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1. ПІБ Чиж Микола Олексійович 

2. Відділ Відділ експериментальної кріомедицини 

3. Електронна адреса n.chizh@ukr.net  

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

 Спеціальність 222-Медицина, «Холод як лікувальний фактор», «Моделювання в експериментальній медицині»,  

«Створення тканинних імплантатів для реконструктивно-відновлювальної хірургії з використанням кріобіологічних 

технологій»,  

Спеціальність 091-Біологія, «Моделювання в кріобіології» 

5. Відомості про вищу освіту 

mailto:n.chizh@ukr.net


Назва учбового закладу, установи Рік За якою 

спеціальністю 

Здобута кваліфікація, 

Серія та № диплома, дата 

видачі 

вступу закінчення 

Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна, факультет фундаментальної 

медицини 

1998 2004 лікувальна справа лікар,  

ХА №25762291 

    

    

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 №057019 

2009 

ЗАСТОСУВАННЯ 

НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР 

ДЛЯ ГЕПАТОДЕСТРУКЦІЇ 

І ДЕНЕРВАЦІЇ 

ПЕЧІНКОВОЇ АРТЕРІЇ  

ПРИ ЦИРОЗІ ПЕЧІНКИ  

(ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ 

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 дослідник Кріомедицина 

14.01.35 

АС №000129 2018 

    

9. Відомості про вчене звання професора 

Вчене звання Спеціальність, 

шифр 

Серія та № атестата Дата затвердження 

    

10. Відомості про підвищення кваліфікації (за 10 років) 

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

сертифікату або 

інш. документу 

Кількість 

годин/кредитів 

Ким виданий, дата видачі 

Цикл тематичного удосконалення «Загальна 

патофізіологія в клінічній медицині» Україна, 

м. Харків. Харківська медична академія 

післядипломної освіти 

 1 кредит ХМАПО 

2019 

Програма «Управління охороною здоров’я» 

Україна, м. Харків. Харківський 

національний університет імені В.Н. Каразіна 

MF 4501/00026-21 

 

8 кредитів ХНУ імені В.Н. Каразіна 

2021 

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. Чиж, М. О., Манченко, А. О., ТрофімоваA. В., & Бєлочкіна, І. В. (2020). Ультразвукова характеристика ремоделювання серця під впливом 

терапевтичної гіпотермії та МСК на моделі інфаркту міокарда. Український радіологічний та онкологічний журнал, 28(3), 222-240. 

https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2020.222-240 

2. Чиж , М. О., Бєлочкіна , І. В., & Гладких , Ф. В. (2021). Кріохірургія і фізичні методи в лікуванні онкологічних захворювань. Український 

радіологічний та онкологічний журнал, 29(2), 127-149. https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.127-149 

3. 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):278-293. https://doi.org/10.19163/2307-9266-2021-9-4-278-293 

4. Chizh, N. A. (2018). Cryogenic Equipment in Minimally Invasive Surgery. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 28(3), 200–211. 

https://doi.org/10.15407/cryo28.03.200 

5. Trofimova, A. V., Chizh, N. A., Belochkina, I. V., Marchenko, L. N., Govorukha, T. P., Repin, N. V., & Sandomirsky, B. P. (2017). Cardiomyocyte 

Ultrastructure of Rats with Experimental Myocardial Infarction After Therapeutic Hypothermia and Mesenchymal Stromal Cell Administration. Problems of 

Cryobiology and Cryomedicine, 27(4), 334–347. https://doi.org/10.15407/cryo27.04.334 

6. Chizh, N. A. (2017). Endoscopic Cryosurgery. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 27(1), 3–18. https://doi.org/10.15407/cryo27.01.003 

 

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. Україна, патент на к/м № 135663, МПК (2019.01) А61В 17/00, А61В 18/02 (2006.01) Заявл. № u 201901250 под. 07.02.2019, публ. 10.07.2019, 

Бюл. № 13 «Спосіб денервації барорецепторів дуги аорти в експерименті», авт. Чиж М.О., Бєлочкіна І.В. 

2. Україна, патент № 119124. МПК (2019) А61В 5/0402 А 61В 5/02 Заявл. 25.05.2018. публ. 25.04.2019, Бюл. №8 «Пристрій реєстрації 

електрокардіограм у щурів», авт.. Чиж М.О., Бєлочкіна І.В. З-к: Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

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. Чиж Н.А. Криохирургия / Н.А. Чиж // 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. 567–607.  

 

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 

https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.127-149
https://doi.org/10.19163/2307-9266-2021-9-4-278-293
https://doi.org/10.15407/cryo28.03.200
https://doi.org/10.15407/cryo27.04.334


Робочі програми навчальних дисциплін «Моделювання в експериментальній медицині», «Моделювання в кріобіології», 

«Використання кріоконсервованих біологічних об'єктів у лікуванні хвороб різного ґенезу», «Технології кріоконсервування і 

тривалого зберігання біологічних об’єктів для клінічного застосування» 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

 

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

Науковий керівник аспіранта на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 22 – охорона здоров’я, зі 

спеціальності 222 – медицина Гладких Ф.В. «Застосування кріоекстракту плаценти для корекції ульцерогенної дії 

нестероїдних протизапальних засобів (експериментальне дослідження)» 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 

Рецензент дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня (доктора філософії) в галузі Охорона 22 – охорона 

здоров’я, зі спеціальності 222 – медицина Побєлєнського Костянтина Олеговича на тему «Кріодеструкція щитоподібної 

залози з дифузною гіперплазією на фоні артеріальної гіпертензії (експериментальне дослідження)» за спеціальністю 222 – 

Медицина.  

 

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. Керівник науково-дослідної теми: «Деструктивні та відновні процеси в тканинах in vivo після дії низьких температур  

та біологічно активних речовин».2017-2021 

2. Керівник науково-дослідної теми: ««Особливості перебігу деструктивно-запальних та репаративних процесів під 

впливом низьких температур та кріоекстрактів органів ссавців»».2022-2026 

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 

Харківське онкологічне товариство 

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

Практична діяльність як лікаря-онколога в Харківській міській поліклініці №10 з 2016 по 2018 рр. 

Зав. відділу експериментальної кріомедицини ІПКіК НАН України – по теперішній час. 
 


