
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

 

 

ВИТЯГ 

 з протоколу № 1засідання комісії 

 з перевірки первинної документації в ІПКіК НАН України  

від 23 березня 2021 р.      

 

Комісія у складі к.б.н. Фалько О.В., к.б.н. Дубрави Т.Г., к.б.н. Белочкіної І.В. здійснила 

перевірку первинної документації здобувачів ступеня докторів філософії для допуску 

кваліфікаційних наукових робіт до попереднього розгляду. 

 

1.1 СЛУХАЛИ: Дудецьку Галину Вадимівну, яка надала первинну документацію 

дисертаційної роботи «Вплив факторів кріоконсервування на зонально диференційовані 

популяції адреноцитів тварин» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

знань 09 Біологія за спеціальністі 091 Біологія. Строк виконання 2016-2020 рр. Наук. 

керівник: д.б.н., проф. Бондаренко Т.П. 

1.1. ПОСТАНОВИЛИ: видати здобувачці наукового ступеня доктора філософії Дудецькій 

Галині Вадимівні акт перевірки первинної документації для представлення у  відділ  

кріоендокринології для проходження процедури попереднього розгляду дисертаційної роби 

з метою отримання Висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації. 

1.2. СЛУХАЛИ: Гапон Ганну Олександрівну, яка надала первинні матеріали дисертаційної 

роботи «Структурно-функціональній стан поодиноких сперміїв людини після 

кріоконсервування»  на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 

Біологія. Строк виконання 2016-2020 рр. Наук. керівник: д.б.н. Петрушко М.П. 

1.2. ПОСТАНОВИЛИ: видати здобувачці наукового ступеня доктора філософії Гапон Ганні 

Олександрівні акт перевірки первинної документації для представлення у відділ КСР для 

проходження процедури попереднього розгляду дисертаційної роби з метою отримання 

Висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. 

1.3. СЛУХАЛИ: Чабаненко Олену Олексіївну, яка надала первинну документацію 

дисертаційної роботи «Реакція еритроцитів ссавців на постгіпертонічний шок і видалення 

кріопротектору після заморожування» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в 

галузі знань 09 Біологія за спеціальністі 091 Біологія. Строк виконання 2016-2020 рр. Наук. 

керівник: д.б.н.  Шпакова Н. М. 

1.3. ПОСТАНОВИЛИ: видати здобувачці наукового ступеня доктора філософії Чабаненко 

Олені Олексіївні акт перевірки первинної документації для представлення у відділ 

кріоцитології для проходження процедури попереднього розгляду дисертаційної роби з 

метою отримання Висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації. 



 

1.4. СЛУХАЛИ: Глобу Вячеслава Юрійовича, який надав первинну документацію 

дисертаційної роботи «Застосування кріоконсервованих культур клітин та нейротрофічних 

факторів при експериментальній інфравезікальній обструкції» на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністі 222 Медицина. Строк виконання 2016-2020 рр. 

Наук. керівник: д.мед.н. Легач Є. І. 

1.4. ПОСТАНОВИЛИ: видати здобувачеві наукового ступеня доктора філософії Глобі 

Вячеславу Юрійовичу акт перевірки первинної документації для представлення у відділ 

кріоендокринології для проходження процедури попереднього розгляду дисертаційної роби 

з метою отримання Висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації. 

 

 

Витяг підготувала 

член комісії, к.б.н.                                                                                                         Оксана Фалько 
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