 

 

27. Шпакова Наталія 

Михайлівна 

д.біол.н., 

с.н.с. 

Методологія та організація наукових досліджень 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_85744143f8724f9bb

0059203f14a53f4.pdf?index=true  

 

 

https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_83578c654d574bcb94578c7d44d3e6e4.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_83578c654d574bcb94578c7d44d3e6e4.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_3b53c4a69cd44c079e87bf39a1f9c87e.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_3b53c4a69cd44c079e87bf39a1f9c87e.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_d0e70afb37ab4593917e7bdcca69463e.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_d0e70afb37ab4593917e7bdcca69463e.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_1efc183ff1a14ac98a1e6634a1567277.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_1efc183ff1a14ac98a1e6634a1567277.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_2680b9c7ce2647e4889b31641dfa2b8f.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_2680b9c7ce2647e4889b31641dfa2b8f.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_8f951de8e5f44209a4be2a2d1f1fc838.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_8f951de8e5f44209a4be2a2d1f1fc838.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_a3fde0cb99274de3a71c068145eb9128.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_a3fde0cb99274de3a71c068145eb9128.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_e4bcff9de6a54171916597cee3ac6ee0.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_e4bcff9de6a54171916597cee3ac6ee0.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_aa4e778500c54a88923a96339d42b65a.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_aa4e778500c54a88923a96339d42b65a.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_4acdd037465740378859bf31f23e2771.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_4acdd037465740378859bf31f23e2771.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_85744143f8724f9bb0059203f14a53f4.pdf?index=true
https://www.cryo.in.ua/_files/ugd/6c66de_85744143f8724f9bb0059203f14a53f4.pdf?index=true


ПРИКЛАД ТЕЗ ЛЕКЦІЇ 
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

 

Освітньо-наукова програма 222 Медицина 

Навчальна дисципліна циклу фахової підготовки «Холод як лікувальний 

фактор»  
(цикл підготовки по відповідній дисципліні (основна дисципліна ОД, вибіркова дисципліна 

(ВД)) представлено на офіційному сайті ІПКіК НАН України https://www.cryo.in.ua/edu )  

 

Лекція № 2 

Кріомедична апаратура 

План 

1. Холодоагенти. 

2. Методи контролю температури охолоджуваних тканин. 

3. Кріохірургічні апарати замкнутого циклу. 

4. Кріорозпилювачі. 

5. Апарати для ендоскопічної кріохірургії. 

6. Медична техніка для гіпотермії. 

Стислий переказ лекції 

(текст) 

Лектор: М.О. Чиж 

(загальний текст тез лекції до 2 сторінок) 

 

 

Назва файлу тез лекції зі спеціальності 222 Медицина:  

222_ОД_Лекція_2_ Холод_як_лікувальний_фактор.pdf 

 

Назва файлу тез лекції зі спеціальності 091 Біологія:  091_ВД_Лекція_2_ 

Технології_низькотемпературного_консервування.pdf 

 

Назва файлу тез лекції зі спеціальності 222 Медицина та 091 Біологія: 

222_091_ОД_Лекція_2_ 

Методологія_та_організація_наукових_досліджень.pdf 

 

 

Файли тез лекцій (.pdf) та презентації (.pdf) направляти Ахатовій Юлії Сергіївні 

на електронну пошту: Julija_Veselovskaja@meta.ua   
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