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1. ПІБ Шевченко Надія Олександрівна 

2. Лабораторія фітокріобіології 

3. Електронна адреса nadiyashevchenko79@gmail.com 

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

Спеціальність 091-Біологія, «Кріоконсервування рослинних об’єктів» 

5. Відомості про вищу освіту 

Назва учбового закладу, установи Рік За якою 

спеціальністю 

Здобута кваліфікація, 

Серія та № диплома, дата 

видачі 

вступу закінчення 



 1996-2001 Біологія Біолога, викладача біології 

та хімії 

ХА №1450494, 30 червня 

2021 

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

Науковий ступінь Спеціальність, 

шифр 

Серія та № диплома, 

ким виданий, дата 

видачі 

Тема дисертаційної роботи 

Кандидат біологічних наук Кріобіологія 03.00.19 ДК №040216, Рішенням 

спеціалізованої вченої 

ради Інституту 

проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН 

України (Рішенням 

президії Вищої 

атестаційної комісії 

України від 13 березня 

2007 року 

Влияние криопротекторов и 

режимов криоконсервирования 

на сохранность меристемных 

тканей растений 

 

    

7. Відомості про науковий ступінь доктора наук 

Науковий ступінь Спеціальність, 

шифр 

Серія та № диплома, 

ким виданий, дата 

видачі 

Тема дисертаційної роботи 

    

    

    

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



Вчене звання Спеціальність, 

шифр 

Серія та № атестата Дата затвердження 

    

    

9. Відомості про вчене звання професора 

Вчене звання Спеціальність, 

шифр 

Серія та № атестата Дата затвердження 

    

    

10. Відомості про підвищення кваліфікації (за 10 років) 

Назва циклу, програми, курсу та інш. Серія та № 

сертифікату або 

інш. документу 

Кількість 

годин/кредитів 

Ким виданий, дата видачі 

International experience in the field of 

publishing. Successful publications in Scopus 

and Web of Science 

АА № 3527 30 годин/ 1 ECTS 11.02.2022 

Авторські наукові профілі - 1 година Clarivate, 14.04.2022 

Clarivate для науковців - 1 година Clarivate, 14.06.2022 

Досягнення у професійній діяльності за останні п’ять років,  

відповідно до пункту 38 Ліцензійних умов 

 

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection/  
1.Prokopyuk V.Y., Chub O.V., Shevchenko N.A., Falko O.V., Musatova I.B., Lazurenko V.V., Prokopyuk O.S. Cryopreserved placental explants increase 

lifespan of male mice and change survival features of female mice. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 2017. 27(2): 143-150. 

https://doi.org/10.15407/cryo27.02.143  

2. Prokopyuk V.Y., Grischenko O.V., Prokopyuk O.V., Shevchenko N.O., Falko O.V., Storchak A.V., Schedrov A.O. Effect of cryopreserved placental 

https://doi.org/10.15407/cryo27.02.143


explants on female reproductive system under normal and pathological conditions (experimental study). Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 2017. 

27(3): 250-265. https://doi.org/10.15407/cryo27.03.250 

3.Falko O.V., Shevchenko N.O., Prokopyuk V.Y., Roenko A.A., Prokopyuk O.S. Comparative Analysis of Limbs’ Trophic Ulcers Modeling Methods in 

Mice. Novosti Khirurgii. 2017. 25 (6): 561-566. https://dx.doi.org/10.18484/2305-0047.2017.6.561 

4.Ivchenko T.V., Vitsenya T.I., Shevchenko N.A., Bashtan N.O., Kornienko S.I. Hypothermic and low-temperature storage of garlic (Allium sativum L.) for 

in vitro collections. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 2017. 27 (2): 110-120. https://doi.org/10.15407/cryo27.02.110  

5.Шевченко Н.О., Мозговська А.В., Івченко Т.В., Мірошніченко Т.М, Баштан Н.О. Збереженість меристем батата за різних режимів 

кріоконсервування. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 2018. 28 (2): 156. https://doi.org/10.15407/cryo28.02.156  

6.Shevchenko N.O., Mozgovska A., Miroshnichenko T, Ivchenko T., Boshtan N., Vytsenya T. Survival of sweet potatoes (Ipomea batatos L.) meristems 

after cryopreservation by vitrification. Problems cryobiology and cryomedіcine 2019. 29(2): 157. https://doi.org/10.15407/cryo29.02.157  

7. Shevchenko N.O., Mozgovska A., Miroshnichenko T, Ivchenko T., Boshtan N. Effectiveness of Different Cryopreservation Methods of tomato meristems 

(Lycopersion esculentum Mell). Problems cryobiology and cryomedіcine. 2019. 29(2): 160. https://doi.org/10.15407/cryo29.02.160  

Buriak I., Fleck R.A., Goltsev A., Shevchenko N., Petrushko M., Yurchuk T., Puhovkin A., Rozanova S., Guibert E.E., Robert M.C., Paz L.J.,  

8.Powell-Palm M.J, Fuller B. Translation of cryobiological techniques to socially economically deprived populations—Part 1: Cryogenic preservation 

strategies Journal of Medical Devices. 2020. 14(1): 010801. https://doi.org/10.1115/1.4045878 

9.Shevchenko N., Ivchenko T., Bashtan N., Mozgovska A., Stribul T., Kovalenko G. Kutz O. Effect of ultralow temperature treatment of seeds on laboratory 

and field germination of carrots (Daucus carota subsp. sativus). Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 2020. 30(3): 290. 

https://doi.org/10.15407/cryo30.03a.290 

10.Lialiuk O., Ivchenko T., Shevchenko N., Stribul T. Sowing quality of Asparagus officinalis L. hybrid seeds after low-temperature and hydrothermal 

treatment. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 2020. 30(3): 289. https://doi.org/10.15407/cryo30.03a.289 

Shevchenko N., Ivchenko T., Kutz O., Mozgovska A., Bashtan N., Miroshnichenko T., Lialiuk O., Kovalenko G. Field performance of cryopreserved seed-

derivided carrot, tomato and asparagus plants. Cryobiology. 2020. 97: 298. https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2020.10.188  

11.Shevchenko N., Kovalenko G., Kovalenko I., Stribul T. Discovery of osmotic responses of sweet potato meristems in cryoprotective solutions. Problems 

of Cryobiology and Cryomedicine. 2021. 31(2): 180-184. https://doi.org/10.15407/cryo31.02.180 

12.Chernobai N., Shevchenko N., Vozovyk K., Kadnikova N., Rozanov, L. Cryo-light microscopy to study the freezing behavior of microalgae cells 

Cryobiology. 2021; 103: 196. https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2021.11.131  

13.Mozgovska A., Shevchenko N., Bobrova O., Bashtan N., Kovalenko G., Miroshnichenko T., Ivchenko T. Cryopreservation of apical and axillary sweet 

potato meristems by vitrification techniques. Cryobiology. 2021. 103: 195-196. https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2021.11.130  

14.Bashtan N., Shevchenko N., Miroshnichenko T., Mozgovska A., Kovalenko G., Ivchenko T. Cryopreservation of viral tomato (Solanum lycopersicum L.) 

shoot tips. Cryobiology. 2021. 103: 205-206. https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2021.11.162  

15.Shevchenko N., Shyriaieva D., Kovalenko G. Germination of Stipa capillata L. before and after low temperature storage. Cryobiology. 2021. 103: 206. 

https://doi.org/10.15407/cryo27.03.250
https://dx.doi.org/10.18484/2305-0047.2017.6.561
https://doi.org/10.15407/cryo27.02.110
https://doi.org/10.15407/cryo28.02.156
https://doi.org/10.15407/cryo29.02.157
https://doi.org/10.15407/cryo29.02.160
https://doi.org/10.1115/1.4045878
https://doi.org/10.15407/cryo30.03a.290
https://doi.org/10.15407/cryo30.03a.289
https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2020.10.188
https://doi.org/10.15407/cryo31.02.180
https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2021.11.131
https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2021.11.130
https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2021.11.162


https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2021.11.164  

 

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи 

секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 
Спосіб відмивання живців плодово-ягідних культур від кріозахисних середовищ. Патент № 136543 Україна, МПК А01С 1/00, А01С 14/00. Автори: 

Присталов А.І., Шевченко Н.О., Зеленянська Н.М., Кулєшова Л.Г. Заявник ІПКіК НАН України. - № u 2019 01934; заявл. 26.02.2019; опубл. 

27.08.2019, Бюл. № 16. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=261982  

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом 

не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора  
Холодоустойчивость растений. Основы криобиологии и криомедицины: учебник для студентов - биологов и медиков /Под ред. проф. Жегунова 

Г.Ф. и Нардида. О.А. –Х: ФЛП Бровин А.В., 2019. – С. 333-342. ISBN: 978-617-7738-35-9. 

 

Замораживание растительных тканей. Основы криобиологии и криомедицины: учебник для студентов - биологов и медиков /Под ред. проф. 

Жегунова Г.Ф. и Нардида. О.А. –Х: ФЛП Бровин А.В., 2019. – С. 343-355. ISBN: 978-617-7738-35-9.  

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування 

 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

 

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня 

 

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не 

менше трьох разових спеціалізованих вчених рад 

 

 

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2021.11.164
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=261982


(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах 

відповідальний виконавець відомчих тем науково-дослідних робіт Інституту проблем кріобіології і кріомедицини «Дослідження геропротекторної 

та геротерапевтичної дії кріоконсервованих плацентарних біооб’єктів» (номер державної реєстрації 0114U001319) (2014 – 2018 рр.), «Розробка 

теоретично-обґрунтованих підходів до кріоконсервування рослинних об’єктів різного рівня організації» (номер державної реєстрації 0116U003496) 

(2016 – 2020 рр.) та «Дослідження різних способів підготовки мікроводоростей, меристем і бруньок до кріоконсервування за допомогою 

вітрифікаційних процедур» (номер державної реєстрації 0121U108990) (2021 – 2022 рр.). 

Член редакційної колегії міжвідомчого тематичного наукового збірника «Овочівництво і баштанництво» Інституту овочівництва і 

баштанництва НААН. 

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради 

як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у 

складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю) 

Експерт комплексного прогнозно-аналітичного дослідження з формування пропозицій щодо тематики фундаментальних та прикладних 

досліджень у рамках пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні, яке проводиться на виконання 

розпорядження Президії НАН України № 370 від 18.07.2021р. 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання 

“суддя міжнародної категорії” 

 

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі 

договору із закладом вищої освіти (науковою установою) 

 

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

 

13)  проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі 

не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік 



 

 

 

14) Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який 

став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 

здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі 

журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України 

з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу 

 

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III–IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів, II–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III–IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів чи II–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня) 

 

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

 

17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для 

вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 



 

18) участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн – членів НАТО (для 

вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях 

 

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

Досвід наукової роботи більше 5 років 

 
 


