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1. ПІБ    Кулєшова Лариса Георгіївна 

2. Відділ низькотемпературного консервування 

3. Електронна адреса    kuleshova@email.ua 

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

спеціальність 091-Біологія, «Теоретичні основи кріобіології »  

5. Відомості про вищу освіту 

 

Назва учбового закладу, установи 

 

Рік За якою 

спеціальністю 

Здобута кваліфікація, 

Серія та № диплома, 
дата видачі 

вступу закінчення 



Харківський державний університет                  

ім. О.М. Горького 

 

     1965        1970 Фізика Фізик 

Диплом  Э № 966156 

8 липня  1970 р. 

Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини 

НАН України 

Навчання в аспірантурі за спеціальністю  

« біофізика» 

1977 1981 біофізика «біофізик» 

     

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

Науковий ступінь Спеціальність, 
шифр 

Серія та № 
диплома, ким 
виданий, дата 

видачі 

Тема дисертаційної 
роботи 

Кандидат биологических наук Криобиология 

03-00-22 

БЛ № 011703 Высшая 

аттестационная 
комиссия при Совете 

Министров СССР 

4 января 1984г 

   Кинетика льдообразования 

в живых клетках и 
модельных системах 

    

 

7. Відомості про науковий ступінь 

доктора наук 

Спеціальність, 

шифр 

Серія та № 

диплома, ким 
виданий, дата 

видачі 

Тема дисертаційної 

роботи 

 



Доктор біологічних наук кріобіологія 

03-00-19 

ДД № 000501 

Міністерство освіти і 

науки молоді та 
спорту України 

22 грудня 2011р. 

Механізми дії позаклітинного 
льодоутворення та 

пов’язаних з ним явищ на 
біологічні об’єкти. 

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

Вчене звання Спеціальність, 

шифр 

Серія та № 

атестата 

Дата затвердження 

Старший науковий співробітник кріобіологія 

03-00-19 

СН №000994 10 травня 1994р. 

Протокол №6 

    

9. Відомості про вчене звання професора 

Вчене звання Спеціальність, 

шифр 

Серія та № 

атестата 

Дата затвердження 

- - - - 

    

10. Відомості про підвищення кваліфікації (за 5 років) 

 

Назва циклу, програми, курсу та інш. 

 

Серія та № 
сертифікату або 

інш. документу 

 

Кількість 
годин/кредитів 

 

Ким виданий, дата видачі 

 

    

Експерт з акредитації освітніх програм Сертифікат від 
26.12. 2020 р. 

Онлайн – тренінг  

12 год. 

Національне агентство  із 
забезпечення якості освіти 



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. Pogozhykh D., Pogozhykh O., Prokopyuk V Yu., Кuleshova L.G.,. Goltsev A., Blasczyk R., Mueller T. Influence of 
temperature fluctuations during   cryopreservation on vital parameters, differentiation potential, and transgene expression 

of placental multipatent stromal cells. Stem Cell Research & Therapy, 2017, Vol 8, N66, Р.1-16. 
    2. Pogozhykh O., Prokopyuk V., Prokopyuk O., Кuleshova L.,Goltsev A., Figueiredo O., Pogozhykh D. Towards 

biobanking technologies for natural and bioengineered multicellular placental constructs. Biomaterials, 2018, №185, P.39-
50 https://doi.org/10.1016/ j.biomaterials.2018.08.060. 
3. Пономарева В.Л.,Кулешова Л.Г., Высеканцев И.П., Онасенко Е.С., Михайлова О.А. Кинетика фазових 

превращений в         процессе охлаждения -   отогрева клеток Saccharomyces cerevisiae в альгинатсодержащих 
криозащитных середах. Проблемы криобиологии и криомедицины  2018; 28(3):212-223 

https://doi.org/10.15407/cryo28. (Scopus) 
   4. Присталов А.І., Боброва О.М., Кулєшова Л.Г. Застосування методу вакуум-інфільтрації для кріоконсервування 
ізольованих  бруньок винограду. Probl.Cryobiol.Cryomed 2021;(31)051-057 (Scopus)  

5. Кулєшова Л.Г., Коваленко І.Ф., Цибулько Т.С., Гордієнко О.І .Транспортні характеристики плазматичних 
мембран клітин перещеплювальної культури РК-15. Probl.Cryobiol.Cryomed 2021;(31)014-022 (Scopus)  

6. О.І. Гордієнко, І.Ф. Коваленко, С.Є. Коваленко, Л.Г. Кулєшова, О.Ф. Тодрін. Теоретична оцінка оптимальної 
лінійної швидкості охолодження суспензії клітин РК-15. Probl Cryobiol Cryomed 2021;31(3): 214-222 (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 

1. «Пристрій для вакуум інфільтрації живців плодово-ягідних культур» Патент на корисну модель  

UA 121556 МПК (2017.01)А01С 1/00, А01С 14/00 опубл. 11.12.2017р. Бюл.№23. Присталов А.І., Кулєшова Л.Г., 
Розанов Л.Ф.; 

2. « Спосіб відмивання живців плодово-ягідних культур від кріозахисних середовищ» Патент на 
корисну модель  Україна №136543 МПК А01С 1/00, А01С 14/00 опубл. 27.08. 2019. Бюл.№16. Присталов А.І, 

Кулєшова Л.Г., Шевченко Н.О., Зеленська Р.М. 

https://doi.org/10.1016/j
https://doi.org/10.15407/cryo28


 

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 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 

 Наукове керівництво здобувача Присталова  Антона Ігоровича. Дисертація на здобуття кандидата 

біологічних наук  за спеціальністю 03.00.19 кріобіологія . Рішення позитивне Диплом : ДК № 061669 від 29 червня 
2021р. 

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 



 Відповідальний виконавиць  держбюджетної фундаментальної  науково-дослідної роботи 
«Встановити механізми та створити фізико-математичну теорію кріопошкодження клітин під дією 

електричних напруг, які виникають при низькотемпературному консервуванні клітинних суспензій  
№ д.р. 0116U003490, 2016-2020 рр. 

Відповідальний виконавиць  держбюджетної фундаментальної  науково-дослідної роботи  « 

Теоретичне та експериментальне дослідження електричних характеристик клітинних мембран на 
етапах кріоконсервування та їх взаємозв’язок зі здатністю клітин до адгезії на плоских поверхнях та в 

об’ємних конструкціях (№ 2.2.6.135, номер державної реєстрації 0121U108756) термін виконання 
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  

 

 

 

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   

секретар медико-біологічної секції Північно-Східного Наукового Центру, член Українського біофізичного 
товариства 

 

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

займані посади) 

1972р.-2022р. загальний стаж 50 років: молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник. 

 
 


