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Присутні:  

Берест Володимир Петрович, доктор фізико-математичних наук, доцент; завідувач кафедри 

молекулярної і медичної біофізики факультету радіофізики, біомедичної електроніки та 
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хірургічних хвороб медичного факультету, Харківський національний університет імені В.Н. 

Каразіна, м. Харків 

Герілович Антон Павлович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент 

Національної академії аграрних наук України; заступник директора з наукової роботи, 

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної 

медицини», м. Харків 

Денисова Ольга Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент; завідувач кафедри 

фізіології та біохімії тварин факультету ветеринарної медицини, Державний 

біотехнологічний університет, м. Харків  

Єфімова Світлана Леонідівна, доктор фізико-математичних наук, професор, член-

кореспондент Національної академії наук України; завідувач відділу наноструктурних 
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Національної академії аграрних наук, професор кафедри анатомії та фізіології людини імені 

д.м.н., професора Я.Р. Синельникова, Харківський національний університет імені Г.С. 
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Пітько Валерій Анатолійович, доктор медичних наук, професор, менеджер охорони 

здоров’я, Заслужений лікар України; директор, Державний заклад «Український медичний 

центр акушерства, гінекології та репродуктології МОЗ України», м. Харків 

Проценко Олена Сергіївна, доктор медичних наук, професор; завідувач кафедри загальної та 

клінічної патології медичного факультету, Харківський національний університет імені В.Н. 
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Феськов Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор; директор, Центр 

репродукції людини «Клініка професора Феськова О.М.», м. Київ та Харків. 

 

Порядок денний: 

1. Затвердження Плану роботи ради роботодавців Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України на 2022 рік. 

 

СЛУХАЛИ: д. фіз.-мат. н., доцента Береста В.П. щодо затвердження Плану роботи ради 

роботодавців Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України на 2022 рік 

(Додаток 1). Було запропоновано провести чотири засідання ради впродовж 2022 року. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «за» - 13, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити План роботи ради роботодавців Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України на 2022 рік. 

 

 

 

Голова ради роботодавців 

д. фіз.-мат. н., професор, чл.-кор. НАН України                                   Єфімова С.Л.                        

                                                                                                   

Секретар   

д. фіз.-мат. н., доцент                                                                                Берест В.П.            
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Додаток 1 

 

ПЛАН 

роботи ради роботодавців  

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України  

на 2022 рік 

 

1. Провести організаційне засідання керівників ради роботодавців (голова, заступник голови, 

секретар) разом із адміністрацією ІПКіК НАН України для узгодження питань щодо заходів, 

присвячених святкуванню 50-річчя ІПКіК НАН України. Січень, 2022 р. 

2. Обговорення оновлення навчальних планів підготовки фахівців за освітньо-науковою 

програмою «Біологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю  

091  Біологія галузі знань 09  Біологія Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН 

України. Вересень, 2022 р. 

3. Обговорення оновлення навчальних планів підготовки фахівців за освітньо-науковою 

програмою «Медицина» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю  

222  Медицина галузі знань 22  Охорона здоров’я  Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України. Жовтень, 2022 р. 

4. Обговорення та затвердження Плану роботи ради роботодавців Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України на 2022 рік. Грудень, 2022 р. 

 

 

 

Голова ради роботодавців 

д. фіз.-мат. н., професор, чл.-кор. НАН України                                   Єфімова С.Л.                        

                                                                                                   

Секретар   

д. фіз.-мат. н., доцент                                                                                Берест В.П.            

 


