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Шановні колеги!  
 

З метою якісного проведення акредитаційної експертизи, уточнення та 
конкретизації інформації, наданої у відомостях про самооцінювання,  
ідентифікації та підтвердження кращих практик ЗВО / НУ експертна група 
просить надати наступну інформацію у вигляді інтернет-посилань (лінків) чи 
документів (у форматі *.pdf):  

 
№ 

запиту 
Змість документа 

9 Інформація, що підтверджує факти міжнародної співпраці в рамках реалізації 
ОНП “Медицина” (скан-копії діючих Договорів / Угод про співпрацю тощо) 

10 Інформація, що підтверджує факти розгляду та врахування пропозицій 
роботодавців (скан-копії відповідних листів, ел. пошт, рішень вченої ради тощо)  

11 Інформація, що підтверджує участі здобувачів освіти за ОНП “Медицина” у 
неформальній освіті (за останні 4 роки) 

12 Інформація, що підтверджує періодичний метрологічний контроль технічного та 
лабораторного обладнання, що використовується за ОНП “Медицина” 

13 Посилання на Web-сторінку, інформація, що демонструє діяльність наукового 
клубу “Journal Club” 

14 Інформація, що підтверджує безпосередню участь органів студентського 
самоврядування  у процесі періодичного перегляду ОНП “Медицина” (скан-

копії протоколів тощо)  
15 Скан-копії протоколів / посилання з результатами перевірки  на академічну 

доброчесність (плагіат) наукових робіт аспірантів за ОНП “Медицина” 

16 Інформація щодо періодичності перегляду і удосконалення ОНП “Медицина” 
(скан-копії рішень Вченої ради, засідань тощо) 

 

З метою системного опрацювання експертною групою та НАЗЯВО 
запитуваної інформації просимо надавати відповіді в електронному кабінеті 
окремо за кожною позицією запиту, з вказівкою його порядкового номера 
(наприклад: «Відповідь на запит №1»).  
 

З повагою, 
члени ЕГ 
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Шановні колеги!  
 

З метою якісного проведення акредитаційної експертизи, уточнення та 
конкретизації інформації, наданої у відомостях про самооцінювання,  
ідентифікації та підтвердження кращих практик ЗВО / НУ експертна група 
просить надати наступну інформацію у вигляді інтернет-посилань (лінків) чи 
документів (у форматі *.pdf):  

 

№ 
запиту 

Змість документа 

1 Інформація щодо усунення виявлених недоліків під час 
акредитаційної експертизи НАЗЯВО у 2021 р. (скан-копії витягів 

протоколу засідання ВР, План(ів) усунення недоліків; Коротка 
аналітична інформація щодо покращення якості ОНП за критеріями 
2, 6, 9 та ін.)  

2 Посилання на лінки з презентаційними та відеоматеріалами щодо 
матеріально-технічної забезпечення ОНП “Медицина”  

3 Графік навчального процесу ОНП “Медицина” на 2022/2023 р.р. 
4 Інформація щодо використання здобувачами освіти за ОНП 

“Медицина” набутих соціальних навичок (участь у соціально-

значущих проєктах під час карантину, воєнного стану та ін.)  
5 Інформація  щодо адаптації якості освіти в ІПКіК за ОНП 

“Медицина” до умова карантинних обмежень, воєнного стану 
тощо. 

6 Скан-копії Індивідуальних планів здобувачів за ОНП “Медицина” 
(по одному за кожний рік навчання, на вибір ІПКіК), за останні 4 
роки 

7 Перелік наукових установ і закладів охорони здоров’я, на базі яких 
відбувається науково-практична підготовка здобувачів освіти за 
ОНП “Медицина” (з вказівкою наявності договору і періоду його 
дії), за останні 5 років 

8 Інформація щодо академічної мобільності та виконання наукових 
досліджень за кордоном, в межах міжнародних гранітів здобувачів 
за ОНП “Медицина” (П.І.Б. аспіранта, заклад, вид діяльності, 
терміни), за останні 5 років. 

 

З метою системного опрацювання експертною групою та НАЗЯВО 
запитуваної інформації просимо надавати відповіді в електронному кабінеті 
окремо за кожною позицією запиту, з вказівкою його порядкового номера 
(наприклад: «Відповідь на запит №1»).  
 

З повагою, 
члени ЕГ 
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Вельмишановний Денисе Віталійовичу! 
Вельмишановний Руслане Ігоровичу! 

Вельмишановна Олено Пилипівно! 
 

В рамках акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 
режимі за спеціальністю "222 – Медицина" освітньої програми "222 Медицина" 

(ID у ЄДЕБО 46833) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1089/АС-22) в 

Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України надсилаємо Вам 

відповідь на запит № 1: 
Інформація щодо усунення виявлених недоліків під час акредитаційної 

експертизи НАЗЯВО у 2021 р. (скан-копії витягів протоколу засідання ВР, 
План(ів) усунення недоліків; Коротка аналітична інформація щодо 

покращення якості ОНП за критеріями 2, 6, 9 та ін.) 
  _ 

 

Відповідно до рекомендацій Експертної групи та Галузевої експертної 
ради НАЗЯВО для покращення якості ОНП та організації і якості освітнього 

процесу в ІПКіК в цілому були проведені наступні заходи: 
За критерієм 2. Структура та зміст освітньої програми: 

1. Уточнено цілі, загальні та фахові компетентності, програмні результати 

навчання. 
2. Оновлено зміст окремих освітніх компонентів ОНП відповідно до 

сучасного стану галузі й спеціальності. 
3. Скорочено обсяг освітньої складової ОНП до 42 кредитів ЄКТС. 
4. Додано до циклу загальної підготовки здобувачів навчальної дисципліни 

«Педагогічна практика в системі вищої освіти». 
5. Розширено спектр дисциплін за вільним вибором аспірантів до 19. 
6. Доповнено педагогічну складову ОНП за рахунок введення вибіркової 

дисциплін «Організація та проведення навчальних занять за медико- 

біологічним профілем» 

7. Створено розділ «Освітній процес» на офіційному сайті ІПКіК НАН 

України (https://www.cryo.in.ua/edu) та представлено: навчальний план ОНП, 
розклад занять, НМКД та ін. 

8. Оновлено   структуру    Індивідуального    плану    здобувача    за    ОНП 

«Медицина». 
9. Розроблено та оновлено: 

 Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін в ІПКіК 

НАН України; 
 Положення про розробку, затвердження, моніторинг, перегляд і закриття 

освітніх програм в ІПКіК НАН України; 
 Положення про робочу програму навчальної дисципліни ІПКіК НАН 

України; 
 Положення про організацію самостійної роботи здобувачів третього рівня 

вищої освіти (ступеня доктора філософії) у ІПКіК НАН України. 
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За критерієм 6. Людські ресурси: 
1. Розроблено та оновлено: 

 Положення про безперервний професійний розвиток науковців, 
залучених до провадження викладацької діяльності в ІПКіК НАН України 

 Положення про порядок проведення конкурсного відбору науковців для 

провадження викладацької діяльності в ІПКіК НАН України 

 Положення про стимулювання публікаційної активності та досягнення 

високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень 

співробітниками ІПКіК НАН України 

 Положення про формування річного рейтингу наукових працівників, які 
займаються проведенням навчальних занять з аспірантами за 

результатами наукової, методичної та організаційної роботи ІПКіК НАН 

України 

2. Забезпечена участь у підвищенні педагогічної кваліфікації НПП ІПКіК НАН 

України:13 НПП за ОНП «222 Медицина» у вересні 2022 р. пройшли 

планове підвищення педагогічної кваліфікації ("Сучасні технології 
викладання у вищих навчальних закладах на основі психолого-педагогічних 

та морально-етичних аспектів", Українська Академія Наук, Асоціація 

Лікарів Карпатського Регіону), обсягом 60 годин (2 кредити ЄКТС); 11 НПП 

за ОНП «222 Медицина» з 08.09.2022 р. по 22.12.2022 р. беруть участь у ТУ 

«Інформаційні технології в освіті і медицині» (ХМАПО МОЗ України). 
3. Залучено до викладацької діяльності лікарів-практиків із дійсними 

сертифікатами: Гладких Ф.В. (лікар-онколог, лікар-терапевт, лікар з 

медицини невідкладних станів), Глоба В.Ю. (лікар-уролог), Петрушко М.В. 
(лікар-ембріолог). 

 

За критерієм 9. Прозорість та публічність: 
1. Запущено новий офіційний сайт ІПКіК НАН України (з системою 

активного пошуку по сайту), де в розділі «Громадське обговорення» 

(https://www.cryo.in.ua/discus) представлено Звіт за результатами проведення 

громадського обговорення проекту ОНП, в розділі «Освітній процес» 

(https://www.cryo.in.ua/edu) представлено відомості про всіх викладачів та 

НМКД всіх ОНП. 
2. Розроблено: 

 Положення про інформаційний супровід web-ресурсів ІПКіК НАН 

України 

 Положення про організаційно-методичне забезпечення освітнього 

процесу в ІПКіК НАН України 
 

Серед інших заходів для покращення якості ОНП: 
1. Розроблено та оновлено більш 30 нормативно-правових документів 

освітнього процесу; 
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2. Запуск інституційного репозитарію ІПКіК НАН України з окремими 

розділами «Навчально-методичні матеріали» та «Лекції для аспірантів» з 

подальшим оприлюдненням лекційного матеріалу за ОНП; 
3. Укладено договір з ТОВ «Антиплагіат щодо послуг з онлайн-пошуку 

плагіату Unicheck; 

4. Створено Раду роботодавців при ІПКіК НАН України; 
5. Створено Асоціацію випускників ІПКіК НАН України; 
6. Створено Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності 

 

Додаємо документи: 

1. витягу з протоколу № 2 засідання освітньо-наукової секції вченої ради ІПКіК 

НАН України від 04 жовтня 2021 р.; 

2. витягу з протоколу № 15 засідання вченої ради ІПКіК НАН України від 18 
жовтня 2021 р.; 

3. план заходів щодо усунення недоліків, які були виявлені під час 

акредитації освітньо-наукової програми «222 Медицина», затверджений 
рішенням освітньо-наукової секції вченої ради ІПКіК НАН України. 

 

 

Гарант ОНП “222 Медицина” 
ІПКіК НАН України Микола ЧИЖ 

6 / 326



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

 

ВИТЯГ 

 з протоколу засідання освітньо-наукової секції  
вченої ради ІПКіК НАН України 

№ 2 від 04 жовтня 2021 р. 
 

Голова секції: д.б.н., с.н.с. Шпакова Н.М. 
Секретар: к.б.н., с.н.с. Орлова Н.В. 
 

Присутні: д.м.н., с.н.с. Бабійчук В.Г., д.б.н., проф. Бабійчук Л.О., д.б.н., с.н.с. 
Божок Г.А., к.м.н.,с.н.с. Висеканцев І.П., д.фіз.-мат.н., проф. Гордієнко О.І., 
к.м.н.,с.н.с. Ковальов Г.О., д.б.н., с.н.с. Кулєшова Л.Г., д.м.н., проф. Легач 
Є.І., к.м.н., с.н.с. Ломакін І.І., д.б.н., проф. Нардід О.А., д.фіз.-мат.н. 
Осецький О.І.,  к.б.н., с.д. Пахомов О.В., д.б.н., проф. Петрушко М.П., к.б.н. 
Полякова Г.Л., к.м.н., с.н.с Прокопюк В.Ю., д.м.н., проф. Прокопюк О.С., 
д.б.н., с.н.с. Сукач О.М., к.б.н. Фалько О.В., к.м.н., с.д. Чиж М.О. 
 

Запрошені: головний н.с., д.б.н., проф. Бабійчук Г.О. 
 

СЛУХАЛИ: к.м.н., ст.досл. Чижа М.О., члена проєктної групи ОНП 
«222 Медицина», про план заходів щодо усунення недоліків, які були 
виявлені під час акредитації освітньо-наукової програми «222 Медицина» 
(Акредитаційна справа № 1143/АС-21, рішення Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти від 30 вересня 2021 р.).  

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити план заходів щодо усунення недоліків, 
які були виявлені під час акредитації освітньо-наукової програми «222 
Медицина» (Акредитаційна справа № 1143/АС-21). 

 

 

Голова:       (підпис)                             д.б.н., с.н.с. Н.М. Шпакова  

Секретар:    (підпис)                             к.б.н., с.н.с. Н.В. Орлова 

 

 

Витяг складено вірно: 
Секретар секції                                            к.б.н., с.н.с. Н.В. Орлова 
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ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

ВИТЯГ 

 

з протоколу № 15 засідання вченої ради Інституту проблем кріобіології і кріомедицини 
НАН України від 18 жовтня 2021 р. 

 

 

Склад вченої ради затверджений рішенням Бюро відділення біохімії, фізіології і 
молекулярної біології, протокол № 6 §22, від 23 вересня 2021 р., у кількості 31 чоловік. 
 

ПРИСУТНІ: 
Голова вченої ради: д.б.н., проф. Петренко А.Ю. 
Заступники Голови  д.б.н., проф. Нардід О.А. 
   д.м.н., проф. Прокопюк О.С. 
Вчений секретар:     к.м.н., с.н.с. Ковальов Г.О. 
Члени вченої ради: д.м.н. Бабійчук Владислав Георійович, д.б.н. Бабійчук Гергій 
Опанасович, д.б.н. Бабійчук Любов Олександрівна, д.б.н. Божок Галина Анатоліївна, 
д.б.н. Бонаренко Тетяна Петрівна, д.б.н. Гальченко Сергій Євгенович, акад. НАН 
України Гольцев Анатолій Миколайович, д.ф.-м.н. Гордієнко Ольга Іванівна, д.б.н. 
Гулевський Олександр Кирилович, д.б.н. Кулєшова Лариса Георгіївна, д.м.н Легач 
Евген Іванович, к.б.н. Мазур Світлана Петрівна, д.ф.-м.н. Осецький Олександр 
Іванович, к.б.н. Рєпіна Світлана Володимирівна, д.б.н. Розанов Леонід Федорович, 
к.б.н. Смольянінова Євгенія Іванівна, д.б.н. Сукач Олександр Миколайович, Фоменко 
Людмила Павлівна, к.б.н. Чернобай Надія Андріївна, к.м.н. Чиж Микола Олексійович, 
к.б.н. Шило Олександр Володимирович, д.б.н. Шпакова Наталія Михайлівна, к.б.н. 
Щетинський Мирослав Ігоревич. 
 

 

СЛУХАЛИ: 
 

9. Про План заходів щодо удосконалення організації та якості освітнього процесу в ІПКіК 
НАН України за результатами акредитації освітньо-наукових програм «091 Біологія» і 
«222 Медицина». 
Доповідач: голова освітньо-наукової секції вченої ради д.б.н. Шпакова Н.М. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

9. Затвердити План заходів щодо удосконалення організації та якості освітнього процесу в 
ІПКіК НАН України за результатами акредитації освітньо-наукових програм «091 
Біологія» і «222 Медицина». 
 

 

Голова вченої ради д.б.н., проф.                         (підпис)                      О.Ю. Петренко 

Вчений секретар к.м.н.                                        (підпис)                       Г.О. Ковальов 

 

Витяг вірний: 
вчений секретар к.м.н.  

 

 

          Г.О. Ковальов 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням освітньо-наукової секції  
вченої ради ІПКіК НАН України 

 від 4.10.2021 р., протокол № 2  

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо усунення недоліків, які були виявлені під час акредитації  
освітньо-наукової програми «222 Медицина» (Акредитаційна справа № 1143/АС-21) 
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ОНП «222 Медицина»: 
ЕГ рекомендує залучати в якості 

стейкхолдерів більш широке коло 
роботодавців, наприклад 
представників органів місцевої 
влади, лікувально-профілактичних 
закладів, а також розробити 
регламентовані процедури залучення 
стейкголдерів до регулярного 
моніторингу якості ОНП, врахування 
їх пропозицій. Також при розробці 
ОНП варто більшою мірою 
враховувати регіональні особливості 
міста Харкова, як міста з великою 
кількістю медичних ЗВО та наукових 
установ. 

ОНП «222 Медицина»: 
Розробити та практично 

реалізувати процедури 
залучення стейкголдерів до 
перегляду та моніторингу ОНП. 
Сформувати інформаційну базу 
щодо зауважень та пропозицій 
стейкголдерів до ОНП, а також 
обґрунтування їх врахування чи 
неврахування. 

 

ОНП «091 Біологія» 

Пропонуємо удосконалити 
процедури залучення всіх груп 
стейкхолдерів до перегляду 
ОНП та моніторингу всіх 
пропозицій по удосконаленню 
ОНП з оприлюдненням 
отриманих результатів на сайті 
ІПКіК НАН України. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Постійно підтримувати взаємодію з Радою роботодавців при ІПКіК 
НАН України. 

1.2. Взаємодія з  комісією з опитувань Центру забезпечення якості 
освітньо-наукової діяльності (ЦЗЯОНД) 

1.3. Створити Асоціацію випускників ІПКіК НАН України 

 

2. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 
2.1. Розробити Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН 
України 

2.2. Підготувати План заходів внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти в Інституті проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН України 

2.3. Розробити Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо оцінювання 
якості реалізації освітньо-наукових програм ІПКіК НАН України. 

2.4. Розробити Положення про роботу комісії з опитування в Інституті 
проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

2.5. Розробити Положення про громадське обговорення питань щодо 
прийняття рішень у сфері діяльності ІПКіК НАН України 

 

Освітньо-наукова 
секція 

Гарант ОНП,  
члени проектної групи 
ОНП 
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ОНП «222 Медицина»: 
Привести структуру та форму ОНП 
до сучасних вимог із послідовним і 
чітким відображенням не тільки 
обов’язкових спеціальних, а і 
обов’язкових загальних дисциплін та 
дисциплін за вибором з оптимізацією 
фактичного навантаження за 
освітніми компонентами. Розширити 
та оптимізувати каталог вибіркових 
компонентів з урахуванням кращих 
практик інших ЗВО України.  
Рекомендовано розширити 
можливості практичної лікувальної 
діяльності здобувачів, що можливе 
через укладання договорів про 
співпрацю з лікувально- 

профілактичними закладами міста та 
клінічними кафедрами ВНМЗ, що 
сприятиме розширенню та 
удосконаленню практичної 
спрямованості ОНП із збереженням 
необхідного рівня теоретичної 
підготовки.  

Розробити окреме положення про 
порядок та умови вибору 
здобувачами вибіркових дисциплін 
Додати до ОНП окремої дисципліни 
«Біостатистика». Своєчасно 
відображати на сайті ІПКіК НАН 
України робочі навчальні плани, 
розклади занять, учбово-методичні 
матеріали. Оптимізувати аудиторне 
навантаження та самостійну роботу 
здобувачів. Іформацію щодо 
вибіркових дисциплін розміщувати у 
відкритому доступі на веб-сайті у 
вигляді анотацій або силабусів. 

ОНП «222 Медицина»: 
Структура ОНП має 

реально, а не формально, 
передбачати можливості для 
формування індивідуальної 
освітньої траєкторії (якщо для 
вибору у здобувача є тільки 
одна дисципліна - це не вибір). 
Розробити Положення про 
порядок та умови вибору 
здобувачами вибіркових 
компонент 

 

ОНП «091 Біологія» 

Рекомендовано розробити 
окреме Положення про порядок 
реалізації здобувачами права на 
вільний вибір навчальних 
дисциплін з чіткою 
процедурою вибору дисциплін, 
розширити перелік вибіркових 
дисциплін біологічного 
спрямування та дисциплін, що 
сприяють набуття здобувачами 
вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills), 
враховуючи пропозиції 
стейкхолдерів. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Уточнити загальну інформацію про ОНП відповідно до змін 
законодавчої та нормативної бази, що регулює освітню діяльність 
закладів вищої освіти.  

1.2. Розширити спектр дисциплін за вільним вибором аспірантів. 
1.3. Розширити можливості практичної лікувальної діяльності здобувачів 

через укладання договорів про співпрацю з лікувально- 

профілактичними закладами міста та клінічними кафедрами ВНМЗ. 
 

2. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 

2.1. Оновити Положення про порядок та умови обрання вибіркових 
дисциплін в ІПКіК НАН України 

2.2. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 
розробку, затвердження, моніторинг, перегляд і закриття освітніх 
програм в ІПКіК НАН України 

2.3. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 
робочу програму навчальної дисципліни ІПКіК НАН України 

2.4. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 
організацію самостійної роботи здобувачів третього рівня вищої освіти 
(ступеня доктора філософії) у ІПКіК НАН України 

 

Гарант ОНП,  
члени проектної групи 
ОНП 

Освітньо-наукова 
секція 

Наукові керівники 
здобувачів 
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 ОНП «222 Медицина»: 

Розробити положення про 
визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті. 

ОНП «222 Медицина»: 
Розробити правила 

визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній 
освіті. 
 

ОНП «091 Біологія» 

Запропоновано представити 
на веб-сайті інституту 
програми іспитів з фахового 
випробування та іноземної 
мови, інформацію про вартість 
освітніх послуг, надання умов 
проживання на період вступу та 
навчання, оприлюднити 
ліцензію на провадження 
освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти на третьому 
(освітньо-науковому рівні) зі 
спеціальності 091 Біологія 
(спеціалізація – 

«Кріобіологія»), врахувати 
рекомендацію експертної групи 
щодо введення у Правилах 
прийому до аспірантури 
подання вступником опису 
своїх наукових намірів у формі 
дослідницької пропозиції. 
Розробити окреме положення, в 
якому буде визначено чіткі та 
зрозумілі правила визнання 
результатів навчання, 
отриманих у неформальній 
освіті, а також в інших закладах 
освіти. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Запуск нового офіційного сайту ІПКіК НАН України з окремими 

розділами «Вступ до аспірантури», «Нормативні документи освітнього 
процесу», «Ліцензія та акредитація». 

 

2. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 
2.1. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 

визнання результатів неформальної та інформальної освіти учасників 
освітнього процесу ІПКіК НАН України. 

2.2. Доповнити Правила прийому на навчання до аспірантури ІПКіК НАН 
України вимогами та критеріями оцінювання дослідницької пропозиції 
вступників. 

2.3. Розробити Положення про організаційно-методичне забезпечення 
освітнього процесу в ІПКіК НАН України 

2.4. Оновити Положення про організацію освітнього процесу в ІПКіК НАН 
України 

 

 

Адміністрація  
Освітньо-наукова 
секція 

Гарант ОНП, члени 
проектної групи ОНП 
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ОНП «222 Медицина»: 
Інформацію щодо цілей, змісту та 

програмних результатів навчання, 
порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих вибіркових 
дисциплін надавати учасникам 
освітнього процесу на веб-сайті 
Інституту. 

Започаткувати на ОНП 222 

«Медицина» практику міжнародного 
співробітництва з освітніми 
установами, які є партнерами ІПКіК 
НАН України. 

ОНП «222 Медицина»: 
Робочі програми 

навчальних дисциплін 
педагогічні, науково-

педагогічні, наукові працівники 
повинні оновлювати щорічно 
на основі наукових досягнень і 
сучасних практик у відповідній 
галузі (з відповідною сучасною 
рекомендованою літературою) 
 

ОНП «091 Біологія» 

Рекомендовано 
удосконалити робочі програми 
навчальних дисциплін щодо їх 
змістовного та методичного 
наповнення, оновити списки 
рекомендованої літератури у 
робочих програмах, ввести в 
процес навчання лабораторні 
заняття. Активізувати участь 
здобувачів у виборі форм та 
методів навчання, оптимізувати 
навчальну і дослідницьку 
роботу здобувачів і НПП 
шляхом виконання госп. 
договірних тем та грантових 
проєктів. Посилити роботу з 
інтернаціоналізації наукової та 
навчальної діяльності НПП, 
впровадження результатів 
стажування в навчальний 
процес. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Запуск нового офіційного сайту ІПКіК НАН України з окремим 
розділом «Освітній процес» з подальшим оприлюдненням НМКД всіх 
дисциплін за ОНП 

 

2. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 
2.1. Оновити Положення про організацію освітнього процесу в ІПКіК НАН 

України 

2.2. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 
рейтингову систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії ІПКіК НАН України 

2.3. Розробити Положення про безперервний професійний розвиток 
науковців, залучених до провадження викладацької діяльності в ІПКіК 
НАН України 

2.4. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 
порядок реалізації права на академічну мобільність учасників 
освітнього процесу ІПКіК НАН України 

 

 

 

Адміністрація  
Освітньо-наукова 
секція 

Гарант ОНП, 
члени проектної групи 
ОНП 
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ОНП «222 Медицина»: 
Забезпечити робоче місце 

здобувачів з метою самостійної 
безкоштовної перевірки наукових 
текстів в тому числі і рефератів на 
академічний плагіат IT програмами 
типу Unicheck. 

Покращити систему комунікації 
із залученням стейкхолдерів у 
вітчизняних та закордонних ЗВО з 
метою формування партнерських 
відносин у сфері академічної 
доброчесності (наприклад, надання 
можливості перевірки наукових 
праць на ліцензованому 
програмному забезпеченні 
партнерського ЗВО).  

Переглянути положення, яке 
регулює політику академічної 
доброчесності та вдосконалити його 
відповідно чинного законодавства. 

 

ОНП «222 Медицина»: 
Коректно прописати 

критерії оцінювання здобувачів 
для кожної навчальної 
дисципліни Забезпечити 
системність у перевірці 
наукових робіт на наявність 
ознак академічного плагіату. 
 

ОНП «091 Біологія» 

Пропонуємо удосконалити 
процедурні аспекти проведення 
контрольних заходів, 
запровадити практику 
опитування учасників 
освітнього процесу щодо рівня 
їх задоволеності формами 
контролю знань та зрозумілості 
критеріїв оцінювання. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1.  Взаємодія з комісією з питань академічної доброчесності у складі 
ЦЗЯОНД 

1.2. Укласти договір з ТОВ «Антиплагіат щодо послуг з онлайн-пошуку 
плагіату Unicheck та забезпечити системність у перевірці наукових 
робіт на наявність ознак академічного плагіату. 

 

1. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 
1.1. Оновити Положення про організацію освітнього процесу в ІПКіК НАН 

України  

1.2. Розробити Положення про організаційно-методичне забезпечення 
освітнього процесу в ІПКіК НАН України  

1.1. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 
рейтингову систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії ІПКіК НАН України  

1.1. Оновити Порядок перевірки наукових текстів на плагіат в ІПКіК НАН 
України  

1.2. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 
академічну доброчесність в Інституті проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН України  

1.3. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Кодекс 
академічної доброчесності в Інституті проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН України  

1.4. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Порядок 
виявлення та встановлення фактів порушення академічної 
доброчесності, а також розгляду апеляцій на рішення щодо академічної 
відповідальності  

1.5. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Порядок 
скасування рішення про присудження ступеня доктора філософії у разі 
виявлення фактів порушення здобувачем академічної доброчесності в 
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України  

 

 

 

 

Освітньо-наукова 
секція 

Гарант ОНП, 
члени проектної групи 
ОНП 

Адміністрація 
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ОНП «222 Медицина»: 
ЕГ рекомендує на постійній 

основі Інституту забезпечувати 
супровід та моніторинг виконання 
програм довгострокового 
підвищення кваліфікації 
(професійна, академічна) викладачів 
відповідно до навчальних дисциплін, 
які вони викладають, з 
довгостроковим збереженням копій 
документів про післядипломну 
освіту та перевіряти достовірність 
сертифікатів (документів), які 
підтверджують підвищення 
кваліфікації (професійна, академічна) 
викладачів.  

Незважаючи на те, що викладачі, 
які задіяні на ОНП 222 «Медицина» 
за третім рівнем вищої освіти мають 
вчені звання та наукові ступені, вони 
не можуть забезпечити навчальні 
дисципліни на належному 
професійному рівні через 
невідповідність їх кваліфікації та 
ліцензійним вимогам (відсутність 
діючого сертифікату лікаря-

спеціаліста чи підтвердженої 
(діючої) лікарської категорії, 
відсутність документів щодо 
підвищення педагогічної 
майстерності, тощо.).  Залучати 
викладачів, які мають діючі 
сертифікати лікаря-спеціаліста чи 
діючу лікарську категорії відповідно 
до навчальної дисципліни, яку вони 
мають забезпечувати. Викладачі, які 
вже задіяні на ОНП 222 «Медицина» 
за третім рівнем вищої освіти мають 
отримати діючий сертифікат лікаря- 

спеціаліста чи підтвердити лікарську 
кваліфікаційну категорію відповідно 
до навчальних дисциплін, які вони 
забезпечують.  Сприяти викладачам 
у оптимізації витрат, які пов’язані із 
підвищенням свого професійного 
рівня, в тому числі й педагогічної 
кваліфікації. 

ОНП «222 Медицина»: 
Приділяти значну увагу 

академічній та/або професійній 
кваліфікація викладачів, 
задіяних до для реалізації ОНП 
рекомендується прописати в 
умовах атестації пункт 
відповідності академічної 
та/або професійної кваліфікація 
викладачів дисципліні, яку 
викладають. 

 

ОНП «091 Біологія» 

Продемонструвати, що 
ІПКіК НАН України має 
налагоджену систему 
професійного розвитку 
викладачів, розробити заходи 
щодо планування та реалізації 
стажування та підвищення 
кваліфікації НПП, активізувати 
участь наукових керівників та 
аспірантів у міжнародних 
проєктах, залучення 
професіоналів-практиків, 
експертів галузі, представників 
роботодавців до аудиторних 
занять та перегляду ОНП, 
підвищити рівень публікаційної 
активності НПП. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Забезпечити участь у підвищенні педагогічної кваліфікації науковців, 
залучених до провадження викладацької діяльності в Інституті  
проблем кріобіології і кріомедицини НАН України за ОНП «222 
Медицина» 

 

2. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 
2.1. Розробити Положення про безперервний професійний розвиток 

науковців, залучених до провадження викладацької діяльності в ІПКіК 
НАН України 

2.2. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 
порядок проведення конкурсного відбору науковців для провадження 
викладацької діяльності в Інституті  проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН України 

2.3. Розробити Положення про стимулювання публікаційної активності та 
досягнення високого рівня  оприлюднення результатів наукових 
досліджень співробітниками ІПКіК НАН України 

2.4. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 
формування річного рейтингу наукових працівників, які займаються 
проведенням навчальних занять з аспірантами за результатами 
наукової, методичної та організаційної роботи ІПКіК НАН України 

 

 

Адміністрація  
Освітньо-наукова 
секція 

Гарант ОНП,  
члени проектної групи 
ОНП 
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ОНП «222 Медицина»: 
Відсутність електронного 

репозитарію бібліотеки, труднощі із 
оформленням віддаленого доступу 
до наукометрчних баз Scopus та 
WoS. Розширення доступу до мережі 
інтернет із усіх структурних 
підрозділів ЗВО (покриття Wi-Fi), 

забезпечення системи 

відеоспостереження. Відсутність у 
формулюванні стратегії розвитку 
бібліотеки. Обмеженість у вільному 
доступі на офіційних електронних 
ресурсах ЗВО до інформаційних 
матеріалів щодо ОП 222 
«Медицина». Популяризувати 
діяльність ЗВО у соціальних мережах 
(Telegram, Instagram, Youtube тощо), що 
залучатиме стейкхолдерів, здобувачів та 
інших осіб, дотичних до освітньо-

наукового процесу за ОП 222 
«Медицина». Недостатньо 
функціонуюча система юридичного 
супроводу та психологічної 
підтримки здобувачів та НПП. 
Обмежена інфраструктура для осіб із 
маломобільних груп населення 
(наприклад, обмежена доступність до 
пандусів у приміщеннях, санітарні 
вузли та ін.). Розробити нормативні 
положення щодо регулювання 
антикорупційної політики ЗВО та 
щодо врегулювання конфлікту 
інтересів.  Створити скриньку 
анонімних звернень здобувачів. 
Розробити Положення про раду 
молодих вчених та надати його у 
вільному доступі на офіційних 
інформаційних ресурсах ЗВО. 
Обмежений метрологічний контроль 
технічного та лабораторного 
приладдя. Вдосконалити, 
переглянути та перезатвердити 
положення про комітет з біоетичних 
питань ЗВО з урах. кращих практик. 

ОНП «222 Медицина»: 
Створити електронний 

репозитарій бібліотеки. 
Розробити стратегію розвитку 
бібліотеки. Забезпечити 
практично функціонуючу 
систему юридичного супроводу 
та психологічної підтримки 
здобувачів. Розробити 
Положення щодо 
антикорупційної політики ЗВО, 
Положення про врегулювання 
конфлікту інтересів 

 

ОНП «091 Біологія» 

Рекомендовано врахувати 
пропозиції експертної групи 
стосовно проведення 
моніторингу електронних 
ресурсів ІПКіК НАН України 
та впровадити у роботу єдину 
освітню платформу для 
покращення освітнього 
процесу, використовувати 
ліцензоване програмне 
забезпечення для перевірки 
академічних текстів на плагіат, 
розробити Положення про 
вирішення конфліктних 
ситуацій та запобігання 
корупції, організувати центр 
психологічної та соціальної 
допомоги здобувачам та 
співробітникам з огляду на 
специфіку наукових 
досліджень, більше уваги 
приділити організації 
комфортного освітнього 
простору для здобувачів вищої 
освіти і НПП. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Запуск інституційного репозитарію ІПКіК НАН України з окремими 
розділами «Навчально-методичні матеріали» та «Лекції для аспірантів» 
з подальшим оприлюдненням лекційного матеріалу за ОНП. 

1.2. Запуск нового офіційного сайту ІПКіК НАН України з окремим 
розділом «Інклюзивна освіта», «Скринька довіри», «Рада молодих 
вчених» 

1.3. Взаємодія з комісією з популяризації наукової діяльності у складі 
ЦЗЯОНД 

1.3. Укласти договір з ТОВ «Антиплагіат щодо послуг з онлайн-пошуку 
плагіату Unicheck 

1.4. Забезпечити функціонування системи юридичного супроводу та 
психологічної підтримки здобувачів та НПП. 

 

2. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 
2.1. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Розробити 

Положення про організацію інклюзивного навчання у ІПКіК НАН 
України 

2.2. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 
порядок запобігання і врегулювання потенційного та реального 
конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб ІПКіК НАН України 

2.3. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 
врегулювання конфліктних ситуацій у ІПКіК НАН України 

2.4. Розробити Положення про порядок запобігання і врегулювання 
потенційного та реального конфлікту інтересів в діяльності посадових 
осіб ІПКіК НАН України  

2.5. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 
Раду молодих вчених ІПКіК НАН України 

2.6. Оновити Положення про комітет з біоетики ІПКіК НАН України 

 

 

Адміністрація  
Освітньо-наукова 
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Гарант ОНП,  
члени проектної групи 
ОНП 

 

15 / 326



8 

Кри-

терій  
Рекомендації 

Експертної групи 

Рекомендації 
Галузевої експертної 

ради 

Заплановані заходи 

 

Виконавці  
 

К
ри

те
рі

й 
8.

 В
ну

тр
іш

нє
 за

бе
зп

еч
ен

ня
 я

ко
ст

і о
св

іт
нь

ої
 п

ро
гр

ам
и  

ОНП «222 Медицина»: 
Проводити анкетування 

задоволеності здобувачів вищої 
освіти змістом ОНП та наукових 
компонентів більш систематично.  

Оптимізувати зустрічі з 
роботодавцями, задля їх ефективного 
впливу на вдосконалення та перегляд 
ОНП, зробити їх регулярними та 
створити Раду роботодавців.  

Розширити групу потенційних 
роботодавців при формуванні Ради 
роботодавців, як із інших ЗВО, 
державних установ, так й приватних 
установ.  

Переглянути нормативну 
документацію щодо перегляду та 
моніторингу ОНП.  

Посилити роботу по створенню 
бази випускників з метою 
відслідковування їх 
працевлаштування, підтримання 
контактів задля подальшого 
залучення до перегляду ОНП.  

Створити «інформаційний 
простір» для моніторингу якості 
освіти та пропозицій всіх 
стейкхолдерів.  

Розробити індивідуальний 
рейтинг викладачів. 

Переглянути та вдосконалити 
нормативне положення, яке 
передбачало організацію навчання 
здобувачами у дистанційному 
форматі на даній ОНП у період 
карантину відповідно до постанов 
КМУ, з урахуванням специфіки 
ОНП. 

ОНП «222 Медицина»: 
Забезпечити реальний 

механізм залучення усіх 
стейкголдерів до перегляду 
ОНП. 
 

ОНП «091 Біологія» 

Продемонструвати, що 
внутрішня система 
забезпечення якості вищої 
освіти забезпечує 
систематичний моніторинг і 
оновлення ОНП, адекватне 
реагування на недоліки, які 
виявляються в ОНП під час 
періодичного її перегляду. 

 Рекомендується 
висвітлювати результати 
анкетування та офіційно 
підтверджені пропозиції всіх 
груп стейкхолдерів щодо 
модернізації ОНП, організувати 
роботу окремого підрозділу 
забезпечення якості освіти, 
кар’єр-центру, чітко визначити 
повноваження органів 
студентського самоврядування. 
у процесі періодичного 
перегляду освітньої програми 
та інших процедур 
забезпечення її якості. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Розробити індивідуальний рейтинг викладачів. 

1.2. Взаємодія  комісію з опитувань у складі ЦЗЯОНД. 

1.3. Підтримувати постійну взаємодію з Радою роботодавців при ІПКіК 
НАН України. 

1.4. Створити Асоціацію випускників ІПКіК НАН України. 
 

1. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 
1.1. Оновити Положення про розробку, затвердження, моніторинг, перегляд 

і закриття освітніх програм в ІПКіК НАН України 

1.2. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 
формування річного рейтингу наукових працівників, які займаються 
проведенням навчальних занять з аспірантами за результатами 
наукової, методичної та організаційної роботи ІПКіК НАН України 

1.3. Перевірити на відповідність рекомендаціям НАЗЯВО Положення про 
запровадження елементів дистанційного навчання у ІПКіК НАН 
України 

1.4. Розробити Порядок дистанційної роботи приймальної комісії Інституту 
проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

1.5. Розробити Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН 
України 

1.6. Підготувати План заходів внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти в Інституті проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН України 

1.7. Розробити Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо оцінювання 
якості реалізації освітньо-наукових програм ІПКіК НАН України. 

1.8. Розробити Положення про роботу комісії з опитування в Інституті 
проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

1.9. Розробити Положення про громадське обговорення питань щодо 
прийняття рішень у сфері діяльності ІПКіК НАН України 

1.10. Розробити Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо оцінювання 

якості реалізації освітньо-наукових програм ІПКіК НАН України. 

  

 

 

Освітньо-наукова 
секція 

Гарант ОНП,  
члени проектної групи 
ОНП 

Адміністрація 
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ОНП «222 Медицина»: 
Вдосконалення та імплементація 

чіткої системи та процедури 
громадського обговорення 
відповідно чинного законодавства 
України, шляхом використання 
таких методів, як формування 
запитів/пропозицій у активному 
блоці на веб-сайті ІПКіК чи 
надсилання відповідних пропозицій 
на вказану електронну пошту. 

Також прозорою практикою було 
б оприлюднення отриманих 
пропозицій для відкритого 
обговорення на засіданнях Вченої 
ради з метою покращення ОНП. 

Оптимізувати доступ до 
нормативних документів на сайті 
ЗВО.  

Рекомендацією ЕГ виступає 
чіткий принцип перегляду та 
контролю за нормативною 
документацією, яка регулює освітнь-

науковий, організаційний аспекти 
реалізації даної ОНП, її перегляду та 
засвідченням підписами 
відповідними керівними посадовими 
особами структурних підрозділів, 
усунення недоліків між поданням 
документів структурними 
підрозділами (за наявності) на 
офіційному сайті ЗВО. 

ОНП «222 Медицина»: 
Офіційний веб-сайт 

Інституту повинен бути 
державною (українською) 
мовою. Забезпечити 
наповненість сайту всією 
необхідною інформацією, 
напр., навчально-методичними 
комплексами до вісх дисциплін, 
інформацією про керівників і 
викладачів, задіяних в 
реалізації ОНП та інше). 
 

ОНП «091 Біологія» 

Рекомендовано 
удосконалити веб-сайт ІПКіК 
НАН України для швидкого і 
зрозумілого пошуку необхідної 
інформації, запровадити 
практику оновлення інформації 
стосовно діючих процедур, 
норм, правил у забезпеченні 
освітнього процесу, розробити 
алгоритм надання пропозицій 
та зауважень від стейкхолдерів 
до проєктів ОНП, 
оприлюднювати пропозиції 
стейкхолдерів та офіційні 
підтвердження врахування їх 
пропозицій в процесі 
удосконалення ОНП. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Запуск нового офіційного сайту ІПКіК НАН України з окремими 
розділами «Громадське обговорення», «Нормативні документи», 
«Нормативні документи освітнього процесу». 

1.2. На офіційному сайті ІПКІК НАН України в розділі «Освітній процес» 
(https://www.cryo.in.ua/edu) представлено відомості про всіх викладачів  

 

2. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 
2.1. Розробити Положення про інформаційний супровід web-ресурсів ІПКіК 

НАН України 

2.2. Розробити Положення про організаційно-методичне забезпечення 
освітнього процесу в ІПКіК НАН України 

 

Адміністрація  
Освітньо-наукова 
секція 

Гарант ОНП,  
члени проектної групи 
ОНП 
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 ОНП «222 Медицина»: 

ЕГ рекомендує забезпечити 
робоче місце здобувача IT 
програмами типу Unicheck для 
самостійної безкоштовної перевірки 
здобувачами наукових текстів в тому 
числі і рефератів на академічний 
плагіат. 

ОНП «222 Медицина»: 
Розробити процедура 

перевірки та самоперевірки 
наукових робіт на наявність 
академічного плагіату. 
 

ОНП «091 Біологія» 

Запропоновано 
удосконалити профілактичні 
засоби для забезпечення 
дотримання академічної 
доброчесності у професійній 
діяльності наукових керівників 
та аспірантів. 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1.1. Укласти договір з ТОВ «Антиплагіат щодо послуг з онлайн-пошуку 
плагіату Unicheck 

 

2. НОРМАТИВНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ 

2.1. Оновити Порядок перевірки наукових текстів на плагіат в ІПКіК НАН 
України  

2.2. Розробити Положення про стимулювання публікаційної активності та 
досягнення високого рівня  оприлюднення результатів наукових 
досліджень співробітниками ІПКіК НАН України  

 

Освітньо-наукова 
секція 

Адміністрація 
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Вельмишановний Денисе Віталійовичу!
Вельмишановний Руслане Ігоровичу!
Вельмишановна Олено Пилипівно!

В рамках акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному)
режимі за спеціальністю "222 – Медицина" освітньої програми "222 Медицина"
(ID у ЄДЕБО 46833) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1089/АС-22) в
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України надсилаємо Вам
відповідь на запит № 2:

Посилання на лінки з презентаційними та відеоматеріалами щодо
матеріально-технічної забезпечення ОНП “222 Медицина”

_________________________________________________________

1. Низькотемпературний кріобанк (старший науковий співробітник,
к.біол.н., с.н.с. Чижевський В.В.):
https://www.youtube.com/watch?v=MhlruYPujHc&ab_channel=%D0%
A1ryobiologyand%D0%A1ryomedicine

2. Віварій ІПКіК НАН України (зав. віварієм Бацунова Л.В.):
https://www.youtube.com/watch?v=mnTRDpU2-Po

3. Відділ кріоендокринології (в.о. провідного наукового співробітника,
к.біол., н.с.н.с.  Божок Г.А.):
https://www.youtube.com/watch?v=x41hj_hpnbk

4. Відділ кріомікробіології (зав. відділу кріомікробіології к.мед.н.,
с.н.с. Висеканцев І.П.)
https://www.youtube.com/watch?v=BQ6qtaIPXNE

5. Бібліотека Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН
України (зав. бібліотекою Тимченко Т.М.):
https://www.youtube.com/watch?v=T75iS14odtg

6. Відділ кріоцитології (старший науковий співробітник, к.біол., с.н.с.
Зубов П.М.):
https://www.youtube.com/watch?v=4orYXkjdSHE

7. Відділ експериментальної кріомедицини (старший науковий
співробітник, к.мед.н., с.н.с., вчений секретар Ковальов Г.О.):
https://www.youtube.com/watch?v=HoJ5pmKfbho

8. Відділ низькотемпературного консервування (к.біол.н., с.н.с.
Коваленко І.Ф.):
https://www.youtube.com/watch?v=U4bjNp3YSEY

9. Відділ низькотемпературного консервування (провідний науковий
співробітник, д.біол.н., с.н.с. Кулєшова Л.Г.):
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https://www.youtube.com/watch?v=N2--FuZ2L48
10.Відділ патофізіології та імунології (старший науковий співробітник,

к.біол.н., с.н.с. Луценко О.Д.):
https://www.youtube.com/watch?v=0wy5mLg4aaM

11.Відділ експериментальної кріомедицини (в.о. наукового
співробітника, к.мед.н. Манченко А.О.):
https://www.youtube.com/watch?v=wWDlCYX1D4A

12.Відділ експериментальної кріомедицини (в.о. зав. відділу, к.мед.н.,
с.д. Чиж М.О.)
https://www.youtube.com/watch?v=HlGbz-iQXMg&t=3s

Гарант ОНП “222 Медицина”
ІПКіК НАН України                                                                      Микола ЧИЖ
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Вельмишановний Денисе Віталійовичу!
Вельмишановний Руслане Ігоровичу!
Вельмишановна Олено Пилипівно!

В рамках акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному)
режимі за спеціальністю "222 – Медицина" освітньої програми "222 Медицина"
(ID у ЄДЕБО 46833) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1089/АС-22) в
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України надсилаємо Вам
відповідь на запит № 3:

Графік навчального процесу ОНП “Медицина” на 2022/2023 р.р
_________________________________________________________

Освітній процес в ІПКіК НАН України за ОНП “222 Медицина” у
2022–2023 н. р. розпочинається 1 листопада 2022 р. та здійснюватиметься у два
семестри:

І семестр (5 міс.): 01.11.2022 р. – 31.03.2023 р.
ІІ семестр (5 міс.): 01.04.2023 р. – 31.10.2023 р.

Канікули (2 міс.): 01.07.2023 р. – 31.08.2023 р.

Графік навчального процесу (навчальний план) на 2022–2023 н. р. та
розклад занять для здобувачів 1, 2, та 4 років навчання на 2022–2023 н. р.
оприлюднено на офіційному сайті ІПКіК НАН України на сторінці “Освітній
процес” (https://www.cryo.in.ua/edu).

Додаємо:
1. Розклад занять для аспірантів І року навчання на 2022–2023 н. р.
2. Розклад занять для аспірантів ІІ року навчання на 2022–2023 н. р.
3. Розклад занять для аспірантів ІV року навчання на 2022–2023 н. р.
4. Навчальний план ОНП "222 – Медицина" на 2022–2023 н. р.

Гарант ОНП “222 Медицина”
ІПКіК НАН України                                                                      Микола ЧИЖ
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ПОГОДЖЕНО                                              НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Микола Чиж                            ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ                         Наталія ШПАКОВА 

«26» вересня 2022 р.                                                     РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ                                                           «29» вересня 2022 р.                                     
аспірантів І року на 1 семестр 2022–2023 н.р. за спеціальністю «222 – Медицина» 

Міс. ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ Умовні позначення: 
Дата 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1  

пара 

2 

пара 

3  

пара 

4  

пара 
  І пара:  9:00 – 10:30    

 ІІ пара: 10:45 – 12:15   

ІІІ пара: 13:30 – 15:00   

ІV пара: 15:15 – 16:45   

 

Л –  лекція 

П – практичне заняття 

С – семінарське заняття  

 Вихідний день 

 

Дисципліни циклу загальної 
підготовки 

О13 – Методологія та організація 
наукових досліджень (Шпакова 
Н.М.) 
 

Дисципліни циклу фахової 
підготовки 

О21 – Предмет, зміст кріомедицини 
(Висеканцев І.П., Прокопюк О.С.)  
О22 –  Технології 
кріоконсервування і тривалого 
зберігання біологічних об’єктів для 
клінічного застосування 

(Висеканцев І.П., Прокопюк О.С.) 
 

1     О21-С        О22-Л        

2               О21-С  О22-Л    

3                     

4                     

5         О21-С            

6             О22-С  022-П  О22-С  022-П  

7                     

8       О21-Л              

9               021-П      

10             О22-Л        

11                     

12           О21-Л          

13             О13-Л 013-П 022-П  О13-Л 013-П   

14                     

15       О21-С              

16         О13-Л    О22-Л  021-П  О22-С    

17              О22-С       

18                     

19         О21-С            

20             О13-Л 013-П   О13-Л 013-П   

21                     

22       О21-Л      О22-Л        

23               021-П  О22-С    

24             О22-С  022-П      

25                     

26           О21-Л          

27             О13-Л 013-П   О13-Л 013-П   

28             О22-С  022-П      

29       О21-С              

30         О13-Л 013-П       О22-С    

31                     
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ПОГОДЖЕНО                                              НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Микола Чиж                                ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ                         Наталія ШПАКОВА 

«26» вересня 2022 р.                                                     РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ                                                           «29» вересня 2022 р.                                     
аспірантів І року на 2 семестр 2022–2023 н.р. за спеціальністю «222 – Медицина» 

Міс. КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ Умовні позначення: 
Дата 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1  

пара 

2 

пара 

3  

пара 

4  

пара 
  І пара:  9:00 – 10:30    

 ІІ пара: 10:45 – 12:15   

ІІІ пара: 13:30 – 15:00   

ІV пара: 15:15 – 16:45   

 

Л –  лекція 

П – практичне заняття 

С – семінарське заняття  

В – вихідний день 

 

Дисципліни циклу загальної 
підготовки 

 

О13 – Методологія та організація 
наукових досліджень (Шпакова 
Н.М.) 
О14 – Педагогічна практика в 
системі вищої освіти (Сукач О.М.) 
 

Дисципліни циклу фахової 
підготовки 

О23 –  Використання 
кріоконсервованих біологічних 
об'єктів у лікуванні хвороб різного 
генезу (Гольцев А.М., Прокопюк 
В.Ю.) 
О24 –  Холод як лікувальний 
фактор (Чиж М.О., Ломакін І.І., 
Бабійчук В.Г.)  

1             О24-Л        

2                     

3 О13-Л 013-П 014-П 014-П             О24-Л О24-С О24-П  

4 О23-Л О23-С   О23-С         О24-С       

5   014-П 014-П         О24-Л О24-С О24-П      

6 О23-Л О23-П                   

7   014-П                  

8              О24-С       

9                     

10 О13-Л  014-П              О24-Л О24-С   

11 О23-Л О23-С                   

12   014-П    О23-С      О24-Л О24-С       

13 О23-Л О23-С                   

14   014-П                  

15                     

16                     

17 О13-Л 013-П 014-П              О24-Л О24-С О24-П  

18 О23-Л О23-С                   

19   014-П          О24-Л О24-С О24-П      

20                     

21   014-П                  

22                     

23                     

24 О23-Л О23-П 014-П              О24-Л О24-С   

25                     

26   014-П          О24-Л О24-С О24-П   О24-С   

27 О23-С                    

28   014-П                  

29                     

30                     

31                     
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ПОГОДЖЕНО                                              НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Микола Чиж                        ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ                         Наталія ШПАКОВА 

«26» вересня 2022 р.                                                     РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ                                                           «29» вересня 2022 р.                                     
аспірантів ІІ року на 1 семестр 2022–2023 н.р. за спеціальністю «222 – Медицина» 

Міс. ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ Умовні позначення: 
Дата 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1  

пара 

2 

пара 

3  

пара 

4  

пара 
  І пара:  9:00 – 10:30    
 ІІ пара: 10:45 – 12:15   
ІІІ пара: 13:30 – 15:00   
ІV пара: 15:15 – 16:45   
Л –  лекція 
П – практичне заняття 
С – семінарське заняття  
 Вихідний день 
 
Дисципліни за вільним вибором 

В2 –  Статистичні методи в біології 
та медицині (Ковальов Г.О.) 
В3 – Морфофункціональні 
дослідження клітин після 
низькотемпературного зберігання 
(Божок Г.А.) 
В5 – Роль клініко-лабораторних 
досліджень крові в діагностиці 
захворювань (Ковальов Г.О.) 
 
 

1   В5-Л В5-Л                 

2   В5-С В5-С                 

3   В5-Л В5-Л                 

4   В5-С В5-С                 

5                     

6                     

7  В5-Л В2-Л В2-Л                 

8  В5-Л В2-С В5-С                 

9  В5-Л В2-Л В2-Л                 

10  В5-Л В2-С В5-С                 

11  В5-Л В2-Л В2-Л                 

12                     

13                     

14   В2-Л В2-Л                 

15                     

16          В3-Л В3-С          

17                     

18          В3-Л В3-С          

19                     

20                     

21                     

22                     

23          В3-Л В3-С          

24                     

25           В3-С          

26                     

27                     

28                     

29                     

30                     

31                     
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ПОГОДЖЕНО                                              НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Микола Чиж                        ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ                         Наталія ШПАКОВА 

«26» вересня 2022 р.                                                     РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ                                                           «29» вересня 2022 р.                                     
аспірантів ІІ року на 2 семестр 2022–2023 н.р. за спеціальністю «222 – Медицина» 

Міс. КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ Умовні позначення: 
Дата 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1  

пара 

2 

пара 

3  

пара 

4  

пара 
  І пара:  9:00 – 10:30    
 ІІ пара: 10:45 – 12:15   
ІІІ пара: 13:30 – 15:00   
ІV пара: 15:15 – 16:45   
Л –  лекція 
П – практичне заняття 
С – семінарське заняття  
В – вихідний день 
 
Дисципліни за вільним вибором 

В4 – Моделювання в 
експериментальній медицині (Чиж 
М.О.) 
В12 – Кріобіологічні технології в 
репродуктивній медицині (Петрушко 
М.П.) 
В15 –   Ритмічні екстремальні 
кріовпливи (–120 °С)  
як спосіб підвищення адаптаційно-
регуляторних можливостей 
організму (Бабійчук В.Г.) 
В17 –  Публікаційна активність, 
наукометрія та академічна 
доброчесність (Гладких Ф.В.) 
 

1            В17-С         

2                     

3                     

4   В4-Л В4-С                 

5   В15-Л В15-С        В17-П     В12-Л В12-Л В12-С  

6   В4-Л В4-С                 

7   В4-П                  

8            В17-С         

9        В17-Л             

10                     

11   В4-Л В4-С    В17-С             

12   В15-Л В15-С        В17-П     В12-Л В12-Л В12-С  

13   В4-Л В4-С                 

14                     

15        В17-П    В17-С         

16        В17-Л             

17                     

18   В15-Л В15-С    В17-С             

19                 В12-Л В12-С В12-С  

20   В15-Л В15-С                 

21   В4-П                  

22        В17-П             

23        В17-Л             

24                     

25        В17-С             

26                 В12-Л В12-С В12-С  

27                     

28                     

29        В17-П             

30        В17-Л             

31                     

26 / 326



 

27 / 326



ПОГОДЖЕНО                                              НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Микола Чиж                        ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ                         Наталія ШПАКОВА 

«26» вересня 2022 р.                                                     РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ                                                           «29» вересня 2022 р.                                     
аспірантів ІV року на 1 семестр 2022–2023 н.р. за спеціальністю «222 – Медицина» 

Міс. ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ Умовні позначення: 
Дата 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1  

пара 

2 

пара 

3  

пара 

4  

пара 
  І пара:  9:00 – 10:30    

 ІІ пара: 10:45 – 12:15   

ІІІ пара: 13:30 – 15:00   

ІV пара: 15:15 – 16:45   

Л –  лекція 

П – практичне заняття 

С – семінарське заняття  

 Вихідний день 

 

Дисципліни за вільним вибором 

О14 – Педагогічна практика в 
системі вищої освіти (Сукач О.М.) 
 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

21                     

22                     

23                     

24                     

25                     

26                     

27                   О14-П О14-П 

28                   О14-П О14-П 

29                     

30                   О14-П  

31                     

28 / 326



ПОГОДЖЕНО                                              НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Микола Чиж                        ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ                         Наталія ШПАКОВА 

«26» вересня 2022 р.                                                     РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ                                                           «29» вересня 2022 р.                                     
аспірантів ІV року на 2 семестр 2022–2023 н.р. за спеціальністю «222 – Медицина» 

Міс. КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ КВІТЕНЬ 

Дата 
1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1 

пара 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1 

пара 

1 

пара 

2 

пара 

3 

пара 

4 

пара 

1 

пара 

1 

пара 

2 

пара 

2 

пара 

3  

пара 

4  

пара 
  І пара:  9:00 – 10:30    

 ІІ пара: 10:45 – 12:15   

ІІІ пара: 13:30 – 15:00   

ІV пара: 15:15 – 16:45   

Л –  лекція 

П – практичне заняття 

С – семінарське заняття  

 Вихідний день 

 

Дисципліни за вільним вибором 

О14 – Педагогічна практика в 
системі вищої освіти (Сукач О.М.) 
 

1                     

2                     

3   О14-П                  

4                     

5   О14-П                  

6                     

7   О14-П                  

8                     

9                     

10   О14-П                  

11                     

12   О14-П                  

13                     

14   О14-П                  

15                     

16                     

17   О14-П                  

18                     

19   О14-П                  

20                     

21   О14-П                  

22                     

23                     

24                     

25                     

26                     

27                     

28                     

29                     

30                     

31                     
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се
мі

на
ри

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

ОК 1.1. Іноземна мова 2 1 8 240 210 16 194 30 8 98 4 8 96 4

ОК 1.2. Філософія 2 1 6 180 60 32 0 28 120 16 14 3 16 14 3

ОК 1.3. Методологія та організація наукових досліджень 2 1 4 120 40 22 18 0 80 12 10 2 10 8 2

ОК 1.4. Педагогічна практика в системі вищої освіти 2 1 30 21 9 1 10 10 1

3 4 19 570 331 70 212 28 239 36 108 14 10 34 104 14 9 1

ОК 2.1. Предмет і зміст кріомедицини 4 1 2 60 26 8 6 12 34 8 6 12 2

ОК 2.2.
Технології кріоконсервування і тривалого зберігання 
біологічних об’єктів для клінічного застосування

4 1 3 90 36 10 10 16 54 10 10 16 3

ОК 2.3.
Використання кріоконсервованих біологічних об'єктів у 
лікуванні хвороб різного генезу

4 2 3 90 30 12 4 14 60 12 4 14 3

ОК 2.4. Холод як лікувальний фактор 4 2 4 120 50 18 10 22 70 18 10 22 4

1 4 12 360 142 48 30 64 218 18 16 28 5 30 14 36 7

ВК 1. Біоетика 3 1 30 15 10 5 15

ВК 2. Статистичні методи в біології та медицині 3 1 30 20 16 4 10 16 4 1

ВК 3. 
Морфофункціональні дослідження клітин після низько-
температурного зберігання

4 1 30 14 6 8 16 6 8 1

ВК 4. Моделювання в експериментальній медицині 3 2 60 20 8 4 8 40 8 4 8 2

ВК 5. 
Роль клініко-лабораторних досліджень крові в 
діагностиці захворювань

3 3 90 30 18 12 60 18 12 3

ВК 6. 
Способи зберігання біооб’єктів при низьких 
температурах

4 2 60 36 8 28 24

ВК 7. 
Особливості консервування клітин, тканин і тканинно-
інженерних конструкцій в експериментальній 
кріомедицині

4 2 60 26 12 14 34

ВК 8. Кріобіологічні підходи в експериментальній онкології 4 3 90 40 10 10 20 50

ВК 9. 
Біотехнологічні аспекти реконструкції пошкоджень 
опорно-рухомого апарату

4 1 30 15 10 1 4 15

ВК 10. Низькотемпературні банки медико-біологічних об’єктів 4 1 30 16 6 10 14

ВК 11. Технології тривалого зберігання мікроорганізмів 4 1 30 15 10 5 15

ВК 12. Кріобіологічні технології в репродуктивній медицині 4 2 60 24 12 12 36 12 12 2

ВК 13.
Створення тканинних імплантатів для реконструктивно-
відновлювальної хірургії з використанням 
кріобіологічних технологій

4 2 60 30 10 20 30

ВК 14. 
Організація та проведення навчальних занять за медико-
біологічним профілем

4 1 30 20 12 8 10

ВК 15. 
Ритмічні екстремальні кріовпливи (–120 °С) 
як спосіб підвищення адаптаційно-регуляторних 
можливостей організму

4 1 30 16 8 8 14 8 8 1

ВК 16. Кріохірургічні підходи лікування в урології 4 1 30 16 8 8 14

ВК 17
Публікаційна активність, наукометрія та академічна 
доброчесність

4 3 90 30 8 10 12 60 8 10 12 3

ВК 18
Сучасні кріотехнології в експериментальній 
гастроентерології та гепатології

4 2 60 24 12 8 4 36

ВК 19
Кріомедичні підходи в експериментальній та клінічній 
ревматології 4 1 30 14 6 4 4 16

25 750 383 184 15 190 457 52 0 36 7 24 14 28 6

3

Кваліфікаційна атестація: Комплексний екзамен з 
кріомедицини складається у 4 семестрі для ОНП 
2021/2022 н. рр. *, у 6 семестрі для ОНП 2019-2021 н. 
рр. **

* **

Гарант освітньо-наукової програми
26 вересня 
2022 М.О. Чиж

Зав.відділу кріофізіології, д.мед.н., c.н.с., 
дата, підпис, 

Голова освітньо-наукової секції вченої ради

Пров. н.с. відділу кріоцитології, д.б.н., c.н.с.
26 вересня 
2022

Н.М. 
Шпакова

дата, підпис, 

3. АТЕСТАЦІЯ
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семестри

2.2.  ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ АСПІРАНТА

Кількість годин Розподіл часу в годинах  та кредитах за курсами і семестрами
II курс III курс

3
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I курс

годин

ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ОНП 222 "Медицина" на 2022/2023 н.р.
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Вельмишановний Денисе Віталійовичу!
Вельмишановний Руслане Ігоровичу!
Вельмишановна Олено Пилипівно!

В рамках акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному)
режимі за спеціальністю "222 – Медицина" освітньої програми "222 Медицина"
(ID у ЄДЕБО 46833) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1089/АС-22) в
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України надсилаємо Вам
відповідь на запит № 4:
Інформація щодо використання здобувачами освіти за ОНП “Медицина”
набутих соціальних навичок (участь у соціальнозначущих проєктах під час
карантину, воєнного стану та ін.)

__________________________________________________________

Здобувачі Глоба В.Ю. (вип. 2020 р.) та Побєлєнський К.О. (вип. 2021 р.)
під час карантину у 2020–2021 рр. надавали медичну допомогу як волонтери.
Глоба В.Ю. у складі волонтерської групи ІПКіК НАН України разом зі своїм
науковим керівником д. мед. н., проф. Легачем Є.І наразі надає медичну та
соціальну допомогу. Про роботу в онкоцентрі під час воєнного стану у 2022 р.
Побєлєнський К.О. дав інтерв’ю для польського каналу BIEŁSAT PL:
https://www.youtube.com/watch?v=XwVAdXu2yxU.

Асп. Нестерук Г.В. (навчання за ОНП з 2018 р.) у 2022 р. на час війни
здійснює кваліфікований супровід пацієнтів-біженців з України у Чехії, де
працює у відділенні внутрішньої медицини та геріатрії лікарні Фіфейді м.
Острави. Набуті під час навчання за ОНП мовні компетенції дозволили успішно
комунікувати в медичній діяльності.

Асп. Кісєльова Г.Г. (навчання за ОНП з 2019 р.) під час карантину у
2020–2021 рр. на волонтерських засадах працювала у відділенні реанімації
Обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення (м.
Харків), який приймав хворих на COVID-19. У 2022 р. на час війни працює у
лікарні Угерске-Градиште (Чехія) та є волонтером у Charita Česká republika.

Асп. Квасова П.А. у 2022 р. проводила роз’яснювальну роботу щодо
вакцинації, надавала безкоштовну дистанційну медичну консультативну
допомогу як сімейний лікар.

Гарант ОНП “222 Медицина”
ІПКіК НАН України                                                                      Микола ЧИЖ
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Вельмишановний Денисе Віталійовичу!
Вельмишановний Руслане Ігоровичу!
Вельмишановна Олено Пилипівно!

В рамках акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному)
режимі за спеціальністю "222 – Медицина" освітньої програми "222 Медицина"
(ID у ЄДЕБО 46833) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1089/АС-22) в
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України надсилаємо Вам
відповідь на запит № 5:

Інформація щодо адаптації якості освіти в ІПКіК за ОНП
“Медицина” до умова карантинних обмежень, воєнного стану тощо.

______________________________________________________

Для адаптації освітнього процесу в ІПКіК НАН України до умов
карантинних обмежень, воєнного стану тощо було розроблено та затверджено
«Положення про запровадження елементів дистанційного навчання у
ІПКіК НАН України» (https://cutt.ly/hBbznIR) та видано Наказ про
запровадження реалізації освітнього процесу за змішаним форматом
навчання у 2021–2022 н.р. (https://cutt.ly/8Bbzw34).

Дистанційні заняття здійснюються у вигляді лекцій, семінарів,
практичних занять у синхронному або асинхронному режимі відповідно
навчальному плану.

Викладачі забезпечують підготовку презентацій, тестових завдань,
повноцінних текстових методичних рекомендацій, тематичних повідомлень
тощо, які відповідають практичній (семінарській) частині заняття з можливістю
їх розсилки на індивідуальні e-mail адреси здобувачів.

Контроль знань здійснюється за допомогою дистанційного контролю
Zoom, зазначається період початку та завершення тестування та дата закриття
можливості проходження тестування у Google-формах.

У 2022 р. перед вступною кампанією було затверджено Тимчасовий
порядок дистанційної роботи приймальної комісії Інституту проблем
кріобіології і кріомедицини НАН України (https://cutt.ly/JBnyKB6).
Документи для вступу до аспірантури ІПКіК НАН України абітурієнти мали
змогу подати як очно, так й дистанційно (https://www.cryo.in.ua/vstup). Вступні
іспити у 2022 р. проходили у форматі відеоконференцій (https://cutt.ly/qBnoj21).

Контроль якості проведення освітнього процесу з боку гаранта ОНП”222
Медицина” та Голови Центру забезпечення якості освітньо-наукової діяльності
може відбуватися як під час дистанційних занять, так й під час дистанційних
контрольних заходів з навчальних дисциплін. Гарант ОНП та Голова Центру
якості отримують посилання на поточні Zoom-конференції від викладачів
відповідних дисциплін.

Гарант ОНП “222 Медицина”
ІПКіК НАН України                                                                      Микола ЧИЖ
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Вельмишановний Денисе Віталійовичу! 
Вельмишановний Руслане Ігоровичу! 

Вельмишановна Олено Пилипівно! 
 

В рамках акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 
режимі за спеціальністю "222 – Медицина" освітньої програми "222 Медицина" 
(ID у ЄДЕБО 46833) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1089/АС-22) в 
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України надсилаємо Вам 
відповідь на запит № 6: 

Копії Індивідуальних планів здобувачів за ОНП “Медицина” (по одному 
за кожний рік навчання, на вибір ІПКіК), за останні 4 роки 

_________________________________________________________ 

Надаємо наступні документи: 

1. Копія індивідуального плану асп. I року навчання Кандибко І.В. 
2. Копія індивідуального плану асп. II року навчання Побєлєнська Л.А. 
3. Копія індивідуального плану асп. IV року навчання Нестерук Г.В. 
4. Копія індивідуального плану випускника Гладких Ф.В. 

 

 

 

Гарант ОНП “222 Медицина” 

ІПКіК НАН України                                                                      Микола ЧИЖ 
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Н А Ц І О Н А Л Ь Н А  А К А Д Е М І Я  Н А У К  У К Р А Ї Н И  

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 
 мента] 

 

 

 

 
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 

виконання освітньо-наукової програми  
підготовки доктора філософії 

 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові 
аспіранта: 

Кандибко Ігор Валерійович 
                          (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Код картки фізичної особи в ЄДЕБО 7819101 

Шифр та назва спеціальності 
за якою навчається:  

Галузь знань: «22 – Охорона здоров’я» 

Спеціальність: 222 – «Медицина»     
 

Форма навчання:  очна (денна) 
Структурний підрозділ: Відділ Кріофізіології 

Тема дисертаційного дослідження:  

«НАЗВА» 

«CТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ 
ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ПІСЛЯ ДІЇ РИТМІЧНОЇ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ 

КРІОТЕРАПІЇ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА  
МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН» 

(ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 
 

Протокол засідання вченої ради №  15 від 18 жовтня 2021 р. 
 

Науковий керівник:  Бабійчук Владислав Георгійович, 
д-р мед. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу 
кріофізіології 
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання)  
 

Термін навчання:  з    01  листопада 2021р. 
по 31  травня      2025 р. 

Наказ  про зарахування 

до аспірантури: 
 

№  39  від 19  жовтня 2021р. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ 

ВИБОРУ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, основною причиною 
смертності населення в усьому світі є захворювання серцево-судинної системи (ССС). До числа 
найбільш поширених захворювань ССС належить артеріальна гіпертензія (АГ) (Коваленко 
В.М., 2008; Сіренко Ю.М., 2014). На даний час АГ і пов'язані з нею ускладнення (стенокардія, 
інфаркт міокарда, порушення ритму і провідності серця, хронічна серцева недостатність, 
ниркова недостатність і мозковий інсульт) залишаються найважливішою проблемою сучасної 
медицини. Це обумовлено складністю профілактики і діагностики ранніх стадій АГ особливо у  

осіб молодого віку. Есенціальна АГ є одним з провідних факторів, які призводять до 
інвалідизації та зменшення тривалості життя людей працездатного віку (Мала Л.Т., 2002; 
Коваль С.М., 2008; Беленков Ю.М., 2012; Колесник М.Ю., 2016). 

В останні роки встановлений тісний взаємозв'язок між нервовими (симпатична нервова 
система) і гуморальними (ренін-ангіотензинової системи) механізмами регуляції артеріального 
тиску (АТ). Під впливом тривалих емоційних перевантажень відбувається збудження кори 
головного мозку і гіпоталамічних центрів, що супроводжується активацією симпатичного 
відділу вегетативної нервової системи (ВНС) і викликає розлад центральних механізмів 
регуляції кровообігу (Смулевич О.Б. та ін., 2005; Мала Л.Т. та ін., 2002). 

В результаті прямого впливу симпатоадреналової системи на ССС (збільшення 
концентрації катехоламінів крові, активація альфа і бета - адренорецепторів) збільшується 
частота серцевих скорочень, скоротність серцевого м'яза і тонус ємнісних судин, що в 
поєднанні з високою концентрацією реніну сприяє підвищенню АТ. 

Незважаючи на існування великої кількості фармацевтичних засобів, призначених для 
зниження АТ, на певних етапах медикаментозної терапії виникають значні перешкоди в 
досягненні очікуваного лікувального ефекту, пов'язані з побічною дією препаратів, наявністю 
факторів навколишнього середовища, які потенціюють прогресування АГ. Тому актуальним 
залишається пошук нових методів терапевтичного впливу на організм, здатних стимулювати і 
покращувати функцію ВНС і ССС, для часткового або повного відновлення порушеного 
гомеостазу. 

На сьогоднішній день бурхливий розвиток кріотехнологій, а також відкриття, зроблені 
сучасною медико-біологічною наукою, сприяли прориву в галузі регенеративної медицини, яка 
вже багато років займає лідируючи позиції в системі охорони здоров’я населення планети.  

Представляючи собою комплексну систему науково-дослідних, практичних та 
біоетичних заходів, використовуючи існуючі в організмі людини механізми відновлення 
тканин, регенерації та морфогенезу, регенеративна медицина здатна адекватно відновлювати 
структури та функції пошкодженого органу чи тканини, за рахунок чого може підвищити якість 
життя, продовжити працездатний вік, знизити витрати на тривале лікування пацієнтів із 
хронічними захворюваннями. 

В останні роки одним з основних інструментів регенеративної медицини є стовбурові та 
прогеніторні клітини, до яких відносяться мультипотентні мезенхімальні стовбурові/стромальні 
клітини (МСК). МСК характеризуються високим проліферативним потенціалом, здатністю до 
мультилінійного диференціювання в клітини кісткової, хрящової, жирової, м’язової та інших 
тканин.  Найчастіше їх виділяють із кісткового мозку (Фриденштейн А.Я. и др., 1970), жирової 
тканини (Zuk P.A. et al, 2002), шкіри (Hniffa M.A. et al, 2007), фетальних тканин (In’t Anker P.S. 
et al, 2003; Петренко О.Ю. и др., 2005). Численні експериментальні дані і результати клінічних і 
доклінічних досліджень свідчать про перспективність клітинної трансплантації МСК при 
лікуванні інсульту, травм головного мозку, нейродегенеративних і цереброваскулярних 
захворювань (Yi  T., 2012; Lin Y.C., 2011; Mattis  V.B., 2011; Steinberg  G.K. et al, 2016; 
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Hoogduijn  M.J. et al, 2010; Azari M.F. et al, 2010;  Ramesh  T., 2017; Zhu J. et al, 2017; Kern S. et 

al, 2006; Sun T., 2013; Lu  X. et al, 2010), атопічного дерматиту, остеоартриту та інших 
запалювальних захворювань (Hoffman A.M., 2016; Kim H.S. et al, 2016; Lee J.H. et al, 2017; 
Freitag J. et al, 2016; Golchin A. et al, 2019 ).  

Історично склалося так, що МСК спочатку привертали увагу вчених і медиків через їхню 
«стовбурову» природу та можливе використання в якості терапевтичних агентів шляхом 
заміщення клітин у пошкоджених тканинах. Проте у багатьох експериментальних умовах 
трансплантовані клітини відновлюють тканинні функції без будь-якого приживлення в 
тканинах господаря або диференціювання. Деякі опубліковані результати підтверджують 
припущення, що приживлення клітин у місці дефекту не є обов'язковим для відновлення тканин 
(Уразметова М.Д., 2018; Huselstein C., 2017; Kholodenko I. V., 2019). 

Тому в останнє десятиріччя значно зріс інтерес вчених стосовно проведення  
досліджень, спрямованих на вивчення механізмів дії МСК, пов'язаних з регенерацією тканин. 
Трофічна функція МСК, яка обумовлена регулюванням процесів репарації та регенерації в  

організмі, багато в чому здійснюється за рахунок здатності цих клітин генерувати репаративну 
дію паракринним механізмом через міжклітинні контакти, що супроводжується секрецією 
біологічно активних макромолекул, які сприяють імуномодуляції запальних клітин  (наприклад, 
Т-клітин, макрофагів та тучних клітин). Трофічні фактори включають в себе фактори росту, 
морфогени, хемокіни, цитокіни, позаклітинні везикули (наприклад, екзосоми) і 
глікозаміноглікани , які в сукупності називаються секретомом (Gwam C. et al, 2021; Spees J.L. et 

al, 2016; Sicco L., 2017; Petrenko Y. et al, 2017).  

Імуномодулюючі властивості МСК сприяють придушенню місцевих імунних реакцій, 
одночасно модулюючи ангіогенез, апоптоз та проліферацію клітин (Cagliani J., 2017; Li H., 
2019). Ці властивості в сукупності створюють мікрооточення, яке дозволяє пошкодженим 
тканинам встановлювати саморегулюючу регенеративну відповідь (Leuning D. G., 2018; Carpino 
G., 2019).  

У зв’язку з вище наведеним ефективною альтернативою МСК є використання 
препаратів, що не містять стовбурових клітин, але мають подібний ефект за рахунок 
біоактивних компонентів, які входять до їх складу, тобто їх секретом (Гомзикова М.О., 2019). 
На відміну від клітинних продуктів, секрет МСК позбавлений багатьох ризиків: при тривалому 
зберіганні він не втрачає ефективність, при його використанні легше оцінити кінетику 
препарату та ризики «відсіву», він має мінімальну трансформацію клітин.  

Кондиційоване середовище, що містить продукти секреції МСК, володіє значним 
регенеративним потенціалом, стимулює відновлення кровопостачання та іннервації тканин, 
сприяє активації ендогенних процесів репарації за рахунок залучення резидентних стовбурових 
і прогеніторних клітин та модулює імунну відповідь при пошкодженні.  

Використання безклітинних препаратів на основі кондиційованого середовища МСК 
дозволяє подолати деякі обмеження, пов'язані з клітинною терапією, включаючи простіші 
технології виробництва, зберігання та контролю якості. Оскільки кондиційоване середовище 
МСК містить широкий спектр біологічно активних речовин, має імуномодулюючі властивості і 
потенційно може застосовуватися в лікуванні різних захворювань без використання самих 
клітин (Liu A. et al, 2020), вивчення терапевтичної дії кондиційованого середовища МСК є 
актуальним напрямком у галузі регенеративної медицини.  

На теперішній час відомо, що для поліпшення саморегуляції окрім біологічних засобів, 
можуть застосовуватися фактори фізичної природи «загальної» дії, які індукують позитивні 
зрушення на рівні організму. Серед них основне місце займає термічний, відмінною ознакою 
якого є застосування теплових або холодових агентів.  

Активне застосування загальної кріотерапії (–120°С) в клінічній практиці для лікування 
широкого спектру соматичних захворювань і психосоматичних розладів дозволяє віднести її до 
перспективних методів сучасної регенеративної медицини (Szygula Z. et al, 2014; Альтман 
Д.Ш., 2012). Загальне екстремальне охолодження (–120°С) активує процеси саморегуляції 
організму і збільшує його адаптаційні резерви (Агаджанян Н. А., 2008). Вплив кріотерапії на 
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організм являє собою системний фізіологічний процес, який протікає на різних організаційних і 
регуляторних рівнях (Портнов В.В. и др., 2004) 

Ритмічні екстремальні холодові впливи, як сенсорні і систематично діючі подразники, 
зумовлюють зрушення в терморегуляторних системах мозку й підвищують проникність 
гематоенцефалічного бар’єра (ГЕБ) для біологічно активних речовин (Бабийчук В.Г., 2010). 
Резонансна дія холоду збільшує лабільність регуляторних процесів у ЦНС і ССС, стимулює їхні 
прямі та зворотні зв’язки, нормалізує симпато-парасимпатичний баланс ВНС з подальшою 
оптимізацією механізмів гомеостазу (Бабийчук В.Г., 2010).  

З огляду на те, що використання препаратів та біоматеріалів нового типу на основі 
продуктів секреції МСК людини є актуальним напрямком для стимуляції регенерації тканин і 
може бути у багатьох випадках кращим, ніж клітинна терапія із застосуванням МСК, а ритмічне 
екстремальне охолодження розглядається як перспективний метод сучасної регенеративної 
медицини, доцільним є визначення впливу ритмічної екстремальної кріотерапії (–120°С), 
кондиційованого середовища мезенхімальних стромальних клітин та їх поєднаного 
застосування на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи щурів лінії SHR з 
артеріальною гіпертензією. 
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ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН 

виконання освітньо-наукової програми  
підготовки доктора філософії 

 

І. Індивідуальний навчальний план 
 

Освітня складова (42 кредити ЄКТС) 

 

Блоки дисциплін 

Кредити 

ЄКТС / 

години 

Форма 
контролю 

Рік 
навчання 

Вивчення дисциплін циклу загальної підготовки 

(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1.  Іноземна мова 8 / 240 іспит І 

2.  Філософія науки та культури 6 / 180 іспит І 

3.  Методологія та організація наукових досліджень 4 / 120 іспит І 

4.  Педагогічна практика в системі вищої освіти 

1 / 30 залік І Практика 

 
Педагогічна практика за дисципліною  
«Педагогічна практика в системі вищої освіти» 

Вивчення дисциплін циклу фахової підготовки 

(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1.  Предмет, зміст кріомедицини 2 / 60 залік  

2.  
Технології кріоконсервування і тривалого зберігання 
біологічних об’єктів для клінічного застосування 

3 / 90 залік  

3.  
Використання кріоконсервованих біологічних об'єктів у 
лікуванні хвороб різного ґенезу 

3 / 90 залік  

4.  Холод як лікувальний фактор 4 / 120 залік  

Загальна сума кредитів з обов’язкових дисциплін: 31 / 930  

Вивчення дисциплін за вибором аспіранта 

(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1.  
Морфофункціональні дослідження клітин після 
низькотемпературного зберігання  1/30 залік  

2.  

Ритмічні екстремальні кріовпливи (–120 °С) як спосіб 

підвищення адаптаційно-регуляторних можливостей організм 

 

1/30 залік  
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3.  
Роль клініко-лабораторних досліджень крові в діагностиці 
захворювань  

3/90 залік  

4.  
Публікаційна активність, наукометрія та академічна 

доброчесність  
3/90 залік  

5.  Моделювання в експериментальній медицині 2/60 залік  

6.  Статистичні методи в біології та медицині  1/30 залік  

7.   / залік  

8.   / залік  

9.   / залік  

10.   / залік  

Загальна сума кредитів з вибіркових дисциплін: 11 / 330  

Загальна сума кредитів: 42 / 1260  

 

ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 
(науково-дослідницька робота аспіранта розпочинається з 1 листопада і триває впродовж всього терміну навчання) 
 
№ 
з/п 

Зміст та обсяг 

науково-дослідницької діяльності аспіранта 
Термін виконання 

1.  
Затвердження вченою радою ІПКіК НАН України теми дисертації доктора 
філософії 

до 31 грудня поточного 
року (упродовж 2-х 

місяців після 
зарахування) 

2.  
Проведення науково-дослідницької роботи за темою дослідження. 
Виконання дисертаційного дослідження доктора філософії І–ІV роки навчання 

3.  

Публікація статей за темою дисертації доктора філософії у фахових виданнях з 
обраної спеціальності та в міжнародних реферованих журналах, індексованих 
в наукометричних базах 

І–ІV роки навчання 

4.  

Апробація результатів дисертаційного дослідження доктора філософії: 
– участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових конференціях; 
– публікація  тез доповідей за результатами участі у роботі наукових 

конференцій. 

І–ІV роки навчання 

5.  
Стажування у провідних закордонних та вітчизняних університетах (наукових 
установах) 

І–ІV роки навчання 

(за необхідності) 
 

ІІІ. Підсумкова атестація 

 
№ 
з/п 

Форми підсумкової атестації Термін виконання 

1.  Складання комплексного іспиту зі спеціальності II рік навчання 

2.  Захист дисертації доктора філософії ІV рік навчання 

Аспірант      «01»_листопада 2021_ р. 

Науковий керівник   «01»_листопада 2021_ р. 
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І  Р І К НА ВЧ АН Н Я  
 

 

І. Індивідуальний навчальний план 
 

Блоки дисциплін 

Кредити 

ЄКТС / 

години 

Форма 
контролю 

Дата 

Вивчення дисциплін циклу загальної підготовки 

(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1.  Іноземна мова 8 / 240 іспит «___» ______ 20__ р. 
2.  Філософія науки та культури 6 / 180 іспит «___» ______ 20__ р. 

3.  Методологія та організація наукових досліджень 4 / 120 іспит «___» ______ 20__ р. 
4.  Педагогічна практика в системі вищої освіти 

1 / 30 залік 

«___» ______ 20__ р. 

Практика 

 
Педагогічна практика за дисципліною  
«Педагогічна практика в системі вищої освіти» 

Вивчення дисциплін циклу фахової підготовки 

(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1.  Предмет, зміст кріомедицини 2 / 60 залік «___» ______ 20__ р. 

2.  
Технології кріоконсервування і тривалого зберігання 
біологічних об’єктів для клінічного застосування 

3 / 90 залік «___» ______ 20__ р. 

3.  
Використання кріоконсервованих біологічних об'єктів у 
лікуванні хвороб різного ґенезу 

3 / 90 залік «___» ______ 20__ р. 

4.  Холод як лікувальний фактор 4 / 120 залік «___» ______ 20__ р. 
Загальна сума кредитів з обов’язкових дисциплін: 31 / 930  

Вивчення дисциплін за вибором аспіранта 

(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1.     «___» ______ 20__ р. 

2.     «___» ______ 20__ р. 

3.     «___» ______ 20__ р. 

4.     «___» ______ 20__ р. 
5.     «___» ______ 20__ р. 
6.     «___» ______ 20__ р. 

Загальна сума кредитів з вибіркових дисциплін: /  

Загальна сума кредитів: /  

 

ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 
(науково-дослідницька робота аспіранта розпочинається з 1 листопада і триває впродовж всього терміну навчання) 

 

№ 

з/п 

Зміст та обсяг 

науково-дослідницької діяльності аспіранта 

Термін 
виконання 

Оцінка виконання роботи 
науковим керівником 

1.  

Визначення, обґрунтування і формулювання теми 
дослідження, мети, завдань, методів, наукової 
новизни, очікуваного практичного значення, 
структури дисертації 

до 30.11.2022 р. виконано 
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2.  

Обговорення матеріалів дисертаційної роботи на 
засіданні структурного підрозділу 

(витяг з протоколу засідання) 
до 30.11.2022 р. виконано 

3.  
Підготовка звіту про патентно-інформаційні 
дослідження 

до 31.12.2022 р. виконано 

4.  
Обговорення матеріалів дисертаційної роботи на 
засіданні експертної проблемної комісії 

(витяг з протоколу засідання) 
до 30.11.2022 р. виконано 

5.  

Обговорення матеріалів дисертаційної роботи на 
засіданні Комітету з біоетики ІПКіК НАН України 

 (витяг з протоколу засідання) 
до 30.11.2022 р. виконано 

6.  

Розгляд теми та індивідуального плану наукової 
роботи на засіданні профільної наукової секції 
вченої ради ІПКіК НАН України                        

(витяг з протоколу засідання) 

до 10.12.2022 р. виконано 

7.  

Розгляд теми та індивідуального плану наукової 
роботи на засіданні вченої ради ІПКіК НАН 
України                       (витяг з протоколу засідання) 

до 31.12.2022 р. 15.12.2021 р. Протокол №17 
виконано 

8.  
Підготовка та оформлення вступу, аналітичного 
огляду літератури дисертації роботи 

до 31.03.2022 р. виконано 

9.  

Підготовка звіту про виконання індивідуального 
плану наукової роботи за перше півріччя І року 
навчання – піврічна атестація на засіданні 
структурного підрозділу  

(витяг з протоколу засідання) 

до 31.03.2022 р. Протокол № 15  
виконано 

10.  
Виконання досліджень та ведення первинної 
документації за темою дисертаційної роботи 

протягом року виконано 

10.1.  

Реєстрація електрокардіограми у контрольних 
нормотензивних та спонтанно гіпертензивних щурів 
лінії SHR 4–5 і 12–13-місячного віку. Статистичний 
аналіз отриманих даних. до 31.10.2022 р. виконано 

10.2.  

Вимірювання артеріального тиску у контрольних 
нормотензивних та спонтанно гіпертензивних щурів 
лінії SHR 4–5 і 12–13-місячного віку. Статистичний 
аналіз отриманих даних. до 31.10.2022 р. виконано 

10.3.  

Проведення спектрального аналізу варіабельності 
серцевого ритму у контрольних нормотензивних та 
спонтанно гіпертензивних щурів лінії SHR 4–5 

місячного віку. Статистичний аналіз отриманих 
даних. 

до 31.10.2022 р. виконано 

10.4.  

Проведення спектрального аналізу варіабельності 
серцевого ритму у контрольних нормотензивних та 
спонтанно гіпертензивних щурів лінії SHR 12–13 

місячного віку. Статистичний аналіз отриманих 
даних. 

до 31.10.2022 р. виконано 

11.  

Перевірка одержаних результатів щодо їхньої 
статистичної значущості, аналіз результатів 
дослідження, опрацювання даних наукової 
літератури, формулювання висновків 

до 31.10.20__ р.  

12.  

Підготовка до друку статей і тез доповідей за 
результатами власних досліджень за темою 
дисертаційної роботи 

до 31.10.20__ р.  

13.  
Представлення матеріалів основної частини 
дисертаційного дослідження на вітчизняних та до 31.10.20__ р.  
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міжнародних наукових форумах 

14.  
Написання тексту дисертаційної роботи за 
результатами проведених досліджень 

до 31.10.20__ р.  

15.  

Представлення первинної документації за 
матеріалами дисертаційної роботи на засіданні 
профільної комісії     (витяг з протоколу засідання) 

до 31.10.20__ р.  

16.  

Підготовка звіту про виконання індивідуального 
плану наукової роботи за І рік навчання – річна 
атестація на засіданні структурного підрозділу 

 (витяг з протоколу засідання) 

до 31.10.20__ р.  

17.  

Підготовка звіту про виконання індивідуального 
плану наукової роботи за І рік навчання на засіданні 
профільної наукової секції вченої ради ІПКіК НАН 
України                       (витяг з протоколу засідання) 

до 10.12.20__ р.  

18.  

Розгляд звіту про виконання індивідуального плану 
наукової роботи за І рік навчання – річна атестація 
на засіданні вченої ради ІПКіК НАН України 

                        (витяг з протоколу засідання) 

до 31.10.20__ р.  

19.  
Стажування у провідних закордонних та 
вітчизняних університетах (наукових установах) за необхідності  

 

 

 

Публікація статей та апробація результатів наукових досліджень 

 

Кількість статей у вітчизняних фахових виданнях за обраною спеціальністю  

Кількість статей у міжнародних реферованих журналах, індексованих  
у міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science 

 

Кількість конференцій, в яких брав участь аспірант   

Кількість опублікованих тез  

 

Аспірант         «_14_»__жовтня 2022_ р. 
 

Науковий керівник                «_14_»__жовтня 2022_ р.  
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Атестація аспіранта науковим керівником за І рік навчання 

Індивідуальний план виконано в повному обсязі. Загальна оцінка 
«відмінно»_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 
Висновок структурного підрозділу 

Освітньо-наукова програма виконується згідно індивідуального 
плану_________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 
Протокол №_10_     «27» вересня 2022 р. 

 
 

Висновок вченої ради ІПКіК НАН України 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Протокол №______     «___»____________ 20____ р. 
 

 
Директор інституту _________________________ 
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Вельмишановний Денисе Віталійовичу! 
Вельмишановний Руслане Ігоровичу! 

Вельмишановна Олено Пилипівно! 
 

В рамках акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 
режимі за спеціальністю "222 – Медицина" освітньої програми "222 Медицина" 
(ID у ЄДЕБО 46833) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1089/АС-22) в 
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України надсилаємо Вам 
відповідь на запит № 7: 

Перелік наукових установ і закладів охорони здоров’я, на базі яких  
відбувається науково-практична підготовка здобувачів освіти за  
ОНП “Медицина” (з вказівкою наявності договору і періоду його  
дії), за останні 5 років 

_________________________________________________________ 

 

1. ДОГОВІР про спільну діяльність між Інститутом проблем кріобіології і 
кріомедицини Національної академії наук України та Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Марія» (15 серпня 2022 
р., термін дії до 15 серпня 2022 р.). 

2. ДОГОВІР про нуково-технічне та інформаційне співробітництво між 
Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії 
наук України та Харківським національним педагогічним університетом 
імені Г.С. Сковороди (07 вересня 2022 р., термін дії до 07 вересня 2027 р.). 

3. ДОГОВІР про співробітництво між Інститутом проблем кріобіології і 
кріомедицини Національної академії наук України та Харківським 
національним університетом імені В.Н. Каразіна  (16 лютого 2021 р., 
термін дії до 16 лютого 2026 р.). 

4. ДОГОВІР про співпрацю між Інститутом проблем кріобіології і 
кріомедицини Національної академії наук України та Товариством з 
обмеженою відповідальністю «ДРТ-клініка репродуктивної медицини» 
(27 січня 2021 р.,  термін дії до 27 січня 2026 р.). 

5. ДОГОВІР про науково-практичне співробітництво між Інститутом 
проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України 
та ДУ Інститутом медичної радіології та онкології імені С.П. Григор’єва 
(09 жовтня 2020 р.,  термін дії до 31 грудня 2023 р.). 

6. ДОГОВІР про науково-дослідне співробітництво між Інститутом проблем 
кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України та 
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Харківським національним медичним університетом (29 серпня 2022 р., 
термін дії по 31 грудня 2025 р.). 

7. ДОГОВІР про співробітництво між Інститутом проблем кріобіології і 
кріомедицини Національної академії наук України та Харківським 
національним університетом імені В.Н. Каразіна  (03 листопада 2021 р., 
термін дії до 03 лютого 2026 р.). 

8. ДОГОВІР про науково-дослідне співробітництво між Інститутом проблем 
кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України та 
Харківським національним медичним університетом (17 грудня 2021 р., 
термін дії по 17 грудня 2026 р.). 

9. ДОГОВІР про наукове та науково-освітнє співробітництво між 
Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії 
наук України та Харківським державним університетом харчування та 
торгівлі (30 березня 2021 р., термін дії по 30 березня 2026 р.). 

10. ДОГОВІР про науково-практичне співробітництво між Інститутом 
проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України 
та Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна  (07 
вересня 2018 р., термін дії до 31 грудня 2020 р.). 

11. ДОГОВІР про співробітництво та творчу науково-дослідницьку 
співпрацю між Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини 
Національної академії наук України та Навчально-науковим центром 
“Інститут біології та медицини” Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (03 червня 2018 р., термін дії до 31 грудня 2022 р.). 

12. ДОГОВІР про науково-практичне співробітництво між Інститутом 
проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України 
та Державною Установою “Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. 
М.І. Ситенка НАМН України”  (25 червня 2019 р., термін дії до 31 грудня 
2029 р.). 

13. УГОДА про наукове, науково-технічне та науково-освітнє 
співробітництво між Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини 
Національної академії наук України та Державною Установою “Науково-

технічний комплекс “Інститут монокристалів” НАН України”  (08 
листопада 2021 р., термін дії до 31 грудня 2029 р.). 

14. ДОГОВІР про науково-практичне співробітництво між Інститутом 
проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України 
та Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б.І. Вєркіна 
Національної академії наук України  (06 грудня 2019 р., термін дії до 06 
грудня 2024 р.). 
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15. ДОГОВІР про співпрацю між Інститутом проблем кріобіології і 
кріомедицини Національної академії наук України та Харківською 
медичною академією післядипломної освіти (03 червня 2019 р., термін дії 
до 03 червня 2024 р.). 

16. ДОГОВІР про науково-практичне співробітництво між Інститутом 
проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України 
та Харківським національним медичним університетом (13 листопада 
2018 р., термін дії по 31 грудня 2022 р.). 

17. ДОГОВІР про науково-практичне співробітництво між Інститутом 
проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України 
та Харківським національним медичним університетом (18 грудня 2018 
р., термін дії по 31 грудня 2022 р.). 

18. ДОГОВІР про науково-технічне співробітництво між Інститутом проблем 
кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України та 
Державним підприємством “Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. 
Шевченка” (18 червня 2019 р., термін дії по 18 червня 2022 р.). 

19. ДОГОВІР про наукове співробітництво між Інститутом проблем 
кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України та 
Інститутом плазмової електроніки та нових методів прискорення ННЦ 
“ХФТІ” НАН України  (10 серпня 2020 р., термін дії по 31 грудня 2022 р.). 

20. ДОГОВІР про науково-практичне співробітництво між Інститутом 
проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України 
та Державною установою “Інститут дерматології та венерології 
Національної академії медичних наук України”  (24 жовтня 2018 р., 
термін дії по 31 грудня 2021 р.). 

21. ДОГОВІР про наукове співробітництво між Інститутом проблем 
кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України та 
Державною установою “Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. 
Мечникова Національної академії медичних наук України” (08 січня 
2019 р., термін дії по 31 грудня 2021 р.). 

 

 

 

 

Гарант ОНП “222 Медицина” 

ІПКіК НАН України                                                                      Микола ЧИЖ 
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Вельмишановний Денисе Віталійовичу!
Вельмишановний Руслане Ігоровичу!
Вельмишановна Олено Пилипівно!

В рамках акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному)
режимі за спеціальністю "222 – Медицина" освітньої програми "222 Медицина"
(ID у ЄДЕБО 46833) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1089/АС-22) в
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України надсилаємо Вам
відповідь на запит № 8: Інформація щодо академічної мобільності та
виконання наукових досліджень за кордоном, в межах міжнародних гранітів
здобувачів за ОНП “Медицина” (П.І.Б. аспіранта, заклад, вид діяльності,
терміни), за останні 5 років.
____________________________________________________________________

Відомості щодо академічної мобільності здобувачів ІПКіК НАН України
за ОНП “Медицина” в межах України та за кордоном:

Здобувач Заклад Вид діяльності Термін

Кисельова Г.Г.
PhD ІІІ рік

Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
МОН України

морфологічні
дослідження

вересень–
грудень 2021 р.

Лікарня м. Угерске-Градиште
(Чехія)

вдосконалення
мовних

компетентностей
березень 2022
р.– по сьогодні

Нестерук Г.В.
PhD ІІІ рік

Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
МОН України

морфологічні
дослідження

березень–
липень 2021 р.

Центр репродукції людини
“Клініка професора Феськова О.М”.

лабораторні
дослідження вересень–

жовтень 2020 р.

Лікарня Фіфейді м. Острави
(Чехія)

вдосконалення
мовних

компетентностей
березень 2022
р.– по сьогодні

Гладких Ф.В.
PhD

ДУ “Інститут медичної радіології
та онкології ім. С.П. Григор’єва
НАМН України”

біохімічні
дослідження

квітень–
травень 2021 р.

Ліхіцький О.О.
к.мед.н., 2021 р.

Вінницький національний медичний
університет ім. М.І. Пирогова
МОЗ України

біохімічні
дослідження

березень–
червень 2019 р.

Власов О.О.
к.мед.н., 2021 р.

Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
МОН України

морфологічні
дослідження

вересень–
грудень 2018 р.

Харківська обласна клінічна лікарня біохімічні
дослідження

березень–
червень 2019 р.

Гарант ОНП “222 Медицина”
ІПКіК НАН України                                                                      Микола ЧИЖ
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Вельмишановний Денисе Віталійовичу! 
Вельмишановний Руслане Ігоровичу! 

Вельмишановна Олено Пилипівно! 
 

В рамках акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 
режимі за спеціальністю "222 – Медицина" освітньої програми "222 Медицина" 
(ID у ЄДЕБО 46833) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1089/АС-22) в 
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України надсилаємо Вам 
відповідь на запит № 9: 

Інформація, що підтверджує факти міжнародної співпраці в рамках 
реалізації ОНП “Медицина” (скан-копії діючих Договорів / Угод про 
співпрацю тощо). 
_________________________________________________________ 

 

Нижче надаємо скан-копії діючих Угод ІПКіК НАН України з 
іноземними партнерами: 

 

1. Меморандум про взаєморозуміння з Центром ультраструктурних 

зображень (King’s College London), Велика Британія;  

2. Меморандум про взаєморозуміння та угода про 
співробітництво з Інститутом біології та імунології репродукції імені 
Академіка К. Братанова, Болгарська Академія наук, Софія, Болгарія;  

3. Безстроковий меморандум про взаєморозуміння з Міжнародним центром 

післядипломної освіти при кафедрі ЮНЕСКО природничих наук 

Єреванського університету, Вірменія;  
4. Меморандум про взаєморозуміння  з Dayu Runlong Technology 

Development, Китай; 
5. Безстроковий меморандум про взаєморозуміння з Університетом  Віго 

(Universidade Vigo), Іспанія;  

6. Спільний проект ІПКіК НАН України і Інституту експеримент альної 
медицини Чеської Академії         «Cryobiology profile of 3D mesenchymal stem 

cells spheroids» (в рамках програми МОН щодо фінансування спільних 

Українсько – Чеських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2021 – 

2022 рр.)  
 

Гарант ОНП “222 Медицина” 

ІПКіК НАН України                                                                      Микола ЧИЖ 
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Договір та угода про співробітництво 

між НАН України та Академією наук Республіки Болгарія 
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Міжнародний центр післядипломної освіти при кафедрі ЮНЕСКО 
природничих наук 
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Вельмишановний Денисе Віталійовичу!
Вельмишановний Руслане Ігоровичу!
Вельмишановна Олено Пилипівно!

В рамках акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному)
режимі за спеціальністю "222 – Медицина" освітньої програми "222 Медицина"
(ID у ЄДЕБО 46833) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1089/АС-22) в
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України надсилаємо Вам
відповідь на запит № 10:

Інформація, що підтверджує факти розгляду та врахування
пропозицій роботодавців (скан-копії відповідних листів, ел. пошт, рішень
вченої ради тощо)

_________________________________________________________

При ІПКіК НАН України на постійній основі функціонує Рада
роботодавців (https://www.cryo.in.ua/employers). Під час громадського
обговоренно ОНП “222 Медицина” у серпні 2021 р. від роботодавців Феськова
О.М., Проценко О.С. та Жулікова О.О. надійшла низка пропозицій до
вдосконалення зазначеної ОНП, які були враховані.

Докладні відомості про зміст пропозицій та ступінь врахування
відображено у Звіті за результатами проведення громадського обговорення
проекту освітньо-наукової програми зі спеціальності “222 –Медицина” третього
рівня вищої освіти на 2021–2022 н.р. провадження освітньої діяльності, якій
оприлюднено на офіційному сайті ІПКіК НАН України
(https://www.cryo.in.ua/discus).

Додаємо Звіт за результатами проведення громадського обговорення
проекту освітньо-наукової програми зі спеціальності “222 –Медицина” третього
рівня вищої освіти на 2021–2022 н.р. провадження освітньої діяльності.

Гарант ОНП “222 Медицина”
ІПКіК НАН України                                                                      Микола ЧИЖ
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Звіт за результатами проведення громадського обговорення проекту 

освітньо-наукової програми зі спеціальності 222 «Медицина» третього рівня вищої освіти 

на 2021-2022 рр. провадження освітньої діяльності 
 

Форма 
надання  

пропозицій 

Автор (ри) 
пропозиції 

Зауваження/пропозиції Рішення щодо пропозицій і  
обговорення та їх обґрунтування 

Науково-педагогічні працівники 

Пропозиція в  
громадському  
обговоренні 

БАБІЙЧУК  
Георгій Опанасович 

Провідний науковий 
співробітник відділу 
кріоендокринології, 
д.біол. н., професор 

Пропозиція: При вивченні дисциплін 
загальної та професійної підготовки  
варто враховувати педагогічну складову 

освітньо-наукової програми 

Враховано.  

Педагогічна складова освітньо-

наукової програми розширилась за 
рахунок ведення дисциплін 
«Педагогічна практика в системі 
вищої освіти», «Організація та 
проведення навчальних занять за 
медико-біологічним профілем» 

Гарант 

За 
результатами  

акредитаційної  
експертизи 

інших  
ОНП 

БАБІЙЧУК 
Владислав 

Георгійович 

завідувач відділу 
кріофізіології 
д.мед.н., с.н.с. 

З метою залучення до регулярного 
перегляду ОНП зовнішніх 
стейкхолдерів доцільно створити раду 
роботодавців та асоціацію випускників 

 

Враховано. 

Створено раду роботодавців та 
асоціацію випускників із 
відповідними нормативно-

правовими документами 

Члени проектної групи 

Під Пропозиція 
в  

громадському  
обговоренні 
час аналізу  

ЧИЖ Микола 
Олексійович 

в.о. завідувача 
відділу 

експериментальної 

Доцільно оновити перелік обов’язкової 
та рекомендованої літератури по всіх 

компонентах ОНП 

Враховано. 

Оновлено перелік обов’язкової та 
рекомендованої літератури по всіх 
компонентах ОНП 
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проєкту ОНП кріомедицини 
к.мед.н. ст. дослідник 

Зовнішні стейкхолдери (роботодавці, випускники) 

Пропозиція в  
громадському  
обговоренні 

ФЕСЬКОВ 
Олександр 

Михайлович 

Центр репродукції 
людини 

«Клініка професора 
Феськова О.М.» 

директор 

д.мед.н., професор  

Пропозиція: варто внести у програму 
навчання за спеціальністю питання 
деонтологічних аспектів в роботі лікаря, 
психологічного та медичного супроводу  
пацієнтів із хронічними 
захворюваннями, із врахуванням 
особливостей надання медичної 
допомоги пацієнтам Харківщини 

Враховано частково.  

Питання деонтологічних аспектів в 
роботі лікаря частково відбито в 
дисципліні за вільним вибором 
«Біоетика».  

На наступний рік планується 
додатково ввести дисципліну 
«Етика і деонтологія в медицині» 

Пропозиція в  
громадському  
обговоренні 

ПРОЦЕНКО 

Олена Сергіївна 

Харківський 
національний 

університет імені 
В.Н. Каразіна 

завідувач кафедри 
загальної 

та клінічної патології 
д. мед. н., професор 

Позитивними сторонами програми 
вважаю її багатогранність, яка дозволяє 
аспірантам поглибити знання та вміння 
не лише по спеціальності, але і в якості 
розвитку особистості, що сприятиме 
формуванню нової генерації лікарів-

науковців, здатних до постановки 
завдань та їх якісного вирішення. 
Важливим є удосконалення знань із 
загальної підготовки.  
 

Пропозиція: варто внести у програму 
навчання за спеціальністю питання 

щодо якісного презентування 
результатів наукових досліджень. 

Враховано частково.  

Питання презентації наукових 
досліджень частково відбито в 
дисципліні загальної підготовки 
«Методологія та організація 
наукових досліджень».  

Проте доцільним є розробка 
дисципліни за вільним вибором по 
створенню презентацій наукового 
дослідження для лікарів-науковців 
з поглибленим вивченням засобів 
та набуття здобувачами 
майстерності презентування 

Пропозиція в  
громадському  

ЖУЛІКОВ 

Олег Олександрович 

Важливим здобутком представленого до 
обговорення проєкту ОНП зі 

Враховано. 

В дисциплінах циклу фахової 
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обговоренні Медичний центр 

«Марія» 

директор 

к. мед. н., 

Заслужений лікар 

України 

спеціальності «Медицина» є те, що в  
ньому відображені всі компетентності, 
якими повинен оволодіти здобувач 
третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти з цієї спеціальності. 
 

Пропозиція: В програму ОНП слід 
включити перелік та здобутки наукових 
шкіл ІПКіК НАН України. Це дозволить 
здобувачу наукового ступеня доктора 
філософії глибше оволодіти науковими 
надбаннями Інституту. 

підготовки включені питання 
наукових шкіл видатних вчених 
Інституту проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН України.  

Пропозиція в  
громадському  
обговоренні 

БИЧКОВ          

Сергій 

Олександрович 

Харківський 

національний 

університет імені 
В.Н. Каразіна          

в.о. завідувача 

кафедри хірургічних 

хвороб д. мед. н., 

професор 

Фахівці, підготовлені по даній освітньо-

науковій програмі, необхідні як у 
закладах вищої освіти, так і в закладах 
практичної медицини, оскільки 
володітимуть поглибленими навичками 
діагностики, лікування за спеціальністю 
медицина. Окрім цього, враховуючи 
вміння аналізувати та презентувати нові 
дослідження даний фахівець дає 
можливість закладу практичної 
медицини вийти на новий рівень 
надання медичної допомоги населенню 
області.   

 

Внутрішні стейкхолдери (здобувачі) 
Пропозиція в  
громадському  
обговоренні 

ГЛОБА  
Вячеслав Юрійович 

Медичний центр 

Пропозиція: Допомога в організації 
зустрічі із науковцями певної 
спеціальності, в напрямку якої працює 

Враховано.  
Участь у наукових конференціях, 
форумах, проведення наукових  
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«Марія» 

Лікар-уролог, 

PhD в галузі охорони 
здоров’я 

здобувач, для отримання 
консультативної допомоги. 
 

Запитання:  
Уточнити визнання набутих здобувачем 
в інших національних чи міжнародних  
закладах компетентностей 

семінарів тощо 

 

 

Враховано. Згідно із Положенням 
про академічну мобільність та  
Положенням про неформальну та 
інформальну освіту 

Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності 
Аналіз  

моніторингу  
реалізації ОНП  

серед 
здобувачів 

ШЕВЧЕНКО  

Надія Олександрівна 

зав. лабораторією 
фітокріобіології 

к.б.н., с.н.с. 

За результатами моніторингу оцінки 
якості навчання та за результатами 
анкетування здобувачів та викладачів 
ОНП «Медицина» рекомендовано 
включити в перелік дисциплін за 
вільним вибором щодо поглибленого 
вивчення статистичних методів в 
наукових дослідженнях. 
 

Враховано.  
Розроблено та включено в ОНП   
дисципліну за вільним вибором 
«Статистичні методи в наукових 
дослідженнях» 

 

 

Гарант освітньо-наукової програми “Медицина”  
третього рівня вищої освіти 

 

 

 

В.Г. Бабійчук 
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Вельмишановний Денисе Віталійовичу! 
Вельмишановний Руслане Ігоровичу! 

Вельмишановна Олено Пилипівно! 
 

В рамках акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 
режимі за спеціальністю "222 – Медицина" освітньої програми "222 Медицина" 

(ID у ЄДЕБО 46833) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1089/АС-22) в 

Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України надсилаємо Вам 

відповідь на запит № 11: 
Інформація, що підтверджує участь здобувачів освіти за ОНП 

“Медицина” у неформальній освіті (за останні 4 роки) 
  _ 

 

Здобувач Глоба В.Ю. (вип. 2020 р). під час навчання за ОНП брав 

участь у наступних заходах (надані сертифікати): 
1. IV мiжнародний конгрес з інфузійної терапії (м. Київ, Україна, 12–13 

жовтня 2020 р.); 
2. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Урологія, 

андрологія, нефрологія - досягнення, проблеми, шляхи вирішення» 

(м Харків, Україна, 1–2  жовтня 2020 р.); 
3. Спеціалізація з трансплант-координації за одним із напрямків 

діяльності ІПКіК НАН України (ЗМАПО МОЗ України, м. Запоріжжя, 
Україна, 08.02.2019 р. – 04.03.2019 р.) 

 

Здобувач Гладких Ф.В. (дострокове закінчення у 2021 р). під час 

навчання за ОНП брав участь у наступних заходах (надані сертифікати): 
1. 81-st Lviv Young Scientist International Conference "81-st LYSICon" 

(м. Львів, Україна, 21–23 жовтня 2020 р.) – усна доповідь (сертифікат 

учасника) та публікація тез. 
2. ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених з 

міжнародною участю «Актуальні питання клінічної медицини» 
(м. Запоріжжя, Україна, 20 листопада 2020 р.) – усна доповідь 

(сертифікат учасника № 024) та публікація тез. 
3. Міжнародна конференція молодих науковців 2020 «Annual young 

medical scientists` conference – AYMSConf 2020» (м. Київ, Україна, 27–
28 листопада 2020 р.) – усна доповідь (сертифікат учасника) та 
публікація тез. 

4. Науково-практична конференція VIII наукової сесії Інституту 
гастроентерології НАМН України «Новітні технології в теоретичній та 

клінічній гастроентерології» (м. Дніпро, Україна, 26–27 листопада 2020 
р.) – слухач (сертифікат учасника № 2020- 164). 
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5. LV щорічна науково-практична конференція молодих вчених 
«Актуальні питання гігієни праці та професійної патології» (м. Київ, 
Україна, 8 грудня 2020 р.) – слухач (сертифікат учасника № IOH UA 

2020-19S). 

6. Науково-практична онлайн конференція «Львівські Різдвяні 
терапевтичні читання» (м. Львів, Україна, 21–22 січня 2021 р.) – слухач 
(сертифікат учасника № 1834). 

7. Фахова школа Всеукраїнської асоціації кардіологів України 

«Кардіологічний пацієнт з коморбідною та супутньою патологією – 

погляд експертів різних спеціальностей» (м. Київ, Україна, 1–2 лютого 

2021 р.) – слухач (сертифікат учасника № 010307- 008343). 

8. Науково-практична конференція «Інноваційні підходи в лікуванні та 
профілактиці ендокринних захворювань» (м. Харків, Україна, 4 лютого 
2021 р.) – слухач (сертифікат учасника № 0193) 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція для лікарів 

(м. Кропивницький, Україна, 4–5 лютого 2021 р.) – слухач (сертифікат 

учасника № 02280). 

10. Майстер-клас Всеукраїнської асоціації ревматологів України 
«Анкілозуючий спондиліт: оцінка активності хвороби і ефективності 
терапії» (м. Київ, Україна, 5 лютого 2021 р.) – слухач (сертифікат 

учасника № 06/06/2021). 

11. Науково-практична online-конференція «MED UPDATE 2021. Сучасні 
наукові дослідження: актуальні питання, досягення та інновації» 
(м. Львів, Україна, 18–19 лютого 2021 р.) – слухач (сертифікат учасника 

№ 2977). 

12. Міжнародна дистанційна науково-практична конференція «Modern 
approach of experimental and preclinical pharmacology» (м. Харків, 
Україна, 19 лютого 2021 р.) – усна доповідь та публікація тез. 

13. V Міжнародна науково-практична конференція «Ліки – людині. 
Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів» 
(м. Харків, Україна 11–12 березня 2021р.) – усна доповідь (сертифікат 

учасника) та публікація тез. 
14. XXVII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Topical issues of new medicines development» (м. Харків, 
Україна, 18–19 березня 2021 р.) – усна доповідь (сертифікат учасника) 
та публікація тез. 

15. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Щорічні 
терапевтичні читання. Неінфекційні захворювання: профілактика та 

зміцнення здоров’я в Україні» (м. Харків, Україна, 22–23 квітня 2021 р.) 
– слухач (сертифікат учасника) та публікація тез. 

16. 45 щорічна конференція молодих вчених «Холод в біології та медицині: 
актуальні питання кріобіології, трансплантології та біотехнології – 

2021» (м. Харків, України, 19 травня 2021 р.) – усна доповідь 
(сертифікат учасника) та публікація тез. 
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17. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

внутрішньої медицини» (м. Дніпро, Україна, 19–20 травня 2021 р.) – 

слухач (сертифікат учасника № 4/178/0213 ) та публікація тез. 
18. The 58-th Annual Meeting of the Society for Cryobiology «CRYO 2021» 

(Chicago, USA 21–23 July 2021) – постерна доповідь (сертифікат 

учасника) – публікація тез 

19. Young Science Beyond Borders online conference «Young Science Beyond 

Borders Conference 2021» (Polish, 16–17 December 2021) – слухач 

(сертифікат учасника). 
 

Здобувач Кісєльова Г.Г. (навчання за ОНП з 2019 р.) під час навчання за 

ОНП брала участь у наступних заходах (надані сертифікати): 
1. XVI INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL of young scientists «Molecular 

biology, biotechnology and biomedicine» (ODESA, UKRAINE, 22 JUNE - 3 

JULY 2021) 

2. Х науково-практичноа міжнародна конференція - різдвяні читання у 
Львові «Covid-19, long-covid-19, post-covid-19: their multiplicity and 

immune disorders» (09-10.12.2021) 

3. Всеукраїнська Науково-практична online-конференція «Актуальні 
питання патологічної фізіології», яка присвячена 150-річчу кафедри 

загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна ХНМУ (Харків, 
Укрвїна, 26 березня 2021 р. 

 

Здобувач Квасова П.А. (навчання за ОНП з 2019 р.) під час навчання за 

ОНП брала участь у наступних заходах (надані сертифікати): 
1. XVI INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL of young scientists 

«Molecular biology, biotechnology and biomedicine» (ODESA, UKRAINE, 22 

JUNE - 3 JULY 2021) 

 

Здобувач Михальчук Т.В. (навчання за ОНП з 2021 р.) під час навчання 

за ОНП брала участь у наступних заходах (надані сертифікати): 
 

№ 
Дата 

проведення 
Назва заходу Назва сертифікату 

1 15.02.2022 
Група компаній 
«МедЕксперт» 

СЕРТИФІКАТ № 2022-1043-
1005313- 
100499 
робота семінару «Лікувальні 
стратегії 
ведення жінок із СПКЯ: 
консиліум фахівців» 
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2 
16.04. – 09.06. 
2022 

Тренінг 
mhGAP МОЗ 

України 

MH4U Certificate NoMhPL-22-030 
 

від ГО "Проліска" за підтримки 

проєкту "Психічне здоров'я для 
України", що включає в себе 
наступні модулі з програми 

mhGAP-IG: 

•«Основні принципи допомоги та 

клінічної практики» 

•«Депресія» 

•«Розлади, пов'язані зі 
вживанням психоактивних 

речовин» 

•«Самоушкодження/суїцид» 

•«Інші важливі скарги на стан 

психічного здоров’я» 

та наступні модулі з програми 
mhGAP-ГУМ: 
•«Гострий стрес» (ГС) 
•«Горе» (ГР) 
•«Посттравматичний 
стресовий розлад» (ПТСР) 

3 21.04.2022 

ГО «Асоціація 
неврологі
в, 
психіатрі
в і 
наркологів 
України» 

СЕРТИФІКАТ № 12457620177-2022 
робота семінару «Практична 
психосоматика, подолання стресу 
війни» 

4 
26. – 
29.04.2022 

ГО 
«Всеукраїнська 

асоціація 
інфекціоністів» 

СЕРТИФІКАТ № 13957550653-2022 
«Інфекційні захворювання в 
період військових дій» 

5 19.05.2022 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 
для лікарів 

(9год) 
«Мистецт
во 
лікування
» 

СЕРТИФІКАТ №00011 Мистецтво 

лікування у воєнний час: критичні 
стани, загострення соматичної 
патології, особливості 
профілактики та ведення 

інфекційних хвороб 
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6 25.05.2022 

Інститут проблем 
кріобіології і 
кріомедицини 

НАН 
України 

Сертифікат "𝒞𝑜𝓁𝒹 𝒾𝓃 𝐵𝒾𝑜𝓁𝑜𝑔𝓎 𝒶𝓃𝒹 𝑀𝑒𝒹𝒾𝒸𝒾𝓃𝑒 - 2022" 

7 26.05.2022 
Міжнародний 
конгрес з 
інфузійної терапії 

Сертифікат №203789 онлайн-
телеміст 
«Респіраторні алергози» - 
тривалість заходу 5 годин 

8 
25.05. - 
26.05.2022 

Науково-
практична 
конференція 

Сертифікат № 12458320930-2022 
«Війна 
і люди: як зберегти психічне 
здоров’я» - 

9 
27.05. – 28.05. 
2022 

Міжнародний 

онлайн 

симпозіум 

Сертифікат № 025 17 287-2022 
«Теорія та практика 

репродукції людини» 

10 
03.06. – 05.06. 
2022 

Міжнародни
й конгрес 
PRIME 

Pediatrics 

2022 
акредитація 
ACCME 

Сертифікат № 2022-1096-21/22-

4159 IV Конгрес Української 
академії педіатричних 

спеціальностей PRIME 
PEDIATRICS 2022 

11  

IV Congress of 

the Ukrainian 

Academy of 

Pediatric 
Specialties 
PRIME 
Pediatrics 2022 

June 3-5, 2022, Ukraine and is 

awarded 26 (twenty six) AMA PRA 

Category 1 CreditTM 

12 
22.06. – 23.06. 
2022 

Громадсь
ка 

організаці
я 

«Всеукраїнсь
ка асоціація 
інфекціоністів» 

Сертифікат № 
113910059150134-2022 Науково-

практична конференція 

«Сучасний світ та інфекційні 
хвороби. Медицина подорожей 

13 
27.06. – 08.07. 
2022 

Summer school 

XVII 

International 

XVII International Summer school of 

young scientists “Molecular biology, 

biotechnology and biomedicine” (1,3 

ECTS) 

14 29.06.2022 

Громадсь
ка 

організаці
я 

«Асоціація 

акушерських 

анестезіологів 

України» НУ 

Сертифікат № 2022-1063-1006031- 

№ 211331 Семінар «Партнерські 
пологи» Акушерство і гінекологія, 
анестезіологія. 
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ОЗУ 
ім..Шупика 

15 30.06.2022 
«Fetal Medicine 

and Women’s 

Health» 

Сертифікат № 214672 
Conference data: 30 June 2022 and 6 
credit hours for continuous 
professional 
development 

16 28-29.07.2022 
ГО «Українська 

рада медичної 
освіти» 

Сертифікат № 2022-1218-1006331-
01107 
Навчання на всеукраїнському 
конгресі 
«Мистецтво лікування. 
Підсумки і перспективи» 

17 12.08.2022 
ГО «Українська 

рада медичної 
освіти» 

Сертифікат № 2022-1218-1006989-
01527 
Навчання на науково-практичній 
конференції «Лікарські 
підходи в особливий час» 

18 18-25.08.2022 

 

ГО «Академія 

Сімейної 
Медицини 

України» 

СЕРТИФІКАТ № 2022-1084-
1006253- 
100447 
участь у роботі всеукраїнського 
тренінгу 
«Пакет основних втручань щодо 
неінфекційних захворювань 
(PEN) на рівні первинної 
медичної допомоги» 

19 26.09.2022 

ТОВ 
«Група 

компаній 
мед 

експерт» 

СЕРТИФІКАТ № 2022-1043-
1006113- 
100278 
брала участь у роботі семінару 
«Експерт студіо Ю. Давидової. 
Зміна парадигми надання 

комплексної медичної допомоги у 
воєнний час в умовах обмежених 
ресурсів. Великі акушерські 
синдроми (прееклампсія, затримка 

внутрішньоутробного розвитку, 
передчасне відшарування 
нормально розташованої плаценти, 
передчасні прологи) - превенція, 
менеджмент, 
реабілітація» 
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20 04.09.2022 

ВГО 
«Асоціація 

превентивної 
та 

антиейджинг 

медицини» 

НМУ 
імені О.О. 
Богомоль
ця 

Сертифікат 
№81d7e57e78d7e2e6 онлайн 
курс для лікарів «Діабет та 

основи інсулінотерапії хворих 
на цукровий діабет» (21 год), 
що складається з 7 

навчальних модулів 

21 05.09.2022 

ВГО «Асоціація 
превентивної 
та 

антиейджинг 

медицини» 

НМУ імені 
О.О. 
Богомольця 

Сертифікат №1bd586cf95088731 
онлайн 
курс для лікарів (4 год) 
«Профілактика: від гострих до 

хронічних захворювань» 

22 05.09.2022 

ВГО 
«Асоціація 

превентивної 
та 

антиейджинг 

медицини» 

НМУ імені 
О.О. 
Богомольця 

Сертифікат №22685fc64d2157a5 
онлайн курс для лікарів (4 год) 
«Нутрицевтика і дієтологія» 

23 
09.09. – 10.09. 
2022 

Одеський 

національн
ий 
медичний 
університ
ет 

Сертифіка №2022-1051-1005761-
100158 
«Інноваційні методи 
діагностики і лікування в 

акушерстві та гінекології» 

24 16.09.2022 
ВГО «Українська 
асоціація сімейної 

Сертифікат №00288 за участь у 
науково- 
практичній конференції FAMILY 

  

медицини», 
FAMILY 

DOCTOR 

ASSISTANCE 

DOCTOR ASSISTANCE з питань 
безпеки лікарів загальної практики 
та їх пацієнтів і ефективності 
доступної медичної 
допомоги в умовах воєнного часу. 

25 16.09.2022 

ТОВ 
«Група 

компаній 
мед 

експерт» 

Сертифікат № 2022-1043-1006141-
100194 
брала участь у роботі семінару 
«Експерт студіо Ю. Давидової. 
Зміна парадигми надання 
комплексної медичної 
допомоги у воєнний час в 

умовах обмежених ресурсів. 
Абдомінальний больовий синдром 165 / 326



(дифдіагноз із загрозою 
переривання вагітності, патологія 

ШКТ, нирок). 

26 
16.09. – 17.09. 
2022 

ВГО Асоціація 

алергологів 

України 

Науково-практична конференція 
з міжнародною участю 
«Інноваційні підходи до 
специфічної діагностики та 

імунотерапії алергічних 

захворювань» 
(шістнадцять годин навчання) 

27 06.10.2022 

ВГО 
«Асоціація 

превентивної 
та 

антиейджинг 

медицини» 

НМУ імені 
О.О. 
Богомольця 

Сертифікат №20618abec2d3da84 
онлайн курс для лікарів (4 год) 
«Вступ у медицину антистаріння» 

28 11.10.2022 

ТОВ 
«Школа 

інноваційн
ої 
медицини» 

Сертифікат № 2022-1045-1007750-
100017 
підтверджує успішне 
навчання на науково-

практичній конференції 
«Розсіяний склероз: сучасні 
аспекти діагностики та 
лікування» 

29 12.10.2022 

ТОВ 
«Школа 

інноваційн
ої 
медицини» 

Сертифікат № 2022-1045-1007778-
100056 
підтверджує успішне навчання на 

науково-практичній конференції 
«Уроки передбачення: 
прогнозування та профілактика 

акушерських ризиків. 
Прегравідарна підготовка» 

 

 

  Гарант ОНП “222 Медицина” 

ІПКіК НАН України Микола ЧИЖ 
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Глоба Вячеслав Юрійович
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Міністерство охорони здоров’я України Національна академія медичних наук України

ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної

медицини НАМН України»

СЕРТИФІКАТ №

Certificate of Attendance

Директор ДУ «Інститут патології крові та

трансфузійної медицини НАМН України»,

д.мед.н., професор

060063

Глоба Вячеслав Юрійович

взяв (взяла) участь у роботі IV міжнародного конгресу з інфузійної терапії

зараховано 16 годин навчання (10 балів) для врахування їх при атестації

на присвоєння (підтверждення) лікарської категорії відповідно до наказу МОЗ України

від 22.02.2019 р. № 446.

В. Л. Новак
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Міністерство охорони здоров’я України Національна академія медичних наук України

ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної

медицини НАМН України»

СЕРТИФІКАТ №

Certificate of Attendance

Директор ДУ «Інститут патології крові та

трансфузійної медицини НАМН України»,

д.мед.н., професор

060063

Глоба Вячеслав Юрійович

взяв (взяла) участь у тематичному навчанні (майстер клас):

«Організація заходів на догоспітальному та госпітальному етапах: серцево-легенева реанімація,

катетеризація периферичних вен, робота з сучасними гравітаційними системами для інфузійної терапії», 

що проводилися під час роботи IV міжнародного конгресу з інфузійної терапії

зараховано 16 годин навчання (10 балів) для врахування їх при атестації

на присвоєння (підтверждення) лікарської категорії відповідно до наказу МОЗ України

від 22.02.2019 р. № 446.

В. Л. Новак
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VOLODYMYR IVANYTSIA

Vice-Rector of Odesa National
 I.I. Mechnykov University

CERTIFICATE

ISSUED TO

ANNA 

KISELIOVA

of participation in the 
XVI INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL of
young scientists «Molecular biology,
biotechnology and biomedicine» 
(1,3 ECTS сredits)

SUMMER
SCHOOL

XV I  INTERNAT IONAL

2 2  J U N E  -  3  J U L Y  2 0 2 1
O D E S A ,  U K R A I N E  
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VOLODYMYR IVANYTSIA

Vice-Rector of Odesa National
 I.I. Mechnykov University

CERTIFICATE

ISSUED TO

POLINA 

KVASOVA

of participation in the 
XVI INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL of
young scientists «Molecular biology,
biotechnology and biomedicine» 
(1,3 ECTS сredits)

SUMMER
SCHOOL

XV I  INTERNAT IONAL

2 2  J U N E  -  3  J U L Y  2 0 2 1
O D E S A ,  U K R A I N E  
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Захід проводився для фахівців лікарських спеціальностей: загальна практика - сімейна медицина,
неврологія.

СЕРТИФІКАТ

Підтверджує успішне навчання на науково-практичній 
конференції «Розсіяний склероз: сучасні аспекти діагностики та 

лікування», яка відбулася 11 жовтня 2022 року

Директор ТОВ «Школа
інноваційної  медицини»

Козеровська
Олена Вадимівна

Дистанційна участь у режимі реального часу
ТОВ «Школа інноваційної  медицини»

5 БАЛІВ БПР

№ 2022-1045-1007750-100017

Михальчук

Тетяна
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Захід проводився для фахівців лікарських спеціальностей: акушерство і гінекологія,
загальна практика - сімейна медицина, терапія.

СЕРТИФІКАТ

Підтверджує успішне навчання на науково-практичній 
конференції «Уроки передбачення: прогнозування та 

профілактика акушерських ризиків. Прегравідарна підготовка», 
яка відбулася 12 жовтня 2022 року

Директор ТОВ «Школа
інноваційної  медицини»

Козеровська
Олена Вадимівна

Дистанційна участь у режимі реального часу
ТОВ «Школа інноваційної  медицини»

5 БАЛІВ БПР

№ 2022-1045-1007778-100056

Михальчук

Тетяна Вадимівна
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 СЕРТИФІКАТ УЧАСНИКА № 025 17 287-2022 
 

 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО 

 

Михальчук Тетяна Вадимівна  
 

№ диплому: C18 N022755  

 Посада та місце роботи: лікар акушер-гінеколог, «NV clinic» брав(ла) участь у роботі міжнародного симпозіуму онлайн 

«Теорія та практика репродукції людини» 

27-28 травня 2022 року. 
 Організатори: кафедра акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету,                     

                             ГО «Об’єднання «Українська асоціація репродуктивної медицини» 
 Відповідно до критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку, визначених наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446, нараховано 10 балів. 

 

 

 В. о. ректора закладу вищої освіти  

«Буковинський державний медичний  університет», д.мед.н., професор                                                                                Оксана АНДРІЄЦЬ 

     

 

 Президент ГО «Об’єднання  

«Українська асоціація репродуктивної  медицини», завідувач кафедри  акушерства та гінекології закладу  вищої освіти «Буковинський  державний медичний університет»,  д.мед.н., професор                                        Олександр ЮЗЬКО 
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№ 2022-1063-1006031- №

сертифікат підтверджує, що

211331

Тетяна Михальчук

який(-а) прийняв (-ла) участь у семінарі 

«Партнерські пологи» 

що відбувся 29 червня 2022 року 

Акушерство і гінекологія, анестезіологія. 

Відповідно до критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку, 

визначених наказом МОЗ України від 22.02.2019 №446 нараховано 10 балів 
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CERTIFICATE №

confirms that

214672

Тетяна Михальчук

has partisipated in virtual conference 

«Fetal Medicine and Women’s Health» 

Conference data: 30 June 2022 

and 6 credit hours for continuous professional development 
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СЕРТИФІКАТ №

підтверджує, що

203789

Тетяна Михальчук

Взяв (-ла) участь 26 травня 2022 р. у роботі онлайн-телемосту 

«Респіраторні алергози». 

Тривалість заходу – 5 години 
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ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ МЕД ЕКСПЕРТ»

   
СЕРТИФІКАТ № 043531300499-2022

                                                                   
підтверджує, що Михальчук Тетяна Вадимівна

брав (ла) участь у роботі фахової школи 
Лікувальні стратегії ведення жінок із СПКЯ: консиліум фахівців 

та отримав (ла) 2 бали за критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку відповідно до Додатку 4 Порядку проведення атестації 

лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 18.08.2021 №1753 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України" від 22.02.2019 

№ 446. Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.10.2021р. за №1338/36960. 

Захід внесено до Переліку заходів БПР 2022 року під номером 5313. 

Cпеціальності: акушерство і гінекологія, репродуктологія, ендокринологія, загальна практика - сімейна медицина. Набуті компетенції (знання): всебічний 

розгляд проблеми СПКЯ та шляхів пошуку сучасних, конструктивних рішень для розв’язання актуальних проблем практичної гінекології.

Дата проведення: 15 лютого 2022 р.            Тривалість заходу: з 16:30 до 18:00             Місце проведення: онлайн.

Член оргкомітету:

Р.В. Марушко 

med-expert.com.ua
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АКАДЕМІЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ»

 
СЕРТИФІКАТ № 2022-1084-1006253-100447

підтверджує, що Михальчук Тетяна Вадимівна
брав (ла) участь у роботі всеукраїнського тренінгу

ПАКЕТ ОСНОВНИХ ВТРУЧАНЬ ЩОДО НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ (PEN)
НА РІВНІ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

та отримав(ла) 20 балів за критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку відповідно до 

наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»

Захід внесено до Переліку заходів БПР 2022 року під номером 1006253. Cпеціальності: Загальна практика - сімейна медицина, Лікувальна справа.

Дати проведення: 18, 19, 22, 23 та 25 серпня 2022 р.                                                Місце проведення: онлайн

  Технічний фахівець з послуг громадського здоров'я, в.о. керівника 

підрозділу з питань громадського здоров'я, Бюро ВООЗ в Україні

Наталія Півень                    

  Доктор медичних наук, професор кафедри СМТКН ФПО ЗДМУ,      

член правління ГО «Академія Сімейної Медицини України» 

Ірина Волошина

https://afm.org.ua/stvoreni-materialy/53-asmu-provodyt-navchannia
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ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ МЕД ЕКСПЕРТ»

СЕРТИФІКАТ № 2022-1043-1006113-100278

підтверджує, що Михальчук Тетяна Вадимівна
брав (ла) участь у роботі семінару

Експерт студіо Ю. Давидової. Зміна парадигми надання комплексної медичної допомоги у воєнний час 
в умовах обмежених ресурсів. Великі акушерські синдроми (прееклампсія, затримка внутрішньоутробного розвитку, 

передчасне відшарування нормально розташованої плаценти, передчасні прологи) - превенція, менеджмент, реабілітація.

та отримав (ла) 10 балів за критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку відповідно до наказу 
Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Захід внесено до Переліку заходів БПР 2022 року під номером 1006113. Cпеціальності: Акушерство і гінекологія, Анестезіологія, Гематологія, 
Загальна практика - сімейна медицина, Кардіологія, Терапія.

Дата проведення: 26 серпня 2022 р.                                                                                            Місце проведення: онлайн.

 

https://med-expert.com.ua/webinars/de002c35-ed1e-5378-8b99-ea5e3044392e
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CERTIFIES THAT
Tetiana Mykhalchuk

participated in the online activity

IV Congress of the Ukrainian Academy of Pediatric Specialties

PRIME Pediatrics 2022

June 3-5, 2022, Ukraine
and is awarded

26 (twenty six) AMA PRA Category 1 CreditTM

     Physicians should claim only the credit commensurate with the extent of their participation in 
the activity.

     This activity has been planned and implemented in accordance with the accreditation 
requirements and policies of the Accreditation Council for Continuing Medical Education 
(ACCME).

     The MedExpert is accredited by the Accreditation Council for Continuing Medical Education 
(ACCME) to provide continuing medical education for physicians.
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Українська академія педіатричних спеціальностей

 
СЕРТИФІКАТ № 2022-1096-21/22-4159

                                                                   
підтверджує, що Михальчук Тетяна Вадимівна

брав (ла) участь у роботі конгресу з міжнародною акредитацією ACCME

IV Конгрес Української академії педіатричних спеціальностей PRIME PEDIATRICS 2022
та отримав(ла) 20 балів (10 балів подвоєних за рахунок міжнародної акредитації)*

Захід внесено до реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2022 році, №21-22 (розділу 4). 

Дата проведення: 3-5 червня 2022 року                                                                           Місце проведення: онлайн

  

 

Голова правління 

ГС "Українська академія педіатричних спеціальностей"

Марина Маменко

 

*за критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку відповідно до Додатку 4 Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 18.08.2021 №1753 
"Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України" від 22.02.2019 № 446. Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.10.2021р. за №1338/36960. Спеціальності: Педіатрія, 

Епідеміологія, Дитяча алергологія, Дитяча анестезіологія, Дитяча гастроентерологія, Дитяча гематологія, Дитяча гематологія-онкологія, Дитяча ендокринологія, Дитяча імунологія, Дитяча 
кардіологія, Дитяча кардіоревматологія, Дитяча неврологія, Дитяча онкологія, Дитяча ортопедія і травматологія, Дитяча психіатрія, Дитяча пульмонологія, Дитяча ревматологія, Дитяча урологія, 
Дитяча фтизіатрія, Дитячі інфекційні хвороби, Медсестринство. Набуті компетенції: здатність розв'язувати комплексні проблеми в галузі педіатрії на основі опанування теоретичними знаннями, 

засвоєння існуючих практичних рекомендацій та протоколів, аналізу результатів сучасних досліджень. 

primepediatrics.com.ua

229 / 326



№ 160922 - 1089
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113910059150134-2022

Михальчук Тетяна Вадимівна

C18 №022755

учасника

10
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12458320010-2022

Михальчук Тетяна Вадимівна

C18 №022755

учасника

10
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12457620177-2022

Михальчук Тетяна Вадимівна

C18 №022755
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13957550653-2022

Михальчук Тетяна Вадимівна

C18 №022755
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ЗА ПІДТРИМКИ: 
Міністерства охорони здоров’я України

Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (Київ)

Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (Київ)

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

Управління охорони здоров’я Львівської міської ради

Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації

Світової федерації українських лікарських товариств

СЕРТИФІКАТ
№

ЛІКАРЯ-УЧАСНИКА 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ ЛІКАРІВ (9 ГОД)

У ВОЄННИЙ ЧАС: КРИТИЧНІ СТАНИ, ЗАГОСТРЕННЯ СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ, 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ВЕДЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

Голова Правління ВГО «Асоціація превентивної 

та антиейджинг медицини», 

завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини) 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,

доктор медичних наук, професор

Захід зареєстровано в РЕЄСТРІ з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, 

які проводитимуться у 2022 році під номером №311

О. М. БАРНА

який (яка) отримав (ла) 10 балів для врахування їх при атестації 

на присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії 

відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 

19 ТРАВНЯ
2022 р. 

ЛЬВІВ

Михальчук Тетяна Вадимівна

00011
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𝒻𝑜𝓇 𝒶𝒸𝓉𝒾𝓋𝑒 𝓅𝒶𝓇𝓉𝒾𝒸𝒾𝓅𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃 𝒾𝓃  𝒜𝓃𝓃𝓊𝒶𝓁 𝒞𝑜𝓃𝒻𝑒𝓇𝑒𝓃𝒸𝑒 𝑜𝒻 𝒴𝑜𝓊𝓃𝑔 𝒮𝒸𝒾𝑒𝓃𝓉𝒾𝓈𝓉𝓈 

"𝒞𝑜𝓁𝒹 𝒾𝓃 𝐵𝒾𝑜𝓁𝑜𝑔𝓎 𝒶𝓃𝒹 𝑀𝑒𝒹𝒾𝒸𝒾𝓃𝑒 - 2022" 𝑀𝒶𝓎 25, 2022, 𝒦𝒽𝒶𝓇𝓀𝒾𝓋, 𝒰𝓀𝓇𝒶𝒾𝓃𝑒 

Certificate 𝒾𝓈  𝒶𝓌𝒶𝓇𝒹𝑒𝒹 𝓉𝑜 

Director of the IPC&C of the National Academy of  

Sciences of Ukraine 

Professor Alexander Petrenko 

Foreign Coordinator of the UNESCO Chair in  

Cryobiology  

Professor Barry Fuller 

National Academy of Sciences of Ukraine 

Institute for Problems of  Cryobiology and Cryomedicine  of  

NAS of Ukraine 

UNESCO Chair in Cryobiology 

 Tetiana Mykhalchuk 
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№MhPL-22-030

засвідчує, що
Нижчевказана особа закінчила тренінг mhGAP (21 астр. година) з
16.04.2022 до 09.06.2022 від ГО "Проліска" за підтримки проєкту
"Психічне здоров'я для України", що включає в себе наступні модулі з
програми mhGAP-IG:

•«Основні принципи допомоги та клінічної практики»

•«Депресія»

•«Розлади, пов'язані зі вживанням психоактивних речовин»

•«Самоушкодження/суїцид»

•«Інші важливі скарги на стан психічного здоров’я»

та наступні модулі з програми mhGAP-ГУМ:

•«Гострий стрес» (ГС)

•«Горе» (ГР)

•«Посттравматичний стресовий розлад» (ПТСР)

Михальчук Тетяна Вадимівна

Тренери: Ольга Климовська    Наталія Опришко    Валерій Петруня

____________________    _________________    __________________
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ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ МЕД ЕКСПЕРТ»

СЕРТИФІКАТ № 2022-1043-1006141-100194

підтверджує, що Михальчук Тетяна Вадимівна
брав (ла) участь у роботі семінару

Експерт студіо Ю. Давидової. Зміна парадигми надання комплексної медичної допомоги у воєнний час 
в умовах обмежених ресурсів. Абдомінальний больовий синдром (диф діагноз із загрозою переривання вагітності, 

патологія шкт, нирок).

та отримав (ла) 10 балів за критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку відповідно до наказу 
Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Захід внесено до Переліку заходів БПР 2022 року під номером 1006141. Cпеціальності: Акушерство і гінекологія, Анестезіологія, Гематологія, Загальна 
практика - сімейна медицина, Кардіологія, Терапія.

Дата проведення: 16 вересня 2022 р.                                                                                            Місце проведення: онлайн.

 

https://med-expert.com.ua/webinars/48019fc1-b4e3-517d-8de0-bdba7a68f7ad
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Вельмишановний Денисе Віталійовичу! 
Вельмишановний Руслане Ігоровичу! 

Вельмишановна Олено Пилипівно! 
 

В рамках акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 
режимі за спеціальністю "222 – Медицина" освітньої програми "222 Медицина" 

(ID у ЄДЕБО 46833) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1089/АС-22) в 
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України надсилаємо Вам 
відповідь на запит № 12: 

Інформація, що підтверджує періодичний метрологічний контроль 
технічного та лабораторного обладнання, що використовується за ОНП 
“Медицина” 

_____________________________________________________ 

Надаємо наступні документи: 

1. Договір про технічне та інформаційне співробітництво між Інститутом 
проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України та 
ДП «Східним експертно-технічним центром держпраці» (№ 392 від 
01.03.2019 р., строк дії до 31.12.2021 р.). 

2. Договір про технічне та інформаційне співробітництво між ДП 
«Міжвідомчого наукового центру кріобіології і кріомедицини НАН, 
АМН та МОЗ України» та ДП «Харківського регіонального науково-

виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації» (№ 
002281 від 26.03.2019 р.). 

3. Договір про технічне та інформаційне співробітництво між Інститутом 
проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України та 
ДП «Харківського регіонального науково-виробничого центру 
стандартизації, метрології та сертифікації» (№ 054977 від 06.08.2021 р., 
строк дії до 31.12.2021 р.). 

4. Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 
1000:12 2005 

5. Додатки до свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам 
ДСТУ ISO 1000:12 2005 

6. Технічний паспорт індикатора кислотності шлунку “ІКЖ-2” 

7. Технічний паспорт кріодеструктора “CryoPro Maxi” 

 

 

Гарант ОНП “222 Медицина” 

ІПКіК НАН України                                                                      Микола ЧИЖ 
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Вельмишановний Денисе Віталійовичу! 
Вельмишановний Руслане Ігоровичу! 

Вельмишановна Олено Пилипівно! 
 

В рамках акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 
режимі за спеціальністю "222 – Медицина" освітньої програми "222 Медицина" 
(ID у ЄДЕБО 46833) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1089/АС-22) в 
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України надсилаємо Вам 
відповідь на запит № 13: 

Посилання на Web-сторінку, інформація, що демонструє діяльність 
наукового клубу “Journal Club”  

_________________________________________________________ 

 

 

Інформація про “Journal Club” надана на офіційному сайті Інституту на сторінці 
«Наука/Рада молодих вчених» (https://www.cryo.in.ua/youngcouncil). 

 

 

 

 

 

 

Гарант ОНП “222 Медицина” 

ІПКіК НАН України                                                                      Микола ЧИЖ 
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Вельмишановний Денисе Віталійовичу!
Вельмишановний Руслане Ігоровичу!
Вельмишановна Олено Пилипівно!

В рамках акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному)
режимі за спеціальністю "222 – Медицина" освітньої програми "222 Медицина"
(ID у ЄДЕБО 46833) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1089/АС-22) в
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України надсилаємо Вам
відповідь на запит № 14:

Інформація, що підтверджує безпосередню участь органів
студентського самоврядування у процесі періодичного перегляду ОНП
“Медицина” (скан- копії протоколів тощо)

_________________________________________________________

Діяльність Ради молодих вчених направлена на сприяння підвищенню
професійного рівня наукової молоді Інституту, зокрема здобувачів освіти. Рада
своєчасно інформує молодих вчених про наукові заходи, які проводяться в
Інституті та за його межами (конференції, семінари, наукові школи тощо).
Актуальну інформацію завжди можна знайти на сайті Інституту, на сторінці
Інституту та молодих вчених у Facebook
(https://www.facebook.com/groups/333547027956450/), в групі молодих вчених у
Viber та через розсилку на електронну пошту.

Важливий напрямок роботи ради, який сприяє підвищенню професійного
рівня здобувачів освітнього процесу – це організація та проведення
міжнародної щорічної конференції молодих вчених «Холод в біології та
медицині». На нашій конференції учасники освітнього процесу представляють
широкій публіці результати своєї роботи, діляться своїми здобутками з
широким колом зацікавлених слухачів, та набувають необхідного досвіду.

Для здобувачів та молодих вчених інституту радою періодично, за
потреби організовуються відкриті зустрічі, Journal Club.

Рада молодих вчених проводить попередню оцінку робіт, що висуваються
на здобуття (присудження) стипендій, премій та грантів для молодих науковців.
Результати оцінки обговорюються представником РМВ під час роботи Комісії з
роботи з молоддю при Вченій Раді Інституту. Члени ради надають
консультаційну допомогу здобувачам, допомагають з вирішенням нагальних
питань. Рада молодих вчених приймає активну участь у заходах, спрямованих
на популяризацію науки.
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Члени ради приймають активну участь у діяльності різних робочих груп
Інституту. Здобувач освіти Коверинська Г. є членом комісії з опитування,
Чернобай Н. входить до складу комісії з наукової доброчесності.

В Інституті працює online-скринька довіри
(https://www.cryo.in.ua/youngcouncil). Тут всі охочі, в тому числі здобувачі
освіти, можуть залишити анонімний коментар з приводу проблем, пов’язаних з
освітнім процесом, проявом академічної недоброчесності, гендерної нерівності,
булінгом або інше. Усі повідомлення вивчаються, в тому числі й анонімні.
Листи, надіслані за допомогою Скриньки довіри, приходять на електронну
пошту Ради молодих вчених(перевіряється щоденно в робочі дні) та
передаються до адміністрації. Адміністрація Інституту гарантує повну
конфіденційність.

Наразі ведеться робота з вступу ради молодих вчених до Української
асоціації студентів. Голова ради входить до складу вченої ради Інституту з
правом голосу, що дозволяє на засіданнях висловлювати думки наукової молоді
з різних аспектів професійної діяльності.

Фінансування програм, які пропонуються РМВ і узгодженні з Дирекцією
Інституту, здійснюється за рахунок коштів Інституту та доброчинних
спонсорських внесків.

Надаємо наступні документи:

1. Протокол № 3 засідання ради молодих вчених ІПКіК НАН України
від 28 квітня 2021 р. (РМВ ІПКіК НАН України постановили
звернутись до гарантів освітньо-наукових програм 091 – Біологія
та 222 – Медицина з метою обговорити зміст та форму групового
анкетування щодо різних аспектів освітнього процесу та умов
освітнього середовища у ІПКіК НАН України)

2. Протокол № 5 засідання ради молодих вчених ІПКіК НАН України
від 10 серпня 2021 р. (РМВ ІПКіК НАН України постановили
підтримати пропозицію голови РМВ про розширення переліку
вибіркових дисциплін в ОНП за рахунок введення дисципліни
«Публікаційна активність, наукометрія та академічна
доброчесність», «Статистичні методи в біології та медицині». Та
довести цю пропозицію до робочих груп за ОНП.)

3. Протокол № 6 засідання ради молодих вчених ІПКіК НАН України
від 22 серпня 2021 р. (РМВ ІПКіК НАН України постановили

261 / 326

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


підтримати пропозицію голови РМВ щодо створення «скриньки
довіри» в ІПКіК НАН України. Розмістити «скриньку довіри» на
офіційному сайті ІПКіК НАН України; приймати листи на
електронну адресу РМВ (yscouncil.ipcc@gmail.com).)

Гарант ОНП “222 Медицина”
ІПКіК НАН України                                                                      Микола ЧИЖ

262 / 326

mailto:yscouncil.ipcc@gmail.com


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання ради молодих вчених 

від 28 квітня 2021 р.  
 

Голова ради молодих вчених: Чернобай Н.А. 
Заст. голови ради молодих вчених: Пуговкін А.Ю. 
Секретар ради молодих вчених: Рогульська О.Ю. 
ПРИСУТНІ:, члени ради молодих вчених: Говорова Ю.С., Рула І.А., 
Бондаренко О.О., Нарожний С.В., Гвоздюк Я.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обговорення пропозицій щодо організації щорічної наукової конференції 
молодих вчених «Холод в біології та медицині 2021». 
2. Ініціювати опитування здобувачів вищої освіти з метою оцінки реалізації 
освітньо-наукових програм 091 – Біологія та 222 – Медицина та умов 
освітнього середовища у Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН 
України. 
 

СЛУХАЛИ:  
1. Слухали голову РМВ щодо підготовки до конференції, кількості поданих 
доповідей, розподілення тематик конференції, стану підготовки, створення 
комісії з оцінювання доповідей.  
2. Доповідь голови РМВ про необхідність залучення членів РМВ до процесу 
опитування з метою вдосконалення освітньо-наукових програм за 
спеціальностями  091 – Біологія та 222 – Медицина.  
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Прискорити роботу з рецензування поданих тез-доповідей. Приступити до 

підготовки збірки тез.  
2. Підтримати ініціативу голови РМВ щодо проведення опитування в ІПКіК НАН 

України з метою вдосконалення освітньо-наукових програм за спеціальністю  
091 – Біологія та 222 – Медицина. 

3. Звернутись до гарантів освітньо-наукових програм 091- Біологія та 222 – 

Медицина з метою обговорити зміст та форму групового анкетування щодо 
різних аспектів освітнього процесу та умов освітнього середовища у ІПКіК 
НАН України 

 

 

Голова Ради молодих вчених                                        Надія ЧЕРНОБАЙ 
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

 

ПРОТОКОЛ № 5  

засідання ради молодих вчених 

від 10 серпня 2021 р.  
 

Голова ради молодих вчених: Чернобай Н.А. 
Заст. голови ради молодих вчених: Пуговкін А.Ю. 
Секретар ради молодих вчених: Рогульська О.Ю. 
ПРИСУТНІ:, члени ради молодих вчених: Говорова Ю.С., Рула І.А., 
Бондаренко О.О., Нарожний С.В., Гвоздюк Я.В. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обговорення результатів участі голови РМВ у зустрічах з експертами 
НАЗЯВО під час акредитацій за спеціальностями  091 – Біологія та 222 – 

Медицина.  

СЛУХАЛИ: Доповідь голови РМВ про результи акредитацій за 
спеціальностями  091 – Біологія та 222 – Медицина та пропозицій гарантам 

ОНП щодо розширення переліку вибіркових дисциплін, зокрема за рахунок 
введення дисципліни «Публікаційна активність, наукометрія та академічна 
доброчесність», «Статистичні методи в біології та медицині».  
 

ПОСТАНОВИЛИ: Підтримати пропозицію голови РМВ про розширення 
переліку вибіркових дисциплін в ОНП за рахунок введення дисципліни 
«Публікаційна активність, наукометрія та академічна доброчесність», 

«Статистичні методи в біології та медицині». Та довести цю пропозицюю до 
робочих груп за ОНП. 
 

 

Голова Ради молодих вчених                                        Надія ЧЕРНОБАЙ 
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

 

ПРОТОКОЛ № 6  

засідання ради молодих вчених 

від 22 серпня 2021 р.  
 

Голова ради молодих вчених: Чернобай Н.А. 
Заст. голови ради молодих вчених: Пуговкін А.Ю. 
Секретар ради молодих вчених: Рогульська О.Ю. 
ПРИСУТНІ:, члени ради молодих вчених: Говорова Ю.С., Рула І.А., 
Бондаренко О.О., Нарожний С.В., Гвоздюк Я.В. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обговорення пропозиції щодо створення «скриньки довіри» з метою 
швидкого реагування з приводу проблем, пов’язаних з освітнім процесом, 
проявом академічної недоброчесності, гендерної нерівності, булінгом, тощо. 

СЛУХАЛИ: Доповідь голови РМВ про необхідність створення «скриньки 
довіри». Обговорення процедури реагування у випадку отримання «листів».  
ПОСТАНОВИЛИ: Підтримати пропозицію голови РМВ щодо створення 
«скриньки довіри» в ІПКіК НАН України. Розмістити «скриньку довіри» на 
офіційному сайті ІПКіК НАН України; приймати листи на електронну адресу 
РМВ (yscouncil.ipcc@gmail.com).  

 

 

 

Голова Ради молодих вчених                                        Надія ЧЕРНОБАЙ 
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Вельмишановний Денисе Віталійовичу! 
Вельмишановний Руслане Ігоровичу! 

Вельмишановна Олено Пилипівно! 
 

В рамках акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 
режимі за спеціальністю "222 – Медицина" освітньої програми "222 Медицина" 
(ID у ЄДЕБО 46833) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1089/АС-22) в 
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України надсилаємо Вам 
відповідь на запит № 15: 

Скан-копії протоколів / посилання з результатами перевірки на академічну 
доброчесність (плагіат) наукових робіт аспірантів за ОНП “Медицина” 

_________________________________________________________ 

 

Нижче надаємо скан-копії протоколів перевірки на плагіат за допомогою 
онлайн-сервісу Unicheck текстів тез, які нещодавно подані до опублікування, 
здобувачів освіти за ОНП “Медицина» Кандибка І.В., Кісєльової Г.Г., 
Введенського Д.Б. 
 

 

 

Гарант ОНП “222 Медицина” 

ІПКіК НАН України                                                                      Микола ЧИЖ 
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Кісєльова Г.Г., Дубрава Т.Г., Ямпольська К.Є., Бабенко Н.М., Гаєвська Ю.О.,

Бондарович М.О., Останков М.В., Гольцев А.М.

РОЛЬ БІЛКІВ ТЕПЛОВОГО ШОКУ У РЕАЛІЗАЦІЇ ТОЛЕРОГЕННОЇ АКТИВНОСТІ
ДЕНДРИТНИХ КЛІТИН ПІСЛЯ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної Академії Наук України,
вул. Переяславська, 23., м. Харків, 61015,Україн.. 

Відділ кріопатофізіології і імунології

e-mail: kisilevadoc@gmail.com 

   K  is  ielova H.,   Dubrava T., Yampolska K., Babenko N., Gaevska Yu., Bondarovych M.,

Ostankov M., Goltsev A.
THE ROLE OF HEAT SHOCK PROTEINS IN THE IMPLEMENTATION OF TOLEROGENIC
ACTIVITY OF DENDRITIC CELLS AFTER CRYOPRESERVATION
A comparative assessment of the effect of different cryopreservation conditions on the expression
level of heat shock proteins hsp-70 in dendritic cells (DCs) of the bone marrow was carried out. It
has demonstrated the ability of cryopreservation to act as a "conductor" that regulates the level of
hsp-70  expression  in  DCs  and  causes  an  increase  in  the  level  of  their  tolerogenic  potential,
increasing the effectiveness of use in the adoptive therapy of autoimmune diseases.  

Відомо,  що при  різних  умовах кріоконсервування в  різний  спосіб  змінюються  як
                  структурні  характеристики,  так  і  функціональний  потенціал  клітин  і  тканин,  що  може

впливати на ефективність їх застосування в терапевтичних цілях (Goltsev, 2007). Так, від
умов кріоконсервування залежить зміна рецепторного репертуару  дендритних клітин (ДК),
які формуються in vitro з мононуклеарів (МНК) кісткового мозку (Гольцев, 2021). Особлива
увага в зміні функціонального стану клітин після кріоконсервування звертається на білки

                теплового  шоку,  зокрема  сімейства  hsp70,  яким  відводиться  роль  активаторів
протизапального процесу (Borges, 2012). Припускають,  що механізм імуносупресивної дії
hsp-70 реалізуються шляхом модуляції фенотипу і функції ДК, які  придбають толерогенну
активність, включаючи продукцію  ІІL-10. 

                Мета  дослідження  –  провести  порівняльну  оцінку  впливу  різних  умов
                    кріоконсервування  на  рівень  ексспресії  hsp-70  у  ДК  і  особливості   реалізації  ними

толерогенної активності при розвитку аутоімунних захворювань.
            Експерименти  проведено  на  СВА/Н-мишах.  Проаналізовано  два  режими

кріоконсервування МНК: 1°/ хв  до – 80 º  (Р1);  1°/ хв  до – 40 º (Р2) з наступним у кожному
випадку зануренням у рідкий азот (-196 ºСС) під захистом 10% ДМСО за їх схоронністю,
метаболічною активністю (Mossman T. 1983), вмістом hsp70. ДК отримували в культурі з

              кріоконсервованих  за  різними  режимами  МНК  (кріоР1МНК,  кріоР2МНК);  оцінку
                фенотипічних  ознак  визначали  на  проточному  цитофлуориметрі  «FACS  Calibur»  з

використанням моноклональних антимишачих антитіл (FITC-мічених): CD11b, CD14, CD83,
CD80, CD86, hsp70; ад’ювантний артрит (АА) індукували згідно (Міщенко, 2001); вміст ІЛ-
10 в сироватці крові тварин з АА після введенни ДК - за допомогою набору Cytometric Bead
Array Th1/Th2/Th17 (mouse) Kit IL-10 set («BD Biosciences», США); атестацію толерогенних 

                  властивостей  кріоконсервованих  ДК  -  за  здатністю  до  індукції  T-регуляторних  клітин
(FOXP3+) в  селезінці  мишей з АА, а також активації компонентів протизапального каскаду.

 Визначено,  що режим кріоконсервування Р2, забезпечував  максимальні  показники
              схоронністі,  метаболічної  активністі  та  вмісту  в  них  hsp70.  Атестація  функціонального

потенціалу ДК з кріоР2МНК продемонструвала більш високу їх толерогенну  активность на
відміну від нативних і отриманих з кріоР1МНК. Максимальне  збільшення вмісту hsp70 при

              Р2  корнлювало  зі   збідьшенням  формування  Т-регуляторних  клітин,  продукцією
протизапального цитокіну ІЛ-10 і більш виразною  нормалізацією  клінічних ознак АА. 

 Отримані  результати  демонструють  здатність  кріоконсервування  виступати  в  ролі
«диригента», що регулює  рівень експресії  hsp-70 в ДК і викликає  підвищення рівеня  їх

 толерогенного   потенціала,  підвищуючи  ефективність  застосування в адоптивній  терапії 

аутоімунних захворювань.      
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          XXII  Міжнародна  науково-практична  конференція  «Multidisciplinary  academic

research, innovation and results», 07-10 червня 2022 р., Прага, Чехія

Секція – Медицина

COVID-19 ПІД МАСКОЮ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ
І НИРОК – СКЛАДНИЙ ДІАГНОЗ

Кандибко Ігор Валерійович,
аспірант 1 курсу, відділ кріофізіології

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України,
Kandybko.i.v@gmail.com

Наприкінці 2019 року в Китайській Народній Республіці стався спалах нової

           коронавірусної  інфекції,  збуднику  якої  було  дано  тимчасову  назву  2019-nCoV.

Всесвітня організація охорони здоров'я 11 лютого 2020 р. надала офіційну назву

              інфекції,  викликаної  новим  коронавірусом,  –  COVID-19  («Coronavirus  disease

2019»). Міжнародний комітет з таксономії вірусів 11 лютого 2020 р. надав офіційну

назву збуднику інфекції – SARS-CoV-2. COVID-19 був ідентифікований як причина

            важкого  респіраторного  захворювання,  яке  було  оголошено  глобальною

пандемією, і вона все ще поширюється по всьому світу зі зростаючою кількістю

підтверджених випадків [1].

Тяжкість захворювання при COVID-19 може бути дуже неоднорідною. У 40%

  пацієнтів  розвивається  легка  форма  захворювання  (визначається  як  пацієнти  з

                  симптомами  без  ознак  вірусної  пневмонії  або  гіпоксії);  ще  40%  мають

              захворювання  середньої  тяжкості  (з  клінічними  ознаками  пневмонії);  15%

страждають на важке захворювання (з важкою пневмонією), що потребує кисневої

терапії; а у 5% розвивається критичне захворювання з такими ускладненнями, як

дихальна недостатність, гострий респіраторний дистрес-синдром, тромбоемболія,

сепсис та / або поліорганна недостатність  [2].

Гостре ураження  нирок з розвитком гострої ниркової недостатності (ГУН) — 

патологічний синдром, що розвивається раптово та  характеризується  тотальним

грубим порушенням функції нирок, є одним із поширених ускладнень у пацієнтів

   із  COVID-19  (у  3-8% випадків),  який  може  спричинити  летальний  кінець.  До

             основних  причин  ГУН,  пов'язаних  із  COVID-19,  належать  дегідратація,

          поліорганна  недостатність  та  вірусопосередковане  травмування  ниркових

            канальців,  тромботичних  уражень  судин,  розвитку  гломерулонефриту  та

рабдоміолізу [3].

Існують окремі  повідомлення про ураження печінки у  14-53  % пацієнтів  із

                тяжким ступенем недуги.  Є  дані  про  більшу  поширеність  підвищених  рівнів

              амінотрансфераз  у  хворих  із  тяжкими  захворюваннями,  оскільки  клінічно

               маніфестне  ураження  печінки  є  рідкістю.  У  деяких  пацієнтів  захворювання
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Схожість

складно діагностується, швидко прогресує з розвитком різноманітних ускладнень,

таких як поліорганна недостатність [4]. 

  Тому  раннє  виявлення та  своєчасне  лікування  COVID-19  до розвитку  кри-

тичних випадків має вирішальне значення.

               Клінічний  випадок.  Пацієнт  жіночої  статі,  62  років.  Госпіталізована  у
тяжкому стані з лихоманкою та жовтяницею. Анамнез життя: захворіла гостро без

                  видимих  причин,  у  контакті  з  інфекційними  хворими  не  перебувала.  До

            госпіталізації  тиждень  займалась  самолікуванням  без  позитивної  динаміки.

Зазначала  різке  погіршення загального стану з  появою лихоманки,  жовтяниці і

значного зменшення добової кількості сечі. У лікарні почалося проведення заходів

інтенсивної терапії, але хвора впала в кому до встановлення клінічного діагнозу.

              Для  встановлення  точного  та  диференційованого  діагнозу  було  проведено

дослідження та отримано такі результати: наявність незначної кількості клінічних

критеріїв COVID-19; виявлені специфічні антитіла класу IgM до коронавірусу; у

              лабораторних  показниках  було  отримане  збільшення  числа  нейтрофілів  з

прогресивною лімфопенією,  підвищення рівня D-димеру,  сечовини і креатиніну

сироватки  крові, прокальцитоніну, тропоніну, C-реактивного білку, інтерлейкіну;

            комп'ютерна  томографія  виявила  вторинну  лімфаденопатію,  ознаки  двобічної

          полісегментарної  пневмонії  з  гідротораксом,  гепатомегалії,  панкреатопатії,

солітарних  кіст  нирки,  сечокам'яної  хвороби,  асциту,  анасарки.Таким чином,  у

         хворого  було  встановлено  діагноз:  Підтверджений  COVID-19,

тяжкий перебіг з поліорганною недостатністю (переважним ураженням печінки,

              нирок,  центральної  нервової  системи).  Застосовувалася  інтенсивна  терапія  у

              комбінації  з  етіотропним  лікуванням.  Зазначена  позитивна  клінічна  відповідь

незважаючи на складність діагностики і перебігу цього клінічного випадку.

Відсутність конфлікту інтересів.
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ВІДКРИТА РЕПОЗИЦІЯ ПЕРЕЛОМУ, МЕТАЛООСТЕОСИНТЕЗ       
ДИСТАЛЬНОГО ЕПІМЕТАФІЗУ ПРАВОЇ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ, ЗІ 
ЗМІЩЕННЯМ

 Введенський Д.Б., Введенський Б.П., Є.С Михайленко 

              Відкрита репозиція застосовується у випадках,коли неможливо досягти 

задовільної позиції уламків при використанні інших методів лікування або безуспішної 

закритої репозиції.Мета цього методу полягає в відкритому доступі місця перелому з 

наступним зіставленням уламків і,як правило, завершується металоостеосинтезом.        

Мета:визначити ефективність оперативного (металлоостеосинтез) методу лікування 

кісткових уламків дистального епіметафізу правої плечової кістки.                                    

Методи:під ЕТН анестезією,виконаний лінійний,задній доступ l=25,0 см.,з відсіканням 

ліктьового відростка,оголено зону ліктьового суглоба.При ревізії:дистальний відділ 

плечової кістки складається з 5-х окремо лежачих фрагментів,з множинними дрібними 

уламками,з ділянкою ліктьового нерва,без його перетину,виділилось до 200 мл 

гематоми із згустками.Контузії хрящових поверхонь,проведена підокістна іммобілізація

кісткових фрагментів,репозиція перелому на спицях,фіксація латеральних і медіальних 

уламків дистальними плечовими LCP пластинками на 11 гвинтах,вправлення вивиху 

передпліччя-артикуляція суглобових поверхонь задовільна.Рана промита H2O2 

(перекис водню) і хлоргексидином.Далі виконано дренування через контрапертуру 

перфорованим трубчатим дренажем,пошарово шви на рану.Лікування та трудові 

рекомедації-призначена фіксація гіпсовою шиною на 1 місяць,препарати кальцію 2 

таблетки,2 раза в день на протязі 3х місяців,явка на контрольну рентгенографію,огляд 

та реабілітацію в травматологічне відділення через 1 місяць. Результати:оцінка 

загального стану хворого через 1 місяць показала,кісткова мозоль слаба,проведена 

фіксація за допомогою підтримуючою пов”язки.Показана повторна госпіталізація для 

проходження реабілітаційного лікування.                                                                  

Висновок:результати проведеного оперативного лікування та позитивна динаміка 

післяопераційного періоду свідчать про високу ефективність данного методу ( відкрита

репозиція перелому дистального епіметафізу правої плечової кістки,зі зміщенням.)
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Анотація

Проблематика. Вірусні гепатити є однією з найбільш розповсюджених та

небезпечних захворювань печінки у світі  та за поширеністю посідають третє

             місце  серед  інфекційних  хвороб. Для  дослідження  обрано  модель  D- 

галактозамінового токсичного гепатиту, яка за морфологічними та біохімічними

змінами в печінці є аналогом вірусного гепатиту людини. У якості лікарського

            засобу,  потенційно  спроможного  чинити  гепатопротекторну  дію,  обрано

кріоекстракт плаценти людини.

         Мета –  вивчити  влив  лікувально-профілактичного  застосування

кріоекстракту плаценти на метаболічний та функціональний стан печінки за D-

галактозаміного гепатиту у щурів.

Методика реалізації. Дослідження проведено на 28 щурах-самцях масою

        200–220 г.  Гепатит  моделювали  одноразовим  внутрішньоочеревинним

               введенням  20,0%  водного  розчину  D-галактозаміну  в  дозі  400  мг/кг.

Кріоекстракт вводили у лікувально-профілактичному режимі – 1 р/д впродовж

               3 днів  до  введення  D-галактозаміну та  ще  2  дні  після  введення  зазначного

аміноцукру (усього 5 введень).

  Результати. Розвиток експериментального  D-галактозамінового гепатиту

 у  щурів  викликав  функціональні  та  метаболічні  розлади  у  вигляді  активації

            процесів  пероксидного  окиснення  ліпідів,  порушення  пігментного  обміну,

зниження білоксинтезуючої функції та розвитку цитолітичного сидрому на що

вказували відповідно зростання  (р<0,001) рівня реактантів з тіобарбітуровою

                  кислотою  в  гомогенетах  печінки  у  2,2  рази,  підвищення  (р<0,001)  рівня

загального білірубіну у  2,5  рази,  зниження  (р<0,001)  альбумін-глобулінового

співвідношення на 46,8% та зростання (р<0,001) рівня аланінамінотрансфераз у

                2,2  рази  та  рівня  аспартатамінотрансфераз  на  70,3%  відносно  показників

              інтактних  тварин.  На  тлі  введення  кріоектракту  плаценти  при

            експериментальному  гепатиті  рівень  реактантів  з  тіобарбітуровою  кислотою

знизився (р<0,001) на 43,8%, рівень аланінамінотрансфераз знизився (р<0,001) у

                  2,4  рази,  а  рівень  аспартатамінотрансфераз  –  знизився  (р<0,001)  на  45,3%;

рівень загального білка зріс (р<0,01) на 17,4%, а рівень загального білірубіну

знизився (р<0,001) на 53,5% відносно показників нелікованих тварин.

       Висновки. Застосування  кріоекстракту  плаценти  нормалізувало

                  метаболічні  процеси  у  печінці  та  відновлювало  її  функціональний  стан  за

рахунок антиоксидантного та мембраностабілізучого ефектів, які послаблювали

         обумовлений  введенням  D-галактозаміну,  цитолітичний  синдром  та

           відновлювали  білоксинтезуючу  функцію  печінки.  Крім  того  введення

     зазначеного  кріоекстракту  нівелювало  D-галактозамін-індуковану

гіпербілірубінемію.
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        Ключові  слова: кріоекстракт  плаценти,  гепатит,  D-галактозамін,

амінотрансферази, білірубін

Вступ
                Вірусні  гепатити  (ВГ)  є  однією  з  найбільш  розповсюджених  та

небезпечних хвороб печінки у світі та посідають третє місце серед інфекційних

                захворювань  за  поширеністю  та  соціальною  значущістю.  Досить  часто  ВГ

реєструються у групах ризику, у тому числі й у медичних працівників. У значної

              частини  інфікованих  ВГ  розвивається  цироз  печінки  або  гепатоцелюлярна

карцинома. Загалом на сьогодні відкрито й охарактеризовано сім видів вірусних

гепатитів: A, B, C, D, E, F, G та тривають інтенсивні дослідження з ідентифікації

інших вірусів. Згідно з висновками Центру громадського здоров'я Міністерства

охорони здоров’я (МОЗ) України в абсолютних числах, відповідно до оціночних

даних, в Україні станом на 01.01.2021 р. ВГ  інфіковано у 1 342 418 осіб, ВГ  –С В
                      у  559  341  особи.  У  листопаді  2019  р.  Україна  приєдналася  до  Глобальної

                 стратегії  з  елімінації  ВГ   та  ,  ухваливши  Державну  стратегію  протидіїB C

інфікування вірусом імунодефіциту людини/синдромом набутого імунодефіциту

людини, туберкульозу та ВГ до 2030 р. В рамках зазначеної Стратегії визначено

ключові цілі і завдання спрямовані на елімінацію ВГ як загрози громадському

здоров’ю. Відповідно до цілей Стратегії до 2030 р. 90,0% осіб з ВГ мають бути

виявлені та проліковані. Варто відзначити, що більша половина хворих на ВГ є

                особами  репродуктивного  віку,  що  спричинює  ще  більший  економічний  та

соціальний тягар, оскільки, внаслідок вертикального шляху передачі від матері

до плоду зростає кількість новонароджених з гострими та хронічними формами

ВГ [1–4].

            Зважаючи  на  медичну  та  соціально-економічну  значущість  вчасної

діагностики  та  лікування  хворих  на  ВГ  на  сьогоднішній  день  є  актуальним

завдання пошуку та вивчення нових підходів до ефективної медикаментозної

терапії вказаної патології. У якості лікарського засобу, потенційно спроможного

            чинити  гепатопротективну  дію,  обрано  біотехнологічних  препарат  –

кріоекстракт плаценти (КЕП) людини, створений науковцями Інституту проблем

кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (далі – ІПКіК

                    НАН  України),  які  й  розробили  та  впровадили  в  практику  методику  його

             тривалого  зберігання  у  низькотемпературному  середовищі  [5]. Як  відомо,

плацента виступає продуцентом широкого спектру біологічно активних речовин,

що забезпечують ріст та розвиток плоду під час внутрішньоутробного розвитку

               [5].  Плацента  є  джерелом  системних  білкових  та  стероїдних  гормонів,

                цитомединів,  імунних  факторів  та  ін.  У  тканинах  плаценти  синтезується

                пептиди,  які  є  структурними  аналогами  ендорфінів  та  енкефалінів,  які

регулюють імунну відповідь клітинного та гуморального типу [6, 7]. 

Добре  відомо,  що  у  плаценті  дуже  висока  активність  ряду  ферментів:

  дихальні  ферменти  (моноамінооксидаза,  система  цитохромоксидаз),  каталаза,

НАД- і НАДФ-діафорази, сукцинатдегідрогеназа, системи гістамін-гістаміназа,
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ацетилхолін-ацетилхолінестрераза,  фактори згортання крові та фібринолізу та

ін. В плаценті також відбувається синтез білків, що відносяться до класу ІЛ –

ІЛ1,  ІЛ6,  ІЛ8,  ІЛ2,  однією  з  функцій  яких  є  індукція гуморальних  факторів

          неспецифічної  резистентності,  а  секретований  клітинами  трансформуючий

фактор росту стимулює репарацію за рахунок активації мезенхімальних клітин

 та  процесів  неоваскуляризації  [5].  Крім  того  до  складу  препаратів  плаценти

              входить  ряд  факторів  росту:  гепатоцитів  (HGF),  інсуліноподібний  (IGF),

фібробластів (FGF), епідермальний (EGF), нервів (NGF), колонієстимулюючий

(CSF) та ін. [5, 6, 7].

Дослідження показали, що КЕП впливає на органи-мішені, стимулюючи їх

            функціонування,  та  підвищує  неспецифічну  резистентність  організму  до

            несприятливих  факторів  зовнішнього  середовища  та  стресових  чинників,

проявляє антиоксидантну, імономоделюючу, противиразкову, метаболотропну дії

[5, 6, 7].

Мета  роботи  –  вивчити  влив лікувально-профілактичного  застосування

кріоекстракту плаценти на метаболічний та  функціональний стан  печінки на

моделі D-галактозаміного гепатиту у щурів.

Матеріали і методи
Дослідження проводили на експериментальній моделі гострого вірусного

гепатиту – DGA-індукованого гепатиту щурів, який моделювали одноразовим

внутрішньоочеревинним (в/о) введенням 20,0% водного розчину аміноцукру D-

галактозаміну 400 мг/кг (ЛД ) [8]. Тварин виводили з експерименту через 4850

год. після введення DGA. Референс-препарату в/шл  вводили гепатопротектор

           силімарин  в  дозі  50  мг/кг,  який  вводили  за  схемою,  аналогічно  до  режиму

введення КЕП [9, 10].

            Експериментальні  дослідження  проведено  на  28  щурах-самцях  масою

200–220 г., розділених на 4 групи: І – інтактні щури (n=7); ІІ (контроль) – щури з

           модельною  патологією  (гострий  D-галактозаміновий  (DGA)  гепатит)  без

лікування (n=7); ІІІ – щури (n=7) з гострим DGA-індукованим гепатитом, яким

вводили КЕП (0,16 мл/кг маси тіла, внутрішньом’язово (в/м)); ІVV – щури (n=7) з

гострим DGA-індукованим гепатитом, яким вводили, яким вводили референс-

препарат силімарин (50 мг/кг, внутрішньошлунково (в/шл)).

КЕП вводили в/м у лікувально-профілактичному режимі –  1 р/д впродовж

 3 днів до введення  DGA та ще 2 дні після введення зазначного аміноцукру

(усього 5 введень). КЕП отримано у Державному підприємстві «Міжвідомчий

              науковий  центр  кріобіології  і  кріомедицини  НАН  України,  Національної

академії медичних наук та МОЗ України» у вигляді ампульованого препарату

         «Кріоцелл-кріоекстракт  плаценти».  Заготівля,  консервування  та  гіпотермічне

                зберігання  КЕП  виконувалось  згідно  методики,  розробленої  в  ІПКіК  НАН

України [11]. Різниця цільової концентрації речовин в крові ссавців та людини,

яка залежить від інтенсивності їх надходження та елімінації, обумовлює видові
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              відмінності  в  дозах  лікарських  препаратів  для  досягнення  еквівалентних

            ефектів.  Для  екстраполяції  середньотерапевичних  доз  препарату  КЕП

«Кріоцелл-кріоекстракт плаценти» для людини на ізоефективні дози для щурів

(0,16 мл / кг маси тіла щура) перерахунок виконано за методом [12, 13].

 Матеріалом  дослідження  виступали  цільна  кров  та  гомогенати печінки

                щурів.  Для  отримання  гомогенату  печінку  перфузували  холодним  (+  4  °С)

ізотонічним 1,15 % розчином ККCl та гомогенізували при 3000 об/хв (тефлон-

скло) у  середовищі буферного розчину при співвідношенні  1:10 (маса/об’єм:

наважка 250 мг + 2,25 мл 1,15 % розчину ККCl), отримуючи 10,0 % гомогенат.

Вміст реактантів з тіобарбітуровою кислотою (ТБК-РП): малонового

діальдегіду у гомогенетах печінки визначали спектрофотометрично за методом

              Asakawa Т. et al.  [14]  за  показниками  оптичної  щільності,  встановленої  за

                 світлопоглинанням  при  довжини  хвилі  λ  =  535  нм,  враховуючи  коефіцієнт

молярної  екстинції забарвленого у червоний  колір комплексу, який дорівнює

1,56×10 /см5 моль-1 -1 та виражали у мкмоль/кг тканини.
       Активність  каталази у  гомогенетах  печінки  визначали

                спектрофотометрично  за  методом  Королюка  М.А.  та  співав.  [15]  за

світлопоглинанням при довжини хвилі λ = 410 нм, порівнюючи досліджувану

      пробу  (0,1  мл  сироватки  крові  +  2  мл  0,03%  Н )  з  контрольною (0,1  мл2О2

                    сироватки  крові  +  2,0  мл  Н О).  Метод  ґрунтується  на  здатності  каталази2

 розкладати  Н  та  утворювати  стійкий  комплекс  жовтого  кольору  з  амоній2О2

молібдатом (4,0% – 1,0 мл), який додають для зупинки реакції Н  з каталазою.2О2

Активність каталази (АК) розраховували за формулою: АК = (Ек – Ед) × V × t ×

k, де  Ек –  екстинкція контрольної проби (2,0 мл Н О), од. екстинкція; Ед –2

екстинкція досліджуваної проби (2 мл 0,03 % Н ), од. екстинкція; V – об’єм2О2

проби, мл (0,1 мл); t – час інкубації; k – коефіцієнт молярної екстинкції Н2О2

(22,2×10 см3 М-1 -1). Каталазну активність виражали у мкат/кг тканини.
       Антиоксидантно-прооксидантний  індекс (АПІ)  розраховували  за

формулою: АПІ = (Активність каталази × 100)/ Вміст ТБК-РП  [16].

          Активність  аланінамінотрансферази  (АлАт)  у  периферичній  крові

                  визначали  спектрофотометрично  за  методом  Reitman  S.  та  Frankel  S.,  який

              ґрунтується  на  тому,  що  внаслідок  амінування  2-оксоглутарової  кислоти  L-

                аланіном,  яке  відбувається  під  дією  АлАТ,  утворюються  L-глутамінова  та

            піровиноградна  кислоти.  Визначення  базується  на  вимірюванні  оптичної

        щільності  2,4-динітрофенілгідразонів  2-оксоглутарової  та  піровиноградної

                      кислот  в  лужному  середовищі  при  довжині  хвилі  λ  =  530  (500–560)  нм.

Показник виражали у мкмоль / (мл×год) [17]. 

Активність аспартатамінотрансферази (АсАт) у периферичній крові

                  визначали  спектрофотометрично  за  методом  Reitman  S.  та  Frankel  S.,  який

              ґрунтується  на  тому,  що  внаслідок  амінування  2-оксоглутарової  кислоти  L-

                аспарагіновою  кислотою,  яке  відбувається  під  дією  АсАТ,  утворюються  L-

            глутамінова  та  щавелевооцтова  кислоти,  яка  декарбоксилюється  до
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піровиноградної к-ти. Визначення базується на вимірюванні оптичної щільності

          2,4-динітрофенілгідразонів  2-оксоглутарової  та  піровиноградної  кислот  в

лужному середовищі. Показник виражали у мкмоль / (мл×год) [17].

 Коефіцієнт де Рітіса розраховували як співвідносшення: АсАТ /  АлАТ

[16].

       Концентрацію  білірубіну у  периферичній  крові  визначали

            спектрофотометрично  за  реакцією  діазофенілсульфонової  кислоти  з  прямим

білірубіном. При внесенні кофеїнового реактиву непрямий білірубін переходить

                в  розчинний  стан  та  з  сумішшю  діазореактивів  дає  рожево-фіолетове

забарвлення. За інтенсивністю забарвлення визначали концентрацію прямого та

          загального  білірубіну.  Інтенсивність  забарвлення  визначали  за

                     світлопоглинанням  при  довжині  хвилі  λ  =  500–560  нм.   За  різницею  між

             загальним  та  прямим   білірубіном  розраховували  концентрацію  непрямого

білірубіну та виражали у ммоль/л [18].

         Концентрацію  сечовини  у  периферичній  крові визначали

              спектрофотометрично  за  реакцією  аміаку  з  2-оксоглутаратом  за  участю

глутаматгідрогенази з утворенням L-глутамінату [19]. Швидкість зміни оптичної

щільності реакційного розчину, яку виміряють при довжині хвилі  λ = 340 нм,

прямо пропорційна концентрації сечовини. Вміст сечовини виражали в ммоль/л.

         Концентрацію  креатиніну  у  периферичній  крові визначали

спектрофотометрично за реакцією пікратів з креатиніном у лужному середовищі

          з  утворенням  похідного  2,4,6-тринітроциклогексодієну  жовто-  червоного

кольору. Інтенсивність забарвлення останнього прямо пропорційна концентрації

 креатиніну,  яку виміряють при  довжині  хвилі   λ =  530 (500–560) нм.  Вміст

креатиніну виражали в мколь/л [20].

              Вміст  загального  білка  (ЗБ)  та  його  фракції у  периферичній  крові 

визначали спектрофотометричним методом за біуретовою реакцією, яка полягає

                  в  тому,  що  в  лужному  середовищі  йони  двохвалентного  купруму  (CuSO )4

              взаємодіють  із  білками  з  утворенням  комплексу  фіолетового  кольору.

Концентрацію білка визначали спектрофотометрично за світлопоглинанням при

довжині хвилі λ = 546 нм. Кількісне співвідношення білкових фракцій плазми

            крові  визначали  нефелометричним  методом  з  використанням  фосфатних

                буферів,  який  ґрунтується  на  тому,  що  фосфатні  розчини  визначеної

концентрації осаджують альбуміни і глобуліни з утворенням суспензії, ступінь

каламутності якої визначали за світлопоглинанням при довжині хвилі λ = 625

(590–700) нм [21]. Вміст ЗБ та його фракції виражали у г/л. 

         Методи  статистичної  обробки. Статистичну  обробку  одержаних

                результатів  проведено  з  використанням  прикладної  програми  для  роботи  з

електронними таблицями «Microsoft Office Excel 2013» (Microsoft Corporation,

                США).  Оцінку  характеру  розподілу  величин  в  кожній  групі  вибіркової

сукупності проводили з використанням W-критерію Шапіро-Вілка (Shapiro-Wilk

test,  n<50).  Однорідність  дисперсій  визначали  за  критерієм  Левена (Levene's
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test). Для оцінки значущості виявлених відмінностей досліджуваних показників

за різних умов експерименту проводили статистичний аналіз з використанням

            параметричних  або  непараметричних  критеріїв.  При  нормальному  розподілі

незалежних величин відмінності між групами визначали попарно за t-критерієм

Ст’юдента.  Цифрові  данні у  разі  нормального розподілу величин наведені у

вигляді «M±m (95% ДІ: 5% – 95%)», де M – середнє арифметичне значення, m –

                стандартна  похибка  середнього  арифметичного;  95%  ДІ  –  95%  довірчий

інтервал ( ). При ненормальному розподілі отриманих величинConfidence interval

дані представлено у вигляді Ме [LQ; UQ], де Ме – медіана, [LQ; UQ] – верхня

                    межа  нижнього  квартиля  ( )  та  нижня  межа  верхньогоlower  quartile  –  LQ

квартиля ( ).  Для  графічного представлення даних обраноupper quartile – UQ

діаграми розмаху (  – «шухлядові» діаграми з «вусами»)box-and-whiskers diagram

[22]. 

Біоетичні аспекти дослідження. Всі експериментальні дослідження над

            лабораторними  тваринами  виконано  з  урахуванням  вимог  належної

     лабораторної  практики  «GLP»  ( )  та  з  дотриманнямGood  Laboratory  Practice

основних положень Конвенції Ради Європи про охорону хребетних тварин, що

використовуються в експериментах та в інших наукових цілях від 18 березня

1986 р., Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 2010/63/ЄС від 22

вересня 2010 р. про захист тварин, які використовуються для наукових цілей.

              Комплексну  програму  досліджень  розглянуто  та  погоджено  Комітетом  з

біоетики при ІПКіК НАН України (витяг з Протоколу № 2 від 3 січня 2022 р.).

Результати
            Проведене  дослідження  показало,  що  розвиток  гострого  DGA-

індукованого гепатиту у щурів супроводжувався окисним стресом у тканинах

печінки на що вказувало статистично вірогідне (р<0,001) зростання вміст ТБК-

                    РП  у  гомогенатах  печінки  щурів  контрольної  групи  у  2,2  рази  відносно

показників інтактних тварин (табл. 1).
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               Таблиця  1: Вплив  КЕП  за  лікувально-профілактичного  режиму  введення  на  біохімічні

показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи в гомогенатах печінки

на тлі D-галактозамінового гепатиту у щурів (M ± m (95% ДІ), n=28)

Досліджуваний
показник, одиниці

вимірювання

Умови експерименту

   І група ІІ група ІІІ група ІVV група

 Інтактні щури
D-галактоза-

 
 

мін (DGA)
DGA + КЕП

DGA

+ силімарин

    n 7 7 7 7

ТБК-РП, мкмоль/кг

тканини

7,4±0,41

(95 % ДІ: 

6,6–8,2)

16,0±1,02

(95 % ДІ:

14,0–18,0)

р1-2 < 0,001

9,0±0,82

(95 % ДІ: 

7,4–10,6)

р1-3 = 0,1

р2-3 < 0,001

12,1±0,63

(95 % ДІ: 

10,9–13,4)

р1-4 < 0,001

р2-4 < 0,01
р3-4 = 0,01

Каталаза, мкат/кг 

тканини

3,0±0,42

(95 % ДІ: 
2,2–3,8)

3,2±0,57

(95 % ДІ:
2,1–4,3)

р1-2 = 0,8

2,5±0,22

(95 % ДІ: 
2,1–2,9)

р1-3 = 0,3

р2-3 = 0,3

2,9±0,32

(95 % ДІ: 
2,3–3,5)

р1-4 = 0,9

р2-4 = 0,7

р3-4 = 0,3

Примітки. Індексами  вказано номер групи, між показниками яких проведено зрівняння;1, 2, 3, 4

р2-1 – рівень статистичної вірогідності розбіжності показників.

За результатами оцінка змін активності  каталази  у гомогенатах печінки

статистично вірогідних зрушень виявлено не було та її рівень у щурів всіх груп

                    був  в  межах  2,5–3,2  мкат/кг  тканини  (див.  табл.  1).  Інтегральна  оцінка

          антиоксидантно-прооксидантного  гомеостазу  в  тканинах  печінки  показала

статистично вірогідні (р<0,01) зміни у вигляді зниження АПІ у 2,0 рази на тлі

розвитку DGA-індукованого  гепатиту у щурів контрольної групи, обумовлені

пропорційним зростанням вмісту ТБК-РП (рис. 1).
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                 Рисунок  1:  Вплив  КЕП  за  лікувально-профілактичного  режиму  введення  на  значення
антиоксидантно-прооксидантного  індексу в гомогенатах  печінки на тлі  D-галактозамінового

гепатиту у щурів:  розподіл величин кожної групи вибіркової сукупності нормальний; бокси

включають значення стандартної похибки середнього арифметичного, вертикальні  лінії  за

межами боксів –  95 %  довірчий інтервал;  горизонтальна лінія всередині боксу –  середнє

арифметичне значення; ● – p < 0,05 відносно показників інтактних щурів.

          Дослідження  периферичної  крові  показали  зростання  рівня

амінотрансфераз  на тлі розвитку експериментального гепатиту (табл. 2).  Так

рівень АлАТ зріс (р<0,001) у 2,2 рази, а рівень АсАТ зріс (р<0,001) на 70,3%

відносно показників інтактних тварин та становив відповідно 2,4±0,13 (95% ДІ:

              2,1–2,6)  мкмоль/(мл×год)  та  2,5±0,10  (95%  ДІ:  2,3–2,6)  мкмоль/(мл×год).

   Зазначене  непропорційне  зростання  маркерів  цитолізу  в  периферичній  крові

призвело до статистично вірогідного (р<0,05) зниження значення коефіцієнту де

Рітіса на 24,8% відносно показників щурів групи інтакту (рис. 2).
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               Таблиця  2: Вплив  КЕП  за  лікувально-профілактичного  режиму  введення  на  активність

амінотрансфераз та рівень білірубіну в периферичній крові щурів на тлі D-галактозамінового

гепатиту (M ± m (95% ДІ), n=28)

Досліджуваний
показник, одиниці
вимірювання

Умови експерименту

   І група ІІ група ІІІ група ІVV група

 Інтактні щури
D-галактоза-

 
 

мін (DGA)
DGA + КЕП

DGA

+ силімарин

    n 7 7 7 7

АлАт,

мкмоль / 

(мл × год)

1,1±0,11
(95 % ДІ: 

0,9–1,3)

2,4±0,13
(95 % ДІ:

2,1–2,6)

р1-2 < 0,001

1,0±0,10
(95 % ДІ: 

0,8–1,3)

р1-3 = 0,6

р2-3 < 0,001

1,0±0,05
(95 % ДІ: 

0,9–1,1)

р1-4 = 0,4

р2-4 < 0,001

р3-4 = 0,8

АсАт,
мкмоль / 

(мл × год)

1,4±0,08

(95 % ДІ: 

1,3–1,6)

2,5±0,10

(95 % ДІ:

2,3–2,6)
р1-2 < 0,001

1,3±0,11

(95 % ДІ: 

1,1–1,6)
р1-3 = 0,5

р2-3 < 0,001

1,5±0,06

(95 % ДІ: 

1,4–1,6)
р1-4 = 0,6

р2-4 < 0,001

р3-4 = 0,2

Загальний
білірубін,

ммоль/л

15,0 

[15,0; 17,5]

37,0

[36,0; 41,0]

р1-2 < 0,001

18,0

[16,5; 19,5]

р1-3 = 0,1

р2-3 < 0,001

20,0

[17,0; 21,5]

р1-4 = 0,2

р2-4 < 0,001
р3-4 = 0,15

Прямий 

білірубін,

ммоль/л

5,6±0,43

(95 % ДІ: 
4,7–12,0)

24,7±1,27

(95 % ДІ:
22,2–27,2)

р1-2 < 0,001

10,0±0,62

(95 % ДІ: 
8,8–11,2)

р1-3 < 0,001

р2-3 < 0,001

6,9±0,70

(95 % ДІ: 
5,5–8,2)

р1-4 = 0,15

р2-4 < 0,001

р3-4 < 0,01

Непрямий
білірубін,
ммоль/л

10,7±0,42

(95 % ДІ: 

9,9–11,5)

13,7±0,52

(95 % ДІ:

12,7–14,7)
р1-2 < 0,001

7,9±0,67

(95 % ДІ: 

6,5–9,2)
р1-3 < 0,01

р2-3 < 0,001

12,6±0,61

(95 % ДІ: 

11,4–13,8)
р1-4 = 0,03

р2-4 = 0,18

р3-4 < 0,001

Примітки. Індексами  вказано номер групи, між показниками яких проведено зрівняння;1, 2, 3, 4

р2-1 – рівень статистичної вірогідності розбіжності показників.

З боку пігментного обміну встановлено зростання концентрації загального

                  білірубіну  у  периферичній  крові  у  2,5  рази  відносно  рівня  аналогічного

                  показника  у  інтактних  тварин  (табл.  2).  При  цьому  доля  некон’югованого

                    білірубіну  знизилась  у  1,9  рази  та  становила  35,1%  від  пулу  загального

білірубіну, в  той час як у інтактних щурів  доля непрямої фракції білірубіну
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              становила  66,6%.  Таким  чином  зростання  вмісту  загального  білірубіну

переважно було обумовлено статистично вірогідним (р<0,001) зростанням рівня

                    прямого  білірубіну  (див.  табл.  2),  показник  якого  збільшився  у  4,4  рази

порівняно із показниками інтактних щурів та становив 24,7±1,27 (95% ДІ: 22,2–

27,2) ммоль/л.

                 Рисунок  2:  Вплив  КЕП  за  лікувально-профілактичного  режиму  введення  на  значення
коефіцієнт де Рітіса (АсАт/АлАт) в гомогенатах печінки  на тлі D-галактозамінового гепатиту

у щурів: розподіл величин ненормальний; бокси включають результати від 25-го до 75-го

                 перцентилю,  вертикальні  лінії  за  межами  боксів –  мінімальне  та  максимальне  значення;

горизонтальна лінія всередині боксу – медіана; ♦ – середнє значення; ● – p < 0,05 відносно

  показників інтактних щурів;  ■ – p < 0,05 відносно показників щурів з  D-галактозаміновим
гепатитом.

          Співставляючи  підвищену  концентрацію  загального  та  непрямого

білірубіну в сироватці крові зі зростанням рівня пероксидного окиснення ліпідів

                на  тлі  розвитку  DGA-індукованого  гепатиту,  можна  зробити  висновок,  що

                відбувається  не  тільки  ушкодження  мембран  гепатоцитів,  а  й  порушується

          функціонування  мембранозв’язаних  транспортних  систем,  пов'язаних  із

захопленням непрямого білірубіну [23].

Дослідження параметрів білкового обміну показала,  що на тлі розвитку

DGA-індукованого гострого гепатиту у щурів відмічено статистично вірогідне
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(р<0,001) зростання вмісту сечовини у периферичній крові у 2,9 рази відносно

          показників  інтактних  щурів,  що  вказує  на  зниження  детоксикуючої  функції

            печінки,  зокрема  –  знешкодження  токсичних  продуктів  дезамінування

амінокислот (табл. 3).

       Таблиця  3:  Вплив КЕП  за лікувально-профілактичного режиму  введення на  показники

                   сечовини,  креатиніну  та  білкового  гомеостазу  в  периферичній  крові  щурів  на  тлі  D-
галактозамінового гепатиту (M±m (95% ДІ), n=28)

Досліджуваний
показник, одиниці

вимірювання

Умови експерименту

   І група ІІ група ІІІ група ІVV група

 Інтактні щури
D-галактоза-

 
 

мін (DGA)
DGA + КЕП

DGA

+ силімарин

    n 7 7 7 7

Сечовина,
ммоль/л

4,3±0,10

(95 % ДІ: 

4,1–4,5)

12,6±0,22

(95 % ДІ:

12,1–13,0)
р1-2 < 0,001

4,3±0,12

(95 % ДІ: 

4,0–4,5)
р1-3 = 0,9

р2-3 < 0,001

5,0±0,16

(95 % ДІ: 

4,7–5,3)
р1-4 < 0,01

р2-4 < 0,001

р3-4 < 0,01

Креатинін,

мкмоль/л

56,7±1,44

(95 % ДІ: 

53,9–59,5)

75,7±1,60

(95 % ДІ:

72,6–78,8)

р1-2 < 0,001

58,0±2,88

(95 % ДІ: 

52,4–63,6)

р1-3 = 0,7

р2-3 < 0,001

66,3±2,30

(95 % ДІ: 

61,8–70,8)

р1-4 < 0,01

р2-4 < 0,01
р3-4 = 0,04

Загальний 

білок, 

г/л

72,7±3,11
(95 % ДІ: 

66,6–78,8)

59,1±1,84
(95 % ДІ:

55,5–62,8)

р1-2 < 0,01

69,4±2,44
(95 % ДІ: 

64,6–74,2)

р1-3 = 0,4

р2-3 < 0,01

65,4±1,49
(95 % ДІ: 

62,5–68,4)

р1-4 = 0,06

р2-4 = 0,02

р3-4 = 0,19

Альбуміни, 
г/л

41,0 

[40,0; 43,5]

24,0

[20,0; 27,0]

р1-2 < 0,001

40,0

[39,0; 43,0]

р1-3 = 0,26
р2-3 < 0,001

40,0

[39,5; 40,5]

р1-4 = 0,13
р2-4 < 0,001

р3-4 = 0,37

Глобуліни, 

г/л

32,0

[30,5; 35,0]

30,0

[26,5; 34,0]

р1-2 = 0,17

35,0

[32,0; 35,0]

р1-3 = 0,4

р2-3 = 0,24

28,0

[25,5; 30,5]

р1-4 = 0,04

р2-4 = 0,33

р3-4 = 0,08
Примітки. Індексами  вказано номер групи, між показниками яких проведено зрівняння;1, 2, 3, 4

р2-1 – рівень статистичної вірогідності розбіжності показників.

Крім того, встановлено порушення білоксинтезуючої активності печінки

на тлі експериментального аналогу вірусного гепатиту людини на що вказувало
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статистично вірогідне (р<0,01) зниження вмісту загального білка на 18,7% та

зниження (р<0,001) вмісту альбумінів на 41,5% відносно показників інтактних

              тварин.  Встановлені  порушення  білкового  обміну  призвели  до  статистично

          вірогідного  (р<0,001)  зниження  альбумін-глобулінового  співвідношення  на

46,8% відносно аналогічного показника у інтактних тварин (рис. 3).

                 Рисунок  3:  Вплив  КЕП  за  лікувально-профілактичного  режиму  введення  на  значення
   співвідношення «альбуміни / глобуліни» в гомогенатах  печінки на тлі  D-галактозамінового

гепатиту у щурів:  розподіл величин кожної групи вибіркової сукупності нормальний; бокси

включають значення стандартної похибки середнього арифметичного, вертикальні  лінії  за

межами боксів –  95 %  довірчий інтервал;  горизонтальна лінія всередині боксу –  середнє

                      арифметичне  значення;  ●  –  p < 0,05  відносно  показників  інтактних  щурів;  ■  –  p < 0,05
відносно показників щурів з D-галактозаміновим гепатитом.

  Оскільки  у  характеристиці  білкового  метаболізму  альбумін-глобулінове

співвідношення є комплексним показником загальної активності катаболізму та

анаболізму то встановлене нами зниження цього співвідношення, обумовлене

            зниженням  вмісту  саме  альбумінів,  слугує  підтвердженням  порушення

білоксинтезуючої функції, адже як відомо 100% альбумунів синтезуються саме у

печінці, тому встановлені зміни вказують на переважання катаболічних процесів

[24]. 
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Обговорення
              Встановлені  за  результати  дослідження  зміни  з  боку  біохімічних

              показників  вказують  на  порушення  функціонального  стану  печінки  та

              метаболічні  розлади  у  вигляді  активації  процесів  пероксидного  окиснення

ліпідів, порушення пігментного обміну, зниження білоксинтезуючої функції та

розвиток цитолітичного сидрому, на що вказували відповідно зростання рівня

              ТБК-РП  в  гомогенетах  печінки,  підвищення  рівня  загального  білірубіну,

          зниження  альбумін-глобулінового  співвідношення  та  зростання  рівня

                амінотрансфераз  у  периферичній  крові  на  тлі  розвитку  гострого  DGA-

індукованого гепатиту у щурів.

Застосування КЕП  привело  до  послаблення  всіх зазначених  розладів  з

боку печінки при DGA-індукованоому гепатиті. Так встановлено, що у щурів,

яким вводили КЕП відмічено статистично вірогідне (р<0,001) зниження вмісту

                 ТБК-РП  у  гомогенатах  печінки  на  43,8%  відносно  показників  щурів  групи

контролю (див. табл. 1).  В  свою чергу АПІ зріс (р=0,07) на 51,6% відносно

показників тварин контрольної групи. Отримані дані вказують на здатність КЕП

ослаблювати гіперактивацію пероксидного окиснення ліпідів в тканинах печінки

                  на  тлі  експериментального  гепатиту  у  щурів.  Це  узгоджується  з  даними

            літератури  про  антиоксидантну  активність  КЕП,  зокрема  при

експериментальному ураження шлунка, яєчників та ін. [6, 25].

             Варто  зазначити,  що  за  антиоксидантною  активністю  КЕП  у  1,8  рази

         перевищував  ефективність  референс-препарату силімарину, на  тлі  введення 

               якого  вміст  ТБК-РП  в  гомогенатах  печінки  статистично  вірогідно  знизився

(р<0,01) на 24,1% відносно показників щурів контрольної групи (див. табл. 1).

                Як  відомо,  силімарин  є  рослинним  екстрактом  з  насіння  розторопші

              плямистої  ( )  та  широко  застосовується  в  якостіSilybum  marianum

           гепатопротекторного  препарату  для  профілактики  та  лікування  захворювань

печінки різної етіології. Основним компонентом цього екстракту є силібінта  та

          інші  флаволігнани  (силідіанін,  силікристин,  ізосилібін,  дигідросилібін),

              флавоноїди  (таксифолін  та  кверцетин)  та  інші  поліфенольні  сполуки.

    Антиоксидантний,  мембраностабілізувальний,  протизапальний,

імуномодулювальний, антифібротичний та регенераційний ефекти силімарину

            підтверджені  експертами  Всесвітньої  організації  охорони  здоров’я  та

міжнародними клінічними дослідженнями [27, 28].

 Оцінка пливу КЕП та  силімарину на цитоліз гепатоцитів та пігментний 

                обмін  показала,  що  на  тлі  введення  зазначених  препаратів  відмічено

                  статистично  вірогідне  (р<0,001)  зниження  рівня  АлАт  на  56,0%  та  57,2%

відповідно відносно показників щурів контрольної групи (див. табл. 2). В свою

чергу рівень АсАт на тлі введення КЕП знизився (р<0,001) на 45,3%, а на тлі

             застосування  силімарину –  знизився  (р<0,001)  на  39,0%  відносно  рівня 
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                  аналогічного  показника  у  тварин  групи  контролю.  Вказані  зміни  з  боку

амінотрансфераз  обумовили  зростання  коефіцієнту  де  Рітіса  на  тлі  введення

  КЕП (р=0,14) на  31,9%,  а на  тлі  введення  силімарину – на 42,3% (р<0,001)

              відносно  показників  нелікованих  тварин.  Отримані  дані  про  нівелювання

                цитолітичного  синдрому  на  тлі  введення  КЕП,  яке  за  ефективністю

      співставлялось  з  силімарином, ймовірно  обумовлені  мембраностабілізуючою 

активністю КЕП.

          Також  встановлено,  що  лікувально-профілактичне  введення  КЕП

запобігало розвитку гіпербілірубінемії на що вказувало статистично вірогідне

(р<0,001) зниження рівня загального білірубіну на 53,5% відносно показників

тварин групи контролю та  становив відповідно 18,0 [16,5; 19,5]  ммоль/л, що

              практично  співставлялось  з  показниками  інтактних  щурів  (15,0  [15,0;  17,5]

                  ммоль/л),  в  той  час  як  на  тлі  введення  силімарину аналогічний  показник

                      становив  20,0  [17,0;  21,5]  ммоль/л  (див.  табл.  2).  Крім  того  показано,  що

введення КЕП значною мірою призводило до зниження непрямого білірубіну –

зазначений показник статистично вірогідно знизився (р<0,001) на 42,7%, в той

час як на тлі введення  силімарину цей показник знижувався (р=0,18) лише на

8,3%.

 Дослідження показало, що введення КЕП, як і  силімарин, співставні за

            здатністю  відновлювати  білоксинтезуючу  функцію  печінки  у  щурів  з  DGA-

                  індукованим  гепатитом.  Так  встановлено,  що  рівень  альбумінів  як  на  тлі

введення КЕП, так і на тлі введення силімарину статистично вірогідно (р<0,001)

                      зріс  у  1,7  рази  відносно  показників  нелікованих  тварин  (див.  табл.  3),  а

альбумін-глобулінове співвідношення  зросло відповідно у 1,9 (р<0,01) та  2,0

(р<0,001) рази (див. табл. 3).

Встановлена здатність КЕП знижувати рівень сечовини та креатиніну у

периферичній крові щурів з DGA-індукованим гепатитом відповідно на 66,1%

(р<0,01) та 23,4% (р<0,001) відносно показників нелікованих тварин на нашу

думку слугує відображенням не тільки нормалізації білоксинтезуючої функції

печінки, а й узгоджується із даними літератури про нефропротекторні ефекти

досліджуваного кріоекстракту [26].

Висновки
          1. Розвиток  експериментального  D-галактозамінового  гепатиту  у  щурів

              призводить  до  формування  функціональних  та  метаболічних  розладів  у

            вигляді  активації  процесів  пероксидного  окиснення  ліпідів,  порушення

           пігментного  обміну,  зниження  білоксинтезуючої  функції та  розвитку

   цитолітичного  синдрому  на  що  вказували  відповідно  зростання  (р<0,001)

рівня ТБК-РП в гомогенетах печінки у 2,2 рази, підвищення (р<0,001) рівня

загального білірубіну у 2,5 рази, зниження р<0,001 альбумін-глобулінового

співвідношення на 46,8% та зростання (р<0,001) рівня АлАт у 2,2 рази та

рівня АсАт на 70,3% відносно показників інтактних тварин.
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         2. Лікувально-профілактичне  введення  КЕП  нормалізувало  метаболічні

                  процеси  у  печінці  та  відновлювало  її  функціональний  стан  за  рахунок

          антиоксидантного  та  мембраностабілізучого  ефектів,  які  ослаблювали

         обумовлений  введенням  D-галактозаміну,  цитолітичний  синдром  та

  відновлювали  білоксинтезуючої функції  печінки. Так на тлі введення КЕП

              при  експериментальному  гепатиті  рівень  ТБК-РП  знизився  (р<0,001)  на

43,8%, рівень АлАт знизився (р<0,001) у 2,4 рази, а рівень АсАт – знизився

(р<0,001) на 45,3%, а рівень загального білка зріс (р<0,01) на 17,4% відносно

показників щурів контрольної групи.

        3. Введення  КЕП  нівелювало  D-галактозамін-індуковану  гіпербілірубінемію,

          що  обумовлено  гепатотропною  цитопротективною  дією  досліджуваного

            кріоекстракту,  а  також  вказує  на  відновлення  функціонування

мембранозв’язаних транспортних систем. Так, рівень загального білірубіну у

щурів зі  змодельованим гострим гепатитом на тлі введення КЕП знизився

(р<0,001) на 53,5% відносно показників нелікованих тварин.

  4. За  здатністю нівелювати  D-галактозамін-індуковані  патобіохімічні  зміни  з

            боку  печінки  КЕП  перевищував  за  ефективністю  референс-препарат

силімарин. Так вміст ТБК-РП в гомогенатах печінки на тлі введення КЕП

знизився в 1,8 рази більше ніж на тлі введення слімарину; рівень сечовини в

периферичні крові на тлі введення КЕП знизився в 1,9 рази більше, а рівень

           загального  білка  в  1,6  рази  зріс  більше  ніж  на  тлі  введення  силімарину

відносно показників тварин контрольної групи.
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Abstract

Background.  Viral hepatitis is one of the most common and dangerous liver

diseases in the world and is the third most common infectious disease. A model of D-

                    galactosamine  toxic  hepatitis  was  chosen  for  the  study,  which,  according  to

morphological and biochemical changes in the liver, is an analogue of human viral

hepatitis. Cryoextract of human placenta was selected as a drug potentially capable of

hepatoprotective action.

The aim is to studythe effect of the therapeutic and preventive administration

of cryopreserved placenta extract on the metabolic and functional state of the liver in

the model of D-galactosamine hepatitis in rats.

 Methods. The  study  was  conducted  on  28  male  rats  weighing  200–220  g.

Hepatitis  was simulated  by a single  intraperitoneal  injection  of  a 20.0%  aqueous

                      solution  of  D-galactosamine  at  a  dose  of  400  mg/kg.  The  cryoextract  was

administered in the treatment-prophylactic mode – 1 time per day for 3 days before

the administration of D-galactosamine and another 2 days after the administration of a

significant aminosugar (5 administrations in total).

 Results. The development of  experimental D-galactosamine hepatitis in  rats

 leads  to  the  formation  of  functional  and  metabolic  disorders  in  the  form  of  the

         activation  of  lipid  peroxidation  processes,  a  violation  of  pigment  metabolism,  a

                  decrease  in  the  protein-synthesizing  function  and  the  development  of  cytolytic

syndrome, which was indicated by an increase (p<0.001) in the level of reactants with

thiobarbituric acid in liver homogenates by 2.2 times, an increase (p<0.001) in the

level of total bilirubin by 2.5 times, a decrease (p<0.001) in the albumin-globulin ratio

by 46.8% and an increase (p<0.001) in the level of alanine-aminotransferases by 2.2

times and the level of aspartate-aminotransferases by 70.3% compared to the values 

                    of  intact  animals.  Against  the  background  of  the  administration  of  placenta

cryoextract in experimental hepatitis, the level of reactants with thiobarbituric acid

             decreased  (p<0.001)  by  43.8%,  the  level  of  alanine-aminotransferases  decreased

                  (p<0.001)  by  2.4  times,  and  the  level  of  aspartate-aminotransferases  decreased

(p<0.001) by 45.3%; the level of total protein increased (p<0.01) by 17.4%, and the

level of  total bilirubin decreased (p<0.001) by 53.5% relative to  the indicators  of

untreated animals.

           Conclusions. Administration  of  cryopreserved  placenta  extract  normalized

metabolic processes in the liver and restored its functional state due to antioxidant and

membrane-stabilizing effects, which weakened the cytolytic syndrome caused by the

administration of D-galactosamine and restored the protein-synthesizing function of

               the  liver.  In  addition,  administration  of  the  specified  cryoextract  neutralized  D-

galactosamine-induced hyperbilirubinemia.
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Голова вченої ради д.б.н., проф.                         (підпис)                      О.Ю. Петренко 

Вчений секретар к.м.н.                                        (підпис)                       Г.О. Ковальов 

 

Витяг вірний: 
вчений секретар к.м.н.  

 

 

         Г.О. Ковальов 
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ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

ВИТЯГ 

 

 

з протоколу № 9 засідання вченої ради Інституту проблем кріобіології і кріомедицини 
НАН України від 29 вересня 2022 р. 

 

Склад вченої ради затверджений рішенням Бюро відділення біохімії, фізіології і 
молекулярної біології, протокол № 6 §22, від 23 вересня 2021 р., у кількості 31 чоловік. 
 

ПРИСУТНІ: 
 

Голова вченої ради: д.б.н., проф. Петренко О.Ю. 
Заступники Голови  д.б.н., проф. Нардід О.А. 
   д.м.н., проф. Прокопюк О.С. 
Учений секретар:     к.м.н., с.н.с. Ковальов Г.О. 
Члени вченої ради: д.м.н. Бабійчук В.Г., д.б.н. Бабійчук Г.О., Бабійчук Л.О., д.б.н. Божок 
Г.А., д.б.н. Гальченко С.Є., акад. НАН України Гольцев А.М., д.ф.-м.н Гордієнко О.І., 
д.б.н. Гуріна Т.М., д.б.н. Кулєшова Л.Г., д.м.н Легач Е.І., к.б.н. Мазур С.П., д.б.н. 
Петрушко М.П., Пушкова Є.М., д.б.н. Розанов Л.Ф., к.б.н. Смольянінова Є.І., д.б.н. Сукач 
О.М., Фоменко Л.П., к.б.н. Чернобай Н.А., к.м.н. Чиж М.О., к.б.н. Шило О.В., д.б.н. 
Шпакова Н.М., к.б.н. Щетинський М.І. 
 

СЛУХАЛИ: 
 

4. Розгляд оновленої освітньо-наукової програми «222 Медицина» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти, плану навчального процесу і оновлених робочих програм 
навчальних дисциплін за ОНП «222 Медицина».   
Доповідач: к.м.н. Чиж М.О., гарант ОНП «222 Медицина». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

4.1. Оновлену освітньо-наукову програму «222 Медицина» третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти та план навчального процесу за ОНП «222 Медицина» затвердити. 
4.2. Оновлені робочі програми дисциплін за освітньо-науковою програмою «222 
Медицина» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти затвердити. 
 

 

 

Голова вченої ради д.б.н., проф.                         (підпис)                      О.Ю. Петренко 

Вчений секретар к.м.н.                                        (підпис)                       Г.О. Ковальов 

 

Витяг вірний: 
вчений секретар к.м.н.  

 

 

               Г.О. Ковальов 
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Участь здобувачів та випускників ОНП “222 Медицина”  ІПКіК НАН Україна
у міжнародних наукових та науково-практичних заходах у 2020–2022 рр.

№
з/п

Прізвище
Ім’я По батькові Статус Роки

навчання Перелік міжнародних заходів

1 КОШУРБА
Ілля Васильович

вступ
2022 р.

2022–
2026 рр.

1. The 59-th Annual Meeting of the Society for Cryobiology «CRYO – 2022» (19–22 July,
2022; Dublin. Ireland).

2
САЛЬНІКОВ
Дмитро
Олександрович

вступ
2022 р.

2022–
2026 рр.

1. Cold in Biology and Medicine: Current Problems in Cryobiology, Transplantology, and
Biotechnology (Ukraine, 2022)

3 МИХАЛЬЧУК
Тетяна Вадимівна

асп. І року
навчання

2021–
2025 рр.

1. Cold in Biology and Medicine Current Problems in Cryobiology, Transplantology, and
Biotechnology (Ukraine, 2020) – доповідь.

2. XVII International Summer school of young scientists “Molecular biology, biotechnology
and biomedicine” (1,3 ECTS) 27.06. – 08.07.2022.

3. Fetal Medicine and Women’s Health (30 June 2022) – Сертифікат № 214672.

4 КАНДИБКО
Ігор Валерійович

асп. І року
навчання

2021–
2025 рр.

1. Cold in Biology and Medicine: Current Problems in Cryobiology, Transplantology, and
Biotechnology (Ukraine, 2022).

5 ПОБЄЛЄНСЬКА
Лілія Анатоліївна

асп. ІІ року
навчання

2020–
2024 рр.

1. The XIV International Science Conference «Theoretical foundations in practice and
science» (Іспанія, Більбао, 21–24 грудня, 2021) – публікація тез .

6 КВАСОВА
Поліна Андріївна

асп. ІІІ року
навчання

2019–
2023 рр.

1. XVI International summer school of young scientists «Molecular biology, biotechnology
and biomedicine» (Ukraine, 22 June – 3 July 2021).

7 КІСЄЛЬОВА
Ганна Геннадіївна

асп. ІІІ року
навчання

2019–
2023 рр.

1. The 59-th Annual Meeting of the Society for Cryobiology «CRYO – 2022» (19–22 July,
2022; Dublin. Ireland).

8 ВВЕДЕНСЬКИЙ
Дмитро Борисович

асп. ІV року
навчання

(акад. відп.)

2018–
2022 рр.

1. The 59-th Annual Meeting of the Society for Cryobiology «CRYO – 2022» (19–22 July,
2022; Dublin. Ireland).

9 НЕСТЕРУК
Ганна

асп. ІV року
навчання

2018–
2022 рр.

1. 11-th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of
world science” (Ванкувер, Канада, 13–15 травня, 2020) – публікація тез.
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Володимирівна (акад. відп.) 2. Cold in Biology and Medicine: Current Problems in Cryobiology, Transplantology, and
Biotechnology (Ukraine, 2020) – доповідь.

3. Cold in Biology and Medicine: Current Problems in Cryobiology, Transplantology, and
Biotechnology (Ukraine, 25 травня, 2022) – доповідь.

4. ХІ International scientific and practical conference «Actual trends of modern scientific
research» (Мюнхен, Німеччина, 6-8 червня, 2021) – публікація тез.

ВИПУСКНИКИ ОНП “222 Медицина”

1 ГЛОБА
Вячеслав Юрійович

захист
2021 р.

2016–
2020 рр.

1. The 58-th Annual Meeting of the Society for Cryobiology «CRYO 2021» (Chicago, USA
21–23 July 2021) – постерна доповідь (сертифікат учасника).

2. World Congress of Nephrology 2022, organized by the International Society of
Nephrology (ISN) and hosted by the Asian Pacific Society of Nephrology and Malaysian
Society of Nephrology. (February 24–27, 2022) – публікація тез.

2
ПОБЄЛЄНСЬКИЙ
Костянтин
Олегович

захист
2021 р.

2017–
2021 рр.

1. Cold in Biology and Medicine: Current Problems in Cryobiology, Transplantology, and
Biotechnology (Ukraine, 2020) – доповідь.

2. 11th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of
world science” (Ванкувер, Канада, 13-15 травня, 2020) - публікація тез.

3. Cold in Biology and Medicine: Current Problems in Cryobiology, Transplantology, and
Biotechnology (Ukraine, 2021) – доповідь.

3 ГЛАДКИХ Федір
Володимирович

захист
2021 р.

2019–
2023 рр.

1. The 58-th Annual Meeting of the Society for Cryobiology «CRYO 2021» (Chicago, USA
21–23 July 2021) – постерна доповідь (сертифікат учасника) – публікація тез.

2. Young Science Beyond Borders online conference «Young Science Beyond Borders
Conference 2021» (Polish, 16–17 December 2021) – слухач (сертифікат учасника).

3. European Society of Cardiology Acute CardioVascular Care Congress (18–19 March
2022) (Марсель, Франція, сертифікат учасника).

4. 75-th anniversary European Congress of Rheumatology (1–4 June 2022) (Копенгаген,
Даня, сертифікат учасника).

5. The 59-th Annual Meeting of the Society for Cryobiology «CRYO – 2022» (19–22 July,
2022; Dublin. Ireland).

Гарант ОНП “Медицина”                                                                                                                                Микола ЧИЖ
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Вельмишановний Денисе Віталійовичу!
Вельмишановний Руслане Ігоровичу!
Вельмишановна Олено Пилипівно!

В рамках акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю "222 – Медицина"
освітньої програми "222 Медицина" (ID у ЄДЕБО 46833) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1089/АС-22) в
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України висловлюємо щиру подяку членам експертної групи за
змістовний аналіз, доброзичливе ставлення та професіоналізм під час проведення акредитаційної експертизи. Зі звітом
експертної групи  погоджуємося та надаємо коментарі щодо виявлених слабких сторін ОНП “222 Медицина”.

Кри-
терій Виявлені ЕГ слабкі сторони Коментар від ІПКіК НАН України

1 Слабкі сторони і недоліки не виявлено.

2

(1) Під час опитування здобувачів освіти не
визначається їх задоволеність формуванням
індивідуальної освітньої траєкторії, соціальних навичок.
Рекомендується з 2023 р. розширити зміст анкет для
опитування здобувачів освіти з питань ефективності
формування у них індивідуальної освітньої траєкторії,
набуття соціальних навичок.

(2) Для подальшого посилення набуття
здобувачами загальних компетентностей
(психолого-педагогічних, медико-правових)
рекомендується в 2023 р. здійснити модернізацію
діючих і розробити нові ОК і ВК, з урахуванням думок
всіх стейкґолдерів.

За результатами опитування здобувачів освіти
та в послідуючому випускників визначається
впевненість в формуванні їхньої індивідуальної
освітньої траєкторії і соціальних навичок. Такої
думки й роботодавці.

ДОДАТКИ:
1. Звіт за результатами опитування здобувачів 2021 р.

(https://cutt.ly/NNbqvdp);
2. Звіт за результатами опитування здобувачів 2022 р.

(https://cutt.ly/bNbqQeH);
3. Звіт за результатами опитування випускників 2022 р.

(https://cutt.ly/tNbqEpo);
4. Звіт за результатами опитування роботодавців 2021 р.

(https://cutt.ly/aNbqTN9).
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3

(1) ЗВО формально не визнаються (із
зарахуванням ЄКТС) академічна мобільність і
неформальна освіта здобувачів, які фактично
відбуваються. Рекомендується з 2023 р. посилити роботу
з інформування здобувачів освіти щодо можливості
зарахування ЄКТС за реалізованою академічною
мобільністю і неформальною освітою.

(2) Анкети щодо оцінки якості освіти серед
здобувачів не враховують всі аспекти забезпечення
критерію 3. Рекомендується з 2023 р впровадити в
практику моніторингу якості освіти:

(а) окремого анкетування здобувачів 1-ого року
навчання щодо їх задоволеності вступним процесом,
розуміння Правил прийому, проведення вступних
іспитів тощо;

(б) розширити зміст анкет для опитування
здобувачів освіти з питань їх задоволеності організацією
і визнанням результатів академічної мобільності,
неформальної освіти.

Визнання академічної мобільності і
неформальної освіти здобувачів із зарахуванням
ЄКТС відбувається, згідно з Положеннями ІПКіК
НАН України, якщо є фактична відповідність
набутих здобувачами знань і компетентностей
певним ОК в межах ОНП.

Інформування здобувачів щодо можливості
зарахування ЄКТС за реалізованою академічною
мобільністю і неформальною освітою відбувається
вже при первинному заповненні індивідуального
плану, в структурі якого передбачена можливість
планувати академічну мобільність.

ДОДАТКИ:
1. Положення про визнання результатів неформальної та

інформальної освіти учасників освітнього процесу
ІПКіК НАН України (https://cutt.ly/xNbqHh9);

2. Положення про порядок реалізації права на академічну
мобільність учасників освітнього процесу ІПКіК НАН
України (https://cutt.ly/8NbqKCt);

3. Індивідуальний план аспіранта ІПКіК НАН України за
спеціальністю "222 – Медицина"
(https://www.cryo.in.ua/edu-doc).

2
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4

На ОНП відсутня реальна запрограмована
практика академічної мобільності. ЕГ рекомендує з 2023
р. започаткувати на ОНП 222 «Медицина» реальну
практику міжнародного співробітництва з освітніми
установами, які є партнерами ІПКіК.

В індивідуальному плані передбачено
можливість планувати академічну мобільність.
Провадяться програми академічної мобільності за
участю кафедри UNESCO.

ДОДАТКИ:
1. Індивідуальний план аспіранта ІПКіК НАН України за

спеціальністю "222 – Медицина"
(https://www.cryo.in.ua/edu-doc)

5 Слабких сторін та недоліків не виявлено.

6

Слабкою стороною ОП є недосконала система
рейтингування викладачів, в якій відсутні чіткі заходи
заохочення та стимуляції. У нормативних документах не
наведені умови відшкодування витрат на стажування,
що може стримувати ріст показників викладацької
майстерності. ЕГ рекомендує з 2023 р. продовжувати
роботу з підвищення кваліфікації НПП, розробити
перспективний план підвищення кваліфікації
академічного персоналу, враховувати рівень викладання,
оцінюваного в т. ч. за результатами анонімного
опитування здобувачів освіти, під час
укладання/продовження трудових договорів та
розподілу навчального навантаження, що мотивуватиме
і стимулюватиме працівників до розвитку викладацької
майстерності.

Науково-педагогічні працівники ІПКіК НАН
України підвищують свою кваліфікацію протягом
поточного навчального року. План підвищення
кваліфікації на наступний навчальний рік
формується відділом кадрів Інституту на основі
особистого портфоліо НПП, в якому зазначено
здобутки за фаховою та педагогічною діяльністю.

ДОДАТКИ:
1. План підвищення кваліфікації НПП ІПКіК НАН

України від 12.10.2022 р.
2. Примірник особистого портфоліо НПП (д. мед. н., ст.

н. с. Владислав БАБІЙЧУК).
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7

ЕГ констатує, що ЗВО під час перегляду ОНП
(2021 – 2022 р.р.) частково враховано попередні
рекомендації ЕГ та ГЕР НАЗЯВО (2021 р.).

(1) Не завершена робота з повного наповнення
інституційного репозитарію ІПКіК. ЕГ рекомендує
впродовж 2023 р. та у наступні роки продовжити роботу
з наповнення інституційного репозитарію та
першочергово забезпечити диджеталізацію наукових
видань, що становлять національне та світове надбання.
Продовжити оновлення бібліотечного фонду, його
поповнення періодичними виданнями (в т.ч.
цифровими). Продовжити надання здобувачам
підтримки щодо користування електронним
репозитарієм.

Розширити реалізацію наукових і
культурно-освітніх заходів в дистанційному чи / та
очному форматі, підсилити висвітлення різних аспектів
життя бібліотеки на сайті ІПКіК та у соцмережах.

(2) Існуюча антикорупційна політика ІПКіК немає
ознак системного характеру. Пропонується у 2023 р.
розробити локальні нормативно-правові документи
(план проведення антикорупційних заходів) та
оприлюднити їх на офіційному сайті ІПКіК, також
вказати контакти відповідальної особи за
антикорупційну політику, її електронну адресу, навести
алгоритм для відповідних звернень тощо.

Відповідно до попередніх рекомендацій ЕГ та
ГЕР НАЗЯВО (2021 р.) створено інституційний
репозитарій ІПКіК, наповнення якого триває. Усі
здобувачі є зареєстрованими користувачами
електронного репозитарію ІПКіК НАН України та
можуть вільно отримувати консультативну допомогу
від адміністратора Репозитарію к. біол. н., ст. н. с.
Ірини БЄЛОЧКІНОЇ.

Перспективним планом ІПКіК НАН України
закладене формування електронного середовища
бібліотеки у вигляді запуску офіційного
персонального сайту Бібліотеки ІПКІК НАН України.

На офіційному сайті ІПКіК НАН України в
розділі “Антикорупційні заходи”
(https://www.cryo.in.ua/corruption) станом на
29.10.2022 р. наведено контактні дані уповноваженої
особи з питань запобігання та виявлення корупції
Володимира КАЛІНА та посилання на online-форми
звернень. Анонімні звернення розглядатимуться
уповноваженим з питань запобігання корупції
відповідно до вимог ст. 53 Закону України «Про
запобігання корупції».

На офіційному сайті ІПКіК станом на
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Рекомендовано створити окрему електронну
інформаційну систему звернень з питань випадків
булінгу, дискримінації тощо.

(3) Потребує подальшого розвитку організація
психологічної та правової підтримки здобувачів. ЕГ
рекомендує у 2023 р. запровадити реальне дистанційне
чи / та очне надання соціально-психологічної, правової і
іншої підтримки всім учасникам освітнього процесу.
Реально залучити до реалізації даного напрямку
партнерські організації.

29.10.2022 р. функціонує багаторівнева електронна
інформаційна система звернень, реалізована низкою
online-форм, відомості з яких впродовж року
акумулюються у гаранта ОНП:

1. з питань випадків булінгу, дискримінації тощо – у
вигляді Online-форма Скриньки довіри
(https://cutt.ly/CNv6oJb);

2. оnline-форма анонімного повідомлення зауважень та
пропозицій щодо освітньо-наукових програм ІПКіК
НАН України (https://cutt.ly/sNv6ifh);

3. оnline-форма анонімного повідомлення про корупційне
або пов’язане з корупцією правопорушення в ІПКіК
НАН України (https://cutt.ly/lNv6eyW);

4. оnline-форма консультацій та роз'яснень
уповноваженою особою з питань запобігання та
виявлення корупції в ІПКіК НАН України
(https://cutt.ly/INv6yjw).

На офіційному сайті ІПКіК НАН України
(https://www.cryo.in.ua/legal) станом на 29.10.2022 р.
додано контактні дані юриста ІПКіК НАН України
Антона ЖЕЛНОВАЧА. Здобувачі мають можливість
звернутися за консультативною допомогою особисто.
Укладено угоду про надання психологічної допомоги
практикуючим психологом Станіславом
БІЛЯЄВИМ (диплом КВ №35797835 від 15.05.2009
р.) здобувачам та співробітникам ІПКіК НАН
України (05.01.2022 р.).
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(1) Визначається підвищене занепокоєння
здобувачів майбутнім працевлаштуванням.

ЕГ рекомендує у 2023 та подальші роки
продовжити роботу з розбудови механізмів
інформаційного підтримання працевлаштування
здобувачів (в Україні та за кордоном), шляхом
налагодження ефективної комунікації між здобувачами
освіти із випускниками, потенційними роботодавцями
(через соціальні мережі (Facebook, Instagram тощо) і
месенджери (Viber, Telegram тощо)). Доцільним є
продовження та підсилення реалізації серед всіх
учасників освітнього процесу академічної мобільності,
неформальної освіти, стажування на робочих місцях,
проведення спільних науково-освітніх та
соціально-культурних заходів тощо.

(2) Існуючі анкети для оцінки якості освіти є
інформаційно недосконалими, не враховують всі
аспекти забезпечення якості, відсутній динамічний

Не зважаючи на висловлене під час опитувань
занепокоєння здобувачів майбутнім
працевлаштуванням, 100% випускників за ОНП “222
Медицина” працевлаштовані в закладах практичної
медицини та освітньо-наукових установах:

1. PhD Вячеслав ГЛОБА – ІПКіК НАН України,
Медичний центр “Марія”);

2. PhD Костянтин ПОБЄЛЄНСЬКИЙ – ДУ «Інститут
проблем ендокринної патології імені В.Я.
Данилевського НАМН України», КНП “Обласний
центр онкології”;

3. PhD Федір ГЛАДКИХ – ДУ «Інститут медичної
радіології та онкології імені С.П. Григор’єва НАМН
України»; ІПКіК НАН України.

Відповідно до рекомендацій ЕГ для
інформаційного підтримання працевлаштування
здобувачів (в Україні та за кордоном) станом на
29.10.2022 р. створено Instagram-сторінку
https://www.instagram.com/work.for.medicine.and.biolo
gy?r=nametag

6
310 / 326

https://www.instagram.com/work.for.medicine.and.biology?r=nametag
https://www.instagram.com/work.for.medicine.and.biology?r=nametag


(щорічний) моніторинг за індикативними показниками
якості реалізації ОНП. Рекомендується у 2023 р.
переглянути і доповнити зміст анкет для опитування
здобувачів, НПП, роботодавців, випускників тощо з
урахуванням всіх критеріїв оцінювання якості.

Доцільно визначити ключові індикативні
показники забезпечення якості ІПКіК і налагодити
щорічний динамічний моніторинг за зміною таких
показників.

(3) Наявні процедури внутрішнього моніторингу
якості освіти потребують удосконалення шляхом
документування пропозицій всіх учасників освітнього
процесу і моніторингу їх врахування у режимі
реального часу.

Рекомендовано у 2023 р. розробити і запровадити
електронну базу поданих пропозицій від всіх учасників
освітнього процесу, налагодити процес моніторингу
щодо їх врахування під час оперативного коригування та
щорічної модернізації всіх складових ОНП.

7
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(1) На офіційному сайті ІПКіК не передбачено
можливість анонімного подання скарг і пропозицій
щодо ОНП (у вкладці “Громадське обговорення”
наведена лише електронна пошта для надсилання
пропозицій та зауважень).

Рекомендовано у 2023 р. додати на офіційному
сайті посилання на електронну форму для подання
анонімних звернень (без обліку електронної адреси та
персоніфікованих даних).

(2) На офіційному сайті ІПКіК інформація, що
стосується ОНП і її забезпечення знаходиться у різних
директоріях.

Рекомендується у 2023 р. продовжити роботу по
вдосконаленню інформаційної архітектури сайту
шляхом використання крос-лінків, введення додаткової
деталізації інформації. Для забезпечення моніторингу
оновлення інформації доцільним є вказівка щодо дати
оновлення інформації.

На офіційному сайті ІПКіК НАН України у
вкладці “Освіта” функціонує скринька довіри
(https://cutt.ly/FNboDdk).

Можливість анонімного подання скарг і
пропозицій щодо ОНП реалізовано (станом на
29.10.2022 р.) на сторінці “Громадське обговорення”
(https://www.cryo.in.ua/discus) шляхом заповнення
анонімної форми (https://cutt.ly/RNbrbXs).

Перспективним планом розвитку офіційного
сайту ІПКіК НАН України передбачено створення
реєстру локальних нормативно-правових документів
з їх подальшою систематизацію за 17 розділами (за
аналогією мед. ф-ту Сумського ДУ):

1. загальна нормативна база;
2. система забезпечення якості… академічна

доброчесність;
3. питання кадрового забезпечення…;
4. формування контингенти здобувачів;
5. навчальна діяльність, працевлаштування;
6. наукова діяльність…;
7. медична освіта…;
8. міжнародна діяльність, академічна мобільність;
9. лінгвістичне супроводження діяльності;
10. позанавчальна діяльність;
11. видавнича та бібліотечна діяльність;
12. інформаційне забезпечення;
13. сервіси соціального спрямування;
14. господарська діяльність…;
15. фінансово-економічна діяльність…;
16. загально-організаційні питання;
17. режим та охорона праці.

8
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На думку ЕГ, робота ІПКіК по організації
міжнародних стажувань, практики грантової діяльності,
участі в інтернаціональних освітніх проектах,
академічної мобільності є недостатньою. Рекомендовано
з 2023 та у подальші роки активізувати зусилля із
забезпечення реалізації здобувачами освіти академічної
мобільності, їх участі у міжнародних стажуваннях, у
грантовій діяльності тощо.

Зауваження будуть враховані у повному обсязі
під час реалізації ОНП у послідуючих роках.

Гарант ОНП “222 Медицина”
ІПКіК НАН України                                                                                              Микола ЧИЖ
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Додаток 1 

ОСОБИСТЕ ОСВІТНЄ ПОРТФОЛІО  
З РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОХОДЖЕННЯ   

ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА 

 

з 2018 р. по 2022 р. 
Прізвище, ім'я, по батькові Бабійчук Владислав Георгійович 

Структурний підрозділ відділ кріофізіології 
 

ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

№ Захід 
Кількість 

кредитів 

1 Публікація статей наукового спрямування у виданнях,  
включених до бази Scopus, Web of Science: 
1. Світ медицини та біології. – 2018. – Т.64, №2. – С. 115–
119. DOI 10.26724 / 2079-8334-2018-2-64-115-119 

2. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 2018. – Т. 28,  
№ 3. – С. 224-236. https://doi.org/10.15407/cryo28.03.224 

3. Успехи геронтологии.  2018.  Т. 31, № 3.  С. 345–351. 

PMID: 30584872 

4. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 2018. Т. 28, (2). 

С.108–119. https://doi.org/10.15407/cryo28.02.108. 

5. Advances in Gerontology. – 2018. – V.8, № 4. – Р.292–297. 

https://doi.org/10.1134/S2079057018040021 

6. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 2019. Т. 29,  
№ 1.  С. 58–72. https://doi.org/10.15407/cryo29.01.058 

7. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 2019. Т. 29,  
№ 3. С. 206-221. https://doi.org/10.15407/cryo29.03.206 

8. Adv Gerontol 2019;32(5):711-717.  

PMID: 32145160 

9. Advances in Gerontology. – 2020. – Vol. 10. – № 2. – P. 109-

114. DOI:10.1134/S2079057020020022 

10.AdvGerontol2020;33(3):436-443. 

https://doi.org/10.1134/S2079057021010409 

11. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. – 2020. – Т. 
30, № 4. – С. 369–379. https://doi.org/10.15407/cryo30.04.369 

12. Advances in Gerontology. T (11), № 1, 2021. P 64-69. 

DOI:10.1134/S2079057021010343 
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Публікація наукових статей у фахових наукових 

журналах: 

1. Український журнал медицини, біології і спорта. – 2019. – 

Том. 4, №6. – С. 356–361. DOI: 10.26693/jmbs04.06.356 

Деклараційний патент на винахід чи корисну модель: 

1. Патент на корисну модель № 128597, заявка u 2018 03635 

заявл. 05.04.2018, опубл. 25.09.2018 МПК 
А61К35/14(2015.01) А61Р25/28(2006.01) Бюл. № 18 

2. Патент України на корисну модель № 144545  
МПК( 2020.01) А61К 35/14 (2015.01), А61Р25/28  (2006.01). 
№ заявки 2020 02335 ; заявл.10.04.2020; опубл. 12.10.2020, 

Бюл. № 19. 
Участь у роботі міжнародних  наукових конференцій: 

1.  CRYO2018: Scientific Challenges of Cryobiology. Abstracts 

of the 55th annual meeting of the Society for Cryobiology. (July 

10-13, 2018, Madrid). Madrid; 2018, P. 112. 

2. Гены и Клетки. – 2018. – №1, Приложение. – Материалы 
Всерос. научно-практической конференции с 
международным участием «Актуальные вопросы 
регенеративной медицины, инновации в репродуктологии» 
(Самара, 23–24 августа 2018). – С. 38–39. 

3. «Теорія та практика сучасної медицини». Матеріали 
другої всеукраїнської наук-практ. конф. з міжнародною 
участю, Дніпро, 10-12 жовтня 2018р. С.14–15. 

4. «Досягнення та перспективи експериментальної і 
клінічної ендокринології» (Вісімнадцяті Данилевські 
читання). Матеріали наук-практ. конф. з міжнародною 
участю, Харків, 28 лютого – 1 березня 2019 р. С.20–21. 

5. «Сучасна патоморфологічна діагностика в клінічній 

практиці лікаря»: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. 
(10-11 квітня 2019 р.). Вінниця: «Твори», 2019. С. 13–15. 

6. IX International Antarctic Conference: Book of Abstracts  

(Kyiv, Ukraine, May 14-16, 2019). Kyiv; 2019. P. 195-196. 

7. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у 
практику охорони здоров'я України» VIII міжнародний 
медичний конгрес: тези доповідей.  17–19 квітня 2019, Київ, 
Україна. Київ; 2019. С. 163-164. 

8. Natural sciences: history, the present time, the future, EU 

experience. Proceeding of international scientific and practical 

conference. Sept. 27-28, 2019, Wloclawek, Poland. Riga: Baltija 

Publishing; 2019. 168 p. – p. 136–140. 

9. Проблеми ендокринної патології – 2019, (Спеціальний 
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випуск) – С. 288-290. (Тези доповідей ІХ з’їзду 
ендокринологів України, що присвячений 100-річному 
ювілею ДУ «Інститут проблем ендокринної патології iм. 
В.Я. Данилевського НАМН України» 19-22 листопада 2019) 
10. Досягнення та перспективи експериментальної і 
клінічної ендокринології» (Дев’ятнадцяті Данилевські 
читання). Матеріали наук-практ. конф. з міжнародною 
участю (Харків, 27-28 лютого 2020 р.) – Харків, 2020. -  С. 
25-26. 

11. «Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення 
лікарських засобів». Матеріали наук-практ. конф. з 
міжнародною участю (Харків, 12-13 березня 2020 р.) – 

Харків, 2020. -  С. 76-80. 

12. Матеріали 2 міжнародної науково-практичної 
конференції "Концептуальні шляхи розвитку та освіти" 
(Львів, 3-4 жовтня), Львів, 2020. – С. 28-29. 

13. Priority dipections of science and technology development. 

Abstracts of 5 international  scientific and practical conference 

(January. 24-26 2021 Kyiv) стр. 172-176. 

14. Міжнародна науково-практична конференція «Медична 
наука та практика 21 століття» 5-6 лютого 2021 р. м 
Харків стр. 21-24. 

15. Modern approach of experimental an preclinical 

pharmacology Міжнародна дистанційно науково-практична 
конференція, Харків 19 лютого 2021 р. c 47-49. 

16. V Міжнародно науково-практична конференція. Ліки-

людині сучасні проблеми фармакотерапії та призначення 
лікарських засобів 11-12 березня 2021 р м. Харків с. 211-212. 

Отримання сертифіката з англійської мови рівня В2 і 
вище: 

В2/2020/02/28/192 
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Загальна кількість кредитів  

 

 

16,1 
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Примітка: нормативний показник підвищення фахової кваліфікації не менше 3 кредитів ЄКТС за 5 
років; 1 кредит ЄКТС = 30 годин. 

ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

№ Захід 
Кількість 

кредитів 

1 Курси для педагогічних та науково-педагогічних 
працівників закладів вищої освіти "Сучасні технології 
викладання у вищих навчальних закладах на основі 
психолого-педагогічних та морально-етичних аспектів", 60 

годин, вересень 2022 р. 

 

 

2 

 

Загальна кількість кредитів  

 

 

2 

Примітка: нормативний показник підвищення педагогічної кваліфікації не менше 3 кредитів ЄКТС за 5 
років; 1 кредит ЄКТС = 30 годин. 

Дата 11.10.2022р 

Підпис працівника__ ____________________ 
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