
Стратегія розвитку Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН 

України на 2021-2026 рр. 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України є унікальним 

за науковим напрямом і складом співробітників. Це єдиний Інститут у світі, 

що працює в галузі фундаментальної та прикладної кріобіології та 

кріомедицини. Його колектив, який об’єднує біологів, медиків, фізиків і 

хіміків, здатний до вирішення високих наукових завдань. 

План розвитку Інституту спрямований на забезпечення стабільного 

функціонування Інституту, підвищення якості фундаментальних досліджень, 

їх конкурентоспроможності та успішного впровадження в практику, 

організацію та якісну реалізацію освітнього процесу, що забезпечує здобуття 

освіти на третьому освітньо-науковому рівні та формування особистості 

професіонала у галузі кріобіології та кріомедицини. 

Діяльність Інституту спрямована на 

1. Зміцнення науково-дослідницького потенціалу Інституту, що 

передбачає 

- розвиток кріобіологічної та кріомедичної науки в Україні та в світі шляхом 

проведення наукових досліджень світового рівня, поширення результатів 

досліджень, інновацій, технологічних розробок у публікаціях та підготовки 

висококваліфікованих наукових кадрів в аспірантурі; 

- першочергову підтримку фундаментальних наукових досліджень, у тому 

числі досліджень молодих вчених, за пріоритетними напрямами з найбільш 

важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, 

суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і 

держави; 

- залучення співробітників наукових підрозділів, у першу чергу молодих 

вчених, до участі у конкурсних проєктах вітчизняного та міжнародного 

рівня;  

- створення наукових творчих колективів із співробітників різних підрозділів 

для підвищення конкурентоспроможності у конкурсах проєктів та 

публікацій; 

- стимулювання публікаційної активності та заохочення співробітників до 

представлення результатів досліджень у наукових виданнях світового рівню; 

- поширення наукових зв’язків із науковими закладами НАН України, МОН 

України та МОЗ України з метою реалізації сумісних наукових проєктів за 

пріоритетними напрямками розвитку економіки України, впровадження 

розробок Інституту та створення спільних технологій, сприяння 

впровадженню розробок і технологій Інституту в практику. 



2. Розвиток Інституту як закладу вищої освіти на третьому освітньо- 

науковому рівні (здобуття вченого ступеня доктор філософії), що 

передбачає 

-реалізацію освітньої діяльності на основі створення колективу 

висококваліфікованих викладачів, які водночас є практикуючими 

науковцями, що сприяє впровадженню передового світового досвіду та 

результатів власних науково-дослідних розробок в освітній процес, передачі 

унікального науково-методичного досвіду молоді та підвищує 

конкурентоспроможність випускників аспірантури на вітчизняному та 

світовому ринку праці; 

-забезпечення якості освітньої діяльності шляхом реалізації принципів 

академічної доброчесності, розвитку нових освітніх технологій навчання, 

вдосконалення освітніх послуг на основі урахування потреб ринку праці та 

вимог основних стейкхолдерів освітнього процесу;  

- сприяння розвитку міжнародного співробітництва молоді на основі кафедри 

ЮНЕСКО з кріобіології, залучення зарубіжних вчених до консультування, 

рецензування та опонування дисертаційних робіт; 

- створення умов для підтримки наукових досліджень молодих вчених, 

розвитку творчої співпраці провідних науковців і аспірантів, сприяння 

програмам академічної мобільності молодих вчених; 

- постійне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 

- зміцнення контактів з працівниками вищих навчальних закладів для 

залучення студентів до вступу в аспірантуру Інституту, професійного 

навчання та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, 

обміну науково-педагогічним та методичним досвідом, вивчення потреб 

ринку праці та працевлаштування випускників аспірантури; 

- модернізацію матеріально-технічної бази та науково-методичного 

забезпечення  освітнього процесу. 

3. Підвищення авторитету Інституту на міжнародному, національному 

та місцевому рівнях за рахунок 

- інтеграції в Європейський науковий простір, проведення міжнародних 

досліджень і участі в партнерських проєктах; 

- підвищення рівня публікацій та стимулювання представлення результатів 

досліджень у рейтингових журналах; 

- участі в роботі міжнародних наукових галузевих конференцій та товариств 

як підґрунті для поширення та розвитку міжнародних наукових зв’язків; 



- організації та проведення наукових конференцій з кріобіології та 

кріомедицини; 

- популяризації науки, розвитку зв`язків з громадськістю та залучення 

студентів до навчання в аспірантурі шляхом постійної інформаційної 

підтримки на сайті Інституту та створення інших веб-ресурсів та онлайн-

платформ.  

4.  Впровадження наукових розробок за рахунок 

- впровадження розробок Інституту для створення низькотемпературних 

банків спеціалізованих колекцій біоматеріалу (персоніфікованого кісткового 

мозку, генетичного матеріалу зникаючих видів тварин, компонентів крові, 

промислових штамів мікроорганізмів, тощо); 

- залучення потенційних інвесторів та фахівців в області трансферу 

технологій для реалізації технологій, розроблених в Інституті; 

- постійної підтримки патентної діяльності Інституту та впровадження 

об’єктів інтелектуальної власності у практику; 

- захисту правінтелектуальної власності. 

 

5. Підтримка видавничої та експертної діяльності: 

- видання журналу «Проблеми кріобіології і кріомедицини», який 

індексується у ряді вітчизняних та міжнародних наукометричних баз, 

зокрема наукометричній базі SCOPUS;  

- здійснення науково-експертного оцінювання тематик фундаментальних 

досліджень наукових установ України; 

- участь у редакційних колегіях фахових наукових видань України та 

зарубіжних країн, зокрема тих видань, що входять до наукометричної бази 

SCOPUS; 

- здійснення рецензування та опонування  дисертаційних робіт, участі у 

роботі спеціалізованих вчених рад; 

- експертна робота у складі галузевих науково-експертних, консультаційних 

рад, комісій, створених при державних органах, для попереднього розгляду 

та надання наукових висновків з різних питань. 

Стратегія розвитку Інституту проблем кріобіології і кріомедицини 

НАН України спрямована на постійне підвищення якості наукових 

досліджень і освітньої діяльності, оприлюднення результатів та їх успішного 

впровадження в практику. 


