
АНКЕТА НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПІБ Ковальов Геннадій Олександрович 

2. Відділ експериментальної кріомедицини 

3. Електронна адреса kovalyovhome@ukr.net 

4. Назва навчальної дисципліни, яку викладає у ІПКіК НАН України 

Спеціальність 091-Біологія, спеціальність 222-Медицина, «Статистичні методи в біології та медицині» 

Спеціальність 222-Медицина, «Роль клініко-лабораторних досліджень крові в діагностиці захворювань» 

Спеціальність 091-Біологія, «Основи клініко-лабораторних досліджень в гематології» 

5. Відомості про вищу освіту 

Назва учбового закладу, установи Рік За якою 

спеціальністю 

Здобута кваліфікація, 

Серія та № диплома, дата вступу закінчення 



видачі 

Харківський державний університет, факультет 

фундаментальної медицини 

1992-1998 лікувальна справа Лікар 

ЛБ НХ № 001878 

6. Відомості про науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) 

Науковий ступінь Спеціальність, 

шифр 

Серія та № диплома, 

ким виданий, дата 

видачі 

Тема дисертаційної роботи 

Кандидат медичних наук 

 

Кріомедицина, 

14.01.35 

ДК № 051866, ВАК 

України, 28 квітня 

2009 р. 

Вплив кріоконсервованих 

фетальних клітин на прояви 

хронічного отруєння 

алкоголем (експериментальнє 

дослідження) 

7. Відомості про науковий ступінь доктора наук 

Науковий ступінь Спеціальність, 

шифр 

Серія та № диплома, 

ким виданий, дата 

видачі 

Тема дисертаційної роботи 

-    

8. Відомості про вчене звання старшого наукового співробітника (старшого дослідника, доцента) 

Вчене звання Спеціальність, 

шифр 

Серія та № атестата Дата затвердження 

Старший науковий співробітник Кріомедицина, 

14.01.35 

АС № 000873 31 травня 2013 р. 

9. Відомості про вчене звання професора 

Вчене звання Спеціальність, 

шифр 

Серія та № атестата Дата затвердження 

-    



10. Відомості про підвищення кваліфікації (за 5 років) 

Назва циклу, програми, курсу та інш. Серія та № 

сертифікату або 

інш. документу 

Кількість 

годин/кредитів 

Ким виданий, дата видачі 

1. Тематичне удосконалення. Загальна 

патофізіологія в клінічній медицині.  

Посвідчення до 

диплому ЛБНХ № 

001878 

1 міс. Україна, м. Харків. Харківська 

медична академія 

післядипломної освіти, 2019 

рік. 

2. Тематичне удосконалення. 

Лабораторна діагностика 

гематологічних хвороб.  

Посвідчення до 

диплому ЛБНХ № 

001878 

0,5 міс. Україна, м. Харків. Харківська 

медична академія 

післядипломної освіти, 2020 

рік. 

3. Стажування за кордоном. 2020 рік. 

Certificate about 

foreign internship of  

6 ECTS credits (180 

hours) 

180 год. 

Higher School of Management 

and Administration in Opole 

(Poland) from October 1, 2020. 

4. Екзамен із володіння державною мовою 

Державний 

сертифікат УМД N 

00049865  

 

Рівень вільного 

володіння першого 

ступеня 

Національна комісія зі 

стандартів державної мови, 

рішення від 04.11.2021 р. №261 

5. Онлайн-семінар. Організація 

навчального процесу за технологією 

дистанційного навчання, 25-30 

листопада 2021 року. 

Сертифікат учасника  1 тиждень  Україна, м. Харків. Харківська 

медична академія 

післядипломної освіти, 2021 

рік. 

Досягнення у професійній діяльності 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. Morphological features of a cold skin wound under the influence of an extract of cryopreserved skin fragments of piglets 

(experimental study) / O.O. Vlasov, G.O. Kovalov, M.S. Myroshnychenko // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – Vol. 73, № 2. 

– P. 306–312. DOI: 10.36740/WLek202002119 (https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202002119.pdf)  

фахове видання, Scopus 

2. Morphological assessment of wound healing after cryodestruction of skin using an aqueous colloidal solution of C60 

fullerenes / O.O. Vlasov, G.O. Kovalov, M.S. Myroshnychenko // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – Vol. 73, № 4. – P. 642–

647. (Wiad Lek. 2020;73(4):642-647.) DOI: 10.36740/WLek202004104 (https://wiadlek.pl/wp-

content/uploads/archive/2020/WLek202004104.pdf)  фахове видання, Scopus 

3. Dynamics of freezing and warming of soft tissues with short-term effect on skin with cryoapplicator / G.O. Kovalov, E.Yu. 

Gordiyenko, Yu.V. Fomenko, G.V. Shustakova, P.V. Kiporenko, O.O. Olefirenko // Probl Cryobiol Cryomed. – 2020. – Vol. 

30, Issue 4. – P. 359–368. doi.org/10.15407/cryo30.04.359  фахове видання, Scopus 

4. Infrared thermal imaging controls freezing and warming in skin cryoablation / G. Kovalov, G. Shustakova, E. Gordiyenko, 

Yu. Fomenko, M. Glushchuk // Cryobiology. – 2021. – Vol. 103. – P. 32–38. doi.org/10.1016/j.cryobiol.2021.09.014  фахове 

видання, Scopus 

5. Osmotic Resistance of Rat’s Erythrocytes After Local Cold Injury / G. Kovalov, O. Chabanenko, N. Orlova, N. Shpakova // 

Problems of Cryobiology and Cryomedicine. – 2022. – Т. 32, № 1. – P. 24–33. http://journal.cryo.org.ua/index.php/probl-

cryobiol-cryomed/article/view/1776 (https://doi.org/10.15407/cryo32.01.024).  фахове видання, Scopus 

 

 

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  

1. Острое охлаждение человека / Г.А. Ковалев, Г.Ф. Жегунов // Основы криобиологии и криомедицины: учебник для 

студентов – биологов и медиков / Под ред. Г.Ф. Жегунова, А.О. Нардида. – Харьков.: ФЛП Бровин А.В., 2019. – С. 532–548. 

2. Отморожение / Г.А. Ковалев // Основы криобиологии и криомедицины: учебник для студентов – биологов и медиков / 

Под ред. Г.Ф. Жегунова, А.О. Нардида. – Харьков.: ФЛП Бровин А.В., 2019. – С. 549–566. 

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

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202002119.pdf
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202004104.pdf
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202004104.pdf


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 

1. РПНД «Статистичні методи в біології та медицині» 

2. РПНД «Роль клініко-лабораторних досліджень крові в діагностиці захворювань» 

3. РПНД «Основи клініко-лабораторних досліджень в гематології» 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

 

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

За звітний період був керівником аспіранта Власова Олександра Олексійовича. Тема дисертаційної роботи: «Вплив 

екстракту кріоконсервованих фрагментів шкіри поросят і фулерену С60 на альтеративні та репаративні процеси в шкірі після 

кріодеструкції (експериментальне дослідження)». – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). Офіційний захист 

відбувся 20 квітня 2021 р. Диплом кандидат наук зі спеціальності «кріомедицина» від 29 червня 2021 р. № ДК № 060474. 

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 

1. Відповідальний виконавець держбюджетної програмно-цільової науково-дослідної роботи «Деструктивні та відновні 

процеси в тканинах in vivo після дії низьких температур та біологічно активних речовин», № державної реєстрації: 

0117U000849. Строки виконання роботи: 2017 – 2021 рр. 

2. Відповідальний виконавець держбюджетної програмно-цільової науково-дослідної роботи «Особливості перебігу 

деструктивно-запальних та репаративних процесів під впливом низьких температур та кріоекстрактів органів ссавців», № 

державної реєстрації: 0121U113328. Строки виконання роботи: 2022 – 2026 рр.  

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 

Міжнародне товариство з кріобіології (Society for Cryobiology). Харківське медичне товариство, Товариство клінічної 

лабораторної діагностики. 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (вказати загальний стаж та займані посади)  

Досвід практичної роботи більше 15 років 
 


