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ПІБ викладача Божок Галина Анатоліївна 

Відділ кріоендокринології 

Навчальні дисципліни, які викладає в ІПКіК НАН України 

Спеціальність 091-Біологія, «Методи дослідження в кріобіології» 

Спеціальність 222-Медицина, «Морфофункціональні дослідження клітин після низькотемпературного зберігання» 

Спеціальність 091-Біологія, спеціальність 222-Медицина,  «Організація та проведення навчальних занять за медико-

біологічним профілем» 

Відомості про освіту, навчання в аспірантурі і докторантурі   

 

Назва і місцезнаходження 

учбового закладу, установи 

Рік З а якою 

спеціальністю 

Здобута кваліфікація, 

№ диплома вступу закінчення 



Харківський національний університет  імені В.Н. 

Каразіна, Харків 

 

1986 - 1991 рр. Біологія 

 

Біолог, викладач біології та 

хімії, 

УВ №819437, 25 червня 1991 р. 

 

    

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

співробітника) 

Науковий ступінь, вчене звання Рік надання Спеціальність № диплома або атестата 
Кандидат біологічних наук 

 

01 березня 1996 р. 03.00.13 – фізіологія 

людини та тварин. 

КН № 010811 

Доктор біологічних наук 

 
10 жовтня 2013 р. 03.00.19 – кріобіологія 

ДД № 002519 

 

Старший науковий співробітник, 

 

15 грудня 2005 р. 03.00.19 – кріобіологія АС № 004554 

Відомості про підвищення кваліфікації (за 10 років) 

Назва Рік № сертифікату Кількість годин/кредитів 

Курси англійської мови, Лінгвістичний центр ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна 

2018 р. Сертифікат №2018-19 65 годин 

«Організація дистанційного навчання в закладах освіти 

з використанням навчальної платформи Moodle» 

Сумський державний університет  

2020 р. Свідоцтво № 05408289/0464-20 30 годин 

    

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років, 

відповідно до пункту 28 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. 1.Плаксина Е.М., Сидоренко О.С., Божок Г.А. Криоконсервирование мультиклеточных сфероидов, полученных из надпочечников 

неонатальных поросят  Проблемы криобиологии и криомедицины.  2017; 27 (4): 322-333. (Scopus) 



2. 2.Богуславский К.И., Алабедалькарим Н.М., Гвоздюк Я.В., Падалко В.И., Ремнева Н.А., Проценко Е.С, Божок Г.А. Гетеротопическая 

ксенотрансплантация фрагментов аорты новорожденных поросят после гипотермической инкубации в консервирующих растворах. Проблеми 

кріобіології і кріомедицини. 2019. 29 (1): 73-88. (Scopus) 

3. 3.Али С.Г., Божок Г.А. Криоконсервирование мультиклеточных сфероидов, полученных из первичной культуры клеток спинальных 

ганглиев новорожденных поросят. Проблеми кріобіології і кріомедицини. 2019; 29 (4): 354–364. (Scopus) 

4. 4. Новикова О.Ю., Сидоренко О.С., Божок Г.А., Бондаренко Т.П. Влияние криоконсервирования на экспрессию хромогранина А в культуре 

клеток надпочечников неонатальных свиней. Проблеми кріобіології і кріомедицини. 2019; 29(4): 344–353. (Scopus) 

5. 5.Глоба ВЮ, Бондаренко ТП, Божок ГА, Самбург ЯЮ, Легач ЄI. Зміна скоротливої активності детрузора щурів з iнфравезiкальною 

обструкцією при введенні біологічно активних композицій, що містять нейротрофічні фактори. Проблеми кріобіології і кріомедицини. 2020; 30 (2): 

188–198. (Scopus) 

6. 6. Алі С. Г., Моісєєва Н. М., Божок Г. А. Кріоконсервування культури клітин, отриманої зі спінальних гангліїв неонатальних поросят Проблеми 

кріобіології і кріомедицини. 2020. 30 (2): 158-168. (Scopus) 

7. 7. Денг Б., Божок Г.А., Пахомов А.В. Long-term effects of acute cadmium exposure on testis immune privilege. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2020; 

11(2): 180-185. (Web of Science). 

8.  8.Побєлєнський К.О., Пахомов О.В., Гуріна Т.М., Побєлєнська Л.А., Легач Є.І., Божок Г.А. Експериментальна кріодеструкція щитовидної 

залози з пропілтіоурацил-індукованою дифузною гіперплазією. Проблеми кріобіології і кріомедицини. 2021; 31(2): 168-179. (Scopus) 

9.  9.АІ Моісєєв, ІФ Коваленко, ГА Божок, ОІ Гордієнко Теоретичні підходи до визначення оптимальних режимів кріоконсервування клітинних 

сфероїдів різних термінів культивування Біофізичний вісник, 2021, 7-22 (Scopus) 

10. 10.Pakhomov O, Mazaieva V, Yershov S, Prokopiuk V, Chyzhevskyi V, Bozhok G. The Survival of Rat Testicular Interstitial Cells In Hydroxyethyl 

Starch and Dextran Based Serum-Free Media. Cryobiology. 2021 Dec 1;103:204. (Scopus) 

11. 11.А.І. Моісєєв, І.Ф. Коваленко, С.Є. Коваленко, Г.А. Божок, О.І. Гордієнко Динаміка проникання диметилсульфоксиду в клітини лінії L929 і 

сфероїди з них Проблеми кріобіології і кріомедицини  2021, 31(4): 316-325. (Scopus) 

12. 12.Pakhomov O, Gurina T, Mazaeva V, Polyakova A, Deng B, Legach E, Bozhok G. Phase transitions and mechanisms of cryoprotection of serum-

/xeno-free media based on dextran and dimethyl sulfoxide. Cryobiology. 2022 Jun 23:S0011-2240(22)00069-4. doi: 10.1016/j.cryobiol.2022.06.004 

(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. Божок Г.А., Моісєєв А.І., Горіна О.Л., Ахатова Ю.Л. Спосіб стандартизації розмірів тривимірних сфероїдів з 

фібробластів Пат. 145824 Україна, МПК G12N 5/07, G01N 21/64Заявник ІПКіК НАН України. - № u2020 04359; заявл. 

13.07.2020; опубл. 06.01.2021, Бюл. № 1. 

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 

1. Курс для дистанційного навчання «Special histology», кафедра загальної та клінічної патології, медичний факультет 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 

2. Навчально-методичне видання для викладачів Methodological Instructions for teachers, кафедра загальної та клінічної 

патології, медичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 

3. Робочі програми наукових дисциплін «Методи дослідження в кріобіології», «Біоетика», «Організація та проведення 

навчальних занять за медико-біологічним профілем», «Морфофункціональні дослідження клітин після низькотемпературного 

зберігання» 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

 

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

1. Алі Сабіна Гульзарівна, кандидат біологічних наук, ДК № 061882 від 29 червня 2021 р. 

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 фундаментальної  науково-дослідної роботи  «Морфофункціональні характеристики, 

кріоконсервування та терапевтичний потенціал 2D- і 3D-культур клітин, отриманих з похідних нервового гребеня»,  № державної реєстрації 

0121U100), 2021-2026 рр. 

2. Під керівництвом виконується 2 дисертаційні роботи на здобуття ступеню доктор філософії (аспіранти відділу кріоендокринології ІПКіК НАНУ 

Моісєєв А.І., Побєлєнська Л.А.). 

3. Під керівництвом виконується 1 дисертаційна робота на здобуття ступеню доктор наук (с.н.с. відділу кріоендокринології ІПКіК НАНУ Пахомов 

О.В.). 

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 

1. Викладання курсу «Гістологія, цитологія та ембріологія» у іноземних студентів англійською мовою на кафедрі загальної та клінічної патології 

медичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 260 аудиторних годин, 2017 – 2021 рр. 

 

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 кафедри ЮНЕСКО з кріобіології  

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

діяльності) 
Старший науковий співробітник кафедри біофізики  Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (1995-1997 рр.) 

Старший науковий співробітник відділу кріоендокринології ІПКіК НАН України (1997 – 2019 рр.) 

В.о.провідного наукового співробітника відділу кріоендокринології ІПКіК НАН України (2019 -по теперішній час). 

 

 


