
ЗВІТ директора Інституту проблем кріобіології і кріомедицини  

НАН України за 2021 рік 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини HАH України був і 

залишається єдиним в Україні інститутом такого профілю. 

Структура Інституту в 2021 році не змінилася.   

До керівництва відноситься директор, 2 заступника директора по 

наукової роботи Прокопюк О.С. і Нардід О.А., заступник директора з 

загальних питань Кириченко О.Л., учений секретар Ковальов Г.О. і радник 

при дирекції академік Гольцев А.М. В другій половині року у нас на посаді 

заступника директора по фінансовим питанням працював економіст за 

освітою Стариченко Володимир Миколайович, але він звільнився наприкінці 

року.  

До повноважень заступника директора по науці Прокопюк Ольги 

Степанівні входять відділи:  

- Відділ кріопатофізіології та імунології (Група біотехнології та 

прикладних нанотехнологій);  

- Відділ кріофізіології; 

- Відділ кріобіофізики;  

- Відділ експериментальної кріомедицини (Лабораторія кріоморфології);  

- Відділ кріомікробіології (Лабораторія мікробіології);  

- Відділ кріоендокринології; 

- Відділ науково-технічної інформації; 

- Віварій. 

 

До повноважень заступника директора по науці Нардіда Олега 

Анатолійовича входять відділи: 

– Відділ кріоцитології;  

– Відділ холодової адаптації;  

– Відділ кріобіології системи репродукції (Лабораторія 

кріоконсервування гамет і ембріонів);  

– Лабораторія фітокріобіології; 

– Відділ низькотемпературного консервування; 

– Відділ кріобіохімії; 

– Лабораторія кріопротекторів; 

– Відділ трансферу технологій, інноваційної діяльності та 

інтелектуальної власності; 



– Науково-технічна бібліотека; 

– Науковий архів. 

 

До повноважень заступника директора з загальних питань Кириченко 

Олега Леонідовича входять: 

– Головний інженер; 

– Служба з експлуатації та ремонту енергомереж та котельної; 

– Відділ з експлуатації ремонту будівель, споруд, адміністративно-

наукового забезпечення та охорони; 

– Служба охорони праці; 

– Штаб цивільної оборони; 

Решта відноситься до повноважень директора. 

 

Статистичні данні. 

Кількість працівників, які задіяні у виконанні наукових досліджень і 

розробок у 2021 році трохи скоротилась з 181 працівника, які займали 144 

ставки (2020 році) до 177/132,27 – у 2021 р. При цьому численність 

скоротилась за рахунок дослідників (10 ставок).  

Середній вік дослідників виріс на 1 рік. 

Кількість молодих науковців збільшилась на 2.  

Основні показники діяльності аспірантури Інституту 2020-2021 рр. У 

2021 році ми майже виконали план вступу до аспірантури – прийняли 5 

аспірантів.  

У 2021 році Спеціалізована вчена рада Д64.242.01 закінчувала свою 

діяльність. Цим обумовлений сплеск захистів кандидатських робіт, в 

основному по кріобіології.  

Вперше у 2021 році були захищені 6 дисертацій докторів філософії – по 

3 на кожну спеціальність. 

Фінансування. 

Майже всі фінансування (близько 95%) належить до фундаментальних 

досліджень. Інші 5% забезпечувалися за рахунок Нацнадбання та єдиної 

прикладної теми (Чижевський В.В.). 

По видам витрат. Всі витрати у 2021 році були на 6 % вище, ніж у 

2020 р. Витрати на оплату праці персоналу були вище на 16% у зв’язку з 



підвищенням мінімальної заробітної плати. В той же час було значно менше 

грошей виділено на інші поточні витрати (в основному комунальні платежі). 

Для економії ми відмовились від газового постачання, яке стало 

неможливим. Газ став «золотим» і, крім того, ми втрачали більшу частину 

тепла по дорозі з котельні в корпус. Ми встановили всередині корпусу 3 

електричні котли. Цих розходів не було закладено у кошторисі. Ми 

звернулися за допомогою. МНЦ нам відмовив. Я хочу висловити вдячність за 

спонсорську допомогу Володимиру Івановичу Піняєву за придбання одного 

котлу, 2 купили за власні кошті. Велику допомогу ми отримали від 

«ЖитлоБут -2», який завдяки активності Ольги Степанівни Прокопюк, 

допоміг у їх установці. Ще один котел встановив самотужки Олександр 

Іванович Осецький у лабораторному корпусі 2. Тем не менш, у 2021 році ми 

не вложились у виділені Академією кошти. Але в майбутньому нам буде 

легше. 

Капітальні витрати (обладнання). У 2021 р. був куплений 

спектрофотометр, а співвиконавцями обидва роки була (ІСМА – Інститут 

сцинтиляційних матеріалів) по спільній темі відділу А.М. Гольцева. 

Фінансування додаткової тематики Інституту. Ми отримували кошти за 

3 Конкурсні-відомчі тематики, фінансування яких закінчилось у 2021 році. 

Пріоритетна тематика, Грант молодих вчених, «Нанотехнологія» та 

«Біотехнологія». Фінансування двох останніх тем було припинено з початком 

бойових дій.  

Слід зазначити, що ми є дуже залежними від фінансування НАН 

України. Тільки маленький Українсько-Чешський проект фінансувався 

МОНом. У 2021 році ми вперше виграли грант Національного фонду 

фундаментальних досліджень, фінансування якого починається з 2022 р. Але 

у зв’язку з бойовими діями його виконання під сумнівом. І подали ще один 

(відділами біофізики та лабораторії фітокріобіології). Лабораторія 

фітокріобіології також подала проект в МОН.  

Нам потрібно активізувати роботу з отримання коштів з незалежних від 

НАН України джерел.  

Міжнародне співробітництво ІПКіК НАН України 

Показники міжнародного співробітництва за два роки дуже схожі. 

Виїзд за кордон був один, за рахунок Украінсько-Чешського проекту. 



Участь у наукових товариствах за кордоном. Відомості про чинні 

угоди (договори) з іноземними партнерами на 2021 р. Тут змін не 

відбувалося. 

Завдяки розширенню он-лайн роботи в наслідок COVID-19 наші 

співробітники брали участь у достатньо великій кількості онлайн-заходів – 

27 виступів у США, Великій Британії, Австрії, Вірменії, Індії, Іспанії, 

Німеччині та ін. 

У 2021 році співробітники інституту приймали активну участь у 

конференції Європейського товариства з кріобіології SLTB 2021 та були 

відзначені призовими місцями у конкурсі доповідей: Перше місце зайняла 

ст.н.с. Рогульська Олена за кращу усну доповідь (відділ кріобіохімії). Друге 

місце у конкурсі за найкращу постерну доповідь зайняв відділ холодової 

адаптації та третє місце отримав постер відділу НТББО у співпраці з відділом 

кріобіофізики. 

Усього було представлено 6 доповідей, 3-х співробітників було 

запрошено у якості основних спікерів. До того ж, науковці Інституту 

приймали найактивнішу участь у форумі міжнародного товариства 

кріобіологів Society for Cryobiology CRYO 2021, де було представлено 16 

доповідей, у тому числі 3 усні. 

Приємно відзначити, що у 2021 році розпочато співпрацю ІПКІК НАН 

України із Університетом Віго (Universidade de Vigo, Іспанія) в рамках 

програм Erasmus+ щодо 3-місячного стажування аспірантів та студентів. 

Відділ КСР (Петрушко Марина Павлівна) організував відбір учасників для 

подорожі, таким чином одна аспірантка Інституту та 2 студентки ХНУ ім. 

Каразіна проходили стажування на науковій морській станції університету 

Віго. 

Кафедра ЮНЕСКО. 

В 2021 році до неї долучено нових членів: 

- Estefania Paredes Rosendo, PhD. (Ecology and Animal Department, ECOCST 

Lab-University of Vigo, Spain); 

- Shannon N. Tessier, PhD (Center for Engineering and Medicine, Massachusetts 

General Hospital   Harvard Medical School USA); 

Також в цьому році в рамках роботи кафедри співробітники Інституту 

приймали участь у лекційних курсах та школі із мікроскопії, а саме:  



• Training School CLEM, STEM, EDS October 4th - 6th, 2021, virtual event 

25/3/21: 

• Introduction to cryoEM specimen preparation July 26th , 2021 

• International Microscopy Focus Lecture Series October 26th, 2021 

Проведено 1 онлайн-конференцію із міжнародною участю. 

Видавнича діяльність. 

Журнал «Проблеми кріобіології і кріомедицини» згідно з базою даних 

SCOPUS у 2021 році має наступні рейтинги: 

– CiteScore -0.4;  

–SJR – 0.189;  

–SNIP – 0.264;  

–Medicine (miscellaneous) – Q4;  

Scopus H-index – 4 у 2020 і 5 – у 2021 році.  

Кількість друкованих робіт у журналі «Проблеми кріобіології і 

кріомедицини». Практично всі відділи публікують свої результати в нашому 

журналі.  

Бажано, щоб терміни публікування були коротшими, бо ми втрачаємо 

актуальність отриманих результатів.  

У 2021 році співробітниками було опубліковано одна монографія під 

редакцією співробітника інституту д.м.н. Є.І. Лєгача та один підручник за 

авторством к.б.н. Пахомова О.В.   

Кількість статей, опублікованих у 2021 році була майже на 30% більше, 

ніж у 2020. В той же час, кількість статей у міжнародних виданнях була на 

17% меншою, а тез доповідей – майже на 70% більшою, ніж у 2020 році.  

Загальна кількість поданих заявок та отриманих охоронних документів 

були трохи меншими, ніж у 2020 році, але це не завадило отримати нашому 

інституту друге місце по відділенню НАН України за винахідницьку роботу. 

Дякуємо Людмилу Павлівну Фоменко і Аллу Василівну Кришталь.  

Відповідно до ліцензії (наказ МОН України №1508 л від 09.12.2016 

року) в Інституті впроваджується освітня діяльність на третьому (науково-



освітньому) рівні вищої освіти за спеціальностями 091 - Біологія та 222 – 

Медицина. 

У 2021 році проводилась планова акредитація спеціальностей освітніх 

програм кріобіологія та кріомедицина. Якість освіти у нас оцінювалась 

вперше. Дійсно ми мали певні проблеми. Ми наукова установа і на відміну 

від вишів не маємо ні досвіду, ні персоналу, які забезпечували б методичну 

роботу у такому великому обсязі, яка потрібна для атестації. Нажаль, не було 

виконано ряд вимог що до якості освіти. В результаті акредитація по 

кріобіології була подовжена на 1 рік. Що стосується спеціальності 

«Медицина», то при діючій ліцензії по аспірантурі ми маємо право надавати 

освіту, проте, повинні реорганізувати діяльність і привести її до сучасних 

вимог МОН. В теперішній час «Медицина» відноситься до спеціальностей, 

що потребує додаткового врегулювання – оформлення пакету документів.  

Для покращення освітньої діяльності в Інституті була створена окрема 

«Освітньо-наукова» секція вченої ради (Шпакова Н.М.). Ця секція плідно 

працює: створені робочі групи, комісії, центр якості, відповідно до вимог 

МОН.  

 

Наукова діяльність відділів Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України за 2021 рік 

У звітному році з 28 науково-дослідних тем: 

 - 6 тем виконувалось за напрямом наукової діяльності: - дослідження 

механізмів кріоушкоджень, кріозахисту, природної стійкості біологічних 

об’єктів до холоду та їх репарації після дії холоду; 

- 10 – за напрямом наукової діяльності: - створення ефективних засобів 

штучного кріозахисту біологічних систем різного рівня організації та на їх 

основі розробка технологій кріоконсервування біологічних об’єктів та 

технічних засобів їх реалізації; 

- 12 – за напрямом наукової діяльності:- застосування гіпотермії, кріотерапії 

та кріоконсервованих біологічних об’єктів у лікуванні різних захворювань; 

- за напрямом наукової діяльності: - клітинна і тканинна терапія жодної теми 

не виконувалося. 

Таким чином, напрям «клітинна і тканинна терапія» на теперішній час не має 

розвитку. 



Досягнення відділів у 2021 році. 

Не всі відділи подають проекти і, природно, їх не отримують. 

Отримання проектів зараз не можливо без публікування статей високого 

рівня – в журналах 1-го та 2-го квартелів. Тільки біля половини відділів 

мають статті такого рівня. Сюди хочу додати інформацію, що зараз статті від 

українських вчених в більшості журналів приймаються безкоштовно.  

Викладацька діяльність у ВНЗ. 17 співробітників викладають у вишах. 

Це добре, це нас зближує з ВНЗ. Більшість співробітників викладають 

загальні предмети. Вважаю, що було б доцільним створити спільну програму 

викладання в вишах предметів, які нам потрібні – кріобіологія, кріомедицина, 

стовбурові клітини та ін. 

Стратегії розвитку підрозділів. Перелік стратегічних напрямків, які були 

подані: 

• Розвиток кріобанкінгу.  

• Створення стандартизованих протоколів отримання і 

кріоконсервовання клітин та 3D-структур. 

• Впровадження іммобілізованих мікроорганізмів.  

• Створення та кріоконсервування тканинноінженерних конструкцій. 

• Створення та кріоконсервування органоїдів.  

• Збереження біорізноманіття тваринного світу.  

• Дослідження у галузі нано- і біотехнологій.  

• Створення низькотемпературної колекції насіння рослин, занесених у 

Червону книгу України.  

Вважаю, що на теперішній час ми повинні ставити перед собою 

амбіційні стратегічні завдання, які дозволять допомогти армії, і відновити 

діяльність Інституту на новому рівні. 

Дякую за увагу! 

Слава Україні! 

 


