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1. ПІБ Волкова Наталія Олександрівна 

2. Відділ кріопатофізіології та імунології 

3. Електронна адреса volkovana781@gmail.com 

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

біологія 91 – біологія, «Кріобіологічні підходи в біотехнології» 

медицина 222 – медицина, «Біотехнологічні аспекти реконструкції пошкоджень опорно-рухомого апарату» 

5. Відомості про вищу освіту 

Назва учбового закладу, установи Рік За якою 

спеціальністю 

Здобута кваліфікація, 

Серія та № диплома, дата вступу закінчення 



видачі 

Харківський національний університет ім. В.Н. 

Каразіна 

 

1995-2000 Біофізика ХА№12028498  

біофізик, викладач 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини 

НАН України 
2000-2004 Кріобіологія Кандидат біологічних наук 

ДК № 026545  

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

Науковий ступінь Спеціальність, 

шифр 

Серія та № диплома, 

ким виданий, дата 

видачі 

Тема дисертаційної роботи 

Кандидат біологічних наук 2004 Кріобіологія  

 

ДК № 026545 

Кріоконсервовані органні 

культури щитовидної залози при 

ало- та ксенотрансплантації" 

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 

 

2013 Кріобіологія АС № 000858 

 

9. Відомості про вчене звання професора 

Вчене звання Спеціальність, Серія та № атестата Дата затвердження 



шифр 

    

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 

    

    

    

    

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. Volkova N., Pavlovich O., Fesenko O., Budnyk O., Kovalchuk S., Goltsev A. Studies of the influence of gold nanoparticles on 

characteristics of mesenchymal stem cells. Journal of Nanomaterials. – 2017. – Vol. 2017 (Scopus) 

https://doi.org/10.1155/2017/6934757 

2. Volkova N.A., Yukhta M.S., Goltsev A.N. Mesenchymal stem cells in restoration of fertility at experimental pelvic 

inflammatory disease. Stem cells international. – 2017. – Vol. 2017. – P.1-9 (Scopus) https://doi.org/10.1155/2017/2014132 

3. Volkova N.O., Yukhta M.S., Chernyshenko L.G., Stepanyuk L.V., Sokol L.V., Goltsev A.M. Exposure of seminiferous tubules 

of immature rats to cryoprotective media of various compositions. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. – 2017. – Vol. 

27(3). – P. 203-218 (Scopus) https://doi.org/10.15407/cryo27.03.203 

4. Pavlovich E, Volkova N, Yakymchuk E, Perepelitsyna O, Sydorenko M, Goltsev A. In Vitro Study of Influence of Au 

Nanoparticles on HT29 and SPEV Cell Lines. Nanoscale Research Letters. – 2017. – Vol. 12. – P. 1-9 DOI: 10.1186/s11671-

017-2264-9  (Scopus) 

5. Petrushko MP, Pavlovich EV, Pinyaev VI, Volkova NA, Podufaly VV Apoptosis and the processes of DNA fragmentation in 

native and cryopreserved human sperm cells with normal- and pathosperma. Cytology and Genetics. – 2017.- Vol. 51 (4). – P. 

https://doi.org/10.1155/2017/6934757
https://doi.org/10.1155/2017/2014132
https://doi.org/10.1186/s11671-017-2264-9
https://doi.org/10.1186/s11671-017-2264-9


278-281 (Scopus) https://doi.org/10.3103/S0095452717040065 

6. Volkova N.A., Yukhta M.S., Goltsev A.N.Biopolymer gels as a basis of cryoprotective medium for testicular tissue of rats. Cell 

and tissue banking. – 2018. – Vol. 19(4). – P.819-826 (Scopus) https://doi.org/10.1007/s10561-018-9740-z 

7. Volkova N.O., Yukhta M.S., Chernyshenko L. G., Stepanyuk L. V. Sokol L.V., Goltsev A.M. Cryopreservation of rat 

seminiferous tubules using biopolymers and slow non-controlled rate cooling. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. – 

2018. – Vol. 28, № 4. – P. 278-292 (Scopus). https://doi.org/10.15407/cryo28.04.278 

8. Volkova N.O., Yukhta M.S., Chernyschenko L.G., Stepaniuk L.V., Sokol L.V., Goltsev A.M. The effectiveness of biopolymers 

application for cryopreservation of the fragments of convoluted seminiferous tubules of prepubertal rat’s testis. Cell and Organ 

Transplantology. – 2019. – Vol. 7(1). – P. 12-17 (Scopus) doi:10.22494/cot.v7i1.92 

9. Volkova N.A., Yukhta M.S., Goltsev A.N. Gold nanoparticles for treatment of experimental burns. Nanosistemi, Nanomateriali, 

Nanotehnologii. – 2019. – Vol. 17(4). – P. 597-608 (Scopus) 

PACSnumbers:81.16.Pr,83.80.Lz,87.17.Uv,87.19.Pp,87.64.kv,87.85.jj,87.85.Rs 

10. Volkova N.O., Yukhta M.S., Goltsev A.M.Vitrification of rat testicular tissue using biopolymers. Biopolymers and Cell. – 2020. 

– Vol. 36(2). – P. 122-132 (Scopus) http://dx.doi.org/10.7124/bc.000A26 

11. Volkova N.O., Yukhta M.S. Goltsev A.M. The Use of Fullerene C60 to Preserve Testicular Tissue after Cryopreservation. 

Journal of Nanomaterials. –2021. – Vol. 2021.– P. 1-8 (Scopus) https://doi.org/10.1155/2021/6696733 

12. Volkova N., Yukhta M., Sokil L., Chernyshenko L., Stepanuk L.V., Goltsev A.M. Determination of Warming Modes for 

Seminiferous Tubules of Rat’s Testes After Vitrification. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. –2021. – Vol. 31 (1). – 

P. 95-99 (Scopus) https://doi.org/10.15407/cryo31.01.095 

13. Volkova N., Yukhta M., Sokil L., Chernyschenko L., Stepanuk L., Goltsev A. Cryopreserved fragments of testicular 

seminiferous tubules of rats as a source of spermatogonial stem cells. Cell and Organ Transplantology. – 2021. – Vol. 9 (1). – P. 

36-42 (Scopus) DOI: 10.22494/cot.v9i1.120 

14. Goltsev A., Bondarovych M., Babenko N., Gaevska Yu., Ostankova L., Ostankov M., Volkova N., Klochkov V. The 

assessment of the toxicity of nanocomplexes containing gadolinium orthovanadate nanoparticles and cholesterol. Cell and 

Organ Transplantology. – 2021. – Vol. 9 (1). – P. 44-52 (Scopus) DOI: 10.22494/cot.v9i1.121 

15. Volkova N., Vvedensky D., Yukhta M., Goltsev А. Influence of Cryopreservation on Phenotype and Functional Properties of 

Multipotent Mesenchymal Stromal Cells Derived From Different Sources. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. – 2021. 

– Vol. 31 (3). – P. 268-272 (Scopus) https://doi.org/10.15407/cryo31.03.268 

16. Vvedenskyi D.B., Volkova N.O., Yukhta M.S., Ashukina N.O., Goltsev А. Course correction of adjuvant arthritis with 

cryopreserved multipotent mesenchymal stromal cells. Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2021. – Vol. 12 (3). – P. 545-

553 doi: https://doi.org/10.15421/022175  (Web of Science) 

17. Goltsev A, Babenko N., Gaevska Y., Bondarovych M., Dubrava T., Ostankova L., Volkova N., Klochkov V. Toxicity of 

https://doi.org/10.1155/2021/6696733
https://doi.org/10.22494/cot.v9i1.121
https://doi.org/10.15421/022175


Nanocomplexes Containing Gadolinium Orthovanadate Nanoparticles and Cholesterol. Biol Trace Elem Res (2022). 

https://doi.org/10.1007/s12011-021-03019-z (Scopus) 

18. Volkovа, N. A., M. S. Yukhta, and A. N. Goltsev Вплив наночастинок золота на кріоконсервовані мезенхімальні 

стовбурові клітини Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii.- 2022.- 20(1).- 249-261 Rs PACSnumbers:78.20.Ci,87.16.-

b,87.17.-d,87.19.xn,87.55.dk,87.85.Lf,87.85.Rs (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 

1. Патент України 133769, МПК А01N1/02, Заявл. 25.10.2018, № u 2018 10547; Публ. 25.04.2019. Спосіб 

кріоконсервування звитих канальців статевонезрілих сім’яників  Волкова Н.О., Юхта М.С., Гольцев А.М.  

2. Патент України 13137624, МПК А01N1/02, Заявл. 02.05.2019, №u2019 04617; Публ. 25.10.2019, Бюл. № 20. Спосіб реабілітації кріоконсервованих звитих 

канальців статевонезрілих сім’яників. Волкова Н.О., Юхта М.С., Гольцев А.М. 

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. Volkova, N. A., Yukhta, M. S., Pavlovich, E. V., & Goltsev, A. N. (2018, August). Change in functional state of bone marrow-

derived mesenchymal stem cells after incubation with silver nanoparticles. In International Conference on Nanotechnology and 

Nanomaterials (pp. 273-282). Springer, Cham. doi.org/10.1007/978-3-030-17755-3_19 https://doi.org/10.1007/978-3-030-

17755-3_19 

2. Volkova N.O., Yukhta M.S., Chernyshenko L.G., Stepanyuk L.V., Sokil L.V., Goltsev, A. M The effects of nanobiopolymers on 

morphofunctional state of cryopreserved testicular tissue // Nanooptics and Photonics, Nanochemistry and Nanobiotechnology, 

and Their Applications. - Springer Proceedings in Physics 2021. Chapter 19: 287-299. https://doi.org/10.1007/978-3-030-17755-

3_19  

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 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-17755-3_19
https://doi.org/10.1007/978-3-030-17755-3_19


 

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 

Відповідальний виконавець 2.2.6.99 (2016-2019рр) «Оптимізація методів кріоконсервування тканин звитих канальців 

сім’яників щурів з використанням полімерних носіїв та наноматеріалів» 

 програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України 

 Відповідальний виконавець.2.6.94 (2015-2019рр) «Застосування клітинних біотехнологій для відновлення тканин опорно-

рухового апарату in vitro та in vivo», цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України 

„Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства”  

Відповідальний виконавець 2.2.6.95 (2015-2019рр) «Біобезпека та ефективність взаємодії наночастинок інертних металів з 

мезенхімальними стовбуровими клітинами кісткового мозку» цільової комплексної програми фундаментальних досліджень 

НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій» 

Керівник проекту 2.2.6.124 (2019р) «Дослідження ефективності і безпеки застосування наночастинок золота при термічних 

опіках», виконаного відповідно до загальноакадемічного конкурсу наукових проектів цільової комплексної програми 

фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій» 

Відповідальний виконавець 2.2.6.127 (2020-2024 рр.) «Кріоконсервування сперматогоніальних стовбурових та акцесорно-

регуляторних клітин сім’яників з використанням біополімерних гелів» 

Відповідальний виконавець 2.2.6.130 (2020-2021 рр.) «Оцінка ступеня фрагментації ДНК сперматогенних клітин різних 

стадій диференціювання як обов’язковий компонент технології їх кріоконсервування»  

Відповідальний виконавець 2.2.6.132 «Використання сучасних клітинних нанобіотехнологій в терапії ревматоїдного артриту» 

(2020-2024 рр в рамках цільової програми  наукових досліджень НАН України «Геномні, молекулярні та клітинні основи 

розвитку інноваційних біотехнологій»). 

Науковий редактор журналу „ Проблеми кріобіології і кріомедицини”, включеного до переліку фахових видань України та до 

наукометричної бази Scopus. 



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 Society of Cryobiology, Society of Low Temperature Biology. 

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

 

Загальний досвід практичної роботи за спеціальністю складає - 21 рік 

 
 


