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ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ НАН УКРАЇНИ 

 

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ ОНП «222 - МЕДИЦИНА» 

 
 

ID 

викла 

дача 

П.І.П. 
Посада 

  
Структур 

ний підрозділ 
Кваліфікація викладача 

С
т
а

ж
 Навчальні 

дисципліни, що їх 

викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

 
Жеребкін Сергій 

Васильович 

Провідний 

науковий 

співробітник, 

сумісництво 

Центр гуманітарної 

освіти НАН України 

Диплом доктора наук зі 

спеціальності «Філософська 

антропологія, філософія 

культури» 

 

37 
Філософія науки і 

культури 

Кваліфікований фахівець в галузі 

філософії культури  

 

Google Scholar h-index 8 

 

https://scholar.google.com/citations?hl

=ru&user=bi6dkNQAAAAJ  

34718 

Солощук 

Людмила 

Василівна 

професор, 

сумісництв о 

Центр  наукових 

досліджень та 

викладання 

іноземних мов 

Диплом кандидата 
філологічних наук KД 
№036101, виданий 08.05.1991 
р. 

Диплом доктора філологічних 
наук ДД 007978, виданий 
10.02.2010 р. 
Атестат доцента ДЦ 000415, 
виданий 24.02.1995 р. 
Атестат професора 12ПP 
010966, виданий 29.09.2015 р. 

40 Іноземна мова 

Висококвалифіковани й фахівець з 

викладанням іноземної мови для 

наукових співробітників 

 

Автор 325 наукових праць 

Google Scholar h-index 10 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?

hl=ru&user=0sKbFhMAAAAJ  

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=bi6dkNQAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=bi6dkNQAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=0sKbFhMAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=0sKbFhMAAAAJ
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171611 

Бабійчук 

Владислав 

Георгійович 

Завідувач 

відділу, 

Основне місце 

роботи 

Відділ кріофізіології 

Диплом спеціаліста зі 

спеціальності «лікувальна 

справа» ЛЖВЕ №009970, 

виданий 30.06.1997 р. 

Харківський державний 

медичний університет,  

Диплом кандидата наук зі 

спеціальності «кріомедицина» 

ДК №017236, виданий 

15.01.2003 р. 

Диплом доктора наук зі 

спеціальності «кріомедицина» 

ДД №009024, виданий 

26.01.2011 р. 

Атестат старшого наукового 

співробітника зі спеціальності 

«кріомедицина» АС №006562, 

виданий 02.07.2008 р. 

 

23 

Холод як лікувальний 

фактор 

 

Ритмічні екстремальні 

кріовпливи (–120 °С) як 

спосіб підвищення 

адаптаційно-

регуляторних 

можливостей організму 

Кваліфікований фахівець в галузі 

кріобіології, кріомедицини, 

кардіології Відповідає підпунктам 1, 

4, 6, 7, 8, 19 Ліцензійних умов п. 38 

 

Автор 198 наукових праць 

Scopus h-index 2 

Google Scholar h-index 5 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.u

ri?authorId=18233456200  

 

https://scholar.google.com.ua/citations?

user=iL_IZIMAAAAJ&hl=uk  

 

Керівник науково-дослідної роботи 

за темою «Дослідження дії різних 

видів і режимів ритмічних 

холодових впливів та 

кріоконсервованої кордової крові 

людини на стан гомеостатичних 

регуляторних систем організму 

експериментальних тварин» 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=18233456200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=18233456200
https://scholar.google.com.ua/citations?user=iL_IZIMAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=iL_IZIMAAAAJ&hl=uk
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34514 

Божок Галина 

Анатоліївна 

 

 

Провідний 

науковий 

співробітник, 

Основне місце 

роботи 

Відділ 

кріоендокрино логії 

Диплом спеціаліста зі 

спеціальності «біологія» УВ 

№819437, виданий 18.06.1991 р. 

Харківський державний 

університет ім. О.М. Горького,  

Диплом кандидата наук зі 

спеціальності «фізіологія 

людини і тварин» 

КН №010811, виданий 

01.03.1996 р. 

Диплом доктора наук зі 

спеціальності «кріобіологія» 

ДД №002519, виданий 

10.10.2013 р. 

Атестат старшого наукового 

співробітника зі спеціальності 

«кріобіологія» АС №004554, 

виданий 15.12.2005 р. 

 

31 

Морфофункціональні 

дослідження клітин 

після 

низькотемпературного 

зберігання 

 

Організація та 

проведення навчальних 

занять за медико-

біологічним профілем 

 

 

Кваліфікований фахівець в галузі 

кріобіології, кріомедицини, 

Відповідає підпунктам 1, 2, 4, 6, 8, 9, 

13, 19 

Ліцензійних умов п. 38 

 

Автор 245 наукових праць 

Scopus h-index 4 

Google Scholar h-index 8 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.u

ri?authorId=6506348837  

 

https://scholar.google.com/citations?us

er=haSpsgYAAAAJ&hl=ru  

 

Викладач кафедри загальної та 

клінічної патології медичного 

факультету Харківського 

національного університету ім. В.Н. 

Каразіна 

 

Відповідальний виконавець науково-

дослідної роботи за темою 

«Морфофункціональні 

характеристики, кріоконсервування 

та терапевтичний потенціал 2D- і 

3D-культур клітин, отриманих з 

похідних нервового гребеня» 

 

Заступник голови освітньо-наукової 

секції вченої ради Інституту 

проблем кріобіології і кріомедицини 

НАН України 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506348837
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506348837
https://scholar.google.com/citations?user=haSpsgYAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com/citations?user=haSpsgYAAAAJ&hl=ru
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74599 
Висеканцев 

 Ігор Павлович 

Завідувач  

відділу, 

Основне місце 

роботи 

Відділ 

кріомікробіоло гії 

Диплом спеціаліста зі 

спеціальності «санітарія» Я № 

870333, виданий 30.06.1973 р. 

Харківський медичний 

інститут,  

Диплом кандидата наук зі 

спеціальності «кріобіологія» 

МД №018807, виданий 

10.05.1984 р. 

Атестат старшого наукового 

співробітника зі спеціальності 

«кріобіологія» СН №000992, 

виданий 25.04.1994 р. 

 

48 

Предмет, зміст 

кріомедицини.  

 

Технології 

кріоконсервува ння і 

тривалого збереження 

біологічних об’єктів 

для клінічного 

застосування 

 

Технології тривалого 

зберігання 

мікроорганізмів 

Кваліфікований фахівець в галузі 

кріобіології, кріомедицини, 

мікробіології Відповідає підпунктам 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 19, 20  

Ліцензійних умов п. 38 

 

Автор 243 наукових праць 

Scopus h-index 2 

Google Scholar h-index 7 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.u

ri?authorId=6602812521  

 

https://scholar.google.com/citations?us

er=WlQv97QAAAAJ&hl=th  

 

Керівник науково-дослідної роботи 

за темою «Вивчення механізмів 

кріопошкоджень мікроорганізмів, 

іммобілізованих в гелевих носіях з 

різними фізико-хімічними 

властивостями, під час 

низькотемпературного зберігання та 

ліофілізації» 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602812521
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602812521
https://scholar.google.com/citations?user=WlQv97QAAAAJ&hl=th
https://scholar.google.com/citations?user=WlQv97QAAAAJ&hl=th
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420682 
Волкова Наталія 

Олександрівна 

Провідний 

науковий 

співробітник, 

Основне місце 

роботи 

Відділ 

кріопатофізіол огії 

та імунології 

Диплом спеціаліста зі 

спеціальності «біофізика» ХА 

№12028498, виданий 30.06.2000 

р. Харківський державний 

університет ім. О.М. Горького,  

Диплом кандидата наук зі 

спеціальності «кріобіологія» 

ДК №026545, виданий 

10.11.2004 р. 

Атестат старшого наукового 

співробітника зі спеціальності 

«кріобіологія» АС №000858, 

виданий 31.05.2013 р. 

 

20 

Біотехнологічні 

аспекти реконструкції 

пошкоджень опорно-

рухомого апарату 

Кваліфікований фахівець в галузі 

кріобіології, Відповідає підпунктам 

1, 2, 3, 4, 8, 19 

Ліцензійних умов п. 38 

 

Автор 180 наукових праць 

Scopus h-index 6 

Google Scholar h-index 11 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.u

ri?authorId=57215214905  

 

https://scholar.google.com.ua/citations?

user=3jSTLUoAAAAJ&amp;hl=ru  

 

Керівник науково-дослідної роботи 

за темою « Застосування клітинних 

біотехнологій для відновлення 

тканин опорно-рухового апарату in 

vitro та in vivo» (№2.2.6.94, 2015-

2019 рр.) 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215214905
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215214905
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3jSTLUoAAAAJ&amp;hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3jSTLUoAAAAJ&amp;hl=ru
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420824 

Гладких  

Федір 

Володимирович 

Молодший 

науковий 

співробітник 

Відділ 

експериментальної 

кріомедицини 

1. Диплом спеціаліста за  

спеціальністю «Лікувальна 

справа» С 21 № 012897 від 03 

вересня 2021 р. (Вінницький 

національний медичний 

університет ім. М.І. Пирогова 

МОЗ України); 

2. Сертифікат лікаря-спеціаліста 

зі спеціальності «Медицина 

невідкладних станів» № 2/17 

(Наказ № 42-у) від 31 січня 

2017 р. (Вінницький 

національний медичний 

університет ім. М.І. Пирогова 

МОЗ України); 

3. Сертифікат лікаря-спеціаліста 

зі спеціальності «Онкологія» 

№ 1186, (Наказ № 294-у) від 

11 листопада 2020 р.); 

(Харківська медична академія 

післядипломної освіти МОЗ 

України); 

4. Сертифікат лікаря-спеціаліста 

зі спеціальності «Терапія» 

№ 1048 (Наказ № 246-у) від 

16 червня 2021 р. (Харківська 

медична академія 

післядипломної освіти МОЗ 

України); 

5. Диплом доктора філософії в 

галузі знань «22 – Охорона 

здоров’я» за спеціальністю 

«222 – Медицина» 

ДР № 003279 від 16 грудня 

2021 р. (Інститут проблем 

кріобіології і кріомедицини 

НАН України). 

7 

 

Сучасні кріотехнології 

в експериментальній 

гастроентерології та 

гепатології 

 

 

Кріомедичні підходи в 

експериментальній та 

клінічній ревматології  

 

 

Публікаційна 

активність, наукометрія 

та академічна 

доброчесність 

 

Кваліфікований фахівець в галузі 

кріомедицини, внутрішньої 

медицини, онкології та медицини 

невідкладних станів. 

Відповідає підпунктам  

1, 3, 4, 5, 8, 9, 20 

Ліцензійних умов п. 38 

 

Автор 150 наукових праць 

Scopus h-index 3 

Google Scholar h-index 13 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.u

ri?authorId=57226085532 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?

hl=ru&user=Odxj7QgAAAAJ   

 

1. член редакційної колегії та 

відповідальний секретар Scopus-

індексованого видання  категорії А 

«Український радіологічний та 

онкологічний журнал» (Державна 

установа «Інститут медичної 

радіології та онкології 

ім. С.П. Григор’ва НАМН 

України»; 

2. молодший науковий співробітник 

групи променевої патології та 

паліативної медицини відділу 

радіології (Державна установа 

«Інститут медичної радіології та 

онкології ім. С.П. Григор’ва 

НАМН України») 

  

 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226085532
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226085532
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Odxj7QgAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Odxj7QgAAAAJ
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420628 
Глоба Вячеслав 

Юрійович 

Науковий 

співробітник, 

Основне місце 

роботи 

Відділ 

експериментал ьної 

кріомедицини 

Диплом спеціаліста зі 

спеціальності «лікувальна 

справа» ХА № 14975033, 

виданий 30.06.2001 р. 

Харківський державний 

медичний університет,  

Диплом доктора філософії в 

галузі охорони здоров’я зі 

спеціальності «222 – медицина» 

ДР № 002865, виданий 

18.11.2021 р. 

 

5 
Кріохірургічні підходи 

лікування в урології 

Кваліфікований фахівець в галузі 

кріомедицини, урології  

Відповідає підпунктам 1, 4, 5, 19, 20  

Ліцензійних умов п. 38 

 

Автор 14 наукових праць 

 

https://scholar.google.com/scholar?hl=

uk&as_sdt=0%2C5&q=%D0%93%D0

%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0+%

D0%92.%D0%AE.&btnG=  

 

Лікар вищої категорії зі 

спеціальності «урологія», що 

працює в провідних клініках м. 

Харкова «Евіва» та «Марія» 

https://scholar.google.com/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0+%D0%92.%D0%AE.&btnG
https://scholar.google.com/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0+%D0%92.%D0%AE.&btnG
https://scholar.google.com/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0+%D0%92.%D0%AE.&btnG
https://scholar.google.com/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0+%D0%92.%D0%AE.&btnG
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24013 

Гольцев 

Анатолій 

Миколайови ч 

Головний 

науковий 

співробітник, 

сумісництво 

Відділ 

кріопатофізіол огії 

та імунології 

Диплом спеціаліста зі 

спеціальності «санітарія» Щ 

№069621, виданий 30.06.1972 р. 

Харківський медичний 

інститут,  

Диплом кандидата наук зі 

спеціальності «медична 

радіологія і рентгенологія» 

МД №007420, виданий 

03.05.1979 р. 

Диплом доктора наук  зі 

спеціальності «кріобіологія» 

МД №005609, виданий 

17.03.1989 р. 

Атестат професора зі 

спеціальності «онкологія» 

12ПР№000057, виданий 

21.05.1993 р. 

Диплом члена-кореспондента 

НАН України зі спеціальності 

«кріобіологія»№ 707, виданого 

2003 р. 

Диплом академіка НАН 

України зі спеціальності 

«кріобіологія» №424, виданого 

2009 р. 

48 

Використання 

кріоконсервованих 

біологічних об’єктів 

у лікуванні хвороб 

різного генезу 

 

Кріобіологічні підходи 

в експериментальній 

онкопатології 

Високоваліфікований фахівець в 

галузі кріобіології, кріомедицини, 

онкології та імунології 

Відповідає підпунктам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10, 12, 19, 20  

Ліцензійних умов п. 38 

 

Автор 1097 наукових праць 

Scopus h-index 9 

Google Scholar h-index 14 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.u

ri?authorId=56229052700  

 

https://scholar.google.com.ua/citations?

user=3jwqCGIAAAAJ&hl=uk  

 

Радник при дирекції Інституту 

проблем кріобіології і кріомедицини  

НАН України 

 

Координатор кафедри ЮНЕСКО з 

кріобiологiï при ІПКіК НАН України  

 

Керівник медико-біологічної секції 

Північно-Східного наукового центру 

НАН і МОН України 

 

Керівник науково-дослідної роботи 

за темою «Вивчення механізмів 

реабілітації стану імунної системи 

тварин-пухлиноносіїв 

кріоконсервованими дендритними 

клітинами» 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56229052700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56229052700
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3jwqCGIAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3jwqCGIAAAAJ&hl=uk


9 

23667 

Ковальов 

Геннадій 

Олександров ич 

Старший 

науковий 

співробітни к, 

сумісництво 

Відділ 

експериментал ьної 

кріомедицини 

Диплом спеціаліста зі 

спеціальності «лікувальна 

справа» ЛБ НХ № 001878, 

виданий 30.06.1998 р. 

Харківський державний 

університет,  

Диплом кандидата наук зі 

спеціальності «кріомедицина» 

ДК № 051866, виданий 

28.04.2009 р. 

Атестат старшого наукового 

співробітника зі спеціальності 

«кріомедицина» АС № 000873, 

виданий 31.05.2013 р. 

 

23 

Роль клініко- 

лабораторних 

досліджень крові в 

діагностиці 

захворювань 

 

Статистичні методи в 

біології та медицині 

Кваліфікований фахівець в галузі 

кріомедицини, лабораторної 

діагностики, статистичних методів 

досліджень Відповідає підпунктам 1, 

3, 4, 6, 8, 19, 20  

Ліцензійних умов п. 38 

 

Автор 98 наукових праць 

Scopus h-index 2 

Google Scholar h-index 7 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.u

ri?authorId=57190678901  

 

https://scholar.google.com.ua/citations?

user=wHmUlaoAAAAJ&hl=ru  

 

Викладач кафедри клінічної 

лабораторної діагностики 

Харківської медичної академії 

післядипломної освіти 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190678901
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190678901
https://scholar.google.com.ua/citations?user=wHmUlaoAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=wHmUlaoAAAAJ&hl=ru


10 

127713 

Компанієць 

Антоніна 

Михайлівна 

Завідувач 

лабораторії, 

основне місце 

роботи 

Лабораторія кріо-

протекторів 

Диплом спеціаліста зі 

спеціальності «лікувальна 

справа» Ю№996344 виданий 

30.06.1972 р. 

Харківський медичний 

інститут,  

Диплом кандидата наук зі 

спеціальності «гематологія та 

трансфузіологія» 

МД №010550 виданий 

07.05.1980 р. 

Диплом доктора наук  зі 

спеціальності «гематологія та 

трансфузіологія» 

ДH №002472, виданий 

15.05.1996 р. 

Атестат старшого наукового 

співробітника зі спеціальності 

«гематологія та переливання 

крові» СН№078222, виданий 

07.05.1993 

Атестат професора зі 

спеціальності «кріомедицина» 

12ПР№011590 виданий 

25.02.2016р. 

46 

Роль клініко- 
лабораторних 
досліджень крові в 
діагностиці 
захворювань 

 

Біоетика 

Кваліфікований фахівець в галузі 

гематології, трансфузіології, 

кріомедицини Відповідає 

підпунктам 1, 3,4, 6, 7, 8, 20  

Ліцензійних умов п. 38 

 

Автор 171 наукових праць 

Scopus h-index 3 

Google Scholar h-index 7 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.u

ri?authorId=22934873500  

 

https://scholar.google.com.ua/citations?

user=SnsIAtMAAAAJ&hl=uk  

 

Голова комітету з біоетики при 

Інституті проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22934873500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22934873500
https://scholar.google.com.ua/citations?user=SnsIAtMAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=SnsIAtMAAAAJ&hl=uk


11 

145416 
Легач Євген 

Іванович 

Завідувач 

відділу, 

Основне місце 

роботи 

Відділ 

кріоендокрино логії 

Диплом спеціаліста зі 

спеціальності «лікувальна 

справа» КГ №018347, виданий 

27.06.1983 р. Харківський 

медичний інститут,  

Диплом кандидата наук зі 

спеціальності «кріомедицина» 

ДК №001684, виданий 

11.11.1998 р. 

Диплом доктора наук зі 

спеціальності «кріомедицина» 

та «трансплантологія та штучні 

органи» ДД №007559, виданий 

08.07.2009 р. 

Атестат старшого наукового 

співробітника зі спеціальності 

«кріобіологія» АС№004548, 

виданий 15.12.2005 р. 

 

29 

Моделювання в 

експериментальній 

медицині 

 

Кваліфікований фахівець в галузі 

кріобіології, кріомедицини, 

ендокринології та трансплантології 

Відповідає підпунктам 1, 4, 6, 7, 8, 9, 

19, 20  

Ліцензійних умов п. 38 

 

Автор 156 наукових праць 

Scopus h-index 3 

Google Scholar h-index 7 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.u

ri?authorId=8331488800  

 

https://scholar.google.com/citations?hl

=ru&user=4rcE5OsAAAAJ  

 

Голова секції «Кріомедицина» 

вченої ради Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН 

України 

 

Керівник науково-дослідної роботи 

за темою «Морфофункціональні 

характеристики, кріоконсервування 

та терапевтичний потенціал 2D- і 

3D-культур клітин, отриманих з 

похідних нервового гребеня» 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8331488800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8331488800
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=4rcE5OsAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=4rcE5OsAAAAJ


12 

84142 
Ломакін Іван 

Іванович 

Старший 

науковий 

співробітни к, 

Основне місце 

роботи 

Відділ кріофізіології 

Диплом спеціаліста зі 

спеціальності «лікувальна 

справа»Б-І№589224, виданий 

30.07.1977 р. Харківський 

медичний інститут,  

Диплом кандидата наук зі 

спеціальності «кріомедицина» 

КД №029845, виданий 

17.04.1990 р. 

Атестат старшого наукового 

співробітника зі спеціальності 

«кріобіологія» АС№003173, 

виданий 02.07.2003 р. 

 

36 
Холод як лікувальний   

фактор 

Кваліфікований фахівець в галузі 

кріобіології, кріомедицини, 

неврології та нейрохірургії 

Відповідає підпунктам 1, 4, 8, 19, 20  

Ліцензійних умов п. 38 

 

Автор 175 наукових праць 

Scopus h-index 2 

Google Scholar h-index 7 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.u

ri?authorId=57204081066  

 

https://scholar.google.com.ua/citations?

user=URCnp-0AAAAJ&hl=uk  

 

Співавтор монографії 

Нейрохимические процессы в 

центральной нервной системе при 

гипотермии 

ГА Бабийчук, МИ Шифман, ИИ. 

Ломакин - 1989 - Наукова думка. – 

152с. 

 

Співавтор монографії 

«Нейрофизиологические процессы 

охлажденного мозга» 

ГА Бабийчук, ВС Марченко, ИИ 

Ломакин - К.: Наукова думка, 1992. 

– 207с. 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204081066
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204081066
https://scholar.google.com.ua/citations?user=URCnp-0AAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=URCnp-0AAAAJ&hl=uk
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100315 

Осецький 

Олександр 

Іванович 

Головний 

науковий 

співробітник, 

Основне місце 

роботи 

Лабораторія кріо-

протекторів 

Диплом спеціаліста зі 

спеціальності «фізика металів» 

Н №903963, виданий 28.02.1970 

р. Харківський політехнічний 

Інститут,  

Диплом кандидата наук зі 

спеціальності «фізика твердого 

тіла» 

ФМ №001339, виданий 

30.09.1975 р. 

Диплом доктора наук  зі 

спеціальності  

«біофізика» 

ДД №000101, виданий 

26.03.1998 р. 

Атестат старшого наукового 

співробітника зі спеціальності 

«фізика твердого тіла» АС 

№004470, виданий 15.12.2005 р. 

Атестат професора кафедри 

12ПР №004416, виданий 

19.10.2006 р.  

 

47 

Способи зберігання 

біооб’єктів 

при низьких 

температурах 

Кваліфікований фахівець в галузі 

кріобіології, кріогенної техніки 

Відповідає підпунктам 1, 2, 4, 7, 8, 9, 

11, 13, 20  

Ліцензійних умов п. 38 

 

Автор 325 наукових праць 

Scopus h-index 5 

Google Scholar h-index 10 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.u

ri?authorId=26868077500  

 

https://scholar.google.com.ua/citations?

user=7F6SyzkAAAAJ&hl=ru  

 

Викладач курсів «Кріобіофізика» і 

«Кріогенні технології в біології і 

медицині» кафедри біотехнології, 

біофізики та аналітичної хімії 

Харківського національного 

технічного університету «ХПІ» 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26868077500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26868077500
https://scholar.google.com.ua/citations?user=7F6SyzkAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=7F6SyzkAAAAJ&hl=ru


14 

420825 

Пахомов 

Олександр 

Віталійович 

 

Старший 

науковий 

співробітник 

Відділ кріо-ендо-

крино-логії 

Диплом спеціаліста зі 

спеціальності «біохімія» ХаА 

№ 25784630 

виданий 05.07.2004 р. 

Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна 

Диплом кандидата наук зі 

спеціальності «кріобіологія» 

ДК №052085 

виданий 28.04.2009 р. 

Атестат старшого дослідника зі 

спеціальності «біологія» 

АС №000036 

виданий 26.06.2017 р. 

16 

«Загальні проблеми та 

конкретні підходи до 

кріоконсервування 

клітин і тканин 

 

Кваліфікований фахівець в галузі 

кріобіології, Відповідає підпунктам  

1, 3, 5, 8, 13, 20  

Ліцензійних умов п. 38 

Автор 70 наукових праць 

Scopus h-index 3 

Google Scholar h-index 4 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.u

ri?authorId=36915521900 

 

https://scholar.google.com/citations?us

er=q85jbzEAAAAJ&hl=ru 

 

Відповідальний виконавець 

дослідної роботи за темою 

«Морфофункціональні 

характеристики, кріоконсервування 

та терапевтичний потенціал 2D- і 

3D-культур клітин, отриманих з 

похідних нервового гребеня»; 

проекту «Науково-експертна оцінка 

стану і вартісної цінності 

генетичних ресурсів та підготовка 

обґрунтованих рекомендацій щодо 

створення системи регулювання на 

національному та регіональному 

рівні збереження, відновлення, 

сталого використання, доступу до 

генетичних ресурсів та розподілу 

вигід від їх використання» 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36915521900
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36915521900
https://scholar.google.com/citations?user=q85jbzEAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com/citations?user=q85jbzEAAAAJ&hl=ru


15 

205126 

Петрушко 

Марина 

Павлівна 

Завідувач  

відділу, 

Основне місце 

роботи 

Відділ 

кріобіології системи 

репродукції 

Диплом спеціаліста зі 

спеціальності «біологія» ПВ № 

778108, виданий 30.06. 1989 р. 

Львівський державний 

університет,  

Диплом кандидата наук зі 

спеціальності «кріобіологія» 

КН № 006494, виданий 

15.11.1994 р. 

Диплом доктора наук зі 

спеціальності «кріобіологія» 

ДД № 005708, виданий 

15.03.2007 р. 

Атестат старшого наукового 

співробітника зі спеціальності 

«кріобіологія і кріомедицина» 

АС № 002186, виданий 

13.03.2002 р. 

Атестат професора зі 

спеціальності «біологія» АП № 

003607, виданий 01.02.2022 р. 

 

33 

Кріобіологічні 

технології в 

репродуктивній 

медицині 

Кваліфікований фахівець в галузі 

кріобіології, Відповідає підпунктам 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 19, 20  

Ліцензійних умов п. 38 

 

Автор 205 наукових праць 

Scopus h-index 4 Google Scholar h-

index 8 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.u

ri?authorId=6508135275  

 

https://scholar.google.ru/citations?hl=r

u&pli=1&user=72Mj_cgAAAAJ  

 

 

Працює ембріологом в ТОВ «ДРТ–

клініка репродуктивної медицини» 

 

Член Президії Української Асоціації 

репродуктивної медицини. 

Член ESHRE - Європейської 

асоціації репродуктології та 

ембріології. 

Пройшла стажування в IVF клініці 

міста Маастріхт (Голландія). 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508135275
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508135275
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=72Mj_cgAAAAJ
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=72Mj_cgAAAAJ


16 

52092 

Прокопюк 

Володимир 

Юрійович 

Старший 

науковий 

співробітник, 

основне місце 

роботи 

Відділ кріобіохімії 

Диплом спеціаліста зі 

спеціальності «лікувальна 

справа» ХА №21195531, 

виданий 30.06.2002 р. 

Харківський державний 

медичний університет,  

Диплом кандидата наук зі 

спеціальності «акушерство та 

гінекологія» 

ДК№052732, виданий 

27.05.2009 р. 

Атестат старшого наукового 

співробітника зі спеціальності 

«кріомедицина» АС №000471, 

виданий 26.10.2012 р. 

 

12 

Використання 

кріоконсервованих 

біологічних об’єктів 

у лікуванні хвороб 

різного генезу 

 

Кваліфікований фахівець в галузі 

кріомедицини, акушерства та 

гінекології  

Відповідає підпунктам 1, 2, 4, 19, 20  

Ліцензійних умов п. 38 

 

Автор 211 наукових праць 

Scopus h-index 5 

Google Scholar h-index 9 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.u

ri?authorId=56964479700  

 

https://scholar.google.com.ua/citations?

user=P67s6AUAAAAJ&hl=ru  

 

Лікар першої категорії зі 

спеціальності «акушерство та 

гінекологія» 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56964479700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56964479700
https://scholar.google.com.ua/citations?user=P67s6AUAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=P67s6AUAAAAJ&hl=ru


17 

55000 
Прокопюк Ольга 

Степанівна 

Головний 

науковий 

співробітник, 

сумісництво 

Відділ холодової 

адаптації 

Диплом спеціаліста зі 

спеціальності «лікувальна 

справа» КВ №792577 виданий 

30.06.1983 р. 

Харківський медичний 

інститут,  

Диплом кандидата наук зі 

спеціальності «акушерство і 

гінекологія» та «кріобіологія і 

кріомедицина» 

КД №016613 виданий 

22.06.1989 р. 

Диплом доктора наук  зі 

спеціальності  

кріомедицина 

ДД №003476, виданий 

26.06.2014 р. 

Атестат старшого наукового 

співробітника зі спеціальності 

«кріобіологія» АС №002148, 

виданий 13.03.2002 р. 

Атестат професора зі 

спеціальності «кріомедицина» 

12ПР №011591, виданий 

25.02.2016 р. 

36 

Предмет, зміст 

кріомедицини 

 

Технології 

кріоконсервування і 

тривалого зберігання 

біологічних об’єктів 

для клінічного 

застосування 

 

Низькотемпературні 

банки медико-

біологічних об’єктів 

Кваліфікований фахівець в галузі 

кріомедицини, акушерства та 

гінекології Відповідає підпунктам 1, 

4, 7, 8, 9, 10, 19, 20  

Ліцензійних умов п. 38 

 

Автор 267 наукових праць 

Scopus h-index 3 

Google Scholar h-index 9 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.u

ri?authorId=55308238100  

 

https://scholar.google.com.ua/citations?

user=y4P8-BcAAAAJ&hl=ru  

 

Заступник директора з наукової 

роботи 

 

Заслужений лікар України 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55308238100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55308238100
https://scholar.google.com.ua/citations?user=y4P8-BcAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=y4P8-BcAAAAJ&hl=ru
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207795 

Сукач 

Олександр 

Миколайович 

Провідний 

науковий 

співробітник, 

Основне місце 

роботи 

Відділ біохімії 

Диплом спеціаліста зі 

спеціальності «біохімія» ЖВ-

І№102973, виданий 09.06.1981 

р. Харківський державний 

університет ім. О.М. Горького,  

Диплом кандидата наук зі 

спеціальності «кріобіологія» 

КД №047008, виданий 

17.09.1991 р. 

Диплом доктора наук  зі 

спеціальності  

«кріобіологія 

ДД №006239, виданий 

28.02.2017 р. 

Атестат старшого наукового 

співробітника зі спеціальності 

«кріобіологія» СН №002160, 

виданий 26.02.1996 р. 

 

37 

Особливості 

консервування клітин, 

тканин 

і тканинно-інженерних 

конструкцій 

в експериментальній 

кріомедицині 

 

Педагогічна практика в 

системі вищої освіти 

Кваліфікований фахівець в галузі 

кріобіології, Відповідає підпунктам 

1, 2, 4, 8, 10, 19, 20  

Ліцензійних умов п. 38 

 

Автор 159 наукових праць 

Scopus h-index 5 

Google Scholar h-index 8 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.u

ri?authorId=6601973596  

 

https://scholar.google.com.ua/citations?

user=J0R1KWkAAAAJ&hl=uk  

 

Відповідальний виконавець науково-

дослідної роботи за темою 

«Визначення ролі попередньої 

обробки для підвищення 

ефективності кріоконсервування і 

гіпотермічного зберігання клітинних 

структур різного рівня організації» 

 

Голова Центру забезпечення якості 

освітньо-наукової діяльності 

Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6601973596
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6601973596
https://scholar.google.com.ua/citations?user=J0R1KWkAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=J0R1KWkAAAAJ&hl=uk
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121268 
Чиж Микола 

Олексійович 

Завідувач 

відділу, 

Основне місце 

роботи 

Відділ 

експериментал ьної 

кріомедицини 

Диплом спеціаліста зі 

спеціальності «лікувальна 

справа» ХА №25762291, 

виданий 05.07.2004 р. 

Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна,  

Диплом кандидата наук зі 

спеціальності «кріомедицина» 

ДК №057019, виданий 

10.02.2010 р. 

Атестат старшого дослідника зі 

спеціальності «кріомедицина» 

АС №000129, виданий 

23.10.2018 р. 

 

15 

Моделювання в 

експериментальній 

медицині 

 

Холод як лікувальний 

фактор 

 

Створення тканинних 

імплантатів для 

реконструктивно-

відновлювальної 

хірургії з 

використанням 

кріобіологічних 

технологій 

Кваліфікований фахівець в галузі 

кріомедицини, онкології  

Відповідає підпунктам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 19, 20  

Ліцензійних умов п. 38 

 

Автор 175 наукових праць 

Scopus h-index 3 

Google Scholar h-index 9 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.u

ri?authorId=36609804700&origin=cto  

 

https://scholar.google.com/citations?hl

=uk&user=ugJ4QOQAAAAJ  

 

Гарант освітньо-наукової програми 

222 – Медицина 

 

Лікар першої категорії зі 

спеціальності «онкологія» 

 

Співавтор 3 патентів та 6 патентів на 

корисну модель 

63501 

Шпакова 

Наталія 

Михайлівна 

Провідний 

науковий 

співробітни к, 

Основне місце 

роботи 

Відділ кріоцитології 

Диплом спеціаліста зі 

спеціальності «біохімія» Б-1 № 

588314, виданий 22.06.1978 р. 

Харківський державний 

університет ім. О.М. Горького,  

Диплом кандидата наук зі 

спеціальності «кріобіологія» 

БЛ№020838, виданий 

02.11.1988 р. 

Диплом доктора наук  зі 

спеціальності  «кріобіологія» 

ДД №003389, виданий 

16.05.2014 р. 

Атестат старшого наукового 

співробітника зі спеціальності 

«кріобіологія» СН №002825, 

виданий 18.11.1996 р. 

38 

Методологія та 

організація наукових 

досліджень 

 

Педагогічна практика в 

системі вищої освіти 

Кваліфікований фахівець в галузі 

кріобіології, кріомедицини та 

організації наукових досліджень 

Відповідає підпунктам 1, 2, 4, 8, 19 

Ліцензійних умов п. 38 

Автор 210 наукових праць 

Scopus h-index 3 

Google Scholar h-index 7 

https://www.scopus.com/authid/detail.u

ri?authorId=6602974329  

https://scholar.google.com.ua/citations?

user=5HhER4oAAAAJ&hl=uk  

Голова освітньо-наукової секції 

вченої ради Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН 

України 
 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36609804700&origin=cto
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36609804700&origin=cto
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=ugJ4QOQAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=ugJ4QOQAAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602974329
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602974329
https://scholar.google.com.ua/citations?user=5HhER4oAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=5HhER4oAAAAJ&hl=uk

