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Відомості про освіту, навчання в аспірантурі і докторантурі 

 

Назва учбового закладу, установи Рік За якою 

спеціальністю 

Здобута кваліфікація, 
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Харьківський державний медичний 
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1996 2002 Лікувальна справа Лікар 
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Відомості про наукові ступені, вчені звання (доктора і кандидата наук, професора, доцента, старшого наукового 

співробітника) 

 

Науковий ступінь, вчене звання Рік надання Спеціальність № диплома або атестата 

Кандидат медичних наук 2009 Акушерство та 

гінекологія 

ДК № 052732 

Старшй науковий співробітнк  Кріомедицина АС № 00471 

    

Відомості про підвищення кваліфікації (за 5 років) 

Назва Рік № сертифікату Кількість годин/кредитів 

    

    

    

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років,  

відповідно до пункту 38 Ліцензійних умов 

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection 

1. Prokopyuk V.Yu. , Chub O.V., Shevchenko N.A., Falko O.V., Musatova I.B., Lazurenko V.V. , Tischenko A.N., Prokopyuk O.S. 

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

Cryomed 2017; 27(2): 143–150. 

2. Prokopyuk V. Yu., Chub O. V., Shevchenko M. V., Prokopyuk O. S. Placental stem cells, organotypic culture and human 

placenta extract have neuroprotective activity. Cell and Organ Transplantology. 2017; 5(1):. doi:10.22494/cot.v5i1.67 

3. Prokopyuk V.Yu., Grischenko O.V., Prokopyuk O.V., Shevchenko N.O. , Falko O.V., Storchak A.V. , Schedrov A.O. Effect of 



cryopreserved placental explants on female reproductive system under normal and pathological conditions (experimental study) 

Probl Cryobiol Cryomed 2017; 28(3): 250–265. 

4. Kozub M.M., Prokopyuk V.Yu., Skibina K. P., Prokopyuk O.V., Kozub N.I. Comparison of various of tissue and cell therapy 

approaches when restoring ovarian, hepatic and kidney`s function after chemotherapy-induced ovarian failure. Exp Oncol 2017 

39, 3, 181–185 

5. Prokopіuk V.Yu., Kozub M.M., Skibina K. P. , Prokopyuk O.V. Experimental study of cell and tissue therapy protocols in 

rehabilitation after chemotherapy-induced ovarian failure. Exp Oncol 2017 39, 3, 250-251 

6. Musatova I. B., Volina V.V., Chub O.V., Prokopyuk V.Yu., Prokopyuk O.S. Effects of implantation of cryopreserved placental 

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

Neurophysiology, Vol. 49, No. 5, October, 2017, P. 363-371. 

7. Pogozhykh O, Prokopyuk V, Figueiredo C, Pogozhykh D. Placenta and placental derivatives in regenerative therapies: 

experimental studies, history, and prospects. Stem Cells International. 2018; 2018: 14. doi:10.1155/2018/4837930 

8. Prokopiuk VYu Influence of media conditioned by cryopreserved and fresh placental explants and cells on murine uterine and 

ovarian organotypic cultures. Probl Cryobiol Cryomed. 2018; 28(2): 139-150. 

9. Prokopiuk V.Yu., Falko O.V., Karpenko V.G., Chub O.V., Loginova O.O. Influence of native and cryopreserved placental 

derivatives on the splenocyte functional characteristics in vitro. Bulletin of problems in biology and medecine. 2018. V.144 (2); 

221-223. 

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

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

11. Prokopiuk V.Yu., Hloba N.S., Prokopiuk O.S., Shchedrov A.O., Musatova I.B. Сharacterization of placental mesenchymal stem 

cells spheroids after generation hypothermiс and subnormothermiс storage. Innov Biosyst Bioeng. 2019; 3 (3): 146-151 doi: 

10.20535/ibb.2019.3.3.172604 

12. Pogozhykh D., Prokopyuk V., Pogozhykh O., Goltsev A., Blasczyk R., Börgel M., Figueiredo C. Low temperature storage of 

natural and bioengineered multicellular placental constructs. The International Journal of Artificial Organs. Volume 42 Issue 8, 

August 2019. P. 398. 

13. Prokopiuk V.Yu., Musatova I.B., Prokopiuk O.S., Shevchenko M.V., Prokopiuk O.V. The possibility of hypothermic and 

subnormothermic storage of placental explants, cells in suspension, spheroids and cell encapsulated in alginate beans 

Cryobiology 2020 (December); V. 97, P. 278. https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2020.10.112 

14. Prokopiuk V.Yu., Terekhova O.A., Falko O.V., Prokopiuk O.V., Shevchenko N.A., Prokopiuk O.S. Warton's jelly cryoextract in 

cosmetology: the past or step to the future? Cryobiology 2020 (December); V. 97 P. 288. 

https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2020.10.150 

15. Prokopiuk Olga S., Shevchenko Mariia V., Prokopiuk Volodymyr Yu, Musatova Irina B., Safonov Roman A., Prokopiuk 

https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2020.10.112
https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2020.10.150


Oleksandra V. Isolation and Cryopreservation of Placental Cells: Search for Optimal Biotechniques in Experimental and 

Regenerative Medicine Probl Cryobiol Cryomed 2021; 31(1) 82-88. https://doi.org/10.15407/cryo31.01.  

16. Tkachenko A., Pogozhykh D., Onishchenko A., Myasoedov V. , Podrigalo L. , Klochkov V., Chumachenko T. ,Prokopyuk V., 

Yefimova S. , Gubina-Vakulyck G. , Kavok N. , Butov D.,Andrieiev A., Polikarpova H., Nakonechna O. Gadolinium 

Orthovanadate GdVO4:Eu3+ Nanoparticles Ameliorate Carrageenan-Induced Intestinal Inflammation Journal of Pharmacy and 

Nutrition Sciences 2021, 11, 40-48 

17. Tkachenko, A., Kot, Y., Prokopyuk, V. et al. Food additive E407a stimulates eryptosis in a dose-dependent manner. Wien Med 

Wochenschr (2021). https://doi.org/10.1007/s10354-021-00874-2 

18. Onishchenko, A., Myasoedov, V., Yefimova, S., Nakonechna, O., Prokopyuk, V., Butov, D. et al. UV Light-Activated 

GdYVO4:Eu3+ Nanoparticles Induce Reactive Oxygen Species Generation in Leukocytes Without Affecting Erythrocytes In 

Vitro. Biol Trace Elem Res (2021). https://doi.org/10.1007/s12011-021-02867-z 

19. Pogozhykh, D.; Posokhov, Y.; Myasoedov, V.; Gubina-Vakulyck, G.; Chumachenko, T.; Knigavko, O.; Polikarpova, H.; 

Kalashnyk-Vakulenko, Y.; Sharashydze, K.; Nakonechna, O.; et al. Experimental Evaluation of Food-Grade Semi-Refined 

Carrageenan Toxicity. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 11178. https://doi.org/ 10.3390/ijms222011178. 

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи 

секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 

1. Прокопюк ВЮ, Мусатова ІБ, Чуб ОВ, Прокопюк ОС, Воліна ВВ. Спосіб лікування когнітивних порушень при 

дисциркуляторній енцефалопатії в менопаузі. Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. Патент 

України № 124910. 2018 квітня 25.  

2. Козуб М.І., Прокопюк В.Ю., Скібіна К.П. Спосіб лікування передчасної недостатності яєчників в експерименті. Патент 

на корисну модель № 115706. Заявл. 07.11.2016. Опубл. 25.04.2017, бюл. № 8. 

3. Прокопюк В.Ю., Мусатова І.Б., Прокопюк О.С., Шевченко М.В., Лазуренко В.В., Борзенко І.Б. Спосіб повільного 

охолодження біологічних об'єктів. Патент на корисну модель № 148833. Заявл. 19.04.2021. Опубл. 22.09.2021, бюл. № 

38/2021 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом 

не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора  

 

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

http://www.cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/1716
http://www.cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/1716
https://doi.org/10.1007/s10354-021-00874-2
https://doi.org/10.1007/s12011-021-02867-z


загальною кількістю три найменування 

1. РПНД «Використання кріоконсервованих біологічних об’єктів у лікуванні хвороб різного генезу». 

2. РПНД «Методи кріобіології в регенеративній медицині» 

3. РПНД «Предмет і зміст кріомедицини» 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

 

 

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

 

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не 

менше трьох разових спеціалізованих вчених рад 

 

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах 

 

 

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради 

як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або 

міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у 

складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю) 

 



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

“суддя міжнародної категорії” 

 

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі 

договору із закладом вищої освіти (науковою установою) 

 

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

 

13)  проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі 

не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік 

 

14) Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який 

став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 

здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської 

або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі 

журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України 

з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу 

 

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III–IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів, II–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III–IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 



базових навчальних предметів чи II–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня) 

 

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

 

17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для 

вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

 

18) участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн – членів НАТО (для 

вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях 

Член Українського фізіологічного товариства, Українського товариства кріобіології і кріомедицини; Європейської федерації 

біотехнології 

 

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

діяльності) 

Загальний досвід практичної роботи за спеціальністю складає 11 років 

 
 


