
ПРОТОКОЛ 

 

засідання постійно діючої при вченій раді ІПКіК НАН України комісії 

по роботі з науковою молоддю 

№ 5 від 8 липня 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. 

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

Секретар: к.б.н. Шевченко Н.О. 

Порядок денний: про участь у конкурсі «Молода людина  року» у 2022 

році в номінації «Наукова діяльність». 

 

Слухали: секретаря комісії про висунення на конкурс кандидатури 

аспіранта лабораторії кріопротекторів третього року навчання Гвоздюк Яни 

Василівни. За період своєї діяльності в Інституті проявила себе як сумлінний 

та ініціативний працівник. Працюючи над вирішенням сучасних та важливих 

кріобіологічних проблем, вона приймає активну участь у конференціях та 

веде активну суспільну діяльність в ІПКіК НАН України. Гвоздюк Я.В. є 

членом Ради молодих вчених, дійсним членом кафедри ЮНЕСКО з 

кріобіології. Приймає активну участь у виконанні науково-дослідних тем 

лабораторії, освоює нові сучасні методи, представляє результати роботи на 

семінарах та міжнародних конференціях та плідно працює над 

дисертаційною роботою. Вона вміє поставити наукові завдання та успішно їх 

виконувати, добре володіє англійською мовою. Яна Василівна має 12 

публікацій, з яких 5 статей у фахових виданнях та 5 тез-доповідей на 

науково-практичних конференціях з Міжнародною участю. У 2021-2022 

роках виступала з доповіддю в межах «Весняних днів науки», брала активну 

участь в організації та проведенні «Днів науки», приурочених до святкування 

Всесвітнього дня науки. У складі ради молодих вчених інституту допомагала 



в організації щорічної міжнародної конференції молодих вчених «Холод в 

біології та медицині». У 2022 р. згідно з розпорядженням Президії України 

стала переможцем конкурсу на здобуття стипендії НАН України для молодих 

вчених. На разі залишається у Харкові та веде волонтерську діяльність. 

Постановили: Рекомендувати кандидатуру аспіранта лабораторії 

кріопротекторів 3-го року навчання до участі у конкурсі «Молода людина  

року» у 2022 році в номінації «Наукова діяльність». 
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