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1. П. І. Пб.:   
 

ГЛАДКИХ Федір Володимирович 
 

2. Відділ експериментальної кріомедицини 

3. Електронна адреса fedir.hladkykh@gmail.com (http://hladkykh.tilda.ws/)  

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

Спеціальність «222 – Медицина» галузі знань «22 – Охорона здоров’я» 

Назва дисциплін: 

1. «Сучасні кріотехнології в експериментальній гастроентерології та гепатології» 

2. «Кріомедичні підходи в експериментальній та клінічній ревматології» 

3. «Публікаційна активність наукометрія та академічна доброчесність» 

mailto:fedir.hladkykh@gmail.com
http://hladkykh.tilda.ws/


5. Відомості про вищу освіту 

Назва учбового закладу, установи Рік За якою 

спеціальністю 

Здобута кваліфікація, 

Серія та № диплома, дата 

видачі 
вступу закінчення 

Вінницький національний медичний 

університет ім. М.І. Пирогова Міністерства 

охорони здоров’я України 

2009 – 2015 рр. 
Лікувальна  

справа 

С 21 № 012897  

дата видачі  

03 вересня 2021 р. 

    

    

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

Науковий ступінь Спеціальність, 

шифр 

Серія та № диплома, 

ким виданий, дата 

видачі 

Тема дисертаційної роботи 

Доктор філософії в галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» 
«222 – Медицина» 

ДР № 003297 

дата видачі  

16 грудня 2021 р. 

Інститут проблем 

кріобіології і 

кріомедицини НАН 

України 

Застосування кріоекстракту 

плаценти для корекції 

ульцерогенної дії нестероїдних 

протизапальних засобів 

(експериментальне 

дослідження) 

    

7. Відомості про науковий ступінь доктора наук 

Науковий ступінь Спеціальність, 

шифр 

Серія та № диплома, 

ким виданий, дата 

видачі 

Тема дисертаційної роботи 

Немає     

    



 

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

Вчене звання Спеціальність, 

шифр 

Серія та № атестата Дата затвердження 

Немає    

    

9. Відомості про вчене звання професора 

Вчене звання Спеціальність, 

шифр 

Серія та № атестата Дата затвердження 

Немає    

    

10. Відомості про підвищення кваліфікації (за 5 років) 

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

сертифікату або ін. 

документу 

Кількість 

годин/кредитів 

Ким виданий, дата видачі 

Інтернатура за спеціальністю 

«Медицина невідкладних станів» 

Сертифікат № 2/17, 

Наказ № 42-у від 31 

січня 2017 р. 
1,5 року 

Вінницький національний 

медичний університет 

 ім. М.І. Пирогова МОЗ України 

Спеціалізація 

«Онкологія» 

Сертифікат № 1186, 

Наказ № 294-у від 11 

листопада 2020 р. 

6 міс. 

Харківська медична академія 

післядипломної освіти МОЗ 

України 

Спеціалізація 

 «Внутрішня медицина» 

Сертифікат № 1048, 

Наказ № 246-у від 16 

червня 2021 р. 

6 міс. 

Харківська медична академія 

післядипломної освіти МОЗ 

України 

Онлайн-тренінг для педагогічних та науково-

педагогічних працівників закладів медичної 
Сертифікат № 18 

60 годин  

(2 кредити ЄКТС) 

Українська Академія Наук, 

Асоціація Лікарів Карпатського 



освіти «Сучасні технології викладання у 

вищих навчальних закладах на основі 

психолого-педагогічних та морально-

етичних аспектів» 

12–25 вересня 2022 р. Регіону, Івано-Франківська 

Академія Івана Золотоустого 

Фахова школа Всеукраїнської асоціації 

кардіологів України «Кардіологічний 

пацієнт з коморбідною та супутньою 

патологією – погляд експертів різних 

спеціальностей» 

Сертифікат учасника 

№ 010307-008343 

м. Київ, Україна 

1–2 лютого 2021 р. 
 

Фахова школа Всеукраїнської асоціації 

кардіологів «Кардіологічний пацієнт з 

коморбідною та супутньою патологією – 

погляд експертів різних спеціальностей»  

Сертифікат учасника 

№ № 010307-008343 

м. Київ, Україна 

15–16 грудня 2020 р. 
 

Науково-практичний семінар з сучасних 

проблем внутрішньої медицини для лікарів 

інтерністів та лікарів загальної практики 

«Питання коморбідності в практиці 

внутрішньої медицини 

Сертифікат учасника 
м. Дніпро, Україна 

13 липня 2022 р. 
 

 

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. Hladkykh F. V. Experimental study of the antiulcer effect of cryopreserved placenta extract on a model of 

acetylsalicylic acid-induced ulcerogenesis. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences. 2021. DOI: 

https://doi.org/10.2478/cipms-2022-0017 

2. Гладких Ф. В. Терапевтичний потенціал модуляції активності йонних каналів ванілоїдних рецепторів 

TRPV1 в онкологічній практиці. Український радіологічний та онкологічний журнал. 2022. Т. 30. № 1. С. 

67–77. DOI: https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2022.91-104 

3. Hladkykh F. V. Gastrocytoprotective properties of cryopreserved placenta extract in combined action of low 

temperatures and inhibition of cyclooxygenase. Acta Facultatis Medicae Naissensis. 2022. № 39(1). Р. 48–56. 

DOI: https://doi.org/10.5937/afmnai39-33036 

4. Гладких Ф. В. Протизапальні властивості диклофенаку натрію на тлі комбінованого застосування з 

кріоконсервованим екстрактом плаценти в експерименті. Проблеми кріобіології і кріомедицини. 

2021;31(4):364–7. DOI: https://doi.org/10.15407/cryo31.04.364 

5. Hladkykh F. V. The effect of meloxicam and cryopreserved placenta extract on initial inflammatory response (an 

experimental study). Ceska a Slovenska Farmacie. 2021; 70 (5): 179–85. DOI: 

https://doi.org/10.5817/CSF2021-5-179 

6. Коморовський Р. Р., Паламарчук Ю. О., Лубкович О. І., Паламар Т. О., Гладких Ф. В. Мультимодальна 

візуалізація і клінічне значення ізольованої вродженої відсутності перикарда. Український радіологічний 
та онкологічний журнал. 2021. Т. 29. № 3. С. 116–24. DOI: https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2021.116-124 

7. Гладких Ф. В., Чиж Н. А., Манченко А. А., Белочкина И. В., Михайлова И. П. Влияние 

криоконсервированного экстракта плаценты на отдельные биохимические показатели лечебной 

эффективности и токсичности диклофенака натрия при адъювант-индуцированном артрите в 

эксперименте. Фармация и фармакология. 2021. № 9 (4). С. 278–293. DOI: https://doi.org/10.19163/2307-

9266-2021-9-4-278-293. Режим доступу https://www.pharmpharm.ru/jour/article/view/879  

8. Гладких Ф. В., Чиж М. О. Модуляція мелоксикам-індукованих змін секреторної та моторної активності 

шлунка шляхом застосування кріоекстракту плаценти. Праці Наукового Товариства ім. Т. Г. Шевченка. 

Медичні науки. 2021. № 64 (1). С. 84–94. DOI: https://doi.org/10.25040/10.25040/ntsh2021.01.08. Режим 

доступу: https://mspsss.org.ua/index.php/journal/article/view/400  

9. Чиж М. О., Бєлочкіна І. В., Гладких Ф. В. Кріохірургія і фізичні методи в лікуванні онкологічних 

захворювань. Український радіологічний та онкологічний журнал. 2021. № 29 (2). С. 127–149. DOI: 

https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.127-149. Режим доступу: 

https://ukroj.com/index.php/journal/article/view/93  

https://doi.org/10.2478/cipms-2022-0017
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2022.91-104
https://doi.org/10.5937/afmnai39-33036
https://doi.org/10.15407/cryo31.04.364
https://doi.org/10.5817/CSF2021-5-179
https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2021.116-124
https://doi.org/10.19163/2307-9266-2021-9-4-278-293
https://doi.org/10.19163/2307-9266-2021-9-4-278-293
https://www.pharmpharm.ru/jour/article/view/879
https://doi.org/10.25040/10.25040/ntsh2021.01.08
https://mspsss.org.ua/index.php/journal/article/view/400
https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.127-149
https://ukroj.com/index.php/journal/article/view/93


10. Красносельський М. В., Гладких Ф. В., Кулініч Г. В., Севастьянова В. С. Клініко-лабораторний портрет 

хворих на рак шийки матки з пізніми радіаційними ускладненнями променевого лікування. Медичні 
перспективи. 2019. Т. 24, № 4. С. 121–133. DOI: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.4.189603 

11. Гладких Ф. В., Степанюк Н. Г., Вернигородський С. В. Морфологічні зміни внутрішніх органів при 

лікуванні ад’ювантного артриту. Світ медицини та біології. 2017. № 4 (62). С. 127–131. DOI: 

http://dx.doi.org/10.26724/2079-8334-2017-4-62-127-131  

 

Scopus: www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226085532  

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/rid/M-5709-2017  

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7924-4048  

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Odxj7QgAAAAJ&hl=uk  

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. Гладких Ф. В. Нестероїдні протизапальні засоби: терапевтичні та небажані ефекти, шляхи їх оптимізації. 

Вінниця: ТВОРИ, 2022. – 216 с. DOI: https://doi.org/10.46879/2022.1  

2. Гладких Ф. В., Степанюк Н. Г., Степанюк Г. І. Фармакодинаміка ібупрофену крізь призму політропності 

вінборону. Вінниця: ТВОРИ, 2022. – 120 с. DOI: https://doi.org/10.46879/2022.2  

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 

1. РПНД «Сучасні кріотехнології в експериментальній гастроентерології та гепатології» 

2. РПНД «Кріомедичні підходи в експериментальній та клінічній ревматології» 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.4.189603
http://dx.doi.org/10.26724/2079-8334-2017-4-62-127-131
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226085532
https://www.webofscience.com/wos/author/rid/M-5709-2017
https://orcid.org/0000-0001-7924-4048
https://scholar.google.com/citations?user=Odxj7QgAAAAJ&hl=uk
https://doi.org/10.46879/2022.1
https://doi.org/10.46879/2022.2


3. РПНД «Публікаційна активність наукометрія та академічна доброчесність» 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

 

У 2021 р. здобув науковий ступінь доктора філософії (PhD) в галузі знань «22 – Охорона здоров’я» за 

спеціальністю «222 – Медицина» (кандидат мед. наук) (Диплом PhD ДР № 003279 від 16 грудня 2021 р.), 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків, Україна) 

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

ПІП здобувача, назва дисертації, рік захисту, вчений ступень 

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 

 

член редакційної колегії Scopus-індексованого видання та відповідальний секретар 

 «Український радіологічний та онкологічний журнал»,  

ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’ва НАМН України»  

(м. Харків, Україна). 

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) 



Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

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 

 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років  

Загальний стаж – 7 років, з них 4,9 роки – науково-педагогічний стаж (молодший науковий співробітник) 

Займані посади: 

з 04.04.2022 р. по теперішній час –  молодший науковий співробітник, Інститут проблем 

кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків, Україна); 

 

з 28.01.2018 р. по теперішній час – молодший науковий співробітник, ДУ «Інститут медичної 

радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (м. Харків, Україна). 

 


