
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

 

 

ВИТЯГ 

 з протоколу № 2засідання комісії 

 з перевірки первинної документації в ІПКіК НАН України  

від 30 березня 2021 р.      

 

Витяг видано для допуску до офіційного захисту кваліфікаційної наукової роботи 

здобувачів наукового ступеня. 

 

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

первинну документацію щодо дисертаційних робіт здобувачів наукового ступеня кандидата 

наук. 

 

1.1 СЛУХАЛИ: Власова Олександра Олексійовича, який надав первинну документацію 

дисертаційної роботи «Вплив екстракту кріоконсервованих фрагментів шкіри поросят і 

фулерену С60 на альтеративні та репаративні процеси в шкірі після кріодеструкції 

(експериментальне дослідження)» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук 14.01.35 – кріомедицина. 

1.1. ПОСТАНОВИЛИ: видати здобувачеві  наукового ступеня кандидата наук Власову 

Олександра Олексійовича акт перевірки первинної документації для представлення у 

спеціалізовану вчену раду Д 64.242.01 ІПКіК НАН України. 

1.2. СЛУХАЛИ:  Варяницю Вікторію Валеріївну,  яка надала первинну документацію 

дисертаційної роботи «Збереженість промислових штамів вірусу сказу при низьких 

температурах» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 

03.00.19 – кріобіологія. 

1.2. ПОСТАНОВИЛИ: видати здобувачці  наукового ступеня кандидата наук Варяниці 

Вікторії Валеріївні акт перевірки первинної документації для представлення у 

спеціалізовану вчену раду Д 64.242.01 ІПКіК НАН України. 

1.3. СЛУХАЛИ Алі Сабіну Гульзарівну,  яка надала первинну документацію дисертаційної 

роботи «Культивування та кріоконсервування клітин та мультиклітинних сфероїдів зі 

спінальних гангліїв неонатальних поросят» 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних нау 03.00.19 – 

кріобіологія. 

1.3. ПОСТАНОВИЛИ: видати здобувачці  наукового ступеня кандидата наук Алі Сабіні 

Гульзарівні акт перевірки первинної документації для представлення у спеціалізовану 

вчену раду Д 64.242.01 ІПКіК НАН України. 

 

1.4 СЛУХАЛИ: Улізко Павла Юрійовича, який надав первинну документацію 

дисертаційної роботи «Кріоконсервування еритроцитів ссавців із застосуванням 

комбінованих кріозахисних середовищ» дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата біологічних наук 03.00.19 – кріобіологія. 



1.4. ПОСТАНОВИЛИ: видати здобувачеві  наукового ступеня кандидата наук Улізко Павлу 

Юрійовичу акт перевірки первинної документації для представлення у спеціалізовану 

вчену раду Д 64.242.01 ІПКіК НАН України. 

 

1.5. СЛУХАЛИ Новікову Оксану Юріївну, яка надала первинну документацію 

дисертаційної роботи «Морфофункціональні характеристики кріоконсервованих клітин-

похідних нервового гребеня, отриманих з різних джерел» дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата біологічних наук 03.00.19 – кріобіологія. 

1.5. ПОСТАНОВИЛИ: видати здобувачці  наукового ступеня кандидата наук Новіковій 

Оксані Юріївні акт перевірки первинної документації для представлення у спеціалізовану 

вчену раду Д 64.242.01 ІПКіК НАН України. 

 

1.6. СЛУХАЛИ: Кулика Володимира Володимировича, який надав первинну документацію 

дисертаційної роботи «Вплив різних режимів ритмічного екстремального охолодження на 

структурно-функціональний стан нейрогуморальної системи організму молодих і старих 

щурів» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 03.00.19 – 

кріобіологія. 

1.6. ПОСТАНОВИЛИ: видати здобувачеві  наукового ступеня кандидата наук Кулику 

Володимиру Володимировичу акт перевірки первинної документації для представлення у 

спеціалізовану вчену раду Д 64.242.01 ІПКіК НАН України. 

 

1.7. СЛУХАЛИ: Присталова Антона Ігоровича, який надав первинну документацію 

дисертаційної роботи «Вплив складу кріозахисного середовища та методів охолодження на 

життєздатність гермплазми винограду» 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук03.00.19 – 

кріобіологія. 

1.7. ПОСТАНОВИЛИ: видати здобувачеві  наукового ступеня кандидата наук Присталову 

Антону Ігоровичу акт перевірки первинної документації для представлення у 

спеціалізовану вчену раду Д 64.242.01 ІПКіК НАН України. 

 

1.8. СЛУХАЛИ: Пакулову Ольгу Костянтинівну,  яка надала первинну документацію 

дисертаційної роботи ««Осмотична поведінка еритроцитів людини при зміні аніонного 

складу середовища в умовах гіпотермії» дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата біологічних наук 

03.00.19 – кріобіологія. 

1.8. ПОСТАНОВИЛИ: видати здобувачці  наукового ступеня кандидата наук Пакуловій 

Ользі Костянтинівні акт перевірки первинної документації для представлення у 

спеціалізовану вчену раду Д 64.242.01 ІПКіК НАН України. 

 

 

Витяг підготувала 

членом комісії, к.б.н.                                                                           Оксана Фалько 

 

 

 

 

 

 


	ВИТЯГ

