
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 9 засідання секції «Теоретична кріобіологія» вченої ради ІПКіК НАН 

України від 12 жовтня 2021 р. у онлайн-режимі  

 

1.1. СЛУХАЛИ: Моісєєва Антона Ігоровича, аспіранта 3-го року навчання за 

освітньо-науковою програмою за спеціальністю 091 Біологія (наук. керівник д.б.н. 

Божок Г.А., строк виконання 4 кв. 2018 р. – 4 кв. 2022 р.), про хід виконання 

дисертаційної роботи за темою «Вплив кріоконсервування на 

морфофункціональні характеристики мультиклітинних сфероїдів з 

перещеплювальної лінії фібробластів L 929». Від комісії: к.б.н. Смольянінову 

Євгенію Іванівну, голову комісії з перевірки первинної документації і ходу 

виконання дисертаційних робіт (звіт та довідка комісії додаються). 1.2.  

1.1. ПОСТАНОВИЛИ: аспірант Моісєєв Антон Ігорович виконує роботу згідно 

індивідуальному плану, первинна документація ведеться у встановленому 

порядку. Рекомендовано переведення аспіранта Моісєєва Антона Ігоровича на 4-й 

рік навчання за освітньо-науковою програмою за спеціальністю 091 Біологія. 

 

Головуючий на засіданні, 

Голова секції, д.б.н., проф.                        підпис               Петренко О. Ю. 

 

Секретар 

к.б.н., с.н.с.                          підпис                                           Рєпіна С. В. 

 

Витяг вірний: секретар секції                            к.б.н. Рєпіна С. В. 
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1.2. СЛУХАЛИ: Возовік Кристину Дмитрівну, аспірантку 3-го року навчання за 

освітньо-науковою програмою за спеціальністю 091 Біологія (наук. керівник 

д.б.н., проф. Розанов Л.Ф., строк виконання 4 кв. 2018 р. – 4 кв. 2022 р.) про хід 

виконання дисертаційної роботи за темою «Кріоконсервування мікроводоростей з 

різною галотолерантністю». Від комісії: к.б.н. Смольянінова Є.І., голову комісії з 

перевірки первинної документації і ходу виконання дисертаційних робіт (звіт та 

довідка комісії додаються). 

1.2. ПОСТАНОВИЛИ: аспірантка Возовік Кристина Дмитрівна виконує роботу 

згідно індивідуальному плану, первинна документація ведеться у встановленому 

порядку. Рекомендовано переведення аспірантки Возовік Кристини Дмитрівни на 

4-й рік навчання за освітньо-науковою програмою за спеціальністю 091 Біологія. 

 

Головуючий на засіданні, 

Голова секції, д.б.н., проф.                        підпис               Петренко О. Ю. 

 

Секретар 

к.б.н., с.н.с.                          підпис                                           Рєпіна С. В. 

 

Витяг вірний: секретар секції                            к.б.н. Рєпіна С. В. 

 


