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1. ПІБ  Нардід Олег Анатолійович 

2. Відділ  кріобіофізики    

3. Електронна адреса olegnard@gmail.com 

4. Назва навчальної дисципліни, яку викладає у ІПКіК НАН України 

спеціальність 091– Біологія, “Методи дослідження в кріобіології”  

5. Відомості про вищу освіту 

Назва учбового закладу, установи Рік За якою 

спеціальністю 

Здобута кваліфікація, 

Серія та № диплома, дата 

видачі 

вступу закінчення 

Харківський державний університет 

ім. О.М. Горького 

     1965                 1970 

  

"радіофізика та 

електроніка" 

Радіофізик, 

 диплом Э№965640, 



1 липня 1970 р   

    

    

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

Науковий ступінь Спеціальність, 

шифр 

Серія та № диплома, 

ким виданий, дата 

видачі 

Тема дисертаційної роботи 

Кандидат фізико-математичних наук Молекулярна 

фізика 

ФМ № 008442, 

ФТІНТ АН УРСР, 

31 жовтня 1979 р 

Радіоспектроскопічні методи 

дослідження 

міжмолекулярних взаємодій 

у розчинах солей деяких 

пара- і діамагнітних катіонів 

    

7. Відомості про науковий ступінь доктора наук 

Науковий ступінь Спеціальність, 

шифр 

Серія та № диплома, 

ким виданий, дата 

видачі 

Тема дисертаційної роботи 

Доктор біологічних наук Кріобіологія, 

03.00.19 

ДД № 001858, 

Атестаціна колегія 

МОН України, 

28 березня 2013 р 

Внутрiшньо- і 

міжмолекулярні взаємодії та 

їх роль у кріопошкодженні й 

кріозахисті біологічних 

структур 

    

    

8. Відомості про вчене звання старшого наукового співробітника (старшого дослідника, доцента) 

Вчене звання Спеціальність, 

шифр 

Серія та № атестата Дата затвердження 



Старшй науковий співробітнк Кріобіологія, 

03.00.19 

СН № 064920 04 липня 1990 р 

    

9. Відомості про вчене звання професора 

Вчене звання Спеціальність, 

шифр 

Серія та № атестата Дата затвердження 

Професор Кріобіологія, 

03.00.19 

12ПР №010117 22 грудня 2014 р 

    

10. Відомості про підвищення кваліфікації (за 5 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, Web of Science Core Collection/  

1. Rozanova S.L., Narozhnyi S.V., Nardid O.A. Influence of freezing down to 77.15 K on structure and antioxidant power of 

some proteins // Low Temperature Physics/Fizika Nizkikh Temperatur. – 2017.– v. 43, No. 6. – P. 898–901.(SCOPUS), DOI: 

10.1063/1.4985979 

2. Нарожний С.В., Розанова К.Д., Боброва О.М., Нардід О.А. Антиоксидантна та анти радикальна дія екстрактів із 

кріоконсервованої плаценти людини // Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2018 – Т. 28, № 4. – С. 322–

332.(SCOPUS) 

3. Karachevtsev V., Kartel N.T., Ivanov L.V., Lyapunov A.N., Nardid O.A., Cherkashina Ya.О., Ivanov A.Yu. Change in the 

Microviscosity of Erythrocyte Membranes and Proteins in Blood Plasma after Graphene Oxide Addition: The ESR 



Spectroscopy Study // Journal of Spectroscopy. – 2019. – P.1–8, Article ID 8083207.(SCOPUS), 

https://doi.org/10.1155/2019/8083207 

4. Улізко П.Ю., Боброва О.М., Нардід О.А., Зубов П.М., Коваленко І.Ф., Кучков В.М., Водоп’янова Л. Кріоконсервування 

еритроцитів коня і бика із застосуванням комбінованих захисних середовищ // Проблемы криобиологии и 

криомедицины. – 2019 – Т. 29, № 3. – С. 255–265. (SCOPUS), https://doi.org/10/15410/cryo29.03.255 

5. Holovina, K. M., Bobrova, O.M., Kovalenko, S. Y., Hovorova, Y. S., Nardid, O.A. Effect of ozonation on resistance of ovine 

and human erythrocytes to hypothermic storage // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2021. –  12(1), 116–120. (Web of 

Science) 

6. Naumenko Е.Y., Shchetinskey M.I., Bobrova O.M., Narozhnyi S.V., Nardid О. А., Ulianytska A., Kalashnykova M., Shchetinskaya I. 
Efficacy of extracts from cryopreserved placenta on thirddegree burns in rats // Regulatory mechanisms in Biosystems. – 2021. – 12(4), 

676–682. (Web of Science) 

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.Нарожный С.В., Мангасаров Д.А., Розанова Е.Д., Щетинский М.И., Нардид О.А. Устройство для инкапсуляции 

биоматериалов. – Патент України на корисну модель від 12.03.2018, Бюл. №5.   

2.Нарожний С.В., Мангасаров Д.А.,  Щетинский М.И., Щетинська І.І., Нардид О.А. Шприцева помпа для інкапсуляції 

біологічних матеріалів.  – Патент України на корисну модель від 27.04.2020, Бюл. №8. 

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  

1. Жегунов Г.Ф., Нардид О.А., Стегний Б.Т. и др. Основы криобиологии и криомедицины // Учебник для студентов. – под 

ред. Жегунова Г.Ф. и Нардида О.А. – Харьков, 2019. –616 с. 

2. Жегунов Г.Ф., Нардид О.А. Клеточные механизмы выживания: что делает клетку живой // Москва, Ленанд, 2019. – 504 

с. 

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 

 

https://doi.org/10/15410/cryo29.03.255
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603450739&zone=


5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

 

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня 

Улізко Павло Юрієвич, “Консервування еритроцитів ссавців із застосуванням комбінованих кріозахиних середовищ”,   

захист відбувся у спеціалізованій раді Д 64.242.01 ІПКіК НАНУ (м.Харків) за спеціальністю 03.00.19 – “кріобіологія”. 

Диплом – ДК № 061670,  2021р. 

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 Д 64.242.01 в ІПКіК НАНУ 

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 

1. Був керівником відомчих (НАН України) науково-дослідних бюджетних робіт «Дослідження впливу 

низькотемпературної обробки тканини плаценти на біологічну активність її водно-сольових екстрактів відносно 

клітин різного походження» (2006-2010 рр.), № державної реєстрації 0106U002167, “Вплив низьких температур на 

біологічну активність окремих фракцій водно-сольових екстрактів плаценти” (2011-2015 рр.), № державної реєстрації 

0111U001201, “Вплив кріоконсервування плаценти та її водно-сольових екстрактів на антиоксидантну та 

протизапальну дію екстрактів” (2016-2020 рр.) , № державної реєстрації 0116U003491, «Вплив низьких температур на 

стан глобулярних білків у складі гідрогелів із включенням наночастинок» (2021-2025 рр.), а також науковим 

керівником проектів: Фонду фундаментальних досліджень Державного комітету України з питань науки и технологій 

«Молекулярні механізми адаптації структурно-функціонального стану білок-ліпідних комплексів до зміни фізико-

хімічних властивостей середовища» (1994-1995 рр.), проект № 5.3/286 і Державного фонду фундаментальних 

досліджень Міністерства України з питань науки и технологій «Вивчення стану білок-ліпідних комплексів при 

адаптації організмів до понижених температур» (1997-1998 рр.), проект № 5.4/92, договір № Ф4/144-97.    

Був відповідальним виконавцем відомчих науково-дослідних бюджетних робіт, що виконувались у відділі 

кріобіофізики Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України: «Дослідження впливу температури на 

структурний стан ізольованих мембрано-зв΄язаних білків, у том числі в складі цитозолю і цитоскелету, на фізико-

хімічні процеси в середовищі інкубування та на метаболізм у клітинах з метою вивчення кріорезистентності 



клітинних структур» (1991-1995 рр.), № державної реєстрації 01944005297; «Дослідження впливу температури на 

структурний стан мембран і цитозолю, а також на проникність для електролітів і неелектролітів еритроцитів людини 

на різних стадіях розвитку і при деяких патологіях» (1996-2000 рр.), № державної реєстрації 0100U004234; 

«Дослідження впливу низьких температур і складу середовища на деякі елементи фетоплацентарного комплексу 

людини (клітини і плазма кордової крові, тканини плаценти та їх екстракти)» (2001-2005 рр.), № державної реєстрації 

0101U003482; та комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Дослідження у галузі сенсорних 

систем і технологій» за проектом «Дослідження способів збереження активності біологічних датчиків при 

довгостроковому зберіганні» (2003-2006 рр.), № державної реєстрації 0104U006438. 

2. Член редакційної колегії наукового журналу «Проблеми кріобіології і кріомедицини» (Scopus), SJR 0,19 

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 

 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (вказати загальний стаж та займані посади) 

Загальний стаж наукової роботи більше 20 років 

 
 


