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ПІБ викладача  Прокопюк Ольга Степанівна 

Відділ кріофізіології 

Навчальні дисципліни, які викладає в ІПКіК НАН УКраїни 

Спеціальність 222 – медицина, «Низькотемпературні банки біологічних об’єктів», «Використання кріоконсервованих 

біологічних об’єктів у лікуванні хвороб різного ґенезу» 

Спеціальність 091 – біологія, «Низькотемпературні банки біологічних об’єктів»  

Відомості про освіту, навчання в аспірантурі і докторантурі 

 



Назва учбового закладу, установи Рік За якою 

спеціальністю 

Здобута кваліфікація, 

№ диплома вступу закінчення 

Харківський медичний інститут 1976         1983 Лікувальна 

справа 

КВ № 792577 

лікар 

Харківський медичний інститут 

аспірантура 

1985   1989 Акущерство і 

гінекологія 

Кандидат медичних наук 

КД № 016613 

    

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 медичних наук 1989 Кріобіологія і 

кріомедицина 

 Акушерство і 

гінекологія 

КД № 016613 

Доктор медичних наук 2014 кріомедицина ДД 003476 

Професор 2018 кріомедицина 12 ПР № 011591 

Відомості про підвищення кваліфікації (за 5 років) 

 

Назва Рік № сертифікату Кількість годин/кредитів 

    

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. Prokopyuk VY, Chub OV, Shevchenko NA, Falko OV, Musatova IB, Lazurenko VV, Tischenko AN, Prokopyuk OS. 

Cryopreserved placental explants increase lifespan of male mice and change survival features of female mice. Probl Cryobiol 

Cryomed 2017;27(2):143-50. https://doi.org/10.15407/cryo27.02.143 

2. Prokopyuk VYu, Chub OV, Shevchenko MV, Prokopyuk OS. Placental stem cells, organotypic culture and human placenta 

extract have neuroprotective activity in vitro. Cell Organ Transplantology. 2017; 5(1):39-42. https://doi:10.22494/cot.v5i1.67 

3. Musatova IB, Volina VV, Chub OV, Prokopyuk VYu, Prokopyuk OS. Effects of implantation of cryopreserved placental 

explants on the behavioral indices and morphological characteristics of the cerebral structures in senescent mice. Neurophysiology 

2017;49:363-71. https://doi.org/10.1007/s11062-018-9696-4 

4. Prokopyuk VYu, Prokopyuk OS, Musatova IB, Sorokina IV, Loginova OO, Somova KV. Сorrection of involutive changes in 

the reproductive system of late ontogenesis female rat by implantation of cryopreserved fragments of the placenta Fiziol. Zh. 

2018;64(4):74-81. DOI: https://doi.org/10.15407/fz64.04.074 

5. Goltsev AN, Falko OV, Volina VV, Lipina OV, Prokopyuk OS, Gulevsky OK. Morphological study of liver in rats with toxic 

hepatitis after application of cryopreserved human cord blood serum. Probl Cryobiol Cryomed 2018;28(1):14-8. 

https://doi.org/10.15407/cryo28.01.014 

6. Pogozhykh O, Prokopyuk V, Prokopyuk O, Kuleshova L, Goltsev A, Figueiredo C, Pogozhykh D. Towards biobanking 

technologies for natural and bioengineered multicellular placental constructs. Biomaterials 2018;185:39-50. doi: 

10.1016/j.biomaterials.2018.08.060. 

7. Prokopiuk O, Shevchenko M, Prokopiuk V, Musatova I, Safonov R, Prokopiuk O. Isolation and cryopreservation of placental 

cells: search for optimal biotechniques in experimental and regenerative medicine. Probl Cryobiol Cryomed 2021;31(1):82-8. 

https://doi.org/10.15407/cryo31.01.082 

 

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 

  

 

 

https://doi.org/10.15407/cryo27.02.143
https://doi:10.22494/cot.v5i1.67
https://doi.org/10.1007/s11062-018-9696-4
https://fz.kiev.ua/index.php?abs=1585
https://fz.kiev.ua/index.php?abs=1585
https://doi.org/10.15407/fz64.04.074
https://doi.org/10.15407/cryo28.01.014
https://doi.org/10.15407/cryo31.01.082


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 Д 64.242.01 

 

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 

Під науковим керівництвом О.С.Прокопюк  виконано  науково-дослідні  роботи за Державним замовленням (Україна): 

„Проведення наукових досліджень, розробка та втілення інформаційних, організаційних та технічних заходів, необхідних для 

збереження і використання наукового об’єкта – низькотемпературного банку біологічних об’єктів”, „Вивчення механізмів 

кріостійкості тканин та екстрактів плаценти до дії низьких температур”, „Дослідження геропротекторної та геротерапевтичної 

дії кріоконсервованих плацентарних біооб’єкті”; з 2018 року   - ”Вплив кріоконсервування на клітини плаценти та їх дія на 

репродуктивну систему самиць з оваріальною недостатністю”; а також «Генетична модифікація і довгострокове зберігання 

мезенхімальних стовбурових клітин плаценти для використання в клінічній практиці» в рамках міжнародного 

співробітництва з Медичним  Університетом  м. Гановера  (Німеччина) та „Нейропротекторний потенціал кріоконсервованих 

плацентарних мезенхімальних стовбурових клітин, екстракту, сироватки кордової крові при ураженнях спинного мозку”  з 

інститутом нейробіології Словацької академії наук.   

Член редакційної колегії журналу „ Проблеми кріобіології” , включеного до переліку фахових видань України та  до 

наукометричної бази Scopus. 



 

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) 

Член експертної групи МОН України з атестації закладів, що проводять наукову, іноваційну та освітню діяльність 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання 

“суддя міжнародної категорії” 

 Науковий керівник міжнародних науковиїх проектів «Генетична модифікація і довгострокове зберігання 

мезенхімальних стовбурових клітин плаценти для використання в клінічній практиці» в рамках міжнародного 

співробітництва з Медичним  Університетом  м. Гановера  (Німеччина) та „Нейропротекторний потенціал кріоконсервованих 

плацентарних мезенхімальних стовбурових клітин, екстракту, сироватки кордової крові при ураженнях спинного мозку”  з 

інститутом нейробіології Словацької академії наук.   

 

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 

 Асоціація акушерів-гінекологів, наукове товариство кріобіологів і кріомедиків 

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

діяльності) 

35 років 

 

 


