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засідання постійно діючої при вченій раді ІПКіК НАН України комісії 

по роботі з науковою молоддю 

№ 1 від 11 січня 2022 р. 

Присутні: д.б.н., проф. Бабійчук Г.О., д.б.н., проф. Розанов Л.Ф., д.б.н. 

Божок Г.А., д.б.н. Кулєшова Л.Г., к.б.н. Шевченко Н.О., к.б.н. Чернобай Н.А. 

Голова комісії: д.б.н., проф. Бабійчук Г.О. 

Секретар: к.б.н. Шевченко Н.О. 

Порядок денний: Про висунення кандидатів на участь у конкурсі зі 

здобуття премії Верховної Ради України у 2022 році молодим вченим, які 

отримали вагомі наукові здобутки. 

Слухали: Секретаря комісії по роботі з молодими вченими інституту 

Шевченко Н.О. про висунення кандидатури Чабаненко Олени Олексіївни, 

доктора філософії зі спеціальності 091 – біологія, в/о молодшого наукового 

співробітника відділу кріофізіології. На конкурс буде представлено наукову 

роботу „Підвищення стійкості еритроцитів на етапі дегліцеринізації 

еритроцитів після кріоконсервування із залученням мембранотропних 

речовин”. Робота опублікована у 12 наукових працях, серед яких 4 статті, 8 

тез. Загальна кількість цитувань на публікації згідно Google Scholar – 16, h-

індекс – 2.  

Метою роботи було дослідження дії факторів кріопошкодження 

еритроцитів людини під час розморожування та на етапі видалення гліцерину 

(дегліцеринізація), а також розробка підходів, які дозволяють підвищити 

стійкість клітин із залученням амфіфільних сполук, що належать до різних 

класів поверхнево-активних речовин. 

Для досягнення поставленої мети було розв’язано такі наукові 

завдання: Визначено вплив амфіфільних сполук (катіонні трифторперазин і 

хлорпромазин, аніонний децилсульфат натрію, неіонний децил-β,D-

глюкопіранозид) на чутливість еритроцитів людини до дії постгіпертонічного 

шоку за температур 37 і 0°С. Досліджено вплив підвищення температури на 

стан еритроцитів людини, що збереглися після сумісної дії 

постгіпертонічного шоку та амфіфільних сполук, які належать до різних 

класів поверхнево-активних речовин із залученням спектрофотометричного і 

мікроскопічного методів. Вивчено постгіпертонічний гемоліз еритроцитів 

людини в залежності від концентрації гліцерину, температури та 



співвідношення проникного (гліцерин) і непроникного компонентів (NaCl) у 

складі комбінованого середовища на етапі дегідратації. Досліджено в 

порівняльному аспекті можливість використання амфіфільних сполук, які 

належать до різних класів, на етапі дегліцеринізації еритроцитів, 

заморожених до –196°С під захистом гліцерину (15%). 

У роботі проведено теоретичне й експериментальне узагальнення та 

представлено нове рішення наукового завдання, спрямованого на вивчення 

дії основних факторів кріопошкодження на еритроцити при розморожуванні 

та на етапі їх дегліцеринізації, а також розробку підходів, що дозволяють 

підвищити стійкість клітин із залученням амфіфільних сполук, які належать 

до різних класів поверхнево-активних речовин. Виявлена висока 

антигемолітична активність амфіфільних сполук із різними фізико-хімічними 

властивостями як за умов моделі постгіпертонічного шоку, так і при 

видаленні гліцерину з еритроцитів людини, підданих заморожуванню до  

–196°С. 

У обговоренні прийняли участь: голова комісії, д.б.н., професор 

Бабійчук Г.О., д.б.н., ст.наук.співроб. Кулєшова Л.Г. 

Постановили: рекомендувати Чабаненко Олену Олексіївну до участі у 

конкурсі зі здобуття премії Верховної Ради України у 2022 році молодим 

вченим, які отримали вагомі наукові здобутки з науковою роботою 

„Підвищення стійкості еритроцитів на етапі дегліцеринізації еритроцитів 

після кріоконсервування із залученням мембранотропних речовин” та 

просити вчену раду Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН 

України підтримати її кандидатуру на своєму засіданні.  
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