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Журнал засновано у 1985 р. До 1991 р. він виходив під назвою «Криобиология», з 1991 по
2012 рр. – «Проблемы криобиологии», з 2013 р. – «Проблеми кріобіології і кріомедицини».
Видається щоквартально українською та англійською мовами. Журнал публікує оглядові та
оригінальні статті, які присвячені дослідженням у галузі кріобіології і кріомедицини: з'ясування
механізмів пошкодження біологічних об'єктів під впливом низьких і наднизьких температур;
визначення природної стійкості живих систем до дії холоду та процесу їх відновлення після
холодового впливу; розробка ефективних методів кріозахисту та створення технологій
зберігання біологічних об'єктів за гіпотермічних і наднизьких температур; використання
гіпотермії, кріотерапії та кріоконсервованих біологічних об'єктів для лікування різних
захворювань, клітинна і тканинна терапія; дослідження інших проблем низькотемпературної
біології та медицини; розробка апаратури та обладнання для цілей кріобіології і кріомедицини.

