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1. ПІБ Гольцев Анатолій Миколайович 

2. Відділ Кріопатофізіології та імунології 

3. Електронна адреса anatoliy.goltsev @gmail.com 

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

спеціальність 222 – Медицина, «Предмет і зміст кріомедицини»; «Використання кріоконсервованих біологічних об'єктів у 

лікуванні хвороб різного генезу»; «Кріобіологічні підходи в експериментальній онкології» 

спеціальність 091– Біологія, «Кріобіологія в системі біологічних наук» 

5. Відомості про вищу освіту 

Назва учбового закладу, установи Рік За якою Здобута кваліфікація, 



вступу закінчення спеціальністю Серія та № диплома, дата 

видачі 

 Харківський медичний інститут 1966 1972 лікар, 

спеціальність 

«санітарія» 

лікар, спеціальність 

«санітарія» 

Щ № 069621 

     

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 медична радіологія і      

рентгенологія, 

14.00.19 

 

МД № 007420, виданий 

за рішенням президії 

Вищої атестаційної 

комісії України 1978 

«Сравнительное изучение 

функциональных свойств 

деконсервированных и 

нативных миелокариоцитов в 

организме облученных 

реципиентов» 

    

7. Відомості про науковий ступінь доктора наук 

Науковий ступінь Спеціальність, 

шифр 

Серія та № диплома, 

ким виданий, дата 

видачі 

Тема дисертаційної роботи 

Доктор медичних наук кріобіологія,  

03.00.19. 

МД № 005609, виданий 

за рішенням президії 

Вищої атестаційної 

комісії України 1989 

«Вплив факторів 

кріоконсервування на 

імунобіологічні властивості 

кровотворних клітин 

кісткового мозку»                         

    



    

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

Вчене звання Спеціальність, 

шифр 

Серія та № атестата Дата затвердження 

    

    

9. Відомості про вчене звання професора 

Вчене звання Спеціальність, 

шифр 

Серія та № атестата Дата затвердження 

Професор кафедри онкології онкологія ПР № 000057 1993 

Член-кореспондент НАН України кріобіологія № 707 2003 

Академік НАН України кріобіологія № 424 2009 

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 

IV Національний конгрес з клінічної 

імунології, алергології та імунореабілітації 

2/13/0030 50 кр 19-21 травня 2021 р. 

Сертифікат лікаря спеціаліста за спеціальністю 

організація і управління охороною здоров’я 

(ХМАПО) 

№164  2017-2022 р.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.Goltsev A.N., Babenko N.N., Gaevskaya Y.A., Bondarovich N.A., Dubrava T.G., Ostankov M.V., Chelombitko O.V., Malyukin Y.V., 

Klochkov V. K., Kavok N.S. Nanotechniques Inactivate Cancer Stem Cells. Nanoscale Research Letters. 2017. 12: .415. DOI 

10.1186/s11671-017-2175-9 WoS  

2.Volkova N., Yukhta M., Goltsev A. Mesenchymal Stem Cells in Restoration of Fertility at Experimental Pelvic Inflammatory 

Disease. Stem cells international. 2017. Vol. 2017: 1-9 WoS  

3.Goltsev A.M., Bondarovych M.O., Babenko N.M., Gaevska Yu.O.,  Dubrava T.G.,  Ostankov M.V. Effect of different 

cryopreservation regimens on Ehrlich carcinoma growth. Cell and Tissue Banking. 2019; 20(3): 411–421. doi: 10.1007/s10561-019-

09780-9. WoS Scopus 

4.Goltsev A, Fuller B, Bondarovich M, Babenko N, Gaevska Y, Buriak I, Dubrava T, Yampolska K, Lutsenko O, Ostankov M. 

COVID-19 as a Potential Target for Cryobiology and Cryomedicine. Problems of Cryobiology and Cryomedicine.  2020.  Vol. 30, № 

2: 107-131. Scopus 

5.Yakovin S., Dudin S., Zykova A., Safonov V., Goltcev A., Dubrava T., Rossokha I. Effect of Surface modification of sputtered 

Ta2O5 magnetron ceramic coatings on the functional properties of antigen-presenting cells in vitro tests. Springer Proceedings in 

Physics, 2020, 244: 151-159.https://doi.org/10.1007/978-981-15-3996-1 Scopus 

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

morphofunctional state of cryopreserved testicular tissue. Springer Proceedings in Physics 2021. 287-299 Scopus 

7. Volkova N., Yukhta M., Goltsev А. The Use of Fullerene C60 to Preserve Testicular Tissue after Cryopreservation. Hindawi Journal 

of Nanomaterials Volume 2021, Article ID 6696733, 8 p. https://doi.org/10.1155/2021/6696733 WoS 

8. Goltsev A.M., Dubrava T.G., Gaevska Y.O., Bondarovych M.O., Lutsenko O.D. Functional activity of animal bone marrow cells 

after their treatment with nanocomplexes. Ukrainian Journal of Radiology and Oncology, 2021, 29(2), pp. 9–21. 

https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.9-21. Scopus 

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

Nanocomplexes Containing Gadolinium Orthovanadate Nanoparticles and Cholesterol. Biological Trace Element Research.2022, Jan 

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

10.Kysielova H.H., Yampolska K.Ye., Dubrava T.H., Lutsenko О., Bondarovych M.O., Babenko N.M., Gaevska Yu.O., Ostankov 

M.V., Goltsev A.M. Improvement of bone marrow mononuclear cells cryopreservation methods to increase the efficiency of dendritic 

cell production. Cryobiology. 2022 Vol. 106, June 2022, P. 122-130. https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2022.02.004. Scopus 

 

 

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalProfileAction.action?pg=JRNLPROF&journalImpactFactor=2.833&year=2016&journalTitle=Nanoscale%20Research%20Letters&edition=SCIE&journal=NANOSCALE%20RES%20LETT
https://doi.org/10.1007/978-981-15-3996-1
https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.9-21
https://doi.org/10.1007/s12011-021-03019-z
https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2022.02.004


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 на винахід № 115251, від  10.10.2017, Бюл.№ 19/2017. Спосіб інгібіції росту стовбурових ракових 

клітин / Гольцев А.М, Бондарович М.О., Бабенко Н.М., Гаєвська Ю.О., Дубрава Т.Г., Челомбітько О.В., Останков М.В,, 

ОстанковаЛ.В., КлочковВ.К., МалюкінЮ.В., КаваокН.С. .  

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=239764 

2.Патент України на корисну модель № 117780, від 10.07.2017, Бюл.№ 13/2017. Спосіб ліофілізації лейкоконцентрату 

кордової крові людини / Гольцев А.М., Мосійчук В.В., Гольцев К.А., Тараннік Г.К., Сокіл Л.В., Останков М.В., 

Бондарович М.О., Гриша І.Г., Чернишенко Л.Г.  

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=237334 

3.Патент України на корисну модель № 113006, від 10.01.2017, Бюл. №1/2017. Спосіб ліофілізації лейкоконцентрату 

кордової крові людини / Гольцев А.М., Тараннік Г.К., Гриша І.Г., Сокіл Л.В., Бондарович М.О., Останков М.В., Луценко 

О.Д., Гольцев К.А., Останкова Л.В. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=231244  

4.Патент України на корисну модель № 124893, від 25.04.2018, Бюл. №8/2018. Спосіб оцінки рівня експресії генів в 

кріоконсервованих гемопоетичних клітинах фетальної печінки / Гольцев А.М., Борисов П.О., Бондарович М.О., 

Челомбитько О.В.,  Останков М.В. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=246508 

5.Патент України на корисну модель № 125728, від 25.05.2018, Бюл. №10/2018. Спосіб лікування атопічного дерматиту / 

Гольцев А.М., Коваль Г.К., Останков М.В., Луценко О.Д., Бондарович М.О., Останкова Л.В., Ямпольська К.Є. 

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=247554 

6.Патент України на корисну модель № 125846, від 25.05.2018, Бюл. №10/2018. Спосіб ліофілізації лейкоконцентрату 

кордової крові людини / Гольцев А.М., Сокіл Л.В., Стецишин В.Г., Мосійчук В.В., Бондарович М.О., Гриша І.Г., Останков 

М.В., Луценко О.Д., Останкова Л.В., Чернишенко Л.Г.   

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=247672 

7.Патент України на корисну модель №130761, від 26.12.2018 бюл. №24/2018. Спосіб лікування ендометриту, 

індукованого генітальною герпесвірусною інфекцією / Гольцев А.М., Стецишин В.Г., Бондарович М.О., Останков М.В., 

Гаєвська Ю.О., Гриша І.Г., Останкова Л.В. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdCla im=253946 

8.Патент України на корисну модель №129822, від 12.11.2018 Бюл. № 21/2018. Спосіб лікування ішемічного інсульту. 

Гольцев А.М., Лебединець В.В., Останкова Л.В., Бондарович М.О., Лебединець Д.В.,  Гриша І.Г., Останков М.В. 

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=252759 

9.Патент України на корисну модель № 133263 від 25.03.2019, Бюл. № 6/2019.  Спосіб лікування атопічного дерматиту / 

Гольцев А.М., Коваль Г.К., Бондарович М.О., Луценко О.Д., Останкова Л.В.  

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=257069 



10.Патент України на корисну модель №139447, від  10.01.2020, Бюл. № 1/2020.  Спосіб лікування гострого гнійного 

перитоніту. Гольцев К.А., Пархоменко К.Ю., Криворучко І.А., Шевченко О.М., Ажгибесов К. А., Бондарович М.О., 

Останков М. В., Гольцев А.М., Шевченко А.М.       

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=265000 

11.Патент України на корисну модель №149373, від 11.11.2021, Бюл. № 45/2021. Заявл.  22.06.2021, u202103585. МПК 

G09B 23/28 , G01N 33/483. Спосіб оцінки токсичності наночастинок сполук ортованадату. Гольцев А. М., Бондарович 

М.О., Бабенко Н.М., Гаєвська Ю.О., Останков М.В., Волкова Н.О., Клочков В.К.  

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=278985 

12.Патент України на корисну модель №148592, від  26.08.2021, Бюл. № 34/2021. Заявл.  29.03.2021, №u202101653, 

МПК:A01N 1/02, A61K 35/48. Спосіб одержання препарату суспензії клітин плаценти. Гольцев А.М., Луценко О.Д., 

Гриша І.Г., Сокіл Л.В., Бондарович М.О., Останков М.В., Гольцев К.А., Чернишенко Л.Г., Степанюк Л.В., Дубрава Т.Г. 

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=277776 

13. Патент України на корисну модель UA №149361, МПК A01N 1/02 (2006.01), G01N 1/42 (2006.01). Заявл. 08.06.2021 № 

u 202103139; Публ. 10.11.2021, бюл.№ 45/2021. Спосіб кріоконсервування мононуклеарів кісткового мозку. Гольцев А.М., 

Останков М.В., Ямпольська К.Є., Дубрава Т.Г., Кисєльова Г.Г. 

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  

Volkova N.A., Yukhta M.S., Pavlovich E.V., Goltsev A.N. Change in Functional State of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem 

Cells After Incubation with Silver Nanoparticles // Springer Proceedings in Physics «Nanophotonics, Nanooptics, Nanobiotechnology, 

and Their Applications» (Selected Proceedings of the 6th International Conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO2018), 

August 27-30, 2018, Kyiv, Ukraine), Editors: Fesenko, Olena, Yatsenko, Leonid (Eds.), 2019, Pages 273-282  

Строна В.И., Гольцев А.Н., Репин Н.В., Марченко Л.Н., Говоруха Т.П., Юрченко Т.Н. Морфо-функциональные особенности 

криоконсервированной плаценты. Lambert, Academic publishing, 2018.– 80 с. 

Гольцев А.М., Петрушко М.П., Піняєв В.І. Кріоконсервування гамет та ембріонів: життя до запитання. Київ, «Наукова 

думка», 2020. -112 с. 

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://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=277776


 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

 

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

2020 – Ліхіцький Олексій Олексійвич – Застосування кріоконсервованої тканини плаценти для корекції процесів 

репаративного остеогенезу нижньої щелепи при ангулярному переломі на тлі остеопорозу (експериментальне дослідження) – 

14.01.35 - кріомедицина – Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України,  спеціалізована вчена рада Д 64.242.01  

2019 – Калиниченко Тетяна Олексіївна – Оптимізація технології кріоконсервування клітинного контенту пуповинної крові та 

методологічні засади функціонування донорських банків – 14.01.31 - Гематологія та трансфузіологія – Інститут гематології та 

трансфузіології (Київ), спеціалізована вчена рада Д 26.612.01  

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не 

менше трьох разових спеціалізованих вчених рад 

Голова Спеціалізованої Вченої ради Д64.242.01 за спеціальністю кріобіологія і кріомедицина Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України 

Член Спеціалізованої Вченої ради Д64.564.01 за спеціальністю ендокринологія Інституту проблем ендокринної патології 

ім.В.Я.Данилевського АМН України 

Координатор кафедри ЮНЕСКО по кріобіології при ІПКіК НАН України 

 

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 проєкта 2.2.6.110. «Вивчення кріостійкості клітин пухлини в залежності від умов кріовпливу і попередньої 

обробки нанокомпозитами», № держреєстрації 0117U000846, Національна академія наук України, (2017-2021). 

2. Керівник проєкта 2.2.6.111.«Вивчення механізму імунокоригуючої дії сумісного використання кріоконсервованого 

чи ліофілізованого лейкоконцентрату кордової крові людини та препарату кріоконсервованого екстракту плаценти на 

експериментальних моделях аутоімунних захворювань» 0117U000847, замовник Національна академія наук України, (2017-

2021). 

3. Керівник проєкта 2.2.6.116. «Вивчення молекулярних механізмів толерогенної активності кріоконсервованих 



дендритних клітин за їх адоптивного застосування», 0117U000852,  замовник Національна академія наук України, (2017-

2021). Цільова програма наукових досліджень Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України 

«Молекулярно-генетичні і біохімічні механізми регуляції клітинних та системних взаємодій за фізіологічних та патологічних 

станів»  

4. Керівник проєкта програмно-цільової та конкурсної тематика НАН України 2.2.6.131. «Сумісне застосування 

нанокомпозитів та ультранизьких температур для інактивації туморогенних клітин та гальмування пухлинного росту», № 

держреєстрації 0120U102198, Замовник Національна академія наук України, (2020-2024).Цільова програма фундаментальних 

досліджень НАН України «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і 

нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та сільського господарства». 

5. Керівник проєкта програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України 2.2.6.132 «Використання сучасних 

клітинних нанобіотехнологій в терапії ревматоїдного артриту»,  № держреєстрації 0120U102974, замовник Національна 

академія наук України, (2020-2024). Цільова програма фундаментальних досліджень НАН України «Перспективні 

фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони 

здоров’я та сільського господарства». 

6. Керівник проєкта 2.2.6.127 «Кріоконсервування сперматогоніальних стовбурових та акцесорно-регуляторних клітин 

сім’яників з використанням біополімерних гелів», № держреєстрації 0120U100381, Замовник Національна академія наук 

України, (2020-2024). 

7. Керівник проєкта 2.2.6.94 «Застосування клітинних біотехнологій для відновлення тканин опорно-рухового апарату in 

vitro та in vivo», № держреєстрації 0115U001532, цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень 

НАН України „Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства. 

Замовник Національна академія наук України, (2015-2019). 

8. Керівник проєкта програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України 2.2.6.95 «Біобезпека та ефективність 

взаємодії наночастинок інертних металів з мезенхімальними стовбуровими клітинами кісткового мозку» 0115U001533, 

цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових 

наноматеріалів і нанотехнологій», замовник Національна академія наук України (2015-2019).  

9. Керівник проєкта 2.2.6.99 «Оптимізація методів кріоконсервування тканин звитих канальців сім’яників щурів з 

використанням полімерних носіїв та наноматеріалів», № держреєстрації 0116U003489, замовник Національна академія наук 

України, (2016-2020). 

10. Керівник проєкта програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України 2.2.6.124 «Дослідження ефективності і 

безпеки застосування наночастинок золота при термічних опіках», № держреєстрації 0119U101178, відповідно до загально 

академічного конкурсу наукових проектів цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України 



«Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій»,  замовник Національна академія наук 

України, (2019). 

11. Керівник проєкта цільової науково-технічної програми НАН України 2.2.6.97. «Доопрацювання технологічного 

процесу кріоконсервування і довгострокового зберігання еритроцитів донорської крові у низькотемпературному банку. Етап 

2019 року (ІПКіК-2019/1)». № держреєстрації 0119U102334, Цільова науково-технічна програма НАН України «Дослідження 

і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави», замовник Національна академія наук України, (2019). 

12. Керівник проєкта програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України 2.2.6.130 «Оцінка ступеня фрагментації 

ДНК сперматогенних клітин різних стадій диференціювання як обов’язковий компонент технології їх кріоконсервування», № 

держреєстрації 0120U100378, замовник Національна академія наук України, (2020-2021).  

 

З 1988 - Член експертної комісії і редколегії, а з 2011 - Головний редактор журналу «Проблеми кріобіології і 

кріомедицини»  

2008 - 2018 - Член редакційної колегії журналу «Світ медицини і біології» 

2011 - по теперішній час Член редакційної ради журналу «Імунологія та алергологія. Наука і практика»   

2011 - по теперішній час Член редакційної колегії журналу «Проблеми безперервної медичної освіти та науки»  

2014 - по теперішній час Член експертної комісії і редколегії журналу «Міжнародний медичний журнал»                                                

2016 -  Член редколегії журналу «Gavin Journal of Stem Cell Research and Therapy» 

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) 

Керівник медико-біологічної секції Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України  

Член експертної комісії агентства з питань науки, інформації та інформатизації України 

Член експертної комісії з аграрних і природознавчих наук 

Член комітету державних премій України в галузі науки і техніки 



Член науково-координаційної ради СХБН НАН України 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання 

“суддя міжнародної категорії” 

2020 р. Експерт the European Science Foundation (ESF). Рецензування міжнародного проекту «High anti-blastoma effect 

innovative technology was developed. Apparatus created by us was tested on patients in clinic for treating by “Cancerthermia” method 

Received high results. The anti-cancer mono therapeutic effect and adjuvant action was proved in Polychemiotherapy» (Project 

Number: 19-ARGP-026). 

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 

Гольцев А.Н. Кріобіологічний постамент нобелівської премії з хімії 2017 р. // Вісник НАН України. – 2018. - №6. – С 75-85. 

ISSN 1027-3239 

Гольцев А.М. Кріобіологія та кріомедицина відповідають на виклики часу  // Вісник Національної академії наук України.- 

2019. - № 5. - С. 19-22. 
 

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 

Голова обласного товариства імунологів м.Харківа 

Голова Харківського відділення товариства клітинних біологів та біотехнологів  

Зам. голови Українського товариства клітинних біологів та біотехнологів  

Голова Регіонального товариства кріобіологів; 

Керівник медико-біологічної секції Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України;  



Член комітету державних премій України в галузі науки і техніки 

Координатор кафедри UNESCO (Кріобіологія) 

Член міжнародного товариства SLTB (Society for low temperature biology)  

Член Європейської асоціації дослідженя раку (Assosiation for Cancer Research Oncology)  

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

 

Загальний досвід практичної роботи за спеціальністю складає 48 років.  

Посади протягом звітного періоду – директор Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, головний 

науковий співробітник відділу кріопатофізіології та імунології. 

 

 


