
Дані про відповідність наукових інтересів керівника науковому напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

ПІБ наукового керівника Комісової Тетяни Євгенівни 

ПІБ аспіранта (докторанта) Антіпової Раїси Василівни  aspirantura-2010@hnpu.edu.ua 

 

№ 

п/п 

Показник Дані про керівника 

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Комісова  Тетяна Євгенівна, професор кафедри анатомії і фізіології людини імені 

д.м.н., проф.. Я.Р.Синельникова , к.б.н., доцент 

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Антіпова Раїса Василівна 

3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2016 р. Наказ №63–А від 13.09.2016 р. 

4. Курс навчання Закінчила навчання 

5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження 

Особливості репродуктивної функції самців щурів при аліментарному 

надходженні жирів різного походження.  

Ухвалено Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Протокол № 9 від 

28.10.2016 р. 

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 

(найменування закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата 

видачі) 

Харківський державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди. 1986. 

Диплом 

НВ № 794408 (01 липня, 1986).  Спеціальність - біологія і хімія. 

Кваліфікація – учитель біології і хімії середньої школи 

 

  

7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Кандидат біологічних наук. Наукова спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини і 

тварин. Диплом КН №  005825 ( 03 червня 1994 року)  Тема дисертації: «Вплив 

фізичних навантажень різної інтенсивності на функцію молочних залоз» 

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

 

9.  Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, номер диплома і дата видачі 

Доцент кафедри біології.  Атестат Ц АЕ № 001033 (1998 р.) 

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 

WebofScience за напрямом дисертації (додаток А*). 

Додаток А* надається 

11. Фахові наукові публікації керівника (статті, Додаток Б* надається 

mailto:aspirantura-2010@hnpu.edu.ua


монографії, посібники), що відповідають науковому 

напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток Б*). 

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 

опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках 

наукового напряму аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток В*).  

Додаток В* надається 

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 

рамках наукового напряму дисертації аспіранта 

(докторанта) (найменування закладу, вид документа, 

тема, дата видачі) 

Поморська академія, Інститут біології та охорони довкілля (м. Слупськ, 

Польща) стажування за темою «Морфо-функціональна організація органів 

людини під впливом зовнішніх факторів» (сертифікат від 17.12. 2018). 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, стажування на кафедрі 

фізіології людини і тварин біологічного факультету (свідоцтво № 394 від 

29.05.2020) 

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 

за викладачем (з кількістю лекційних годин). 

1. Фізіологія стресу і адаптації/ (20) 

15.  

 

 

 

 

 

 

Наукова активність викладача (номер пункту з 

назвою пункту), згідно п. 30 «Види і результати 

професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності» Положення про ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності в редакції 

постанови КМУ від 10 травня 2018 року № 347 

30.1 

30.2 

30.4 

30.9 

30.10 

30.11 

30.13 

30.17 

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність 

наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 

виконання держбюджетних наукових тем, участь у 

грантових проектах, міжнародне співробітництво та 

проекти, практична діяльність тощо).  

— 

17. Рівень готовності до подання на захист 

(готова теоретична частина, готова практична 

частина, на стадії оформлення, підготовка до 

Готова теоретична частина та декілька розділів практичної частини. Передзахист 

дисертації на кафедрі планується в січні місяці 2021 р. 



подання, подано до спеціалізованої вченої ради 

тощо) (для аспірантів 4 курсу) 

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників 

ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача 

(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях 

України + не менше однієї статті у виданнях баз 

Scopus, WoS(для аспірантів 4 курсу) 

Харченко Л. П., Бачинська Я.О. 

 

*У додатках А, Б і Вдо даної таблиці відповідності подаються наукові праці (чи тези) списком у хронологічному порядку, починаючи з 

останніх, список має містити роботи у рамках напряму дисертації аспіранта (докторанта), перевага надається публікаціям за останні 5 років. 

 

Дата заповнення _____________________    Науковий керівник __________________Комісова Т.Є. 



Додаток А 

 

1. Антіпова Р.В., Комісова Т.Є., Величко Н.Ф., Сак А.Є. Гормональні та репродуктивні розлади у самців щурів внаслідок надмірного 

споживання рафінованої соняшникової олії / Проблеми ендокринології № 3, 2020, С. 98-102  

https://jpep.endocrinology.org.ua/uploads/pdf/20/09/15/16ae3954.pdf 

 

Додаток Б 

1. Р. В. Антіпова, Т. Є. Комісова, А. Є. Сак Особливості поведінкових реакцій самців щурів у тесті «відкрите поле» при алімінтарному 

надходженні жирів різного походження Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія, том 22, № 1, 2020, С. 8- 20 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/3213-6477-1-SM.pdf 

2. Ткаченко В.М., Комісова Т.Є. (Tkachenko V. M., Komisova T.Ye.) Еhe offspring-rats resistance state, carried under the secondhand parental 

smoke conditions United-Journal», Таллін № 33/2020, С. 4-9  https://united-journal.info/2020/03/26/united-journal-33-mart-2020  

3. Вікторія Ткаченко, Тетяна Комісова Віддалені наслідки пасивного куріння батьків на морфофункціональний стан тимуса в їхніх 

нащадків / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки, 2019, 3 (387), С. 148-

153. https://doi.org/10.29038/2617-4723-2019-387-148-153 

4. Антіпова Р. В., Комісова Т. Є., Смолєнко Н. П., Сак А. Є. Дослідження статевої поведінки у самців щурів після тривалого споживання 

жирів різного походження /  Український журнал медицини, біології та спорту. - 2019. - Т. 4, № 5. - С. 319-324. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmbs_2019_4_5_52 

5. Tkachenko V. M., Komisova T. E. Long-Term Effects of Parents’ Passive Smoking on the Morphofunctional Status of Adrenal Glands and 

Thymus in their Descendants Український журнал медицини, біології та спорту. - 2019. - Т. 4, № 5. - С. 345-352. 

 http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmbs_2019_4_5_56 

6. Ткаченко В.М., Комісова Т.Є., Морфофункціональний стан надниркових залоз нащадків щурів, виношених в умовах батьківського 

паління, яким була на несена механічна рана Біологія та валеологія. - 2016. - Вип. 18. - С. 82-90. 

 http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_bio_2016_18_11 

7. А.В. Мамотенко, Т.Є. Комісова Вплив світлового режиму на естральний цикл самиць щурів   Біологія та валеологія. - 2016. - Вип. 18. - С. 

57-61.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_bio_2016_18_8 

Додаток В 

1. Смолєнко Н.П.,  Комісова Т.Є.,  Чистякова Е.Є., Карпенко Н.О. Вплив хронічного споживання харчових жирів на статеву поведінку 

самців щурів матеріали Харківської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Досягнення та перспективи експериментальної і 

клінічної ендокринології"  (Вісімнадцяті Данилевські читання) 28 лютого -1 березня 2019 року, м. Харків 

https://jpep.endocrinology.org.ua/uploads/pdf/20/09/15/16ae3954.pdf
about:blank
https://doi.org/10.29038/2617-4723-2019-387-148-153
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101426
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ujmbs_2019_4_5_52
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101426
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ujmbs_2019_4_5_56
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669417:%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=znpkhnpu_bio_2016_18_11
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669417:%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=znpkhnpu_bio_2016_18_8


2. Кальян В.В.Губіна-Вакулик Г.І., Комісова Т.Є. Морфофункціональний статус яєчників самок-щурів, які підлягали дії помірних фізичних 

навантажень Фундаментальна та клінічна ендокринологія:проблеми, здобутки, перспективи (Восьмі Данилевські читання). Матеріали науково-

практичної конференції з міжнародною участю. – Харків, 2009, 53-54 с. 

3. Кальян В.В., Комісова Т.Є. Статева поведінка самок-щурів в умовах гіпокінезії помірної жорсткості Збірник наукових праць за 

матеріалами YII Міжрегіональної наукової конференції. Актуальні питання біології та медицини. – Луганськ, 2009, 35-36 с.,  

4. Комісова Т.Є., Кальян В.В Вплив інтенсивних фізичних навантажень на статеву поведінку самиць-щурів Фундаментальна та клінічна 

ендокринологія:проблеми, здобутки, перспективи(Сьомі Данилевські читання). Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною 

участю. – Харків, 2008, 85-86 с.   

5. Комісова Т.Є.Колтунова О. В. Порушення репродуктивної функції нащадків-самиць при материнському пасивному палінні 

Фундаментальна та клінічна ендокринологія:проблеми, здобутки, перспективи(Сьомі Данилевські читання). Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю. – Харків, 2008, 86-87 с.  

6. Кальян В.В.,Губіна-Вакулик Г.І., Комісова Т.Є. Морфофункціональний статус яєчників самиць-щурів, матері яких утримувалися в умовах 

гіпокінезії Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків, 2008, 

7. Дігтяр О.В.,Горбач Т.В.,Губіна-Вакулік Г.І.,Денисенко С.А Особливості ліпідного обміну нащадків, батьки яких підлягали хронічній дії 

тютюнового диму Матеріали 7 Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта′2004”10-25 лютого, 2004, Дніпропетровськ: Наука і 

освіта.Т.54,Фізіологія людини і тварин, С.16-18. 



Дані про відповідність наукових інтересів керівника науковому напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

ПІБ наукового керівника: Павлов Сергій Борисович  

ПІБ аспіранта (докторанта) : Бабенко Наталія Михайлівна 

№ 

п/п 

Показник Дані про керівника 

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Павлов Сергій Борисович, доктор біологічних наук, професор кафедри клінічної 

біохімії, судово-медичної токсикології та фармації ХМАПО, професор кафедри 

анатомії та фізіології людини імені Я.Р. Синельникова Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Бабенко Наталія Михайлівна 

3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2019 р. Наказ №  58–А  від 13.09 2019 р. 

4. Курс навчання Другий 

5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження 

«Особливості клітинно-молекулярних механізмів регуляції репаративних  процесів 

ускладнених ран м’яких тканин при локальних впливах на рановий дефект» 

Ухвалено Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Протокол № 7 від 28.10.2019 р. 

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 

(найменування закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата 

видачі) 

Харківський державний університет імені О.М. Горького, 1977,  

Спеціальність: біофізика 

Кваліфікація: біофізик-викладач 

Диплом Б-1, №588376 від 17.06.1977р 
7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Кандидат біологічних наук з 1986 року. Спеціальність 03.00.03 молекулярна біологія 

Дисертацію на тему «Електронно-мікроскопічне вивчення структурних  переходів 

хроматину в ході клітинного циклу» захистив 30 жовтня 1985 року у спеціалізованій 

Вченій Раді Д 002.79.01 при Інституті молекулярної біології АН СРСР. Диплом БЛ № 

015737 від 15.03.86 року. 

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Доктор біологічних наук, 2017, спеціальність14.03.04 -патологічна фізіологія  

Тема: «Механізми участі фізіологічної системи сполучної тканини у формуванні 

патологічних процесів» за фахом шифр спеціальності Диплом ДД№006799 від 

11.10.2017р. 

 

9.  Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, номер диплома і дата видачі 

Доцент кафедри клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації ХМАПО 

(2015 р.). Атестат 12ДЦ №044404 від 29.09.2015р. 

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 

Web of Science за напрямом дисертації (додаток А*). 

Додаток А* надається  



11. Фахові наукові публікації керівника (статті, 

монографії, посібники), що відповідають науковому 

напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток Б*). 

Додаток Б* надається 

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 

опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках 

наукового напряму аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток В*). 

Додаток В* надається 

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 

рамках наукового напряму дисертації аспіранта 

(докторанта) (найменування закладу, вид документа, 

тема, дата видачі) 

ХМАПО  
спеціалізація 
“Клінічна біохімія ”, 
сертифікат № 807 
лікаря-спеціаліста 
від 31.12.2014 р. 

Стажування  
ХМАПО  
“Клінічна біохімія ”, 
сертифікат № 259-д 
лікаря-спеціаліста 
від 26.06.2019 р. 

Стажування у Люблінському медичному університеті (м. Люблін, республіка Польща, 

сертифікат від 28.02.2020)  

 

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 

за викладачем (з кількістю лекційних годин). 

 

15.  

 

 

 

 

 

 

Наукова активність викладача (номер пункту з 

назвою пункту), згідно п. 30 «Види і результати 

професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності» Положення про ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності в редакції 

постанови КМУ від 10 травня 2018 року № 347 

30.1, 30.2, 30.3, 30.8, 30.10, 30.11, 30.12,30.13, 30.16, 30.17 

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність 

наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 

1. Відповідальний виконавець теми «Комплексна діагностика і лікування ушкоджень 

(холодових, вогнепальних та інших) м'яких тканин людини в умовах локальних 



виконання держбюджетних наукових тем, участь у 

грантових проектах, міжнародне співробітництво та 

проекти, практична діяльність тощо).  

бойових дій». Держреєстрація № 0119U101371 (2019-2021 рр.) 

2. Керівник теми «Особливості клітинно-молекулярних механізмів активації 

репаративних процесів при пошкодженні тканин на тлі зниження резервів адаптації, 

характерних для надзвичайних ситуацій» Держреєстрація № 0120U101408 (2020-2022 

рр.). 

17. Рівень готовності до подання на захист 

(готова теоретична частина, готова практична 

частина, на стадії оформлення, підготовка до 

подання, подано до спеціалізованої вченої ради 

тощо) (для аспірантів 4 курсу) 

 

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників 

ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача 

(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях 

України + не менше однієї статті у виданнях баз 

Scopus, WoS (для аспірантів 4 курсу) 

 

* У додатках А, Б і В до даної таблиці відповідності подаються наукові праці (чи тези) списком у хронологічному порядку, починаючи з 

останніх, список має містити роботи у рамках напряму дисертації аспіранта (докторанта), перевага надається публікаціям за останні 5 років. 

 

Дата заповнення:     11.01.2021     Науковий керівник __________________ С.Б. Павлов 



Додаток А 

 

1. Bone remodeling features in elderly and senile patients with the proximal femur fractures after hip replacement / O.M. Khvysyuk, V.O. Babalian, 

S.B. Pavlov, G.B. Pavlova // Wiadomosci Lekarskie. – 2020. – Vol.73, No.2. – P. 259-265. DOI: 10.36740/WLek202002110 https://wiadlek.pl/wp-

content/uploads/archive/2020/WLek202002110.pdf  

2. Intercellular mediators in bone remodeling regulation in the experimental renal pathology / Sergey Pavlov, Nataliia Babenko, Marina Kumetchko, 

Olga Litvinova, Natalia Semko, Olga Pavlova // Actualizaciones en Osteología. – Vol. 15, Nº 3 – 2019. – P. 180-191.  

3. Study of bone tissue reparation after a femur fracture depending on the correction of arterial hypertension in model object rattus norvegicus (rat 

gray) / V. Babalyan, M. Valilshchykov, S. Pavlov, E. Koshevaya, O. Fedota // Georgian medical news. – 2019. – No 1 (286). – P. 72 – 77. 

4. Interactions of RANKL, osteoprotegerin and adipokines in regulation of bone remodeling in experimental chronic kidney function disorder / A.V. 

Goncharova, S.B. Pavlov, M.V. Kumetchko, M.E. Berezniakova, R.F. Yeriomenko // Georgian medical news. – 2018. – No 7-8 (280-281). – P. 168-173 

5. Violations of cell-molecular mechanisms of bone remodeling under influence of glucocorticoids /S. B. Pavlov, N. M. Babenko, M. V. Kumetchko, 

O. B. Litvinova // Regulatory Mechanisms in Biosystems.- 2018. – Vol. 9(1). – P. 124-129. doi: https://doi.org/10.15421/02180901 

 

Додаток Б 

1. Стан обміну сполучної тканини при пролапсі мітрального клапану у поєднанні з цукровим діабетом i типу / Ніколенко О. Є., Павлов С. Б., 

Павлова Г. Б., Корж О. М. // Український журнал медицини, біології та спорту. –2020. – Том 5, № 4 (26). – С. 189-195. 

https://doi.org/10.26693/jmbs05.04.189 

2. Участие интерлейкина-1β и γ-интерферона в механизмах регуляции процессов ремоделирования костной ткани под воздействием 

глюкокортикоидов / С.Б. Павлов, Н.М. Бабенко, М.В. Кумечко, Н.Г. Семко, С.В. Кочкина, Т.А. Хлебосолова // Вісник проблем біології і 

медицини. – 2018. – Вип. 2 (144). – С. 210-212. DOI:http://dx.doi.org/10.29254/2077-4214-2018-2-144-210-212  

3. Маркеры воспаления при нарушениях процессов регуляции ремоделирования костной ткани / С.Б.Павлов, М.В.Кумечко, Н.М.Бабенко, 

Н.Г.Семко // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 1 (135). – С. 158-161. 

Додаток В 

1. Роль гранулоцитарно-макрофагального колонієстимулюючого фактору при переломах проксимального відділу стегнової кістки / В.А. 

Бабалян, Н.В. Валільщиков, С.Б. Павлов, Н.М. Бабенко, М.В. Кумечко, Н.Г. Семко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів та обдарованої молоді «Новини науки: дослідження, наукові відкриття, інноваційні технології» (9-10  квітня 2020 року, м Рівне). – Рівне: 

КЗВО «Рівненська медична академія», 2020. – С. 19-20. 

2. Вплив еналаприлу на функціональну активність тромбоцитів SHR-щурів / С.Б. Павлов, В.А. Бабалян, Н.В. Валільщіков, Н.М. Бабенко, 

М.В. Кумечко, Н.Г. Семко // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Актуальні питання 

http://doi.org/10.36740/WLek202002110
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202002110.pdf
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202002110.pdf
https://doi.org/10.15421/02180901
https://doi.org/10.26693/jmbs05.04.189


сучасної медицини і фармації 2019» (Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, 13-17 травня 2019 р.). – Запоріжжя: ЗДМУ, 

2019. – С.14-15. 

3. Роль интерлейкина-1β и γ-интерферона в нарушениях ремоделирования костной ткани под воздействием глюкокортикоидов / С.Б. 

Павлов, М.В. Кумечко, Н.М. Бабенко, С.В. Кочкина // Фізіологія – медицині, фармації та педагогіці: актуальні проблеми та сучасні досягнення: 

Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених з фізіології з міжнародною участю (16 травня 2018 р.). - Х.: Вид-во 

ХНМУ, 2018. – С. 71-72. 

4. Роль регуляторных путей активации ядерного фактора каппа-β в регуляции ремоделирования костной ткани и сосудистой стенки / С.Б. 

Павлов, Н.М. Бабенко, М.В. Кумечко, Н.Г. Семко, Т.А. Хлебосолова // Материалы II Международной заочной научно-практической конференции 

«Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических и спортивных наук», 30 октября 2017, Николаев: Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили, 2017. – C. 41–42. 



Дані про відповідність наукових інтересів керівника науковому напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

ПІБ наукового керівника:  Маркіна Тетяна Юріївна  

ПІБ аспіранта (докторанта) : Баркар Віталій Петрович 

№ 

п/п 

Показник Дані про керівника 

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Маркіна Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, професор, декан природничого 

факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди  

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Баркар Віталій Петрович 

3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2019 р. Наказ №  58–А  від 13.09 2019 р. 

4. Курс навчання другий 

5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження 

«Біологічні особливості Perillus bioculatus Fabr. та оптимізація структурних 

параметрів штучних популяцій при масовому розведенні».  Ухвалено Вченою радою 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Протокол № 7 від 28.10.2019 р. 

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 

(найменування закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата 

видачі) 

Харківський державний університет ім. М. Горького, 1991,  

Спеціальність: біологія 

Кваліфікація: Біолог, викладач біології та хімії 

Диплом УВ № 819509 (25.06. 1991) 
7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Кандидат біологічних наук, спеціальність 03.00.09 – ентомологія. 

Тема дисертації: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування прийомів 

комплексної оптимізації культур комах за життєздатністю та продуктивністю» ДК 

№006588 (12.04.2000) 

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Доктор біологічних наук, спеціальність 03.00.16 – екологія  

Тема дисертації: «Теоретичні основи підтримання гомеостазу штучних популяцій 

комах і способи управління їх станом» 

ДД № 005804 (29.09. 2016р.) 

9.  Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, номер диплома і дата видачі 

Доцент кафедри зоології ДЦ № 008181  

Професор кафедри зоології АП № 000411 

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 

Web of Science за напрямом дисертації (додаток А*). 

Додаток А* надається 

11. Фахові наукові публікації керівника (статті, Додаток Б* надається 



монографії, посібники), що відповідають науковому 

напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток Б*). 

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 

опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках 

наукового напряму аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток В*). 

Додаток В* надається 

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 

рамках наукового напряму дисертації аспіранта 

(докторанта) (найменування закладу, вид документа, 

тема, дата видачі) 

1. Інститут Біології та охорони навколишнього середовища Поморської академії в 

Слупську (Польща), наукове та викладацьке стажування на кафедрі зоології та 

фізіології тварин з дисциплін: “Загальна екологія”, “Систематична зоологія”, 

“Охорона біоценозів”, “Практична ентомологія”.  Сертифікат від 04.05. 2017. 
2. Інститут Біології та охорони навколишнього середовища Поморської 

академії в Слупську (Польща), викладацьке стажування (професор за запрошенням) на 

кафедрі зоології та фізіології тварин з дисциплін: “Загальна екологія”, “Загальна 

зоологія” Сертифікат від 16.12. 2017. 
 

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 

за викладачем (з кількістю лекційних годин). 

Основи еволюційного вчення – 20 л 

Загальна ентомологія – 16 год. 

Прикладна ентомологія та екологія комах – 16 год. 

15.  

 

 

 

 

 

 

Наукова активність викладача (номер пункту з 

назвою пункту), згідно п. 30 «Види і результати 

професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності» Положення про ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності в редакції 

постанови КМУ від 10 травня 2018 року № 347 

30.1; 30.2; 30.3; 30.4; 30.8; 30.9; 30.10; 30.11; 30.12; 30.16; 30.17; 30.18. 

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність 

наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 

виконання держбюджетних наукових тем, участь у 

грантових проектах, міжнародне співробітництво та 

проекти, практична діяльність тощо).  

Є відповідальним виконавцем наукової теми «Створити Центр маточних культур 

комах для забезпечення масового виробництва ентомологічних засобів захисту рослин 

від шкідників" ДР № 0116U003723 (2016-2020) рр., яка виконується ІТІ Біотехніка 

НААН України. Виконавець науково-дослідної роботи за темою кафедри зоології 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Вивчення механізмів підтримання біорізноманіття на 



різних рівнях організації біологічних систем» ДР №0119U002295. 

 

17. Рівень готовності до подання на захист 

(готова теоретична частина, готова практична 

частина, на стадії оформлення, підготовка до 

подання, подано до спеціалізованої вченої ради 

тощо) (для аспірантів 4 курсу) 

 

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників 

ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача 

(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях 

України + не менше однієї статті у виданнях баз 

Scopus, WoS (для аспірантів 4 курсу) 

 

* У додатках А, Б і В до даної таблиці відповідності подаються наукові праці (чи тези) списком у хронологічному порядку, починаючи з 

останніх, список має містити роботи у рамках напряму дисертації аспіранта (докторанта), перевага надається публікаціям за останні 5 років. 

 

Дата заповнення _21.01.2021    Науковий керівник _Тетяна Маркіна



Додаток А 

1. Frantsevich L., Kozeretska I., Dubrovsky Y., Markina T., Shumakova I., Stukalyuk S. Transientlegde formations during eclosionout of a tight 

confinement: A comparativestudy on seven species off lies, moths, antsandbees. Arthropod Structure & Development, 3 June 2017. 

doi.org/10.1016/j.asd.2017.05.002.  

2. Markina T. Yu. New approaches to quality control for cultures of insects for rearing // Biosystems Diversity. 2016. Vol.24, No1. P.164–172. 164–172. 
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Всеукраїнської науково-практичної конференції (с. Назарівка, Донецька область, 25-27 травня 2017 року) / Праці відділення «Кам’яні могили» 

УСПЗ НАН України. Вип.4. / Серія «Conservation Biology Ukraine» – Запоріжжя: Дике Поле. 2017. С. 269–277. 

 

 

 

 

 

 



Дані про відповідність наукових інтересів керівника науковому напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

ПІБ наукового керівника Комісової Тетяни Євгенівни 

ПІБ аспіранта (докторанта) Божко Олексій Анатолійович aspirantura-2010@hnpu.edu.ua 

 

№ 

п/п 

Показник Дані про керівника 

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Комісова  Тетяна Євгенівна, професор кафедри анатомії і фізіології людини імені 

д.м.н., проф.. Я.Р.Синельникова , к.б.н., доцент 

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Божко Олексій Олександрович 

3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2020 р. Наказ №  31–А від 14.09.2020 р. 

4. Курс навчання Перший 

5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження 
«Імунна ланка у патогенезі запалення підшлункової залози у людей з 

ожирінням»  
Ухвалено Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Протокол № 6 від 

12.10.2020 р. 

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 

(найменування закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата 

видачі) 

Харківський державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди. 1986. 

Диплом 

НВ № 794408 (01 липня, 1986).  Спеціальність - біологія і хімія. 

Кваліфікація – учитель біології і хімії середньої школи 

 

  

7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Кандидат біологічних наук. Наукова спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини і 

тварин. Диплом КН №  005825 ( 03 червня 1994 року)  Тема дисертації: «Вплив 

фізичних навантажень різної інтенсивності на функцію молочних залоз» 

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

 

9.  Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, номер диплома і дата видачі 

Доцент кафедри біології.  Атестат Ц АЕ № 001033 (1998 р.) 

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 

WebofScience за напрямом дисертації (додаток А*). 

Додаток А* надається 

11. Фахові наукові публікації керівника (статті, Додаток Б* надається 

mailto:aspirantura-2010@hnpu.edu.ua


монографії, посібники), що відповідають науковому 

напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток Б*). 

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 

опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках 

наукового напряму аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток В*).  

Додаток В* надається 

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 

рамках наукового напряму дисертації аспіранта 

(докторанта) (найменування закладу, вид документа, 

тема, дата видачі) 

Поморська академія, Інститут біології та охорони довкілля (м. Слупськ, 

Польща) стажування за темою «Морфо-функціональна організація органів 

людини під впливом зовнішніх факторів» (сертифікат від 17.12. 2018). 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, стажування на кафедрі 

фізіології людини і тварин біологічного факультету (свідоцтво № 394 від 

29.05.2020) 

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 

за викладачем (з кількістю лекційних годин). 

1. Ендокринологія (16) 

15.  

 

 

 

 

 

 

Наукова активність викладача (номер пункту з 

назвою пункту), згідно п. 30 «Види і результати 

професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності» Положення про ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності в редакції 

постанови КМУ від 10 травня 2018 року № 347 

30.1 

30.2 

30.4 

30.9 

30.10 

30.11 

30.13 

30.17 

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність 

наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 

виконання держбюджетних наукових тем, участь у 

грантових проектах, міжнародне співробітництво та 

проекти, практична діяльність тощо).  

- 

17. Рівень готовності до подання на захист 

(готова теоретична частина, готова практична 

частина, на стадії оформлення, підготовка до 

- 



подання, подано до спеціалізованої вченої ради 

тощо) (для аспірантів 4 курсу) 

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників 

ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача 

(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях 

України + не менше однієї статті у виданнях баз 

Scopus, WoS(для аспірантів 4 курсу) 

Харченко Л. П., Бачинська Я.О. 

 

*У додатках А, Б і Вдо даної таблиці відповідності подаються наукові праці (чи тези) списком у хронологічному порядку, починаючи з 

останніх, список має містити роботи у рамках напряму дисертації аспіранта (докторанта), перевага надається публікаціям за останні 5 років. 

 

Дата заповнення _____________________    Науковий керівник _______________________________ 



Додаток А 

 

1. Антіпова Р.В., Комісова Т.Є., Величко Н.Ф., Сак А.Є. Гормональні та репродуктивні розлади у самців щурів внаслідок надмірного 

споживання рафінованої соняшникової олії / Проблеми ендокринології № 3, 2020, С. 98-102  

https://jpep.endocrinology.org.ua/uploads/pdf/20/09/15/16ae3954.pdf 

 

Додаток Б 

1. Р. В. Антіпова, Т. Є. Комісова, А. Є. Сак Особливості поведінкових реакцій самців щурів у тесті «відкрите поле» при алімінтарному 

надходженні жирів різного походження Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія, том 22, № 1, 2020, С. 8- 20 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/3213-6477-1-SM.pdf 

2. Ткаченко В.М., Комісова Т.Є. (Tkachenko V. M., Komisova T.Ye.) Еhe offspring-rats resistance state, carried under the secondhand parental smoke 

conditions United-Journal», Таллін № 33/2020, С. 4-9  https://united-journal.info/2020/03/26/united-journal-33-mart-2020  

Комісова Т. Є., Коваленко Л. П., Мамотенко А.В.,Гогіна Т. І., Коваленко В.М., Комісов М.Р. Вплив занять вільною боротьбою 

на компонентний склад тіла дітей / Український журнал медицини, біології та спорту,  2020 – Том 5, № 3 (25), С.456-463 

https://doi.org/10.26693/jmbs05.03 

3. Вікторія Ткаченко, Тетяна Комісова Віддалені наслідки пасивного куріння батьків на морфофункціональний стан тимуса в їхніх нащадків / 

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки, 2019, 3 (387), С. 148-153  

https://doi.org/10.29038/2617-4723-2019-387-148-153 

4. Антіпова Р. В., Комісова Т. Є., Смолєнко Н. П., Сак А. Є. Дослідження статевої поведінки у самців щурів після тривалого споживання жирів 

різного походження /  Український журнал медицини, біології та спорту. - 2019. - Т. 4, № 5. - С. 319-324. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmbs_2019_4_5_52 

5. Антіпова, Р. В., Комісова, Т. Є., Сак, А. Є., Антипова Ризик виникнення порушення здоров'я людини при споживанні пальмової олії. 

Український журнал медицини, біології та спорту – Том 3, № 6 (15), С. 275-278.  DOI: 10.26693/jmbs03.06.275 

 

Додаток В 

1. Смолєнко Н.П.,  Комісова Т.Є.,  Чистякова Е.Є., Карпенко Н.О. Вплив хронічного споживання харчових жирів на статеву поведінку 

самців щурів матеріали Харківської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Досягнення та перспективи 

експериментальної і клінічної ендокринології"  (Вісімнадцяті Данилевські читання) 28 лютого -1 березня 2019 року, м. Харків 

https://jpep.endocrinology.org.ua/uploads/pdf/20/09/15/16ae3954.pdf
about:blank
https://united-journal.info/2020/03/26/united-journal-33-mart-2020
https://doi.org/10.29038/2617-4723-2019-387-148-153
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101426
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ujmbs_2019_4_5_52


2. Кальян В.В.Губіна-Вакулик Г.І., Комісова Т.Є. Морфофункціональний статус яєчників самок-щурів, які підлягали дії помірних фізичних 

навантажень Фундаментальна та клінічна ендокринологія:проблеми, здобутки, перспективи (Восьмі Данилевські читання). Матеріали 

науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків, 2009, 53-54 с. 

3. Кальян В.В., Комісова Т.Є. Статева поведінка самок-щурів в умовах гіпокінезії помірної жорсткості Збірник наукових праць за 

матеріалами YII Міжрегіональної наукової конференції. Актуальні питання біології та медицини. – Луганськ, 2009, 35-36 с.,  

4. Комісова Т.Є., Кальян В.В Вплив інтенсивних фізичних навантажень на статеву поведінку самиць-щурів Фундаментальна та клінічна 

ендокринологія:проблеми, здобутки, перспективи(Сьомі Данилевські читання). Матеріали науково-практичної конференції з 

міжнародною участю. – Харків, 2008, 85-86 с.   

5. Комісова Т.Є.Колтунова О. В. Порушення репродуктивної функції нащадків-самиць при материнському пасивному палінні 

Фундаментальна та клінічна ендокринологія:проблеми, здобутки, перспективи(Сьомі Данилевські читання). Матеріали науково-

практичної конференції з міжнародною участю. – Харків, 2008, 86-87 с.  

6. Кальян В.В.,Губіна-Вакулик Г.І., Комісова Т.Є. Морфофункціональний статус яєчників самиць-щурів, матері яких утримувалися в 

умовах гіпокінезії Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків, 2008, 

7. Дігтяр О.В.,Горбач Т.В.,Губіна-Вакулік Г.І.,Денисенко С.А Особливості ліпідного обміну нащадків, батьки яких підлягали хронічній дії 

тютюнового диму Матеріали 7 Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта′2004”10-25 лютого, 2004, Дніпропетровськ: 

Наука і освіта.Т.54,Фізіологія людини і тварин, С.16-18 

 



Дані про відповідність наукових інтересів керівника науковому напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

ПІБ наукового керівника:  Сукач Олександр Миколайович   

ПІБ аспіранта (докторанта) : Всеволодська Світлана Олександрівна 

№ 

п/п 

Показник Дані про керівника 

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Сукач Олександр Миколайович, доктор біологічних наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри анатомії та фізіології людини імені Я.Р. 

Синельникова Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди  

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Всеволодська Світлана Олександрівна 

3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2017 р. Наказ № 35–А від 14.09.2017 р. 

4. Курс навчання Четвертий 

5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та дата 

протоколу її затвердження 

«Вплив тривимірного клітинного мікрооточення на кріостійкість нейральних 

клітин-попередників» 

Ухвалено Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Протокол № 7 від 

31.10.2017 р. 

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 

(найменування закладу, рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація, номер диплому та дата видачі) 

Харківський державний університет імені О.М. Горького, 1981,  

Спеціальність: біохімія 

Кваліфікація: біохімік, викладач 

Диплом ЖВ-1 № 102973 
7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема дисертації, 

номер атестату і дата видачі 

Кандидат  біологічних наук,  спеціальність 03.00.19 – кріобіологія. 

Тема дисертації: «Дія низьких температур на поглинання та біотрансформацію 

біфенілу гепатоцитами щурів, ізольованими неферментативним методом»,  

КД №  047008 (06.11.1991 р.) 

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і найменування 

наукової спеціальності, тема дисертації, номер атестату 

і дата видачі 

Доктор біологічних наук, 2017, спеціальність 03.00.19 - кріобіологія. Диплом 

ДД № 006239. Тема «Низькотемпературне консервування нейральних клітин-

попередників у складі багатоклітинних агрегатів».  

9.  Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, номер диплома і дата видачі 

Старший науковий співробітник за спеціальністю «кріобіологія» (1996 р.). 

Атестат СН № 002160, 26.02.1996 р. 

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 

Web of Science за напрямом дисертації (додаток А*). 

Додаток А* надається 

11. Фахові наукові публікації керівника (статті, 

монографії, посібники), що відповідають науковому 

Додаток Б* надається 



напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток Б*). 

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 

опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках 

наукового напряму аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток В*). 

Додаток В* надається 

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 

рамках наукового напряму дисертації аспіранта 

(докторанта) (найменування закладу, вид документа, 

тема, дата видачі) 

 

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за 

викладачем (з кількістю лекційних годин). 

Фізіологія м’язової діяльності – 48    

Вибрані питання фізіології – 10 

15.  

 

 

 

 

 

 

Наукова активність викладача (номер пункту з назвою 

пункту), згідно п. 30 «Види і результати професійної 

діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується 

до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності» 

Положення про ліцензійні умови провадження 

освітньої діяльності в редакції постанови КМУ від 10 

травня 2018 року № 347 

30.2, 30.3, 30.4, 30.8, 30.10, 30.11, 30.12, 30.13, 30.15, 30.16, 30.17, 30.18 

 

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність 

наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 

виконання держбюджетних наукових тем, участь у 

грантових проектах, міжнародне співробітництво та 

проекти, практична діяльність тощо).  

1. Експерт Національного фонду досліджень України, з 2020 року 

2. Відповідальний виконавець теми «Низькотемпературне консервування 

стовбурових клітин у складі тривимірних структур» Держреєстрація № 2.2.6.112  

(2017-2021 рр.). 

3. Відповідальний виконавець теми «Вивчення дії біорегуляторів стовбурових 

та прогеніторних клітин на розвиток ішемічно-реперфузійних пошкоджень 

печінки». Держреєстрація № 2.2.6.114  (2017-2021 рр.). 

17. Рівень готовності до подання на захист 

(готова теоретична частина, готова практична частина, 

на стадії оформлення, підготовка до подання, подано 

до спеціалізованої вченої ради тощо) (для аспірантів 4 

курсу) 

 

Готова практична частина 

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників ЗВО, 

які мають за науковим напрямком здобувача (темою) 2 

 



– 3 публікації у фахових виданнях України + не менше 

однієї статті у виданнях баз Scopus, WoS (для 

аспірантів 4 курсу) 

* У додатках А, Б і В до даної таблиці відповідності подаються наукові праці (чи тези) списком у хронологічному порядку, 

починаючи з останніх, список має містити роботи у рамках напряму дисертації аспіранта (докторанта), перевага надається 

публікаціям за останні 5 років. 

 

Дата заповнення:     18.01.2021   Науковий керівник _____________  Олександр Сукач 



Додаток А 

1. Sukach O.M., Shevchenko M. V.  Three-dimensional cell cultivation systems. Biopolym. Cell. 2020; 36(3):182-196. 

2. Zolotko K., Sukach O., Kompaniets A., Piriatinska N. Impact of Combined Administration of Cryopreserved Mesenchimal Stem Cells and Neural Cell 

Aggregates on Recovery of Motor Activity in Rats with Intracerebral Hemorrhage. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 2020; 30(2):169–177. 

3. Личко В.С., Малахов В.О., Сукач О.М.  Вплив кріоконсервованої сироватки кордової крові на репаративні процеси у тканині мозку щурів із 

гострою фокальною церебральною ішемією. Проблеми кріобіології і кріомедицини.  2019; 29 (3):277–290. 

4. Золотько К.Н.,  Сукач   А.Н., Компаниец А. М. Динамика поведенческих тестов у крыс с интрацеребральным кровоизлиянием после введения 

криоконсервированных нейральных клеток. Вестник проблем биологии и медицины. 2019; 152  (3): 108-112 
5. Золотько К.М., Сукач А.Н. Исследование терапевтического потенциала криоконсервированных нейральных клеток новорожденных крыс на 

модели интрацеребрального кровоизлияния у крыс. Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2018. Т.28, №1–  С.54-58. 
6. Bozhok G.A., Sidorenko O.S., Plaksina E.M., Gurina T.M., Sukach A.N., Kholodnyy V.S., Ustichenko V.D., Bilyavskaya S.B., Bondarenko 

T.P., Legach E.I. Neural differentiation potential of sympathoadrenal progenitors derived from fresh and cryopreserved neonatal porcine adrenal 

glands. Cryobiology. – 2016. –  V.73, N 2 . – P. 152-161. 

7. Шевченко М.В., Сукач А.Н. Влияние экстрактов головного мозга и печени на эффективность гипотермического хранения 

изолированных нервных клеток новорожденных крыс. Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2015. – Т. 25, № 1.С. 13 -23. 

Додаток Б 

1. Sukach O.M., Shevchenko M. V.  Three-dimensional cell cultivation systems. Biopolym. Cell. 2020; 36(3):182-196. 

2. Золотько К.Н. , Сукач А.Н. Исследование эффективности трансплантации криоконсервированных агрегатов нейральных клеток 

совместно с мезенхимальными стволовыми клетками для лечения интрацеребрального кровоизлияния у крыс. Морфология – 2018. – Т. 12, 

№ 3. – С. 79-84. 

3. Сукач А. Н., Лебединский А. С., Оченашко О. В., Петренко А. Ю. Трансплантация криоконсервированных нейральных клеток 

плодов крыс в составе суспензии и многоклеточных агрегатов крысам с повреждением спинного мозга. Клеточная и органная 

трансплантология – 2016. – Т. 4, № 1. – С. 14-21. 

4. Петренко А.Ю., Петренко Ю.А., Сукач А.Н., Волкова Н.А., Скоробогатова Н.Г.,  Тарасов А.И., Труфанова Н.А., Мазур С.П. 

Криоконсервирование стволовых/прогениторных клеток фетальных тканей.  В монографии «Актуальные проблемы криобиологии и 

криомедицины.» Под редакцией А.Н.Гольцева. Харьков, 2012. С. 295-336 
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Додаток В 

1. Всеволодська С.О. Сукач О.М.  Особливості формування сфероїдів клітинами мозку плодів щурів. Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії:» (2 жовтня 2020 р., м. Харків,). С. 12. 

2. Золотько К.Н., Сукач   А.Н. Исследование эффективности применения трехмерных агрегатов нейральных клеток на улучшение 

двигательной активности крыс после интрацеребрального кровоизлияния.Матеріали XX-го з’їзду Українського фізіологічного товариства ім. 

П.Г. Костюка з міжнародною участю // Фізіологічний журнал Т. – 65, № 3. –  2019 Додаток. – С. 44-45 

3. Всеволодська С.О., Сукач О.М., Оченашко О.В. Формування та характеристика сфероїдів нейральних клітин плодів щурів.Матеріали 

XX-го з’їзду Українського фізіологічного товариства ім.П.Г. Костюка з міжнародною участю // Фізіологічний журнал Т. – 65, № 3. –  2019 

Додаток. – С. 11. 

4. Всеволодська С.О., Сукач О.М. Сфероїди ембріональних та ранніх постнатальних нейральних клітин як модель мозку, що розвивається. 

Матеріали міжвузівської  науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Фізіологічні та біохімічні 

механізми розвитку і корекції патологічних станів»(5-6 квітня 2019 р., м. Харків). С. 33. 

5. Всеволодська С.О.,  Сукач О.М. Формування тривимірних багатоклітинних структур нейральними клітинами новонароджених щурів. 

Матеріали  II міжнародної конференції молодих учених «Харківський природничий форум»(19-20 квітня 2019 р., м. Харків). С. 21. 

6. Золотько К.М., Сукач О.М., Оченашко О.В. Эффект применения криоконсервированных нейральных клеток плодов крыс на модели 

интрацеребрального кровоизлияния. Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2018. Т.28, №2. C. 175. 

7. Топорін І.В., Оченашко О.В., Сукач О.М.Утворення агрегатів з суспензії клітин новонароджених щурів при різних умовах 

культивування.Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. «Фундаментальні та прикладні 

дослідження в біології та екології» (7-8 листопада 2018. р., м. Вінниця). С. 128-130. 

8. Шевченко М.В., Сукач А.Н.Гипотермическое хранение нервных клеток новорожденных крыс в составе агрегатов. Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Фундаментальные и прикладные аспекты биотехнологии».  Россия, Иркутск, 

25 – 27 июня 2015 г. С. 279-286. 
 



Дані про відповідність наукових інтересів керівника науковому напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

ПІБ наукового керівника Комісової Тетяни Євгенівни 

ПІБ аспіранта (докторанта) Голєва Ганна Юріївна aspirantura-2010@hnpu.edu.ua 

 

№ 

п/п 

Показник Дані про керівника 

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Комісова  Тетяна Євгенівна, професор кафедри анатомії і фізіології людини 

імені д.м.н., проф.. Я.Р.Синельникова , к.б.н., доцент 

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Голєва Ганна Юріївна 

3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2020 р. Наказ №31–А від 14.09.2020 р. 

4. Курс навчання Перший 

5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та дата 

протоколу її затвердження 
«Експериментальне обґрунтування дії композиційного засобу 

природного походження «самірін» на тиреоїдну та імунну системи  та 

ключові метаболічні показники у щурів на моделі аутоімунного 

ураження щитоподібної залози»  
Ухвалено Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Протокол № 6 від 

12.10.2020 р. 

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 

(найменування закладу, рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація, номер диплому та дата видачі) 

Харківський державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди. 1986. 

Диплом 

НВ № 794408 (01 липня, 1986).  Спеціальність - біологія і хімія. 

Кваліфікація – учитель біології і хімії середньої школи 

 

  
7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і найменування 

наукової спеціальності, тема дисертації, номер атестату і 

дата видачі 

Кандидат біологічних наук. Наукова спеціальність 03.00.13 – фізіологія 

людини і тварин. Диплом КН №  005825 ( 03 червня 1994 року)  Тема 

дисертації: «Вплив фізичних навантажень різної інтенсивності на функцію 

молочних залоз» 

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і найменування 

наукової спеціальності, тема дисертації, номер атестату і 

дата видачі 
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9.  Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, 

номер диплома і дата видачі 

Доцент кафедри біології.  Атестат Ц АЕ № 001033 (1998 р.) 

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 

WebofScience за напрямом дисертації (додаток А*). 

Додаток А* надається 

11. Фахові наукові публікації керівника (статті, монографії, 

посібники), що відповідають науковому напряму дисертації 

аспіранта (докторанта) у хронологічному порядку, 

починаючи з останніх (додаток Б*). 

Додаток Б* надається 

12. Участь керівника у конференціях, виступи та опубліковані 

тези, з авторською тематикою в рамках наукового напряму 

аспіранта (докторанта) у хронологічному порядку, 

починаючи з останніх (додаток В*).  

Додаток В* надається 

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в рамках 

наукового напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

(найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі) 

Поморська академія, Інститут біології та охорони довкілля (м. 

Слупськ, Польща) стажування за темою «Морфо-функціональна організація 

органів людини під впливом зовнішніх факторів» (сертифікат від 17.12. 

2018). Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 

стажування на кафедрі фізіології людини і тварин біологічного факультету 

(свідоцтво № 394 від 29.05.2020) 

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за 

викладачем (з кількістю лекційних годин). 

1. Ендокринологія (16) 

15.  

 

 

 

 

 

 

Наукова активність викладача (номер пункту з назвою 

пункту), згідно п. 30 «Види і результати професійної 

діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до 

визнання кваліфікації, відповідної спеціальності» 

Положення про ліцензійні умови провадження освітньої 

діяльності в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 

року № 347 

30.1, 30.2, 30.4, 30.9, 30.10, 30.11, 30.13, 30.17 

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність 

наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 

виконання держбюджетних наукових тем, участь у 

грантових проектах, міжнародне співробітництво та 

проекти, практична діяльність тощо).  

— 

17. Рівень готовності до подання на захист - 



(готова теоретична частина, готова практична частина, на 

стадії оформлення, підготовка до подання, подано до 

спеціалізованої вченої ради тощо) (для аспірантів 4 курсу) 

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників ЗВО, які 

мають за науковим напрямком здобувача (темою) 2 – 3 

публікації у фахових виданнях України + не менше однієї 

статті у виданнях баз Scopus, WoS(для аспірантів 4 курсу) 

Харченко Л. П., Бачинська Я.О. 

 

*У додатках А, Б і В до даної таблиці відповідності подаються наукові праці (чи тези) списком у хронологічному порядку, починаючи з 

останніх, список має містити роботи у рамках напряму дисертації аспіранта (докторанта), перевага надається публікаціям за останні 5 років. 

 

Дата заповнення _____________________    Науковий керівник _______________________________ 



Додаток А 

 

1. Антіпова Р.В., Комісова Т.Є., Величко Н.Ф., Сак А.Є. Гормональні та репродуктивні розлади у самців щурів внаслідок надмірного 

споживання рафінованої соняшникової олії / Проблеми ендокринології № 3, 2020, С. 98-102  
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1. Р. В. Антіпова, Т. Є. Комісова, А. Є. Сак Особливості поведінкових реакцій самців щурів у тесті «відкрите поле» при алімінтарному 

надходженні жирів різного походження Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія, том 22, № 1, 2020, С. 8- 20 
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3. Вікторія Ткаченко, Тетяна Комісова Віддалені наслідки пасивного куріння батьків на морфофункціональний стан тимуса в їхніх 

нащадків / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки, 2019, 3 (387), С. 148-

153. https://doi.org/10.29038/2617-4723-2019-387-148-153 

4. Антіпова Р. В., Комісова Т. Є., Смолєнко Н. П., Сак А. Є. Дослідження статевої поведінки у самців щурів після тривалого споживання 

жирів різного походження /  Український журнал медицини, біології та спорту. - 2019. - Т. 4, № 5. - С. 319-324. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmbs_2019_4_5_52 

5. Tkachenko V. M., Komisova T. E. Long-Term Effects of Parents’ Passive Smoking on the Morphofunctional Status of Adrenal Glands and 

Thymus in their Descendants Український журнал медицини, біології та спорту. - 2019. - Т. 4, № 5. - С. 345-352.  

 http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmbs_2019_4_5_56 

6. Ткаченко В.М., Комісова Т.Є., Морфофункціональний стан надниркових залоз нащадків щурів, виношених в умовах батьківського 

паління, яким була на несена механічна рана Біологія та валеологія. - 2016. - Вип. 18. - С. 82-90  http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_bio_2016_18_11 

7. А.В. Мамотенко, Т.Є. Комісова Вплив світлового режиму на естральний цикл самиць щурів   Біологія та валеологія. - 2016. - Вип. 18. - С. 

57-61.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_bio_2016_18_8  

8. Антіпова, Р. В., Комісова, Т. Є., Сак, А. Є., Антипова Ризик виникнення порушення здоров'я людини при споживанні пальмової олії. 

Український журнал медицини, біології та спорту – Том 3, № 6 (15), С. 275-278. 

9. Комисова Т.Е., Тананакина Т.П., Паринов Р.А., Степченков Р.П., Лысенко Е.А. Эстральный цикл самок крыс при экспериментальном 

субклиническом гипотиреозе /Актуальные вопросы экспериментальной и клинической медицины. Белоруско-Украинский сборник научных работ, 

Гродно, ГрГМУ, 2014, С.82 – 87. 
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Додаток В 

 

1. Т.Є. Комісова, Т.П. Тананакіна, Р.А. Парінов, Р.П. Степченков, О.А. Лисенко Оцінка естральних циклів у щурів після моделювання 

операційним методом гіпотиреозного стану/ Матеріали XIX-го з’їзду Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка з міжнародною 

участю, присвяченого 90-річчю від дня народження академіка П.Г.Костюка , Фізіологічний журнал т. 60, № 3, 2014, С. 137. 

2. Комісова Т.Є., Тананакіна Т.П.,Парінов Р.А Особливості моделювання помірно вираженого гіпотиріозу у самиць щурів для вивчення його 

наслідків для нащадків Матеріали ХІІ з’їзду ВУЛТ,м. Київ,5-7 вересня 2013. – С. 301 

 



Дані про відповідність наукових інтересів керівника науковому напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

ПІБ наукового керівника:  Чаплигіна Анжела Борисівна  

ПІБ аспіранта (докторанта) : Дементєєва Яна Юріївна 

№ 

п/п 

Показник Дані про керівника 

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри 

зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Дементєєва Яна Юріївна 

3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2019р. Наказ №  58–А від 13.09 2019 р. 

4. Курс навчання Другий 

5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження 

Орнітофауна як структурно-функціональний елемент полігонів та звалищ твердих 

побутових відходів у Харківській області 

Ухвалено Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Протокол № 7 від 28.10.2019 р. 

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 

(найменування закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата 

видачі) 

Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди, 1992,  

Спеціальність: біологія і хімія 

Кваліфікація: 

учитель біології та хімії 

Диплом з відзнакою  

КВ № 800800 

7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Кандидат  біологічних наук,  спеціальність 03.00.16 – екологія. 

Тема дисертації: «Біогеоценотичні та популяційні адаптації птахів в трансформованих 

ландшафтах Північно-Східної України (на прикладі роду Turdus)»,   

ДК №003680 (17.06.1999 р.) 

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Доктор біологічних наук, спеціальність 03.00.16 – екологія  

Тема дисертації: «Дендрофільні горобцеподібні (Рasseriformes) як структурно-

функціональний елемент антропогенно трансформованих лісових біогеоценозів 

Північно-Східної України» 

ДД № 007929 (2018р.) 

9.  Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, номер диплома і дата видачі 

Доцент кафедри зоології  02ДЦ №001566 (2004 р) 

Професор кафедри зоології АП 002265 (2020) 

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 

Web of Science за напрямом дисертації (додаток А*). 

Додаток А* надається 

11. Фахові наукові публікації керівника (статті, Додаток Б* надається 



монографії, посібники), що відповідають науковому 

напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток Б*). 

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 

опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках 

наукового напряму аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток В*). 

Додаток В* надається 

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 

рамках наукового напряму дисертації аспіранта 

(докторанта) (найменування закладу, вид документа, 

тема, дата видачі) 

1. Захист докторської дисертації Н-з від 18.12.18р. № 1411 

2. Лодзинський технічний університет (м. Лодзь, Польща) екологічний факультет  

Тема: «Моніторинг навколишнього середовища»  Сертифікат 15.07.2019р 

. 

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 

за викладачем (з кількістю лекційних годин). 

Охорона природи та заповідна справа – 10    

Екологія тварин – 6  

Екосистемологія та радіобіологія – 10  

Біосферологія, основи природокористування та екологічної освіти – 20  

Біосферологія та біоіндикація довкілля – 12 

Орнітологія з основами екології птахів – 16 

Загальна орнітологія та систематика -16 

15.  

 

 

 

 

 

 

Наукова активність викладача (номер пункту з 

назвою пункту), згідно п. 30 «Види і результати 

професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності» Положення про ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності в редакції 

постанови КМУ від 10 травня 2018 року № 347 

30.1 

30.2 

30.4 

30.8 

30.9 

30.10 

30.11 

3014 

3015 

30.16 

30.17  

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність 

наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 

виконання держбюджетних наукових тем, участь у 

грантових проектах, міжнародне співробітництво та 

проекти, практична діяльність тощо).  

Організатор та керівник Всеукраїнських орнітологічних експедицій з дослідження 

птахів 



17. Рівень готовності до подання на захист 

(готова теоретична частина, готова практична 

частина, на стадії оформлення, підготовка до 

подання, подано до спеціалізованої вченої ради 

тощо) (для аспірантів 4 курсу) 

 

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників 

ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача 

(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях 

України + не менше однієї статті у виданнях баз 

Scopus, WoS (для аспірантів 4 курсу) 

 

* У додатках А, Б і В до даної таблиці відповідності подаються наукові праці (чи тези) списком у хронологічному порядку, починаючи з 

останніх, список має містити роботи у рамках напряму дисертації аспіранта (докторанта), перевага надається публікаціям за останні 5 років. 

 

Дата заповнення _21.01.2021    Науковий керівник _Анжела ЧАПЛИГІНА



Додаток А 

 

1. Chaplygina A., Pakhomov O. Trophic links of the blackbird (Turdus merula Linnaeus, 1758) in transformed forest ecosystems of north-

eastern Ukraine. Ekológia (Bratislava) 2020 (4). P. 333-342 

2. Chaplygina A.B., Pakhomov O.Y., Brygadyrenko V.V. Trophic links of the song thrush (Turdus philomelos) in transformed forest 

ecosystems of North-Eastern Ukraine. Biosystems Diversity. 2019. 27 (1) P. 51-55. DOI: https://doi.org/10.15421/011908  

3. Drahulian M, Chaplygina A., Savynska N, Kostenko S, Ostrovsky P, Gusar K The physiological and genetic differences between 

flycatchers (Ficedula albicollis vs. Ficedula hypoleuca) Folia Oecologica 45 (2), 2018. P. 111-119. DOI: https://doi.org/10.2478/foecol-

2018-0012  

4. Chaplyhina A.B., Yuzyk D.I. The analysis of heavy metal concentrations in eggs of collared flycatchers (Ficedula albicollis) and tits, Parus 

major, Parus caeruleus (Passeriformes, Paridae), in different areas of north-eastern Ukraine. Vestnik Zoologii, 2016. № 50, vol. 3. P. 259–

266. DOI: 10.1515/vzoo-2016-0030  

5. Чаплыгина А.Б., Шупова Т.В., Надточий А.С. Орнитофауна национального природного парка «Гомольшанские леса». Вісник 

Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія, 2016. Т. 24, вип. 1. С. 124–133.  DOI: 10.15421/011615  

 



Додаток Б 

1. Dementieieva Ya Yu, Aseeva S V, Andrusenko L Yu, Chaplygina A B. Analysis of solid waste landfills vegetation cover of Kharkiv region. Studia 

Biologica. 2020, 14 (4) P. 23-34. 

2. Drahulian M.V., Chaplygina A.B., Kostenko S.O., Savynska N.O., Sopot V.V.Grishenko Yu.V. Необходимость разработки нового метода взятия 

гематологического материала у птиц для мониторинга зоонозов Журнал національної академії медичних наук України.. 2018. 

С.112.DOI:10.13140/RG.2.2.26470.32327 

3. Drahulian M.V., Chaplygina A.B., Savynska N.O., Kostenko S.O., Buchek P. Clinical blood analysis of the great tit Parus major ScienceRise – 2018 

(Т.3) – С. 11-14. DOI: 10.15587/2313-8416.2018.127387 

4. Шупова Т.В., Чаплыгина А.Б. Орнитофауна заказника общегосударственного значения «Лучковский». Вісн. Харківського нац. ун-ту імені 

В.Н. Каразіна. Серія «Біологія». 2016. № 26. С. 148–156. URI: file:///C:/Users/Admin/Downloads/6509-

%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-13125-1-10-20161016.pdf 

5. Результаты инвентаризации мигрирующих птиц на острове Джарылгач в августе 2015 года / Руденко А.Г. Чаплыгина А.Б. и др. Бранта: сб. 

науч. тр. Азово-Черноморской орнитологической станции. 2016. Вып. 19. С. 99–111. URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151982 
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Додаток В 

1. Юзик Д., Чаплигіна А.,Чебітько О. Основні фактори загибелі кладок і пташенят синиці великої (Parus major L., 1758) та особливості 

міжвидової конкуренції в умовах північно-східної частини України тези Міжнародна науково-практична конференція 

«Функціонування природоохоронних територій в сучасних умовах» присвячена 30-й річниці НПП «Синевир», 18-20 вересня 2019р. 

2019. С.199-201. 

2. Чаплигіна А., Надточій Г., Литвиненко С., та інші. Дослідження орнітофауни острова Джарилгач Міжнародна зоологічна 

конференція «Фауна України на межі ХХ-ХХІ ст. Стан біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», присвячена 220 

річниці від дня народження О. Завадського (12-15 вересня 2019 р., Львів-Шацьк), 2019. С.179-181. 

3. Юзик Д.І., Чаплигіна А.Б. Міжрічна заселеність штучних гніздівель у Гетьманському національному природному парку VІІІ 

Міжнародної наукової "Актуальні проблеми дослідження довкілля", присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного 

природного парку. 2019. С. 127-130. 

4. Чаплигіна А.Б., Юзик Д.І. Топічні та фабричні зв’язки горихвістки звичайної (Phoenicurus phoenicurus L.) в умовах середньо 

трансформованих територій Гетьманського НПП ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Проблеми екології та еволюції екосистем в 

умовах трансформованого середовища" (м. Чернігів, 11-12 жовтня 2018 р.). 2018. С. 136-141. 

5. Юзик Д.І., Чаплигіна А.Б. Успішність розмноження синиці блакитної (Cyanistes caeruleus) в лісових екосистемах північно-східної 

частини України.Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні. 2 (16). С. 233-236 

 

 

 



Дані про відповідність наукових інтересів керівника науковому напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

ПІБ наукового керівника:  Пучков Олександр Васильович  

ПІБ аспіранта (докторанта) : Кардаш Евгенія Сергіївна 

№ 

п/п 

Показник Дані про керівника 

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Пучков Олександр Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач 

лабораторії наукових фондових колекцій Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена 

НАН України 

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Кардаш Евгенія Сергіївна 

3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2017р. Наказ № 35–А  від 14.09 2017 р 

4. Курс навчання четвертий 

5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження 

«Видовий склад та екологія комах-філофагів листяних порід урбоценозів м. Харкова» 

Протокол № 7 від 31.10.2017 р. 

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 

(найменування закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата 

видачі) 

Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія 

Спеціальність «Захист рослин». Кваліфікація: вчений агроном.  

Диплом Б-1 727231 виданий 25.04.1977 р. 

7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Кандидат біологічних наук, спеціальність 03.00.09 – ентомологія. 

 БД №016101 (07.05.1986) 

 

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Доктор біологічних наук, спеціальність 03.00.08 – Зоологія  

Тема дисертації: «Личинки жуків-стрибунів (Coleoptera, Cicindelidae» світової фауни 

та загальний огляд підтриби Cіcіndelina Палеарктики 

ДД № 003750 (2004 р.); 

9.  Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, номер диплома і дата видачі 

Старший науковий співробітник зі спеціальності ентомологія АС № 001939 

(04.07.2001) Професор зі спеціальності 091 Біологія АП № 000499 (2018 р.) 

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 

Web of Science за напрямом дисертації (додаток А*). 

Додаток А* надається 

11. Фахові наукові публікації керівника (статті, 

монографії, посібники), що відповідають науковому 

напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 

Додаток Б* надається 



хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток Б*). 

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 

опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках 

наукового напряму аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток В*). 

Додаток В* надається 

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 

рамках наукового напряму дисертації аспіранта 

(докторанта) (найменування закладу, вид документа, 

тема, дата видачі) 

1. Інститут Біології та охорони навколишнього середовища Поморської 

академії в Слупську (Польща), викладацьке стажування (професор за запрошенням) на 

кафедрі зоології та фізіології тварин з дисциплін: “Загальна ентомологія” Сертифікат 

від 16.12. 2017. 
 

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 

за викладачем (з кількістю лекційних годин). 

 

15.  

 

 

 

 

 

 

Наукова активність викладача (номер пункту з 

назвою пункту), згідно п. 30 «Види і результати 

професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності» Положення про ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності в редакції 

постанови КМУ від 10 травня 2018 року № 347 

30.1; 30.2; 30.3; 30.4; 30.8; 30.10; 30.11; 30.16; 30.17.  

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність 

наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 

виконання держбюджетних наукових тем, участь у 

грантових проектах, міжнародне співробітництво та 

проекти, практична діяльність тощо).  

 

17. Рівень готовності до подання на захист 

(готова теоретична частина, готова практична 

частина, на стадії оформлення, підготовка до 

подання, подано до спеціалізованої вченої ради 

тощо) (для аспірантів 4 курсу) 

Готова теоретична та практична частина 

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників 

ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача 

(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях 

Маркіна Т.Ю., доктор біологічних наук, професор, прфесор кафедри зоології. 

Бачинська Я.О., кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри 

зоології  



України + не менше однієї статті у виданнях баз 

Scopus, WoS (для аспірантів 4 курсу) 

* У додатках А, Б і В до даної таблиці відповідності подаються наукові праці (чи тези) списком у хронологічному порядку, починаючи з 

останніх, список має містити роботи у рамках напряму дисертації аспіранта (докторанта), перевага надається публікаціям за останні 5 років. 

  



Додаток А 

1. Putchkov A.V., Markina. T. Yu. The description of the tiger beetle larvae of Cosmodelaaurulenta (Fabricius, 1801) (Coleoptera, Cicindelidae) 

Zootaxa.2020. 4859 (4): Р.537–544. doi.org/10.11646/zootaxa.4859. 

2. Fedyay, I. A., Markina, T. Y., & Putchkov, A. V. Ecological and faunistic survey of the true bugs of the infraorder Pentatomomorpha (Hemiptera) in the 

urban cenoses of Kharkiv City (Ukraine). Biosystems Diversity, 2018, 26(4). P. 8–13.doi:10.15421/011840 

3. Aleksandr V. Putchkov, A.V. & Markina, T.Yu. 2018. Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 1812) (Coleoptera, Carabidae, Nebriini) – 

groundbeetlenewtoNorway. Norwegian Journal of Entomology 65, 91–93. 
4. Putchkov A.V., SchüleP. & Markina T. Yu. Description of the larval stages of two species of Dromica, subgenus Pseudodromica (Coleoptera, Carabidae, 

Cicindelinae). Entomologische Blätter und Coleoptera, 2018,114. 
5. Putchkov, O. V., Markina, T. Y., & Komaromi, N. (2017). Ecologo-faunistic review of lamellicorn beetles (Coleoptera,Scarabaeoidea) of urbocenosis of 

Kharkov city (Ukraine). Biosystems Diversity, 25(4), 263–267. doi:10.15421/011740 
 



Додаток Б 

1. Комароми Н.А., Пучков А.В., Назаренко В.Ю. Особенности сезонных изменений таксономической структуры и численности жуков-

долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) герпетобия урбоценозов г. Харькова (Украина). Український ент. журнал, 2019, 16 (1). С. 25–35. 

https://doi.org/10.15421/281905 

2. Комароми Н.А., Николенко Н.Ю., Пучков А.В. Фаунистический состав жесткорылых (Insecta: Coleoptera) герпетобия урбоценозов г. Харькова 

(Украина). Український ентомологічний журнал. 2018, 2 (15), C. 3–21. 

3. Пучков А.В. Жужелицы рода Acupalpus Latr. (Сoleoptera, Сarabidae) фауни України. Український ентомол. журнал. 2017. 12(1). С. 35–45.  

4. Пучков А.В., Николенко Н.Ю., Гаркуша И.А. Эколого-фаунистический обзор жужелиц трибы Pterostichini (Coleoptera, Carabidae) парковых 

урбоценозов Северной и Восточной Украины. Біологія та валеологія. 2017. 19. С. 88–94. DOI. org/10.5281/zenodo.1108520. 

5 Пучков А.В., Маркина Т.Ю.,Скавыш М.Ю. Предварительный обзор герпетобионтных жуков (Coleoptera) парковых насаждений г. Харькова 

(Украина) // Український ентомологічний журнал. 2016. №1-2(11). С. 69–76. 
 

https://doi.org/10.15421/281905


Додаток В 

1. Назаренко В., Пучков О., Комаромі Н. Деякі особливості сезонних змін куркуліоноїдних жуків (COLEOPTERA, CURCULIONOIDEA) 

герпетобію урбоценозів м. Харкова Міжнародна зоологічна конференція «Фауна України на межі XX–XXI ст. Стан і біорізноманіття екосистем 

природоохоронних територій», присвяченої 220 річниці від дня народження О. Завадського, [12–15 вересня 2019] : зб. мат. – Львів : СПОЛОМ, 

2019. С. 128 

2. Пучков А.В., Маркина Т.Ю. Некоторые особенности карабидофауны (Coleoptera, Carabidae) отдельных заповедных территорий Крыма. 

Итоги и перспективы развития энтомологии в Восточной Европе. Сборник статей III Международной научно-практической конференции, 

посвященной памяти Вадима Анатольевича Цинкевича (1971–2018), Минск, 2019. С. 295–298.   

3. Назаренко В.Ю., Пучков А.В., Комароми Н.А. Обзор жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) герпетобия урбоценозов г. Харькова. 

Тезисы докл. ІХ съезда Украинского энтомологического общества, Харьков, 2018. С. 85–86. 

4. Пучков А.В. Жужелицы трибы Sphodrini (Coleoptera, Carabidae) фауны Украины. Тезисы докл. ІХ съезда Украинского энтомологического 

общества, Харьков, 2018. С. 102–103. 

5. Пучков А.В., Бригадиренко В.В., Николенко Н.Ю. Жужелицы трибы Carabini (Coleoptera, Carabidae) в основных мегаполисах Украины. 

Тезисы докл. ІХ съезда Украинского энтомологического общества, Харьков, 2018. С. 103–104. 

6. Пучков А.В., Комароми Н.А., Гаркуша И.А. Общий фаунистический обзор жуков-стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) урбоценозов г. 

Харькова. Тезисы докл. ІХ съезда Украинского энтомологического общества, Харьков, 2018. С. 104–105. 

 

 

 

 

 

 

 



Дані про відповідність наукових інтересів керівника науковому напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

ПІБ наукового керівника:  Коц Сюзанна Миколаївна  

ПІБ аспіранта (докторанта): Коваленко Поліна Григорівна  

№ 

п/п 

Показник Дані про керівника 

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Коц Сюзанна Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії та 

фізіології людини імені д.м.н., професора Я.Р. Синельникова Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Коваленко Поліна Григорівна 

3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2018 р.Наказ № 44 -А від 14.09.2018 р. 

4. Курс навчання Третій 

5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження 

«Особливості імунного стану організму жителів міста Кропивницький в умовах дії 

низькоінтенсивної постійної природньої радіації». 

Ухвалено Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Протокол № 7 від 25.10.2018 р. 

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 

(найменування закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата 

видачі) 

Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 

Рік закінчення: 1998  

Спеціальність: біологія і хімія 

Кваліфікація: учитель біології та хімії 

Диплом з відзнакою: ХА № 10058551 
7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Кандидат  біологічних наук, спеціальність 03.00.08 – зоологія тварин 

Тема дисертації: «Морфофункціональна характеристика травної системи птахів 

родини чаплевих Ardeidae»,   

Диплом: ДК № 065690  (26.01.2011 р.) 

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

 

9.  Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, номер диплома і дата видачі 

Доцент кафедри анатомії та фізіології людини  12ДЦ №029632 (23.12.2011 р.) 

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 

Web of Science за напрямом дисертації (додаток А*). 

- 

11. Фахові наукові публікації керівника (статті, 

монографії, посібники), що відповідають науковому 

напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 

Додаток Б* надається 



хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток Б*). 

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 

опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках 

наукового напряму аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток В*). 

Додаток В* надається 

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 

рамках наукового напряму дисертації аспіранта 

(докторанта) (найменування закладу, вид документа, 

тема, дата видачі) 

1. 2019 р., ХНУ імені В.Н. Каразіна,  кафедра  фізіології людини  

(Реєстраційний № 015 від 15.04.2019 р.) 

2. 2020 р., ХНУ імені В.Н. Каразіна, кафедра гігієни та соціальної медицини 

      (Реєстраційний № 380 від 15.05.2020 р.) 

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 

за викладачем (з кількістю лекційних годин). 

Основи медичних знань, педіатрії, гігієни та охорона здоров’я – 28    

Основи медичних знань – 20  

Основи медичних знань та технології здоров’язбереження - 30  

Основи медичних знань, гігієна, допомога у небезпечних ситуаціях - 18 

Фізіологія ВНД – 6  

Вікова фізіологія  та фізіологія ВНД – 20  

Вікова анатомія та фізіологія – 16 

Біохімія – 24 

15.  

 

 

 

 

 

 

Наукова активність викладача (номер пункту з 

назвою пункту), згідно п. 30 «Види і результати 

професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності» Положення про ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності в редакції 

постанови КМУ від 10 травня 2018 року № 347 

30.2 

30.3 

30.9 

30.13  

30.15 

30.17 

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність 

наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 

виконання держбюджетних наукових тем, участь у 

грантових проектах, міжнародне співробітництво та 

проекти, практична діяльність тощо).  

 

17. Рівень готовності до подання на захист 

(готова теоретична частина, готова практична 

частина, на стадії оформлення, підготовка до 

подання, подано до спеціалізованої вченої ради 

 



тощо) (для аспірантів 4 курсу) 

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників 

ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача 

(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях 

України + не менше однієї статті у виданнях баз 

Scopus, WoS (для аспірантів 4 курсу) 

 

* У додатках А, Б і В до даної таблиці відповідності подаються наукові праці (чи тези) списком у хронологічному порядку, починаючи з 

останніх, список має містити роботи у рамках напряму дисертації аспіранта (докторанта), перевага надається публікаціям за останні 5 років. 

 

Дата заповнення _____________________    Науковий керівник _______________________________ 

 

Додаток Б 

 

1. Коц С.М., Коц В.П. Дослідження функціонального стану  серцево-судинної системи дітей  шкільного віку //Альманах науки: Науковий 

журнал № 11/1 (32). 2019 – С.4-13. 

2. Коц С.М., Коц В.П. Стан адаптаційних систем організму дітей  шкільного віку. // Альманах науки. - № 4 (37) (квітень).-  2020. - С.4-8. 

3. Коц С.М. Коц В.П. Вікова фізіологія та вища нервова діяльність. Навчальний посібник. Харків. 2019. – 288 с. 

4. Коц С.М. Коц В.П. Основи медичних знань. Навчальний посібник. Харків. 2020. – 308 с. 

Додаток В 

 

1. Коваленко П.Г., Слюсарєв О.А., Суховрська Л.П., Коц С.М. Демографічна ситуація та аналіз статистичних даних онкологічної служби у 

Кіровоградській області.  The 16th International conference “Science and society” (December 27, 2019) Accent Graphics Communications & Publishing, 

Hamilton, Canada. 2019. - С. 102-110. 

2. Коц С.М., Коц В.П., Заскалько О. С Дослідження впливу ароматичних сполук на рівень гемоглобіну та еритроцитів. Фізіологічні та 

біохімічні механізми розвитку і корекції патологічних станів: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів з міжнар. участю 

(м. Харків, 5-6 квіт. 2019 р.) / редкол.: А. Л. Загайко, Д. І. Маракушин, В. М. Кравченко та ін. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 59-60. 

3. Коц С.М., Коц В.П., Пономарьова К. В. Ефект впливу адаптогенів на рівень гемоглобіну та еритроцитів. Фізіологічні та біохімічні 

механізми розвитку і корекції патологічних станів: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів з міжнар. участю (м. Харків, 

5-6 квіт. 2019 р.) / редкол.: А. Л. Загайко, Д. І. Маракушин, В. М. Кравченко та ін. – Х. : НФаУ, 2019. – С. 58-59. 
4. Коц С.М., Коц В.П., Коваленко П.Г. Влияние малых доз радиации. і міжнародна конференція «problems and innovations in science», 4-5 

травня 2020 р. - Великобританія,  Лондон, 2020. – С. 256-261. 

 



Дані про відповідність наукових інтересів керівника науковому напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

ПІБ наукового керівника:  Пучков Олександр Васильович  

ПІБ аспіранта (докторанта) : Комаромі Наталя Анатоліївна 

№ 

п/п 

Показник Дані про керівника 

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Пучков Олександр Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач 

лабораторії наукових фондових колекцій Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена 

НАН України 

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Комаромі Наталя Анатоліївна 

3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2016р. Наказ № 63–А від 13.09 2016 р 

4. Курс навчання  

5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження 

«Жуки підряду Polyphaga (Coleoptera) герпетобію урбоценозів м. Харкова»  

протокол №10 від 16 грудня 2016 року; протокол №2 від 27 квітня 2020 року 

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 

(найменування закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата 

видачі) 

Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія 

Спеціальність «Захист рослин». Кваліфікація: вчений агроном.  

Диплом Б-1 727231 виданий 25.04.1977 р. 

7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Кандидат біологічних наук, спеціальність 03.00.09 – ентомологія. БД №016101 

(07.05.1986) 

 

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Доктор біологічних наук, спеціальність 03.00.08 – Зоологія  

Тема дисертації: «Личинки жуків-стрибунів (Coleoptera, Cicindelidae» світової фауни 

та загальний огляд підтриби Cіcіndelina Палеарктики 

ДД № 003750 (2004 р.); 

9.  Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, номер диплома і дата видачі 

Старший науковий співробітник зі спеціальності ентомологія АС № 001939 Професор 

зі спеціальності 091 Біологія АП № 000499 (2018 р.) 

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 

Web of Science за напрямом дисертації (додаток А*). 

Додаток А* надається 

11. Фахові наукові публікації керівника (статті, 

монографії, посібники), що відповідають науковому 

напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

Додаток Б* надається 



(додаток Б*). 

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 

опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках 

наукового напряму аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток В*). 

Додаток В* надається 

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 

рамках наукового напряму дисертації аспіранта 

(докторанта) (найменування закладу, вид документа, 

тема, дата видачі) 

1. Інститут Біології та охорони навколишнього середовища Поморської 

академії в Слупську (Польща), викладацьке стажування (професор за запрошенням) на 

кафедрі зоології та фізіології тварин з дисциплін: “Загальна ентомологія” Сертифікат 

від 16.12. 2017. 
 

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 

за викладачем (з кількістю лекційних годин). 

 

15.  

 

 

 

 

 

 

Наукова активність викладача (номер пункту з 

назвою пункту), згідно п. 30 «Види і результати 

професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності» Положення про ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності в редакції 

постанови КМУ від 10 травня 2018 року № 347 

30.1; 30.2; 30.3; 30.4; 30.8; 30.10; 30.11; 30.16; 30.17. 

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність 

наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 

виконання держбюджетних наукових тем, участь у 

грантових проектах, міжнародне співробітництво та 

проекти, практична діяльність тощо).  

 

17. Рівень готовності до подання на захист 

(готова теоретична частина, готова практична 

частина, на стадії оформлення, підготовка до 

подання, подано до спеціалізованої вченої ради 

тощо) (для аспірантів 4 курсу) 

Захист відбувся 21.12.2020 спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.013, присвоено 

науковий ступінь – доктор філософії 28.02.2021 ДР№ 001111. 

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників 

ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача 

(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях 

України + не менше однієї статті у виданнях баз 

Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри 

зоології ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Ликова Ірина Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри 

зоології ХНПУ імені Г.С. Сковороди 



Scopus, WoS (для аспірантів 4 курсу) 

* У додатках А, Б і В до даної таблиці відповідності подаються наукові праці (чи тези) списком у хронологічному порядку, починаючи з 

останніх, список має містити роботи у рамках напряму дисертації аспіранта (докторанта), перевага надається публікаціям за останні 5 років. 

  



Додаток А 

1. Putchkov A.V., Markina. T. Yu. The description of the tiger beetle larvae of Cosmodelaaurulenta (Fabricius, 1801) (Coleoptera, Cicindelidae) 

Zootaxa.2020. 4859 (4): Р.537–544. doi.org/10.11646/zootaxa.4859. 

2. Fedyay, I. A., Markina, T. Y., & Putchkov, A. V. Ecological and faunistic survey of the true bugs of the infraorder Pentatomomorpha (Hemiptera) in the 

urban cenoses of Kharkiv City (Ukraine). Biosystems Diversity, 2018, 26(4). P. 8–13.doi:10.15421/011840 

3. Aleksandr V. Putchkov, A.V. & Markina, T.Yu. 2018. Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 1812) (Coleoptera, Carabidae, Nebriini) – 

groundbeetlenewtoNorway. Norwegian Journal of Entomology 65, 91–93. 
4. Putchkov A.V., SchüleP. & Markina T. Yu. Description of the larval stages of two species of Dromica, subgenus Pseudodromica (Coleoptera, Carabidae, 

Cicindelinae). Entomologische Blätter und Coleoptera, 2018,114. 
5. Putchkov, O. V., Markina, T. Y., & Komaromi, N. (2017). Ecologo-faunistic review of lamellicorn beetles (Coleoptera,Scarabaeoidea) of urbocenosis of 

Kharkov city (Ukraine). Biosystems Diversity, 25(4), 263–267. doi:10.15421/011740 
 



Додаток Б 

1. Комароми Н.А., Пучков А.В., Назаренко В.Ю. Особенности сезонных изменений таксономической структуры и численности жуков-

долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) герпетобия урбоценозов г. Харькова (Украина). Український ент. журнал, 2019, 16 (1). С. 25–35. 

https://doi.org/10.15421/281905 

2. Комароми Н.А., Николенко Н.Ю., Пучков А.В. Фаунистический состав жесткорылых (Insecta: Coleoptera) герпетобия урбоценозов г. Харькова 

(Украина). Український ентомологічний журнал. 2018, 2 (15), C. 3–21. 

3. Пучков А.В. Жужелицы рода Acupalpus Latr. (Сoleoptera, Сarabidae) фауни України. Український ентомол. журнал. 2017. 12(1). С. 35–45.  

4. Пучков А.В., Николенко Н.Ю., Гаркуша И.А. Эколого-фаунистический обзор жужелиц трибы Pterostichini (Coleoptera, Carabidae) парковых 

урбоценозов Северной и Восточной Украины. Біологія та валеологія. 2017. 19. С. 88–94. DOI. org/10.5281/zenodo.1108520. 

5 Пучков А.В., Маркина Т.Ю.,Скавыш М.Ю. Предварительный обзор герпетобионтных жуков (Coleoptera) парковых насаждений г. Харькова 

(Украина) // Український ентомологічний журнал. 2016. №1-2(11). С. 69–76. 
 

https://doi.org/10.15421/281905


Додаток В 

1. Назаренко В., Пучков О., Комаромі Н. Деякі особливості сезонних змін куркуліоноїдних жуків (COLEOPTERA, CURCULIONOIDEA) 

герпетобію урбоценозів м. Харкова Міжнародна зоологічна конференція «Фауна України на межі XX–XXI ст. Стан і біорізноманіття екосистем 

природоохоронних територій», присвяченої 220 річниці від дня народження О. Завадського, [12–15 вересня 2019] : зб. мат. – Львів : СПОЛОМ, 

2019. С. 128 

2. Пучков А.В., Маркина Т.Ю. Некоторые особенности карабидофауны (Coleoptera, Carabidae) отдельных заповедных территорий Крыма. 

Итоги и перспективы развития энтомологии в Восточной Европе. Сборник статей III Международной научно-практической конференции, 

посвященной памяти Вадима Анатольевича Цинкевича (1971–2018), Минск, 2019. С. 295–298.   

3. Назаренко В.Ю., Пучков А.В., Комароми Н.А. Обзор жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) герпетобия урбоценозов г. Харькова. 

Тезисы докл. ІХ съезда Украинского энтомологического общества, Харьков, 2018. С. 85–86. 

4. Пучков А.В. Жужелицы трибы Sphodrini (Coleoptera, Carabidae) фауны Украины. Тезисы докл. ІХ съезда Украинского энтомологического 

общества, Харьков, 2018. С. 102–103. 

5. Пучков А.В., Бригадиренко В.В., Николенко Н.Ю. Жужелицы трибы Carabini (Coleoptera, Carabidae) в основных мегаполисах Украины. 

Тезисы докл. ІХ съезда Украинского энтомологического общества, Харьков, 2018. С. 103–104. 

6. Пучков А.В., Комароми Н.А., Гаркуша И.А. Общий фаунистический обзор жуков-стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) урбоценозов г. 

Харькова. Тезисы докл. ІХ съезда Украинского энтомологического общества, Харьков, 2018. С. 104–105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дані про відповідність наукових інтересів керівника науковому напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

ПІБ наукового керівника:  Маркіна Тетяна Юріївна  

ПІБ аспіранта (докторанта) : Кочергіна Анастасія Віталіївна 

№ 

п/п 

Показник Дані про керівника 

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Маркіна Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, професор, декан природничого 

факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди  

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Кочергіна Анастасія Віталіївна 

3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2017р. Наказ № 35–А від 14.09.2017 р. 

4. Курс навчання четвертий 

5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження 

«Кортикофільні міксоміцети південно-західної частини Середньоруської височини: 

видове різноманіття та субстратна екологія». Ухвалено Вченою радою ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди. Протокол №7 від 31.10.2017 р. 

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 

(найменування закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата 

видачі) 

Харківський державний університет ім. М. Горького, 1991,  

Спеціальність: біологія 

Кваліфікація: Біолог, викладач біології та хімії 

Диплом УВ № 819509 (25.06. 1991) 
7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Кандидат біологічних наук, спеціальність 03.00.09 – ентомологія. 

Тема дисертації: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування прийомів 

комплексної оптимізації культур комах за життєздатністю та продуктивністю» ДК 

№006588 (12.04.2000) 

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Доктор біологічних наук, спеціальність 03.00.16 – екологія  

Тема дисертації: «Теоретичні основи підтримання гомеостазу штучних популяцій 

комах і способи управління їх станом» 

ДД № 005804 (29.09. 2016р.) 

9.  Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, номер диплома і дата видачі 

Доцент кафедри зоології ДЦ № 008181  

Професор кафедри зоології АП № 000411 

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 

Web of Science за напрямом дисертації (додаток А*). 

Додаток А* надається 

11. Фахові наукові публікації керівника (статті, 

монографії, посібники), що відповідають науковому 

Додаток Б* надається 



напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток Б*). 

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 

опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках 

наукового напряму аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток В*). 

Додаток В* надається 

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 

рамках наукового напряму дисертації аспіранта 

(докторанта) (найменування закладу, вид документа, 

тема, дата видачі) 

1. Інститут Біології та охорони навколишнього середовища Поморської академії в 

Слупську (Польща), наукове та викладацьке стажування на кафедрі зоології та 

фізіології тварин з дисциплін: “Загальна екологія”, “Систематична зоологія”, 

“Охорона біоценозів”, “Практична ентомологія”.  Сертифікат від 04.05. 2017. 
2. Інститут Біології та охорони навколишнього середовища Поморської 

академії в Слупську (Польща), викладацьке стажування (професор за запрошенням) на 

кафедрі зоології та фізіології тварин з дисциплін: “Загальна екологія”, “Загальна 

зоологія” Сертифікат від 16.12. 2017. 
 

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 

за викладачем (з кількістю лекційних годин). 

Основи еволюційного вчення – 20 л 

Загальна ентомологія – 16 год. 

Прикладна ентомологія та екологія комах – 16 год. 

15.  

 

 

 

 

 

 

Наукова активність викладача (номер пункту з 

назвою пункту), згідно п. 30 «Види і результати 

професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності» Положення про ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності в редакції 

постанови КМУ від 10 травня 2018 року № 347 

30.1; 30.2; 30.3; 30.4; 30.8; 30.9; 30.10; 30.11; 30.12; 30.16; 30.17; 30.18. 

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність 

наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 

виконання держбюджетних наукових тем, участь у 

грантових проектах, міжнародне співробітництво та 

проекти, практична діяльність тощо).  

Є відповідальним виконавцем наукової теми «Створити Центр маточних культур 

комах для забезпечення масового виробництва ентомологічних засобів захисту рослин 

від шкідників" ДР № 0116U003723 (2016-2020) рр., яка виконується ІТІ Біотехніка 

НААН України. Виконавець науково-дослідної роботи за темою кафедри зоології 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Вивчення механізмів підтримання біорізноманіття на 

різних рівнях організації біологічних систем» ДР №0119U002295. 



 

17. Рівень готовності до подання на захист 

(готова теоретична частина, готова практична 

частина, на стадії оформлення, підготовка до 

подання, подано до спеціалізованої вченої ради 

тощо) (для аспірантів 4 курсу) 

Робота знаходиться в стадії оформлення. 

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників 

ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача 

(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях 

України + не менше однієї статті у виданнях баз 

Scopus, WoS (для аспірантів 4 курсу) 

доктор біол. наук, проф., завідувач каф. зоології Чаплигіна А.Б., 

канд. біол. наук, доцент каф. ботаніки Гончаренко Я.В. 

* У додатках А, Б і В до даної таблиці відповідності подаються наукові праці (чи тези) списком у хронологічному порядку, починаючи з 

останніх, список має містити роботи у рамках напряму дисертації аспіранта (докторанта), перевага надається публікаціям за останні 5 років. 

 

Дата заповнення 21.01.2021    Науковий керівник _Тетяна Маркіна



Додаток А 

1. Kochergina A. V., Markina T. Y. Ecological assemblages of corticulous myxomycetes in forest communities of the north-east Ukraine // Biosystems 

Diversity. ‒ 2021. ‒ N.2. С  

2. Fedyay, I. A., Markina, T. Y., & Putchkov, A. V. Ecological and faunistic survey of the true bugs of the infraorder Pentatomomorpha (Hemiptera) in the 

urban cenoses of Kharkiv City (Ukraine). Biosystems Diversity, 2018, 26(4). P. 8–13.doi:10.15421/011840 

3. Putchkov, O. V., Markina, T. Y., & Komaromi, N. (2017). Ecologo-faunistic review of lamellicorn beetles (Coleoptera,Scarabaeoidea) of urbocenosis of 

Kharkov city (Ukraine). Biosystems Diversity, 25(4), 263–267. doi:10.15421/011740 
 



Додаток Б 

1. Маркіна Т.Ю., Леонтьєв Д.В. Різноманіття та субстратна екологія Lucisporomycetidae П’ятихатського лісового масиву (м. Харків) 

Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія: науковий журнал. – Харків: ХНПУ, 2020. №1 Том 22. C.21-26. doi.org/10.34142/2708-

5848.2020.22.1.02  

2. Davydenko K. V., Vysotska N. Y., Yushchyk V. S.,  Markina T. Yu. Early effects of a forest fire on the diversity of fungal communities in pine 

forests in Left-Bank Ukraine with special emphasis on mycorrhizal fungi. Лісівництво і агролісомеліорація. 2020. Вип137. С.110–119. 

3. Fedyay І.О,  Markina , T. Yu. Ecological and faunistic review of the true bugs of infraorder Cimicomorpha (Heteroptera) of urban cenoses of 

Kharkiv city (Ukraine) Zoodiversity, 54(2): 133–146, 2020 DOI 10.15407/zoo2020.02.133 

4.Коржова Т.А., Маркіна Т.Ю., Бачинська Я.О. Видовий склад комах-некробіонтів на ділянках з різними типами грунтів в околицях міста 

Харкова (Україна). Біологія та валеологія: збірник наукових праць. Харків ХНПУ, 2019. Вип.21. С.97–103. 
5. Федяй І.О., Маркіна Т.Ю. Деякі особливості сезонних циклів представників підряду напівтвердокрилі (Heteroptera)  урбоценозів міста 

Харкова. Біологія та валеологія: збірник наукових праць. Харків ХНПУ, 2019. Вип.21. С.104–109. 



Додаток В 

1. Кочергіна А.В., Маркіна Т.Ю. Видове різноманіття та субстратна екологія кортикофільних міксоміцетів південно-західної частини  

Середньоруської височини. ІV Міжнародна конференція молодих учених. Харківський природничий форум (16-17 квітня 2021 р., м. Харків) / за 

заг. ред. д. б. н. Т.Ю. Маркіної, д. б. н. А.Б. Чаплигіної. –  ХНПУ, 2018. – С.. 

2. Федяй І., Маркіна Т., Гончаренко Я., Проніна Ю. Видовий склад напівтвердокрилих (HETEROPTERA) ботанічного саду ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди Матеріали міжнар. наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного парку та інших природоохоронних 

теріторій» м. Львів, 10-13 вересня 2020р. – Львів: СПОЛОМ, 2020. С. 87-90 

3. Пучков А.В., Маркина Т.Ю. Некоторые особенности карабидофауны (Coleoptera, Carabidae) отдельных заповедных территорий Крыма. 

Итоги и перспективы развития энтомологии в Восточной Европе. Сборник статей III Международной научно-практической конференции, 

посвященной памяти Вадима Анатольевича Цинкевича (1971–2018), Минск, 2019. С. 295–298.   

4. Федяй И.А., Маркина Т.Ю. Наземные полужесткокрылые (Heteroptera) урбоценозов города Харькова // IX зїзд Українського 

ентомологічного товариства (м. Харків, 20-23 серпня 2018 р.) : тези доповідей / За загальною редакцією проф. В.Л. Мєшкової. –Х. : ФОП Бровін 

О.В., 2018. –С.131–132.  

 5. Бугасова О.Г., Маркіна Т.Ю. Комплекс членистоногих-філофагів липи у парках м. Харкова // І Міжнародна конференція молодих учених. 

Харківський природничий форум (19-20 квітня 2018 р., м. Харків) / за заг. ред. доктора біологічних наук Т.Ю. Маркіної, доктора біологічних наук 

Д.В. Леонтьева. –  ХНПУ, 2018. – С. 66–67. 

 

 

 

 

 

 



Дані про відповідність наукових інтересів керівника науковому напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

ПІБ наукового керівника: Павлов Сергій Борисович  

ПІБ аспіранта (докторанта) : Літвінова Ольга Борисівна 

№ 

п/п 

Показник Дані про керівника 

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Павлов Сергій Борисович, доктор біологічних наук, професор кафедри клінічної 

біохімії, судово-медичної токсикології та фармації ХМАПО, професор кафедри 

анатомії та фізіології людини імені Я.Р. Синельникова Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Літвінова Ольга Борисівна 

3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2019 р. Наказ №  58–А від 13.09 2019 р. 

4. Курс навчання Другий 

5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження 

«Особливості процесів репарації ускладнених ран м'яких тканин в умовах локальних 

та системних чинників». 

Ухвалено Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Протокол № 7 від 28.10.2019 р. 

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 

(найменування закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата 

видачі) 

Харківський державний університет імені О.М. Горького, 1977,  

Спеціальність: біофізика 

Кваліфікація: біофізик-викладач 

Диплом Б-1, №588376 від 17.06.1977 р. 
7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Кандидат біологічних наук з 1986 року. Спеціальність 03.00.03 молекулярна біологія 

Дисертацію на тему «Електронно-мікроскопічне вивчення структурних  переходів 

хроматину в ході клітинного циклу» захистив 30 жовтня 1985 року у спеціалізованій 

Вченій Раді Д 002.79.01 при Інституті молекулярної біології АН СРСР. Диплом БЛ № 

015737 від 15.03.86 року. 

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Доктор біологічних наук, 2017, спеціальність 14.03.04 - патологічна фізіологія  

Тема: «Механізми участі фізіологічної системи сполучної тканини у формуванні 

патологічних процесів» за фахом шифр спеціальності Диплом ДД№006799 від 

11.10.2017р. 

 

9.  Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, номер диплома і дата видачі 

Доцент кафедри клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації ХМАПО 

(2015 р.). Атестат 12ДЦ №044404 від 29.09.2015р. 

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 

Web of Science за напрямом дисертації (додаток А*). 

Додаток А* надається  



11. Фахові наукові публікації керівника (статті, 

монографії, посібники), що відповідають науковому 

напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток Б*). 

Додаток Б* надається 

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 

опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках 

наукового напряму аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток В*). 

Додаток В* надається 

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 

рамках наукового напряму дисертації аспіранта 

(докторанта) (найменування закладу, вид документа, 

тема, дата видачі) 

ХМАПО  
спеціалізація 
“Клінічна біохімія ”, 
сертифікат № 807 
лікаря-спеціаліста 
від 31.12.2014 р. 

Стажування  
ХМАПО  
“Клінічна біохімія ”, 
сертифікат № 259-д 
лікаря-спеціаліста 
від 26.06.2019 р. 

Стажування у Люблінському медичному університеті (м. Люблін, республіка Польща, 

сертифікат від 28.02.2020)  

 

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 

за викладачем (з кількістю лекційних годин). 

 

15.  

 

 

 

 

 

 

Наукова активність викладача (номер пункту з 

назвою пункту), згідно п. 30 «Види і результати 

професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності» Положення про ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності в редакції 

постанови КМУ від 10 травня 2018 року № 347 

30.1, 30.2, 30.3, 30.8, 30.10, 30.11, 30.12,30.13, 30.16, 30.17. 

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність 

наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 

1. Відповідальний виконавець теми «Комплексна діагностика і лікування ушкоджень 

(холодових, вогнепальних та інших) м'яких тканин людини в умовах локальних 



виконання держбюджетних наукових тем, участь у 

грантових проектах, міжнародне співробітництво та 

проекти, практична діяльність тощо).  

бойових дій». Держреєстрація № 0119U101371 (2019-2021 рр.) 

2. Керівник теми «Особливості клітинно-молекулярних механізмів активації 

репаративних процесів при пошкодженні тканин на тлі зниження резервів адаптації, 

характерних для надзвичайних ситуацій» Держреєстрація № 0120U101408 (2020-2022 

рр.). 

17. Рівень готовності до подання на захист 

(готова теоретична частина, готова практична 

частина, на стадії оформлення, підготовка до 

подання, подано до спеціалізованої вченої ради 

тощо) (для аспірантів 4 курсу) 

 

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників 

ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача 

(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях 

України + не менше однієї статті у виданнях баз 

Scopus, WoS (для аспірантів 4 курсу) 

 

* У додатках А, Б і В до даної таблиці відповідності подаються наукові праці (чи тези) списком у хронологічному порядку, починаючи з 

останніх, список має містити роботи у рамках напряму дисертації аспіранта (докторанта), перевага надається публікаціям за останні 5 років. 

 

Дата заповнення:     11.01.2021     Науковий керівник __________________ С.Б. Павлов 



Додаток А 

 

1. Bone remodeling features in elderly and senile patients with the proximal femur fractures after hip replacement / O.M. Khvysyuk, V.O. 

Babalian, S.B. Pavlov, G.B. Pavlova // Wiadomosci Lekarskie. – 2020. – Vol.73, No.2. – P. 259-265. DOI: 10.36740/WLek202002110 

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202002110.pdf  

2. Intercellular mediators in bone remodeling regulation in the experimental renal pathology / Sergey Pavlov, Nataliia Babenko, Marina 

Kumetchko, Olga Litvinova, Natalia Semko, Olga Pavlova // Actualizaciones en Osteología. – Vol. 15, Nº 3 – 2019. – P. 180-191.  

3. Study of bone tissue reparation after a femur fracture depending on the correction of arterial hypertension in model object rattus 

norvegicus (rat gray) / V. Babalyan, M. Valilshchykov, S. Pavlov, E. Koshevaya, O. Fedota // Georgian medical news. – 2019. – No 1 

(286). – P. 72 – 77. 

4. Interactions of RANKL, osteoprotegerin and adipokines in regulation of bone remodeling in experimental chronic kidney function 

disorder / A.V. Goncharova, S.B. Pavlov, M.V. Kumetchko, M.E. Berezniakova, R.F. Yeriomenko // Georgian medical news. – 2018. – 

No 7-8 (280-281). – P. 168-173 

5. Violations of cell-molecular mechanisms of bone remodeling under influence of glucocorticoids /S. B. Pavlov, N. M. Babenko, M. V. 

Kumetchko, O. B. Litvinova // Regulatory Mechanisms in Biosystems.- 2018. – Vol. 9(1). – P. 124-129. doi: 

https://doi.org/10.15421/02180901 

Додаток Б 

1. Стан обміну сполучної тканини при пролапсі мітрального клапану у поєднанні з цукровим діабетом i типу / Ніколенко О. Є., 

Павлов С. Б., Павлова Г. Б., Корж О. М. // Український журнал медицини, біології та спорту. –2020. – Том 5, № 4 (26). – С. 189-

195. https://doi.org/10.26693/jmbs05.04.189 

2. Участие интерлейкина-1β и γ-интерферона в механизмах регуляции процессов ремоделирования костной ткани под 

воздействием глюкокортикоидов / С.Б. Павлов, Н.М. Бабенко, М.В. Кумечко, Н.Г. Семко, С.В. Кочкина, Т.А. Хлебосолова // 

Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 2 (144). – С. 210-212. DOI:http://dx.doi.org/10.29254/2077-4214-2018-2-144-

210-212  

3. Маркеры воспаления при нарушениях процессов регуляции ремоделирования костной ткани / С.Б.Павлов, М.В.Кумечко, 

Н.М.Бабенко, Н.Г.Семко // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 1 (135). – С. 158-161. 

Додаток В 

1. Роль цитокінів при переломах проксимального відділу стегнової кістки на тлі корекції супутньої артеріальної гіпертензії / М.В. 

Валільщиков, В.О. Бабалян, С.Б. Павлов, С.В. Кочкіна, Т.О. Хлібосолова // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня 
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мозку у визначенні факторів розвитку тромбогеморагічного синдрому  // III Наукового-практичної   интернет-конференції з міжнародною участю 

«Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція». – 19 листопада 2020 р. Харків. – С.76.    

http://pnpu.edu.ua/ua/text/bioeko/bioeko_2_2_2016.pdf
http://www.paszeprzemysłowe.pl/index.php/30-artykuly-2016a/artykuly-1-2016/386-efficiency-of-vitamin-e-in-the-lactating-cows-diet-for-obtaining-high-quality-vitaminized-milk
http://www.paszeprzemysłowe.pl/index.php/30-artykuly-2016a/artykuly-1-2016/386-efficiency-of-vitamin-e-in-the-lactating-cows-diet-for-obtaining-high-quality-vitaminized-milk


Дані про відповідність наукових інтересів керівника науковому напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

ПІБ наукового керівника:  Чаплигіна Анжела Борисівна  

ПІБ аспіранта (докторанта) : Мамедова Юлія Павлівна 

№ 

п/п 

Показник Дані про керівника 

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри 

зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Мамедова Юлія Павлівна 

3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2019р. Наказ №  58–А  від 13.09 2019 р 

4. Курс навчання Другий 

5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження 

Екологічні закономірності формування орнітокомплексів водойм очисних споруд у 

Харківській області 

Ухвалено Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Протокол № 7 від 28.10.2019 р. 

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 

(найменування закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата 

видачі) 

Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди, 1992,  

Спеціальність: біологія і хімія 

Кваліфікація: 

учитель біології та хімії 

Диплом з відзнакою  

КВ № 800800 
7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Кандидат  біологічних наук,  спеціальність 03.00.16 – екологія. 

Тема дисертації: «Біогеоценотичні та популяційні адаптації птахів в трансформованих 

ландшафтах Північно-Східної України (на прикладі роду Turdus)»,   

ДК №003680 (17.06.1999 р.) 

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Доктор біологічних наук, спеціальність 03.00.16 – екологія  

Тема дисертації: «Дендрофільні горобцеподібні (Рasseriformes) як структурно-

функціональний елемент антропогенно трансформованих лісових біогеоценозів 

Північно-Східної України» 

ДД № 007929 (2018р.) 

9.  Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, номер диплома і дата видачі 

Доцент кафедри зоології  02ДЦ №001566 (2004 р) 

Професор кафедри зоології АП 002265 (2020) 

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 

Web of Science за напрямом дисертації (додаток А*). 

Додаток А* надається 

11. Фахові наукові публікації керівника (статті, Додаток Б* надається 



монографії, посібники), що відповідають науковому 

напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток Б*). 

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 

опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках 

наукового напряму аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток В*). 

Додаток В* надається 

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 

рамках наукового напряму дисертації аспіранта 

(докторанта) (найменування закладу, вид документа, 

тема, дата видачі) 

1. Захист докторської дисертації Н-з від 18.12.18р. № 1411 

2. Лодзинський технічний університет (м. Лодзь, Польща) екологічний факультет  

Тема: «Моніторинг навколишнього середовища»  Сертифікат 15.07.2019р 

. 

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 

за викладачем (з кількістю лекційних годин). 

Охорона природи та заповідна справа – 10    

Екологія тварин – 6  

Екосистемологія та радіобіологія – 10  

Біосферологія, основи природокористування та екологічної освіти – 20  

Біосферологія та біоіндикація довкілля – 12 

Орнітологія з основами екології птахів – 16 

Загальна орнітологія та систематика -16 

15.  

 

 

 

 

 

 

Наукова активність викладача (номер пункту з 

назвою пункту), згідно п. 30 «Види і результати 

професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності» Положення про ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності в редакції 

постанови КМУ від 10 травня 2018 року № 347 

30.1, 30.2, 30.4, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11, 30.14, 30.15,  30.16, 30.17  

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність 

наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 

виконання держбюджетних наукових тем, участь у 

грантових проектах, міжнародне співробітництво та 

проекти, практична діяльність тощо).  

Організатор та керівник Всеукраїнських орнітологічних експедицій з дослідження 

птахів 

17. Рівень готовності до подання на захист 

(готова теоретична частина, готова практична 

частина, на стадії оформлення, підготовка до 

подання, подано до спеціалізованої вченої ради 

 



тощо) (для аспірантів 4 курсу) 

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників 

ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача 

(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях 

України + не менше однієї статті у виданнях баз 

Scopus, WoS (для аспірантів 4 курсу) 

 

* У додатках А, Б і В до даної таблиці відповідності подаються наукові праці (чи тези) списком у хронологічному порядку, починаючи з 

останніх, список має містити роботи у рамках напряму дисертації аспіранта (докторанта), перевага надається публікаціям за останні 5 років. 

 

Дата заповнення _21.01.2021    Науковий керівник _Анжела ЧАПЛИГІНА



Додаток А 

1. Chaplygina A.B., Pakhomov O.Y, Yevtushenko H.A, Brygadyrenko V.V. Trophic links of the chaffinch (Fringilla coelebs) in transformed 

forest ecosystems of North-Eastern Ukraine Biosystems Diversity.28 (1) P. 92-97. 

2. Chaplygina A.B., Pakhomov O.Y., Brygadyrenko V.V. Trophic links of the song thrush (Turdus philomelos) in transformed forest 

ecosystems of North-Eastern Ukraine. Biosystems Diversity. 2019. 27 (1) P. 51-55. DOI: https://doi.org/10.15421/011908  

3. Drahulian M, Chaplygina A., Savynska N, Kostenko S, Ostrovsky P, Gusar K The physiological and genetic differences between 

flycatchers (Ficedula albicollis vs. Ficedula hypoleuca) Folia Oecologica 45 (2), 2018. P. 111-119. DOI: https://doi.org/10.2478/foecol-

2018-0012  

4. Chaplyhina A.B., Yuzyk D.I. The analysis of heavy metal concentrations in eggs of collared flycatchers (Ficedula albicollis) and tits, Parus 

major, Parus caeruleus (Passeriformes, Paridae), in different areas of north-eastern Ukraine. Vestnik Zoologii, 2016. № 50, vol. 3. P. 259–

266. DOI: 10.1515/vzoo-2016-0030  

5. Чаплыгина А.Б., Шупова Т.В., Надточий А.С. Орнитофауна национального природного парка «Гомольшанские леса». Вісник 

Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія, 2016. Т. 24, вип. 1. С. 124–133.  DOI: 10.15421/011615  

 



Додаток Б 

1. Drahulian M.V., Chaplygina A.B., Kostenko S.O., Savynska N.O., Sopot V.V.Grishenko Yu.V. Необходимость разработки нового метода 

взятия гематологического материала у птиц для мониторинга зоонозов Журнал національної академії медичних наук України.. 2018. 

С.112.DOI:10.13140/RG.2.2.26470.32327 

2. Drahulian M.V., Chaplygina A.B., Savynska N.O., Kostenko S.O., Buchek P. Clinical blood analysis of the great tit Parus major ScienceRise 

– 2018 (Т.3) – С. 11-14. DOI: 10.15587/2313-8416.2018.127387 

3. Шупова Т.В., Чаплыгина А.Б. Орнитофауна заказника общегосударственного значения «Лучковский». Вісн. Харківського нац. ун-ту 

імені В.Н. Каразіна. Серія «Біологія». 2016. № 26. С. 148–156. URI: file:///C:/Users/Admin/Downloads/6509-

%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-13125-1-10-20161016.pdf 

4. Чаплигіна А.Б. Консортивні зв’язки кропив’янки чорноголової (Sylvia atricapilla L.) у лісових ценозах Лівобережної України. 

Біологічні студії. 2016. Т. 10, № 1. С. 5–17. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1001.464  

5. Результаты инвентаризации мигрирующих птиц на острове Джарылгач в августе 2015 года / Руденко А.Г. Чаплыгина А.Б. и др. 

Бранта: сб. науч. тр. Азово-Черноморской орнитологической станции. 2016. Вып. 19. С. 99–111. URI: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151982 

 

 

about:blank
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http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151982


Додаток В 

1. Юзик Д., Чаплигіна А.,Чебітько О. Основні фактори загибелі кладок і пташенят синиці великої (Parus major L., 1758) та особливості 

міжвидової конкуренції в умовах північно-східної частини України тези Міжнародна науково-практична конференція 

«Функціонування природоохоронних територій в сучасних умовах» присвячена 30-й річниці НПП «Синевир», 18-20 вересня 2019р. 

2019. С.199-201. 

2. Чаплигіна А.,Книш М., Надточій Г., та інші Досвід вивчення екологічних особливостей гніздування птахів у штучних гніздівлях в 

умовах Північного Сходу України Міжнародна зоологічна конференція «Фауна України на межі ХХ-ХХІ ст. Стан біорізноманіття 

екосистем природоохоронних територій», присвячена 220 річниці від дня народження О. Завадського (12-15 вересня 2019 р., Львів-

Шацьк), 2019. С.176-179. 

3. Чаплигіна А., Надточій Г., Литвиненко С., та інші. Дослідження орнітофауни острова Джарилгач Міжнародна зоологічна 

конференція «Фауна України на межі ХХ-ХХІ ст. Стан біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», присвячена 220 

річниці від дня народження О. Завадського (12-15 вересня 2019 р., Львів-Шацьк), 2019. С.179-181. 

4. Чаплигіна А.Б., Юзик Д.І. Топічні та фабричні зв’язки горихвістки звичайної (Phoenicurus phoenicurus L.) в умовах середньо 

трансформованих територій Гетьманського НПП ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Проблеми екології та еволюції екосистем в 

умовах трансформованого середовища" (м. Чернігів, 11-12 жовтня 2018 р.). 2018. С. 136-141. 

5. Надточій Г.С., Чаплигіна А.Б. Орнітологічні дослідження на кафедрі зоології ХНПУ імені Г.С.Сковороди  Природнича наука й 

освіта: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 вересня 2019р., м. 

Харків) Харків ХНПУ, 2019. С. 155-157. 

 

 

 



Дані про відповідність наукових інтересів керівника науковому напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

ПІБ наукового керівника: Пучков Олександр Васильович  

ПІБ аспіранта (докторанта) : Ніколенко Наталія Юріївна 

№ 

п/п 

Показник Дані про керівника 

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Пучков Олександр Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач 

лабораторії наукових фондових колекцій Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена 

НАН України 

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Ніколенко Наталія Юріївна 

3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2016р. Наказ № 63–А від 13.09 2016 р 

4. Курс навчання  

5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження 

«Фауністична характеристика та екологічна структура жуків надродини Сaraboidea 

урбоценозів м. Харкова» Ухвалено Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

протокол №10 від 16 грудня 2016 року) та уточнено (протокол №2 від 27 квітня 

2020р ) 

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 

(найменування закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата 

видачі) 

Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія 

Спеціальність «Захист рослин». Кваліфікація: вчений агроном.  

Диплом Б-1 727231 виданий 25.04.1977 р. 

7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Кандидат біологічних наук, спеціальність 03.00.09 – ентомологія. БД №016101 

(07.05.1986) 

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Доктор біологічних наук, спеціальність 03.00.08 – Зоологія  

Тема дисертації: «Личинки жуків-стрибунів (Coleoptera, Cicindelidae» світової фауни 

та загальний огляд підтриби Cіcіndelina Палеарктики 

ДД № 003750 (2004 р.); 

9.  Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, номер диплома і дата видачі 

Старший науковий співробітник зі спеціальності ентомологія АС № 001939 Професор 

зі спеціальності 091 Біологія АП № 000499 (2018 р.) 

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 

Web of Science за напрямом дисертації (додаток А*). 

Додаток А* надається 

11. Фахові наукові публікації керівника (статті, Додаток Б* надається 



монографії, посібники), що відповідають науковому 

напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток Б*). 

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 

опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках 

наукового напряму аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток В*). 

Додаток В* надається 

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 

рамках наукового напряму дисертації аспіранта 

(докторанта) (найменування закладу, вид документа, 

тема, дата видачі) 

1. Інститут Біології та охорони навколишнього середовища Поморської 

академії в Слупську (Польща), викладацьке стажування (професор за запрошенням) на 

кафедрі зоології та фізіології тварин з дисциплін: “Загальна ентомологія” Сертифікат 

від 16.12. 2017. 
14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 

за викладачем (з кількістю лекційних годин). 

 

15.  

 

 

 

 

 

 

Наукова активність викладача (номер пункту з 

назвою пункту), згідно п. 30 «Види і результати 

професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності» Положення про ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності в редакції 

постанови КМУ від 10 травня 2018 року № 347 

30.1; 30.2; 30.3; 30.4; 30.8; 30.10; 30.11; 30.16; 30.17. 

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність 

наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 

виконання держбюджетних наукових тем, участь у 

грантових проектах, міжнародне співробітництво та 

проекти, практична діяльність тощо).  

 

17. Рівень готовності до подання на захист 

(готова теоретична частина, готова практична 

частина, на стадії оформлення, підготовка до 

подання, подано до спеціалізованої вченої ради 

тощо) (для аспірантів 4 курсу) 

Захист відбувся 29.12.2020 спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.015, присвоєно 

науковий ступінь – доктор філософії 28.02.2021 ДР№ 001113. 

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників 

ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача 

Маркіна Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри 

зоології ХНПУ імені Г.С. Сковороди 



(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях 

України + не менше однієї статті у виданнях баз 

Scopus, WoS (для аспірантів 4 курсу) 

Бачинська Яна Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент 

кафедри зоології ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

* У додатках А, Б і В до даної таблиці відповідності подаються наукові праці (чи тези) списком у хронологічному порядку, починаючи з 

останніх, список має містити роботи у рамках напряму дисертації аспіранта (докторанта), перевага надається публікаціям за останні 5 років. 

  



Додаток А 

1. Putchkov A.V., Markina. T. Yu. The description of the tiger beetle larvae of Cosmodelaaurulenta (Fabricius, 1801) (Coleoptera, Cicindelidae) 

Zootaxa.2020. 4859 (4): Р.537–544. doi.org/10.11646/zootaxa.4859. 

2. Fedyay, I. A., Markina, T. Y., & Putchkov, A. V. Ecological and faunistic survey of the true bugs of the infraorder Pentatomomorpha (Hemiptera) in the 

urban cenoses of Kharkiv City (Ukraine). Biosystems Diversity, 2018, 26(4). P. 8–13.doi:10.15421/011840 

3. Aleksandr V. Putchkov, A.V. & Markina, T.Yu. 2018. Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 1812) (Coleoptera, Carabidae, Nebriini) – 

groundbeetlenewtoNorway. Norwegian Journal of Entomology 65, 91–93. 
4. Putchkov A.V., SchüleP. & Markina T. Yu. Description of the larval stages of two species of Dromica, subgenus Pseudodromica (Coleoptera, Carabidae, 

Cicindelinae). Entomologische Blätter und Coleoptera, 2018,114. 
5. Putchkov, O. V., Markina, T. Y., & Komaromi, N. (2017). Ecologo-faunistic review of lamellicorn beetles (Coleoptera,Scarabaeoidea) of urbocenosis of 

Kharkov city (Ukraine). Biosystems Diversity, 25(4), 263–267. doi:10.15421/011740 
 



Додаток Б 

1. Комароми Н.А., Пучков А.В., Назаренко В.Ю. Особенности сезонных изменений таксономической структуры и численности жуков-

долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) герпетобия урбоценозов г. Харькова (Украина). Український ент. журнал, 2019, 16 (1). С. 25–35. 

https://doi.org/10.15421/281905 

2. Комароми Н.А., Николенко Н.Ю., Пучков А.В. Фаунистический состав жесткорылых (Insecta: Coleoptera) герпетобия урбоценозов г. Харькова 

(Украина). Український ентомологічний журнал. 2018, 2 (15), C. 3–21. 

3. Пучков А.В. Жужелицы рода Acupalpus Latr. (Сoleoptera, Сarabidae) фауни України. Український ентомол. журнал. 2017. 12(1). С. 35–45.  

4. Пучков А.В., Николенко Н.Ю., Гаркуша И.А. Эколого-фаунистический обзор жужелиц трибы Pterostichini (Coleoptera, Carabidae) парковых 

урбоценозов Северной и Восточной Украины. Біологія та валеологія. 2017. 19. С. 88–94. DOI. org/10.5281/zenodo.1108520. 

5 Пучков А.В., Маркина Т.Ю.,Скавыш М.Ю. Предварительный обзор герпетобионтных жуков (Coleoptera) парковых насаждений г. Харькова 

(Украина) // Український ентомологічний журнал. 2016. №1-2(11). С. 69–76. 
 

https://doi.org/10.15421/281905


Додаток В 

1. Назаренко В., Пучков О., Комаромі Н. Деякі особливості сезонних змін куркуліоноїдних жуків (COLEOPTERA, CURCULIONOIDEA) 

герпетобію урбоценозів м. Харкова Міжнародна зоологічна конференція «Фауна України на межі XX–XXI ст. Стан і біорізноманіття екосистем 

природоохоронних територій», присвяченої 220 річниці від дня народження О. Завадського, [12–15 вересня 2019] : зб. мат. – Львів : СПОЛОМ, 

2019. С. 128 

2. Пучков А.В., Маркина Т.Ю. Некоторые особенности карабидофауны (Coleoptera, Carabidae) отдельных заповедных территорий Крыма. 

Итоги и перспективы развития энтомологии в Восточной Европе. Сборник статей III Международной научно-практической конференции, 

посвященной памяти Вадима Анатольевича Цинкевича (1971–2018), Минск, 2019. С. 295–298.   

3. Назаренко В.Ю., Пучков А.В., Комароми Н.А. Обзор жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) герпетобия урбоценозов г. Харькова. 

Тезисы докл. ІХ съезда Украинского энтомологического общества, Харьков, 2018. С. 85–86. 

4. Пучков А.В. Жужелицы трибы Sphodrini (Coleoptera, Carabidae) фауны Украины. Тезисы докл. ІХ съезда Украинского энтомологического 

общества, Харьков, 2018. С. 102–103. 

5. Пучков А.В., Бригадиренко В.В., Николенко Н.Ю. Жужелицы трибы Carabini (Coleoptera, Carabidae) в основных мегаполисах Украины. 

Тезисы докл. ІХ съезда Украинского энтомологического общества, Харьков, 2018. С. 103–104. 

6. Пучков А.В., Комароми Н.А., Гаркуша И.А. Общий фаунистический обзор жуков-стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) урбоценозов г. 

Харькова. Тезисы докл. ІХ съезда Украинского энтомологического общества, Харьков, 2018. С. 104–105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дані про відповідність наукових інтересів керівника науковому напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

ПІБ наукового керівника:  Коц Віталій Павлович  

ПІБ аспіранта (докторанта) : Сорокіна Юлія В’ячеславівна 

№ 

п/п 

Показник Дані про керівника 

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Коц Віталій Павлович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії та 

фізіології людини імені д.м.н., професора Я.Р. Синельникова Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Сорокіна Юлія В’ячеславівна 

3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2017 р. Наказ №35–А від 14.09.2017 р. 

4. Курс навчання Четвертий 

5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження 

«Особливості динаміки  психофізіологічних показників організму дітей у комплексній 

програмі AVS2»  

Ухвалено Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Протокол №7 від 31.10.2017 

(затвердження теми); 

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 

(найменування закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата 

видачі) 

Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 

Рік закінчення: 1998  

Спеціальність: біологія і хімія 

Кваліфікація: учитель біології та хімії 

Диплом: ХА № 10063937 
7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Кандидат  біологічних наук, спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини і тварин 

Тема дисертації: «Взаємодія вітамінів А та Е та ряду мікроелементів в організмі курей 

залежно від їх рівня в кормі»,   

Диплом: ДК № 029833 (08.06.2005 р.) 

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

 

9.  Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, номер диплома і дата видачі 

Доцент кафедри анатомії та фізіології людини  02ДЦ №015491 (19.10.2005 р.) 

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 

Web of Science за напрямом дисертації (додаток А*). 

- 

11. Фахові наукові публікації керівника (статті, 

монографії, посібники), що відповідають науковому 

Додаток Б* надається 



напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток Б*). 

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 

опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках 

наукового напряму аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток В*). 

Додаток В* надається 

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 

рамках наукового напряму дисертації аспіранта 

(докторанта) (найменування закладу, вид документа, 

тема, дата видачі) 

1. 2019 р., ХНУ імені В.Н. Каразіна,  кафедра  фізіології людини  

(Реєстраційний № 016 від 15.04.2019 р.) 

2. 2020 р., ХНУ імені В.Н. Каразіна, кафедра анатомії людини 

      (Реєстраційний № 387 від 15.05.2020 р.) 

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 

за викладачем (з кількістю лекційних годин). 

Анатомія людини – 42    

Анатомія людини з основами біомеханіки – 20    

Фізіологія ВНД – 12  

Вікова фізіологія – 24  

Вікова анатомія та фізіологія – 16 

Антропологія – 14 

15.  

 

 

 

 

 

 

Наукова активність викладача (номер пункту з 

назвою пункту), згідно п. 30 «Види і результати 

професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності» Положення про ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності в редакції 

постанови КМУ від 10 травня 2018 року № 347 

30.2 

30.3 

30.9 

30.10 

30.13  

30.15 

30.17 

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність 

наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 

виконання держбюджетних наукових тем, участь у 

грантових проектах, міжнародне співробітництво та 

проекти, практична діяльність тощо).  

 

17. Рівень готовності до подання на захист 

(готова теоретична частина, готова практична 

частина, на стадії оформлення, підготовка до 

подання, подано до спеціалізованої вченої ради 

тощо) (для аспірантів 4 курсу) 

Готова теоретична частина 



18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників 

ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача 

(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях 

України + не менше однієї статті у виданнях баз 

Scopus, WoS (для аспірантів 4 курсу) 

 

* У додатках А, Б і В до даної таблиці відповідності подаються наукові праці (чи тези) списком у хронологічному порядку, починаючи з 

останніх, список має містити роботи у рамках напряму дисертації аспіранта (докторанта), перевага надається публікаціям за останні 5 років. 

 

Дата заповнення _____________________    Науковий керівник _______________________________ 

 

Додаток Б 

 

1. Додаток Б Коц С.М., Коц В.П. Дослідження функціонального стану  серцево-судинної системи дітей  шкільного віку //Альманах науки: 

Науковий журнал № 11/1 (32). 2019 – С.4-13. 

2. Коц С.М., Коц В.П. Стан адаптаційних систем організму дітей  шкільного віку. // Альманах науки. - № 4 (37) (квітень). - 2020. - С. 4-8. 

3. Коц С.М. Коц В.П. Вікова фізіологія та вища нервова діяльність. Навчальний посібник. Харків. 2019. – 288 с. 

4. Коц С.М. Коц В.П. Основи медичних знань. Навчальний посібник. Харків. 2020. – 308 с. 

Додаток В 

 

1. Коц С.М., Коц В.П., Сорокіна Ю.В. Вимоги до педагогів, що працюють у дитячих оздоровчих таборах. Актуальні питання сучасних 

педагогічних та психологічних наук (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Одеса. 14-15 лютого 2020 рік. Одеська 

фундація педагогіки. – Одеса: – С. 95-98. 

2. Коц С.М., Коц В.П., Лещенко Ю.О. До питання вивчення функціонального стану серцево-судинної системи у школярів. Сьогодення 

біологічної науки. Матеріали ІII Міжнародної наукової конференції . 15-16 листопада. Суми. 2019. Суми. - 2019. - С. 47-50. 

3. Коц, С.М., Коц В.П., Данилова, П.Г. Дослідження адаптаційних можливостей організму дітей у науково-дослідній діяльності. // Теорія і 

практика сучасної науки та освіти". Київ. - 2020. - С. 56-59.  

 

 

 



 



Дані про відповідність наукових інтересів керівника науковому напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

ПІБ наукового керівника:  Чаплигіна Анжела Борисівна  

ПІБ аспіранта (докторанта) : Сороковенко Роман Романович 

№ 

п/п 

Показник Дані про керівника 

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри 

зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Сороковенко  Роман Романович 

3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2020р. Наказ №  31–А від 14.09.2020 р. 

4. Курс навчання Перший 

5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження 

Екологічні особливості хижих птахів в урбанізованих ландшафтах  Харківській 

області 

Ухвалено Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Протокол №6 від 12.10.2020 р. 

(затвердження теми); 

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 

(найменування закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата 

видачі) 

Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди, 1992,  

Спеціальність: біологія і хімія 

Кваліфікація: 

учитель біології та хімії 

Диплом з відзнакою  

КВ № 800800 

7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Кандидат  біологічних наук,  спеціальність 03.00.16 – екологія. 

Тема дисертації: «Біогеоценотичні та популяційні адаптації птахів в трансформованих 

ландшафтах Північно-Східної України (на прикладі роду Turdus)»,   

ДК №003680 (17.06.1999 р.) 

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Доктор біологічних наук, спеціальність 03.00.16 – екологія  

Тема дисертації: «Дендрофільні горобцеподібні (Passeriformes) як структурно-

функціональний елемент антропогенно трансформованих лісових біогеоценозів 

Північно-Східної України» 

ДД № 007929 (2018р.) 

9.  Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, номер диплома і дата видачі 

Доцент кафедри зоології  02ДЦ №001566 (2004 р) 

Професор кафедри зоології АП 002265 (2020) 

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 

Web of Science за напрямом дисертації (додаток А*). 

Додаток А* надається 



11. Фахові наукові публікації керівника (статті, 

монографії, посібники), що відповідають науковому 

напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток Б*). 

Додаток Б* надається 

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 

опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках 

наукового напряму аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток В*). 

Додаток В* надається 

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 

рамках наукового напряму дисертації аспіранта 

(докторанта) (найменування закладу, вид документа, 

тема, дата видачі) 

1. Захист докторської дисертації Н-з від 18.12.18р. № 1411 

2. Лодзинський технічний університет (м. Лодзь, Польща) екологічний факультет  

Тема: «Моніторинг навколишнього середовища»  Сертифікат 15.07.2019р 

. 

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 

за викладачем (з кількістю лекційних годин). 

Охорона природи та заповідна справа – 10    

Екологія тварин – 6  

Екосистемологія та радіобіологія – 10  

Біосферологія, основи природокористування та екологічної освіти – 20  

Біосферологія та біоіндикація довкілля – 12 

Орнітологія з основами екології птахів – 16 

Загальна орнітологія та систематика -16 

15.  

 

 

 

 

 

 

Наукова активність викладача (номер пункту з 

назвою пункту), згідно п. 30 «Види і результати 

професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності» Положення про ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності в редакції 

постанови КМУ від 10 травня 2018 року № 347 

30.1, 30.2, 30.4, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11, 30.14, 30.15,  30.16, 30.17  

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність 

наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 

виконання держбюджетних наукових тем, участь у 

грантових проектах, міжнародне співробітництво та 

проекти, практична діяльність тощо).  

Організатор та керівник Всеукраїнських орнітологічних експедицій з дослідження 

птахів 

17. Рівень готовності до подання на захист 

(готова теоретична частина, готова практична 

частина, на стадії оформлення, підготовка до 

 



подання, подано до спеціалізованої вченої ради 

тощо) (для аспірантів 4 курсу) 

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників 

ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача 

(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях 

України + не менше однієї статті у виданнях баз 

Scopus, WoS (для аспірантів 4 курсу) 

 

* У додатках А, Б і В до даної таблиці відповідності подаються наукові праці (чи тези) списком у хронологічному порядку, починаючи з 

останніх, список має містити роботи у рамках напряму дисертації аспіранта (докторанта), перевага надається публікаціям за останні 5 років. 

 

Дата заповнення _21.01.2021    Науковий керівник Анжела ЧАПЛИГІНА



Додаток А 

1. Chaplygina A.B., Pakhomov O.Y, Yevtushenko H.A, Brygadyrenko V.V. Trophic links of the chaffinch (Fringilla coelebs) in transformed 

forest ecosystems of North-Eastern Ukraine Biosystems Diversity.28 (1) P. 92-97. 

2. Chaplygina A.B., Pakhomov O.Y., Brygadyrenko V.V. Trophic links of the song thrush (Turdus philomelos) in transformed forest 

ecosystems of North-Eastern Ukraine. Biosystems Diversity. 2019. 27 (1) P. 51-55. DOI: https://doi.org/10.15421/011908  

3. Drahulian M, Chaplygina A., Savynska N, Kostenko S, Ostrovsky P, Gusar K The physiological and genetic differences between 

flycatchers (Ficedula albicollis vs. Ficedula hypoleuca) Folia Oecologica 45 (2), 2018. P. 111-119. DOI: https://doi.org/10.2478/foecol-

2018-0012  

4. Chaplyhina A.B., Yuzyk D.I. The analysis of heavy metal concentrations in eggs of collared flycatchers (Ficedula albicollis) and tits, Parus 

major, Parus caeruleus (Passeriformes, Paridae), in different areas of north-eastern Ukraine. Vestnik Zoologii, 2016. № 50, vol. 3. P. 259–

266. DOI: 10.1515/vzoo-2016-0030  

5. Чаплыгина А.Б., Шупова Т.В., Надточий А.С. Орнитофауна национального природного парка «Гомольшанские леса». Вісник 

Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія, 2016. Т. 24, вип. 1. С. 124–133.  DOI: 10.15421/011615  

 



Додаток Б 

1. Drahulian M.V., Chaplygina A.B., Kostenko S.O., Savynska N.O., Sopot V.V.Grishenko Yu.V. Необходимость разработки нового метода 

взятия гематологического материала у птиц для мониторинга зоонозов Журнал національної академії медичних наук України.. 2018. 

С.112.DOI:10.13140/RG.2.2.26470.32327 

2. Drahulian M.V., Chaplygina A.B., Savynska N.O., Kostenko S.O., Buchek P. Clinical blood analysis of the great tit Parus major ScienceRise 

– 2018 (Т.3) – С. 11-14. DOI: 10.15587/2313-8416.2018.127387 

3. Шупова Т.В., Чаплыгина А.Б. Орнитофауна заказника общегосударственного значения «Лучковский». Вісн. Харківського нац. ун-ту 

імені В.Н. Каразіна. Серія «Біологія». 2016. № 26. С. 148–156. URI: file:///C:/Users/Admin/Downloads/6509-

%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-13125-1-10-20161016.pdf 

4. Чаплигіна А.Б. Консортивні зв’язки кропив’янки чорноголової (Sylvia atricapilla L.) у лісових ценозах Лівобережної України. 

Біологічні студії. 2016. Т. 10, № 1. С. 5–17. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1001.464  

5. Результаты инвентаризации мигрирующих птиц на острове Джарылгач в августе 2015 года / Руденко А.Г. Чаплыгина А.Б. и др. 

Бранта: сб. науч. тр. Азово-Черноморской орнитологической станции. 2016. Вып. 19. С. 99–111. URI: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151982 

 

 

about:blank
about:blank
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151982


Додаток В 

1. Юзик Д., Чаплигіна А.,Чебітько О. Основні фактори загибелі кладок і пташенят синиці великої (Parus major L., 1758) та особливості 

міжвидової конкуренції в умовах північно-східної частини України тези Міжнародна науково-практична конференція 

«Функціонування природоохоронних територій в сучасних умовах» присвячена 30-й річниці НПП «Синевир», 18-20 вересня 2019р. 

2019. С.199-201. 

2. Чаплигіна А.,Книш М., Надточій Г., та інші Досвід вивчення екологічних особливостей гніздування птахів у штучних гніздівлях в 

умовах Північного Сходу України Міжнародна зоологічна конференція «Фауна України на межі ХХ-ХХІ ст. Стан біорізноманіття 

екосистем природоохоронних територій», присвячена 220 річниці від дня народження О. Завадського (12-15 вересня 2019 р., Львів-

Шацьк), 2019. С.176-179. 

3. Чаплигіна А., Надточій Г., Литвиненко С., та інші. Дослідження орнітофауни острова Джарилгач Міжнародна зоологічна 

конференція «Фауна України на межі ХХ-ХХІ ст. Стан біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», присвячена 220 

річниці від дня народження О. Завадського (12-15 вересня 2019 р., Львів-Шацьк), 2019. С.179-181. 

4. Чаплигіна А.Б., Юзик Д.І. Топічні та фабричні зв’язки горихвістки звичайної (Phoenicurus phoenicurus L.) в умовах середньо 

трансформованих територій Гетьманського НПП ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Проблеми екології та еволюції екосистем в 

умовах трансформованого середовища" (м. Чернігів, 11-12 жовтня 2018 р.). 2018. С. 136-141. 

5. Надточій Г.С., Чаплигіна А.Б. Орнітологічні дослідження на кафедрі зоології ХНПУ імені Г.С.Сковороди  Природнича наука й 

освіта: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 вересня 2019р., м. 

Харків) Харків ХНПУ, 2019. С. 155-157. 

 

 

 



Дані про відповідність наукових інтересів керівника науковому напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

ПІБ наукового керівника:  Сукач Олександр Миколайович   

ПІБ аспіранта (докторанта) : Топорін Ігор Володимирович 

№ 

п/п 

Показник Дані про керівника 

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Сукач Олександр Миколайович, доктор біологічних наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри анатомії та фізіології людини імені Я.Р. 

Синельникова Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди  

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Топорін Ігор Володимирович 

3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2017 р Наказ .№35–А від 14.09.2017 р. 

4. Курс навчання Четвертий 

5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження 

«Вивчення  функціональної активності ізольованих гепатоцитів 

новонароджених щурів та поросят у складі сфероїдів до і після 

кріоконсервування» 

Ухвалено Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Протокол №7 від 

31.10.2017 р. 

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 

(найменування закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата 

видачі) 

Харківський державний університет імені О.М. Горького, 1981,  

Спеціальність: біохімія 

Кваліфікація: біохімік, викладач 

Диплом ЖВ-1 № 102973 
7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Кандидат  біологічних наук,  спеціальність 03.00.19 – кріобіологія. 

Тема дисертації: «Дія низьких температур на поглинання та біотрансформацію 

біфенілу гепатоцитами щурів, ізольованими неферментативним методом»,  

КД №  047008 (06.11.1991 р.) 

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Доктор біологічних наук, 2017, спеціальність 03.00.19 - кріобіологія. Диплом 

ДД № 006239. Тема «Низькотемпературне консервування нейральних клітин-

попередників у складі багатоклітинних агрегатів».  

9.  Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, номер диплома і дата видачі 

Старший науковий співробітник за спеціальністю «кріобіологія» (1996 р.). 

Атестат СН № 002160, 26.02.1996 р. 

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 

Web of Science за напрямом дисертації (додаток А*). 

Додаток А* надається 



11. Фахові наукові публікації керівника (статті, 

монографії, посібники), що відповідають науковому 

напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток Б*). 

Додаток Б* надається 

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 

опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках 

наукового напряму аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток В*). 

Додаток В* надається 

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 

рамках наукового напряму дисертації аспіранта 

(докторанта) (найменування закладу, вид документа, 

тема, дата видачі) 

 

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 

за викладачем (з кількістю лекційних годин). 

Фізіологія м’язової діяльності – 48    

Вибрані питання фізіології – 10 

15.  

 

 

 

 

 

 

Наукова активність викладача (номер пункту з 

назвою пункту), згідно п. 30 «Види і результати 

професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності» Положення про ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності в редакції 

постанови КМУ від 10 травня 2018 року № 347 

30.2, 30.3, 30.4, 30.8, 30.10, 30.11, 30.12, 30.13, 30.15, 30.16, 30.17, 30.18 

 

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність 

наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 

виконання держбюджетних наукових тем, участь у 

грантових проектах, міжнародне співробітництво та 

проекти, практична діяльність тощо).  

1. Експерт Національного фонду досліджень України, з 2020 року 

2. Відповідальний виконавець теми «Низькотемпературне консервування 

стовбурових клітин у складі тривимірних структур» Держреєстрація № 2.2.6.112  

(2017-2021 рр.). 

3. Відповідальний виконавець теми «Вивчення дії біорегуляторів стовбурових 

та прогеніторних клітин на розвиток ішемічно-реперфузійних пошкоджень 

печінки». Держреєстрація № 2.2.6.114  (2017-2021 рр.). 

17. Рівень готовності до подання на захист 

(готова теоретична частина, готова практична 

частина, на стадії оформлення, підготовка до 

подання, подано до спеціалізованої вченої ради 

тощо) (для аспірантів 4 курсу) 

 

Готова практична частина 



18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників 

ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача 

(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях 

України + не менше однієї статті у виданнях баз 

Scopus, WoS (для аспірантів 4 курсу) 

 

* У додатках А, Б і В до даної таблиці відповідності подаються наукові праці (чи тези) списком у хронологічному порядку, починаючи з 

останніх, список має містити роботи у рамках напряму дисертації аспіранта (докторанта), перевага надається публікаціям за останні 5 

років. 

 

Дата заповнення:     18.01.2021                                       Науковий керівник ____________  Олександр Сукач 



Додаток А 

1. Sukach O.M., Shevchenko M. V.  Three-dimensional cell cultivation systems. Biopolym. Cell. 2020; 36(3):182-196. 

2. Lebedinsky A.S., Cherkashina D.V., Sukach A.N., Volkova N.A., Fuller B.J., Petrenko A.Y. Positive effects of cryopreserved adult or fetal 

liver cell transplants on hypercholesterolemia and hepatic antioxidant defenses in cholesterol-fed rabbits. Cryobiology. – 2007.– Vol. 55, № 1. – P.72-79. 

3. Сукач А.Н., Иванов Э.Н.  Образование сферических колоний как свойство стволовых клеток. Цитология. - 2007 - т. 49, № 11, - С. 916-

922. 

4. Petrenko A.Yu., Sukach A.N., Grischuk V.P., Mazur S.P., Roslyakov A.D.  Separation of intact and da-maged hepatocytes in sucrose following 

non-enzymatic liver perfusion. Cytotechnology. – 1995. - 17. - P.127-131. 

5. Petrenko A.Yu., Sukach A.N. Isolation of intact mitochon-dria and hepatocytes using vibration. Analytical Biochem. - 1991. - 194, № 2. - P. 

326-329. 

6. Петренко А.Ю., Сукач А.Н., Росляков А.Д. Выделение гепатоцитов крыс неферментативным методом: детоксикационная и 

дыхательная активности.  Биохимия. - 1991. - 56, № 9. - С. 1647-1651. 

Додаток Б 

1. Sukach O.M., Shevchenko M. V.  Three-dimensional cell cultivation systems. Biopolym. Cell. 2020; 36(3):182-196. 

2. Петренко А.Ю., Петренко Ю.А., Сукач А.Н., Волкова Н.А., Скоробогатова Н.Г.,  Тарасов А.И., Труфанова Н.А., Мазур С.П. 

Криоконсервирование стволовых/прогениторных клеток фетальных тканей.  В монографии «Актуальные проблемы криобиологии и 

криомедицины.» Под редакцией А.Н.Гольцева. Харьков, 2012. С. 295-336 
3. Lebedinsky A.S., Cherkashina D.V., Sukach A.N., Volkova N.A., Fuller B.J., Petrenko A.Y. Positive effects of cryopreserved adult or fetal 

liver cell transplants on hypercholesterolemia and hepatic antioxidant defenses in cholesterol-fed rabbits. Cryobiology. – 2007.– Vol. 55, № 1. – P.72-79. 

4. Сукач А.Н., Иванов Э.Н.  Образование сферических колоний как свойство стволовых клеток. Цитология. - 2007 - т. 49, № 11, - С. 916-

922. 

5. Petrenko A.Yu., Sukach A.N., Grischuk V.P., Mazur S.P., Roslyakov A.D.  Separation of intact and da-maged hepatocytes in sucrose following 

non-enzymatic liver perfusion. Cytotechnology. – 1995. - 17. - P.127-131. 

6. Petrenko A.Yu., Sukach A.N. Isolation of intact mitochon-dria and hepatocytes using vibration. Analytical Biochem. - 1991. - 194, № 2. - P. 

326-329. 

7. Петренко А.Ю., Сукач А.Н., Росляков А.Д. Выделение гепатоцитов крыс неферментативным методом: детоксикационная и 

дыхательная активности.  Биохимия. - 1991. - 56, № 9. - С. 1647-1651. 
Додаток В 

1. Топорін І.В., Оченашко О.В., Сукач О.М. Вплив умов культивування на формування агрегатів клітин печінки новонароджених 

щурів.Матеріали XX-го з’їзду Українського фізіологічного товариства ім.П.Г. Костюка з міжнародною участю // Фізіологічний журнал Т. – 65, 

№ 3. –  2019 Додаток. – С. 16. 

2. Топорін І.В., Сукач О.М. Залежність формування агрегатів від життєздатності та концентрації ізольованих клітин печінки. Матеріали  

II міжнародної конференції молодих учених «Харківський природничий форум»(19-20 квітня 2019 р., м. Харків). С. 101. 

https://www.biopolymers.org.ua/content/36/3/182/
https://www.biopolymers.org.ua/content/36/3/182/


3. Топорін І.В., Оченашко О.В., Сукач О.М.Утворення агрегатів з суспензії клітин новонароджених щурів при різних умовах 

культивування.Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. «Фундаментальні та прикладні 

дослідження в біології та екології» (7-8 листопада 2018. р., м. Вінниця). С. 128-130. 

 
 



Дані про відповідність наукових інтересів керівника науковому напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

ПІБ наукового керівника:  Маркіна Тетяна Юріївна  

ПІБ аспіранта (докторанта) : Федяй Ірина Олександрівна 

№ 

п/п 

Показник Дані про керівника 

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Маркіна Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, професор, декан природничого 

факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди  

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Федяй Ірина Олександрівна 

3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2016р. Наказ № 63–А від 13.09 2016 р 

4. Курс навчання  

5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження 

«Таксономія, екологія та біономія наземних напівтвердокрилих (Hemiptera, 

Heteroptera) урбоценозів мегаполісу» 

Ухвалено Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди. протокол №10 від 16 грудня 

2016 року) та уточнено (протокол №2 від 27 квітня 2020 року) 

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 

(найменування закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата 

видачі) 

Харківський державний університет ім. М. Горького, 1991,  

Спеціальність: біологія 

Кваліфікація: Біолог, викладач біології та хімії 

Диплом УВ № 819509 (25.06. 1991) 
7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Кандидат біологічних наук, спеціальність 03.00.09 – ентомологія. 

Тема дисертації: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування прийомів 

комплексної оптимізації культур комах за життєздатністю та продуктивністю» ДК 

№006588 (12.04.2000) 

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 

найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, номер атестату і дата видачі 

Доктор біологічних наук, спеціальність 03.00.16 – екологія  

Тема дисертації: «Теоретичні основи підтримання гомеостазу штучних популяцій 

комах і способи управління їх станом» 

ДД № 005804 (29.09. 2016р.) 

9.  Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, номер диплома і дата видачі 

Доцент кафедри зоології ДЦ № 008181  

Професор кафедри зоології АП № 000411 

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 

Web of Science за напрямом дисертації (додаток А*). 

Додаток А* надається 



11. Фахові наукові публікації керівника (статті, 

монографії, посібники), що відповідають науковому 

напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток Б*). 

Додаток Б* надається 

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 

опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках 

наукового напряму аспіранта (докторанта) у 

хронологічному порядку, починаючи з останніх 

(додаток В*). 

Додаток В* надається 

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 

рамках наукового напряму дисертації аспіранта 

(докторанта) (найменування закладу, вид документа, 

тема, дата видачі) 

1. Інститут Біології та охорони навколишнього середовища Поморської академії в 

Слупську (Польща), наукове та викладацьке стажування на кафедрі зоології та 

фізіології тварин з дисциплін: “Загальна екологія”, “Систематична зоологія”, “Охорона 

біоценозів”, “Практична ентомологія”.  Сертифікат від 04.05. 2017. 
2. Інститут Біології та охорони навколишнього середовища Поморської 

академії в Слупську (Польща), викладацьке стажування (професор за запрошенням) на 

кафедрі зоології та фізіології тварин з дисциплін: “Загальна екологія”, “Загальна 

зоологія” Сертифікат від 16.12. 2017. 
 

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 

за викладачем (з кількістю лекційних годин). 

Основи еволюційного вчення – 20 л 

Загальна ентомологія – 16 год. 

Прикладна ентомологія та екологія комах – 16 год. 

15.  

 

 

 

 

 

 

Наукова активність викладача (номер пункту з 

назвою пункту), згідно п. 30 «Види і результати 

професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності» Положення про ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності в редакції 

постанови КМУ від 10 травня 2018 року № 347 

30.1; 30.2; 30.3; 30.4; 30.8; 30.9; 30.10; 30.11; 30.12; 30.16; 30.17; 30.18. 

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність 

наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 

виконання держбюджетних наукових тем, участь у 

грантових проектах, міжнародне співробітництво та 

проекти, практична діяльність тощо).  

Є відповідальним виконавцем наукової теми «Створити Центр маточних культур 

комах для забезпечення масового виробництва ентомологічних засобів захисту рослин 

від шкідників" ДР № 0116U003723 (2016-2020) рр., яка виконується ІТІ Біотехніка 

НААН України. Виконавець науково-дослідної роботи за темою кафедри зоології 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Вивчення механізмів підтримання біорізноманіття на 



різних рівнях організації біологічних систем» ДР №0119U002295. 

 

17. Рівень готовності до подання на захист 

(готова теоретична частина, готова практична 

частина, на стадії оформлення, підготовка до 

подання, подано до спеціалізованої вченої ради 

тощо) (для аспірантів 4 курсу) 

Захист відбувся 21.12.2020 спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.014, присвоено 

науковий ступінь – доктор філософії 28.02.2021 ДР№ 001112. 

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників 

ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача 

(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях 

України + не менше однієї статті у виданнях баз 

Scopus, WoS (для аспірантів 4 курсу) 

Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри 

зоології 

Бачинська Яна Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент 

кафедри зоології. 

* У додатках А, Б і В до даної таблиці відповідності подаються наукові праці (чи тези) списком у хронологічному порядку, починаючи з 

останніх, список має містити роботи у рамках напряму дисертації аспіранта (докторанта), перевага надається публікаціям за останні 5 років. 
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2. Fedyay, I. A., Markina, T. Y., & Putchkov, A. V. Ecological and faunistic survey of the true bugs of the infraorder Pentatomomorpha (Hemiptera) in the 
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3. Aleksandr V. Putchkov, A.V. & Markina, T.Yu. 2018. Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 1812) (Coleoptera, Carabidae, Nebriini) – 
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4. Putchkov A.V., SchüleP. & Markina T. Yu. Description of the larval stages of two species of Dromica, subgenus Pseudodromica (Coleoptera, Carabidae, 
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5. Putchkov, O. V., Markina, T. Y., & Komaromi, N. (2017). Ecologo-faunistic review of lamellicorn beetles (Coleoptera,Scarabaeoidea) of urbocenosis of 

Kharkov city (Ukraine). Biosystems Diversity, 25(4), 263–267. doi:10.15421/011740 
 



Додаток Б 

1. Бачинська Я.О., Маркіна Т.Ю., Ликова І.О., Харченко Л.П. Доцільність використання Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) для 

утилізації синтетичних полімерів. Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія: науковий журнал. – Харків: ХНПУ, 2020. №1 Том 22. 

С.47-56doi.org/10.34142/2708-5848.2020.22.1.04.  

2. Fedyay І.О,  Markina , T. Yu. Ecological and faunistic review of the true bugs of infraorderCimicomorpha (Heteroptera) of urban cenoses of Kharkiv city 

(Ukraine) Zoodiversity, 54(2): 133–146, 2020 DOI 10.15407/zoo2020.02.133 

3.Коржова Т.А., Маркіна Т.Ю., Бачинська Я.О. Видовий склад комах-некробіонтів на ділянках з різними типами грунтів в околицях міста Харкова 

(Україна). Біологія та валеологія: збірник наукових праць. Харків ХНПУ, 2019. Вип.21. С.97–103. 
4. Федяй І.О., Маркіна Т.Ю. Деякі особливості сезонних циклів представників підряду напівтвердокрилі (Heteroptera)  урбоценозів міста Харкова. 

Біологія та валеологія: збірник наукових праць. Харків ХНПУ, 2019. Вип.21. С.104–109. 
5 Пучков А.В., Маркина Т.Ю.,Скавыш М.Ю. Предварительный обзор герпетобионтных жуков (Coleoptera) парковых насаждений г. Харькова 

(Украина) // Український ентомологічний журнал. 2016. №1-2(11). С. 69–76. 
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1. Федяй І., Маркіна Т., Гончаренко Я., Проніна Ю. Видовий склад напівтвердокрилих (HETEROPTERA) ботанічного саду ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди Матеріали міжнар. наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного парку та інших природоохоронних 

теріторій» м. Львів, 10-13 вересня 2020р. – Львів: СПОЛОМ, 2020. С. 87-90 

2. Пучков А.В., Маркина Т.Ю. Некоторые особенности карабидофауны (Coleoptera, Carabidae) отдельных заповедных территорий Крыма. 

Итоги и перспективы развития энтомологии в Восточной Европе. Сборник статей III Международной научно-практической конференции, 

посвященной памяти Вадима Анатольевича Цинкевича (1971–2018), Минск, 2019. С. 295–298.   

3. Федяй И.А., Маркина Т.Ю. Наземные полужесткокрылые (Heteroptera) урбоценозов города Харькова // IX зїзд Українського 

ентомологічного товариства (м. Харків, 20-23 серпня 2018 р.) : тези доповідей / За загальною редакцією проф. В.Л. Мєшкової. –Х. : ФОП Бровін 

О.В., 2018. –С.131–132.  

 4. Бугасова О.Г., Маркіна Т.Ю. Комплекс членистоногих-філофагів липи у парках м. Харкова // І Міжнародна конференція молодих учених. 

Харківський природничий форум (19-20 квітня 2018 р., м. Харків) / за заг. ред. доктора біологічних наук Т.Ю. Маркіної, доктора біологічних наук 

Д.В. Леонтьева. –  ХНПУ, 2018. – С. 66–67. 

5. Маркина Т.Ю., Грамма В.Н., Сиренко В.А. Фаунистический обзор клопов (Heteroptera) Заповедника «Каменные могилы» Природна та 

історико-культурна спадщина району заповідника «Кам’яні могили» (до 90-річчя від створення заповідника «Кам’яні могили») // Наукові праці 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (с. Назарівка, Донецька область, 25-27 травня 2017 року) / Праці відділення «Кам’яні могили» 

УСПЗ НАН України. Вип.4. / Серія «Conservation Biology Ukraine» – Запоріжжя: Дике Поле. 2017. С. 269–277. 

 

 

 

 

 

 

 



Дані про відповідність наукових інтересів керівника науковому напряму дисертації аспіранта (докторанта) 

ПІБ наукового керівника:  Чаплигіна Анжела Борисівна  

ПІБ аспіранта (докторанта) : Ярис Олена Олегівна 

№ 

п/п 

Показник Дані про керівника 

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри 

зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  

2. ПІБ аспіранта (докторанта) Ярис Олена Олегівна 

3. Рік вступу, № наказу про зарахування 2018р. Наказ № 44 -А від 14.09.2018 

4. Курс навчання Третій 

5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження 

Екологічна роль штучних гніздівель у підтриманні біотичного різноманіття 

біогеоценозів Північного сходу України  

Ухвалено Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Протокол № 7 від 25.10.2018 

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 

(найменування закладу, рік закінчення, 
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