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Відомості про освіту, навчання в аспірантурі і докторантурі 

 

Назва учбового закладу, установи Рік За якою 

спеціальністю 

Здобутакваліфікація, 

№ диплома вступу закінчення 

Харківський державний університет 

 ім. О.М. Горького 

1973 1978 Біохімія Біохімік, викладач біології і 

хімії 



Диплом А-11№ 163514 

     

Відомості про наукові ступені, вчені звання (доктора і кандидата наук, професора, доцента, старшого наукового 

співробітника) 

 

Науковий ступінь, вчене звання Рік надання Спеціальність № дипломаабоатестата 

Кандидат біологічних наук 1984 Кріобіологія БЛ № 020838 

Доктор біологічних наук  1993 Кріобіологія, Біохімія ДН № 000760 

Професор 1997 Клітинна  біологія АР №001605 

    

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. Gryshkov, O., Mutsenko, V., Tarusin, D., ...Petrenko, A.Y., Glasmacher, B. Coaxial alginate hydrogels: From self-assembled 3d 

cellular constructs to long-term storage. International Journal of Molecular Sciences, 2021, 22(6), стр. 1–31, 3096 (IF: 4.56). 

2. Rogulska, O.Y., Trufanova, N.A., Petrenko, Y.A., Lozinsky, V.I., Petrenko, A.Y. Generation of bone grafts using cryopreserved 

mesenchymal stromal cells and macroporous collagen-nanohydroxyapatitecryogels. Journal of Biomedical Materials Research - 

Part B Applied Biomaterials, 2021. In Press https://doi.org/10.1002/jbm.b.34927. 

3. Awan, M., Buriak, I., Fleck, R., (...), Petrenko A., Rogulska, O., Stolzing, A., Stacey, G.N. Dimethyl sulfoxide: A central player 



since the dawn of cryobiology, is efficacy balanced by toxicity? Regenerative Medicine 15(3), с. 1463-149, 2020 (IF: 

2.87). 

4. Mutsenko, V., Knaack, S., Lauterboeck, L., (...), Petrenko A.,Glasmacher, B., Gryshkov, O.Effect of ‘in air’ freezing on post-

thaw recovery of Callithrixjacchusmesenchymal stromal cells and properties of 3D collagen-hydroxyapatite scaffolds. 

Cryobiology, 92, с. 215-230, 2020 (IF: 2.05).  

5. Fuller, B.J., Petrenko, A.,Guibert, E. Human organs come out of the deep cold. Nature biotechnology 37 (10), 1127-1128, 

2019, (IF: 35.72). 

6. Petrenko, A., Carnevale, M., Somov, A., (...), Fuller, B., Froghi, F. Organ Preservation into the 2020s: The Era of Dynamic 

Intervention. Transfusion Medicine and Hemotherapy 46 (3), 151-172, 2019 (IF: 3.00). 

7. Mutsenko V, Gryshkov O, Rogulska O, Lode A, Petrenko AY, Gelinsky M, (...). Chitinous scaffolds from marine sponges for 

tissue engineering. In book: Marine-Derived Biomaterials for Tissue Engineering Applications, 285-307, 2019. 

8. Ochenashko, O.V., Nikitchenko, Y.V., Petrenko, A.Y. Multiple injections of cryopreserved fetal liver cells to ageing rats 

prevent age-related antioxidant system changes and increase lifespan. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 2019; 

29(3):221–236. 

9. Rogulska, O., Tykhvynska, O., Revenko, O., (...), Petrenko, A., Petrenko, Y.Novel Cryopreservation Approach Providing Off-

The-Shelf Availability of Human MultipotentMesenchymal Stromal Cells for Clinical Applications. Stem Cells International 

2019 (IF: 3.90). 

10. Petrenko, Y., Chudickova, M., Vackova, I., (...), Petrenko, A.,Sykova, E., Kubinova, S. Clinically relevant solution for the 

hypothermic storage and transportation of human multipotentmesenchymal stromal cells. Stem Cells International 2019 (IF: 

3.90). 

11. Lozinsky, V.I., Kulakova, V.K., Ivanov, R.V., (...), Petrenko A.Y., Rogulska, O.Y., Petrenko, Y.A. Cryostructuring of polymer 

systems. 47. Preparation of wide porous gelatin-based cryostructurates in sterilizing organic media and assessment of the 

suitability of thus formed matrices as spongy scaffolds for 3D cell culturing. e-Polymers. 18 (2), 175-186, 2018 (IF: 1.49). 

12. Benson, E.E., Harding, K., Ryan, M., (...), Petrenko, A., Fuller, B.Alginate encapsulation to enhance biopreservation scope and 

success: A multidisciplinary review of current ideas and applications in cryopreservation and non-freezing storage. Cryo-

Letters. 39 (1), 14-38, 2018 (IF: 0.8). 

13. Mutsenko VV, Gryshkov O, Lauterboeck L, (...), Petrenko AY, Glasmacher B, Schupp PJ, Ehrlich H. Novel chitin scaffolds 

derived from marine sponge Ianthellabasta for tissue engineering approaches based on human mesenchymal stromal cells: 

Biocompatibility and cryopreservation. Int J BiolMacromol, 104B:1955-1965, 2017, (IF: 3.67 Cit: 25). 

14. Mutsenko VV, Bazhenov VV, Rogulska O, (...), Petrenko AY, Glasmacher B, Ehrlich H. 3D chitinous scaffolds derived from 

cultivated marine demospongeAplysinaaerophoba for tissue engineering approaches based on human mesenchymal stromal 

cells. Int J BiolMacromol, 104B:1966-1974, 2017, (IF: 3.67 Cit: 27). 



15. Petrenko, Y.A., Petrenko, A.Y., Martin, I., Wendt, D. Perfusion bioreactor-based cryopreservation of 3D human mesenchymal 

stromal cell tissue grafts. Cryobiology,76: 150-153, 2017(IF: 2.05 Cit: 5). 

16. Rogulska, O., Petrenko, Y., Petrenko, A. DMSO-free cryopreservation of adipose-derived mesenchymal stromal cells: 

expansion medium affects post-thaw survival. Cytotechnology 69( 2): 265–276, 2017 (IF: 1.72 Cit: 12). 

 

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 

 

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 

загальною кількістю три найменування 

 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

 

 

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

Тихвинська Ольга Олександрівна «Кріоконсервування, тривимірне культивування і ранозагоювальна дія 

мезенхімальнихстромальних клітин у середовищах на основі плазми крові», дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата біологічних наук за фахом 03.00.19 – кріобіологія, 2020 р. Рішення позитивне. (Диплом –     ) 

Тарусін Дмитро Миколайович «Гіпотермічне зберігання та кріоконсервуваннямезенхімальнихстромальних клітин у 

складі альгінатнихмікросфер», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за фахом 03.00.19 – 

кріобіологія, 2018 р. Рішення позитивне.  



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

менше трьох разових спеціалізованих вчених рад 

Член постійної спеціалізованої вченої ради Д64.242.01 

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

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

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

1. Керівник держбюджетної фундаментальної  науково-дослідної роботи «Низькотемпературне консервування стовбурових 

клітин у складі тривимірних структур”»  № д. р.  0112U003132, 2017–2021 рр. 

2. Керівник держбюджетної фундаментальної  науково-дослідної роботи «Вивчення дії біорегуляторів стовбурових та 

прогеніторних клітин на розвиток ішемічно-реперфузійних пошкоджень печінки»№ д. р. 0117U000850, 2017–2021 рр. 

Член редколегії журналів «CRYO-letters», Великобританія, «Проблеми кріобіології і кріомедицини», Україна, «Scientific 

Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Румунія, «Oxidants and Antioxidants In Medical Science», Туреччина.  

 

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

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

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

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

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

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

(контролю) 

Член експертної ради Національний фонд досліджень України 

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

“суддя міжнародної категорії” 

Керівник спільного українсько-чеського проєкту, відповідальний виконавець з української сторонни проєкту “Visegrad+” 

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 біохімічного товариства, Українського товариства кріобіології і кріомедицини; Society of Cryobiology, 

Society of Low Temperature Biology. 

 

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

діяльності) 

Загальний досвід практичної роботи за спеціальністю складає 45років 

 

 


