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ПІБ викладача                Гордієнко Ольга Іванівна 

Відділ                                низькотемпературного консервування 

Навчальні дисципліни, які викладає в ІПКіК НАН України 

спеціальність 091– Біологія, «Теоретичні основи кріобіології»   

Відомості про освіту, навчання в аспірантурі і докторантурі 

 

Назва учбового закладу, установи Рік З а якою 

спеціальністю 

Здобута кваліфікація, 

№ диплома вступу закінчення 

Харківський державний університет 1967 1972 Біофізика Біофізик 



 ім. О.М. Горького Диплом Ю №987778 

Аспірантура - Московський державний 

університет ім. Ломоносова, кафедра 

біофізики 

1976 1980 Біофізика  

Відомості про наукові ступені, вчені звання (доктора і кандидата наук, професора, доцента, старшого наукового 

співробітника) 

 

Науковий ступінь, вчене звання Рік надання Спеціальність № диплома або атестата 

Кандидат біологічних наук 1983 Кріобіологія БЛ № 012342 

Старшй науковий співробітнк 1994 Кріобіологія СН № 001115 

Доктор фізико-математичних наук  2005 Біофізика ДД № 004487 

Професор 2013 Кріобіологія 12ПР №008606 

Відомості про підвищення кваліфікації (за 5 років) 

 

Назва Рік № сертифікату Кількість годин/кредитів 

   20 годин 

   12 годин 

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються 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, Web of Science Core Collection 

1. Гордієнко О.І. , Коваленко І.Ф. Вплив температури та іонної сили середовища на поверхневий потенціал еритроцитів людини. 

// Пробл. криобиологии и криомедицины.-2017.-Т.27, №1.- С. 19-28. (Scopus) 

2. Огурцова В.В., Коваленко С.Є., Коваленко І.Ф., Гордієнко О.І. Енергія активації проникання молекул води та кріопротекторів 

крізь плазматичні мембрани ентероцитів миші та динаміка їх зневоднення в процесі заморожування. // Пробл. криобиологии и 



криомедицины.-2017.-Т.27, №3, C. 242-249. (Scopus) 

3. Gordiyenko O.I. Features of human red blood cells membranes character-ristics in the temperature range from 12 to 8С. // CryoLetters.-

2018.-V.39, 1.- P.81-82. IF 0.694 

4. Gordiyenko O.I., Kovalenko S.Ye., Kovalenko I.F., Ogurtsova V.V., Todrin A.F. Theoretical estimation of the optimum cooling rate 

of a cell suspension at linear freezing modes based on a two factor theory of cryodamage. // CryoLetters. – 2018. - V. - 39 (6). - P. 380-385. IF 

0.694 

5.Todrin A.F., Smolyaninova Ye.I., Timofeyeva O.V., Popivnenko L.I., Gordiyenko O.I. Physical-mathematical model of substance 

redistribution between the cell and its hypertonic solution environment of penetrating cryoprotectants with relevance to membrane potential. // 

Cryo-Letters.-2020.-v.41, N4.-P.209-215. IF 0.694. 

6. Кулєшова ЛГ, Коваленко ІФ, Коваленко СЄ, Цибулько ТС, Гордієнко ОІ. Транспортні характеристики плазматичних 

мембран клітин перещеплювальної культури PK-15. Проблеми кріобіології і кріомедицини. 2021; 31(1): 14-22. (Scopus). 

7. Гордієнко ОІ, Коваленко ІФ, Коваленко СЄ, Кулєшова ЛГ, Тодрін ОФ. Теоретична оцінка оптимальної лінійної 

швидкості охолодження суспензії клітин PK-15. Проблеми кріобіології і кріомедицини. 2021; 31(3): 214-22. (Scopus). 

8. Моісєєв АІ, Коваленко ІФ, Коваленко СЄ, Божок ГА, Гордієнко ОІ. Динаміка проникання диметилсульфоксиду в клітини 

перещеплюваної лінії фібробластів L929 і сфероїди з них. Проблеми кріобіології і кріомедицини. 2021; 31(4). (Scopus) 

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 

 

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 постійної спеціалізованої вченої ради з біофізики у Харківському національному університеті ім. Каразіна Д64.051.13. 

Офіційний опонент дисертаційної роботи Кожешкурта В.О. (спеціалізована вчена рада з біофізики Д64.051.13) 13.05.2021 р. 

Офіційний опонент дисертаційної роботи Садченко А.О. (спеціалізована вчена рада з біофізики Д64.051.13) 02.02.2017. 

 

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 “Встановити механізми та створити фізико-

математичну теорію кріопошкодження клітин під дією електричних напруг, які виникають при низькотемпературному 

консервуванні клітинних суспензій” 2016-2020. Державний реєстраційний номер роботи - 0116U003490. 

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

електричних характеристик клітинних мембран на етапах кріоконсервування та їх взаємозв’язку зі здатністю клітин до адгезії 

на плоских поверхнях та в об’ємних конструкціях» 2021-2025. 

Член редколегії (з 2021 року – заст. гол. редактора) журналу  «Проблеми кріобіології і кріомедицини», Україна. 

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради 

як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у 

складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю) 

 

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) 

 

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 

Член Українського біофізичногоо товариства, Українського товариства кріобіології і кріомедицини. 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності) 

Загальний досвід практичної роботи за спеціальністю складає 48 років 

 

 


