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Вікторія Анатоліївна Циганкова є відомим фахівцем 
у галузі біоорганічної хімії, біотехнології, фізіології рослин, 
регуляції росту рослин, молекулярної біології, генетики, 
генетичної інженерії, технології РНК-інтерференції, регу-
ляції експресії генів, а також захисту рослин. Її наукові 
інтереси охоплюють створення нових екологічно безпеч-
них регуляторів росту рослин синтетичного й природ-
ного походження та вивчення фізіологічних, біохімічних 
і молекулярно-генетичних аспектів їхньої дії на приско-
рення росту та розвитку рослин, поліпшення врожай-
ності, підвищення стійкості до патогенних і паразитич-
них організмів, а також адаптації рослин до абіо  тичних 
стрес-факторів довкілля.

Народилася 2 травня 1966 р. в м. Харкові. 
У 1990 р. закінчила Харківський фармацевтичний 
інститут із кваліфікацією провізора за спеціальністю 
«Фармація». Протягом 1990–1993 рр. працювала про-
візором-технологом. З 1993 р. була молодшим науко-
вим співробітником відділу геріатричної фармакології 
Інституту геронтології Академії медичних наук України.

Протягом 1997–2000 рр. В. А. Циганкова навча-
лася в аспірантурі Інституту клітинної біології та гене-
тичної інженерії НАН України. У 2003 р. вона успішно 
захистила кандидатську дисертацію.

У 2000–2014 рр. працювала в Інституті біоорга-
нічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України 
на посадах молодшого та старшого наукового спів-
робітника відділу біоінженерії. У 2014 р. захистила 
докторську дисертацію і була призначена провідним 
науковим співробітником. Очолює групу біологічного 
скринінгу синтетичних сполук.

За час наукової діяльності Вікторія Анатоліївна 
опублікувала понад 200 праць, зокрема 5 монографій 
і більше ніж 130 статей у високорейтингових вітчиз-
няних та міжнародних рецензованих фахових журна-
лах. Також має 5 патентів на винаходи. Бере активну 
участь у виконанні наукових тем за п’ятьма грантови-
ми українськими й міжнародними проєктами.

В. А. Циганкова є членом спеціалізованих учених 
рад Д 26.254.01 та Д26.002.28 із захисту докторських 
і кандидатських дисертацій при ДУ «Інститут харчової 

біотехнології і геноміки НАН України» та НТУУ «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Вікторія Анатоліївна здійснює широку громад-
ську роботу за межами інституту. Є почесним чле-
ном Українського товариства генетиків і селекціо-
нерів імені М. І. Вавилова, членом Американського 
товариства біологів рослин, Міжнародного товариства 
розвитку та сталого розвитку, редакційних рад більш 
ніж 50 міжнародних наукових журналів та різних на-
укових асоціацій. Співпрацює з багатьма вітчизняними 
науково-дослідними інститутами.

В. А. Циганкова нагороджена відзнакою НАН Украї-
ни «За професійні здобутки» та медаллю з нагоди 
100-річчя НАН України (2018).

За наукову роботу «Біологічно активні речовини мі-
кробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному 
аграрному виробництві» відзначена Державною премі-
єю України в галузі науки і техніки (2018).

Видатні наукові досягнення вченої згадані у видан-
нях «2000 видатних інтелектуалів 21-го століття» (Ве-
лика Британія), «Хто є хто у світі» (США) й «Хто є хто 
в науці та інженерії» (США).
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