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ЦИГАНКОВА 
ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

Присуджено Державну премію України
в галузі науки і техніки 2018 року

за роботу «Біологічна активні речовини мікробного синтезу 
в новітніх біотехнологіях

і сучасному аграрному виробництві».
Указ Президента України

від 8 квітня 2019 року № 110

Провідний науковий співробітник, керівник групи біо
логічного скринінгу хімічних сполук відділу хімії біоактивних 
азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної 
хімії та нафтохімії імені В.П. Кухаря НАН України. Доктор 
біологічних наук, старший науковий співробітник.

Член спеціалізованих вчених рад Д26.254.01 та 
Д26.002.28 із захисту кандидатських та докторських дисер
тацій при ДУ «Інститут харчової біотехнології і геноміки 
НАН України» (з 2014 р.) та при НТУ «Київський політех
нічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (з 2015 р.).

Нагороджена відзнакою НАН України «За професійні 
здобутки» з нагоди 100річчя НАН України (2018 р.). 

Народилась 2 травня 1966 р. у м. Харкові в родині науков
ців: батько Галкін Анатолій Павлович — доктор біологічних 
наук, професор, фахівець у галузі біохімії, молекулярної біології 
та генетичної інженерії, мати Галкіна Лариса Олександрів
на — кандидат біологічних наук, фахівець у галузі біохімії.

У 1990 р. В.А. Циганкова закінчила Національний 
фармацевтичний університет (НФаУ), м. Харків. У 1993
1997 рр. працювала на посаді молодшого наукового співро
бітника відділу геріатричної фармакології ДУ «Інститут ге
ронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». 

У 19972000 рр. навчалася в аспірантурі Інституту клі
тинної біології та генетичної інженерії НАН України та 
у 2003 р. успішно захистила кандидатську дисертацію зі спе
ціальності «Фізіологія рослин».

У 20002014 рр. В.А. Циганкова працювала в Інституті 
біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН Укра
їни на посадах молодшого, наукового та старшого наукового 
співробітника відділу біоінженерії. У 2014 р. захистила дисер
тацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук. 
З 2015 р. і дотепер — провідний науковий співробітник відді
лу № 2 хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ.

В.А. Циганкова — відомий фахівець у галузі біоорга
нічної хімії, біотехнології рослин, фізіології рослин, регуляції 
росту рослин, біотехнології, молекулярної біології, генетики, 
генетичної інженерії, технології РНК інтерференції (РНКi), 
регуляції експресії генів, фітопатології, захисту рослин. Серед 
наукових інтересів дослідниці: створення нових екологічно без
печних регуляторів росту рослин синтетичного і природного 

походження і вивчення фізіологічних і молекулярногенетичних 
аспектів їх дії на прискорення росту та розвитку рослин, по
ліпшення їх врожайності, підвищення стійкості рослин до пато
генних та паразитичних організмів, а також адаптації рослин до 
абіотичних стрес факторів навколишнього середовища.

У її науковому доробку більш ніж 200 наукових праць, 
у т.ч. 5 монографій, понад 150 статей у високорейтингових віт 
чизняних і міжнародних фахових наукових журналах, допо
відей на міжнародних конференціях, 7 патентів на винаходи. 
Вона брала активну участь у виконанні наукових тем за 5ма 
грантовими українськими та міжнародними проектами.

В.А. Циганкова займається важливою громадською нау
ковою діяльністю: є почесним членом Українського товариства 
генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова з 2012 р., членом 
Американського товариства біологів рослин (ASPB) з 2012 р., 
членом Міжнародного товариства розвитку та сталого розви
тку (ISDSЯпонія), членом правління та Консультативної 
ради (MAB) видавництва SciDoc; членом правління Редак
ційної ради (EABM) відділу книговидавництва Sciencedomain 
International; головним редактором міжнародного наукового 
журналу «ChemTech Research», головним співредактором 
міжнародного наукового журналу «Advances in Environmental 
Biology», академічним редактором міжнародного наукового 
журналу «Asian Journal of Research and Review in Agriculture»; 
членом правління Редакційної ради міжнародного наукового 
журналу «Bioscience Biotechnology Research Communications»; 
членом редакційних рад 50 міжнародних наукових журналів; 
член міжнародних наукових асоціацій Academy Mendeley, 
Academia.edu, ResearchGate, Publons Academy.

Вікторія Циганкова співпрацює з низкою науководослід
них інститутів, серед яких: Інститут харчової біотехнології та ге
номіки НАН України, Інститут мікробіології і вірусології імені 
Д.К. Заболотного НАН України, Національний університет 
біоресурсів і природокористування України, Інститут клітинної 
біології та генетичної інженерії НАН України, НТУ «Київ
ський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

Джерелом радості та наснаги для подальшої праці для Вік 
торії Анатоліївни є родина: донька Юлія, яка є фахівцем у га
лузі скрипкового та фортепіанного виконавства, чудовий онук 
Ярослав та люблячий чоловік Валерій Іванович Кириленко.


