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спеціальність 091-біологія, 22 години 

5. Відомості про вищу освіту  

Назва учбового закладу, установи Рік За якою 

спеціальністю 

Здобута кваліфікація, 

Серія та № диплома, дата 

видачі 
вступу закінчення 

Харківський ордена Леніна політехнічний 

інститут ім.. В.І.Леніна 

 

     1964                   1970 

 
Фізика металів 

Фізик 

Диплом Н №903963 

Аспірантура-Фізико-технічний інститут 

низьких температур АН України 

      1971                    1974 Фізика твердого 

тіла 

 

    

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

Науковий ступінь 

 

 
 

 

Спеціальність, 

шифр 

 
  

Серія та № диплома, 

ким виданий, дата 

видачі 

 

Тема дисертаційної роботи 

Квантова повзучисть металів 

в галузі температур рідкого 

гелія 

 

 

 Кандидат фіз..-мат. наук   01.04007-фізика 

твердого тіла 

ФМ №001339 

Вища атестаційна 

Квантова повзучисть 

металів в галузі температур 

рідкого гелія 



 

    

7. Відомості про науковий ступінь доктора наук 

Вчене звання Спеціальність, 

шифр 

Серія та № атестата Дата затвердження 

Доктор фіз..-мат. наук 03.00.02-біофізика ДД №000101 

Вища атестаційна 

комісія України 

26.03.1998 р. 

Особливості уповільнення 

активованих процесів в 

конденсованих системах 

    

9. Відомості про вчене звання професора 

Вчене звання Спеціальність, 

шифр 

Серія та № атестата Дата затвердження 

Професор Професор кафедри 

технічної 

кріофізики 

12ПР № 004416 19.10.2006 р. 

    

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 

    



    

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, WebofScienceCoreCollection/  

 

1.Осецкий А.И., Снурников А.С. Криогенные технологии в биологии и медицине. Східно-європейський журнал 

внутрішньої та сімейної медицини. №2 (Б), 2020, с.129-134  

2. Термопластичний аналіз кластерної кристалізації кріопротекторних  розчинів/ О.І. Осецький, Т.М. Гурина, Г.Л. 

Полякова//Проблеми кріобіології і кріомедицини.-2021.-т.31(4).-с.160-168 (Scopus) 

3.Technologies ofcriogenicmolecularfractionationofbiomaterialinobtainingofingredientsforpharmaceutical, 

cosmeticandfoodproducts/A.I. Osetsky, A.S.Snurnikov// National Health as Determinant of Sustainable Development of  Society.- 

Monograph,Bratislava.-2021.- Vol. 31 (4).- P.449-458. 

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 

1. Осецький О.І., Гуріна Т.М., Спосіб сублімаційного висушування біологічної сировини. Патент №140828 України, 

F26B5/06(2006.01). Опубл. 10/03/2020 р. Бюл.№5. 

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  

 

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 

Член спеціалізованої Вченої ради Д 64.051.13 Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна за спеціальністю 

03.00.02-біофізика 

 

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

(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 

Керівник держбюджетної фундаментальної науково-дослідної роботи «Теоретичне та експериментальне обґрунтування 

низькотемпературного молекулярного фракціонування біологічної сировини» 2016-2020. Держ.реєстр № 0116U003497 

Відповідальний виконавець держбюджетної фундаментальної науково-дослідної роботи «Вплив кріозахисних середовищ 

різного складу та температурних режимів довгострокового зберігання на збереженість кріоконсервованих еритроцитів 

людини» 2021-2025. Держ.реєстр 012U109456 

 

 

Член експертної групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ 



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) 

Науковий консультант ООО «Харківський завод промислових технологій», науковий консультант Торгово-промислового 

комплексу «Україна», м.Баку, Азербайджан 

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) 

Загальний науковий стаж 50 років. Займані посади: завідуючий лабораторією, провідний науковий співробітник 

 
 



 


