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Засідання Експертної проблемної комісії (ЕПК) 

«Онкологія» МОЗ і НАМН України відбулося 

09 грудня 2014 р. на базі Інституту експеримен-

тальної патології, онкології і радіобіології (ІЕПОР) 

ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

На засіданні розглянуто планування 2 кандидат-

ських дисертацій за спеціальністю «Онкологія» — 

14.01.07 (медичні науки).

На матеріали планування роботи за темою «Про-

гнозування, профілактика та лікування гематоло-

гічної токсичності системної терапії раку молочної 

залози» (здобувач — очний аспірант кафедри он-

кології та медичної радіології ДЗ «Дніпропетров-

ська медична академія МОЗ України» Куник Анна 

Володи мирівна; науковий керівник — зав. кафе-

дри онкології та медичної радіології ДЗ «Дніпропе-

тровська медична академія МОЗ України» д.мед.н., 

проф. І.М. Бондаренко; термін виконання: 2013–

2016 рр.) отримано позитивний висновок експерт-

ного рецензування, після обговорення члени комісії 

прийняли рішення щодо затвердження даної роботи.

Отримано негативний експертний висновок 

на матеріали планування роботи на тему «Хіміо-

променева терапія локально-поширеного гормо-

норефрактерного раку передміхурової залози» (здо-

бувач — пошукач кафедри онкологічної хірургії 

ДЗ «Харківська медична академія післядипломної 

освіти (ХМАПО)», лікар-онколог, променевий те-

рапевт відділення променевої терапії Полтавсько-

го обласного клінічного онкологічного диспансеру 

Скиба Олексій Миколайович; науковий керівник — 

зав. кафедри онкологічної хірургії ДЗ «ХМАПО», 

д.мед.н., проф. Ю.О. Вінник; термін виконання: 

2012–2017 рр.). Члени комісії прийняли рішення 

про відхилення цих матеріалів у зв’язку з тим, що 

досягнення поставлених мети роботи та завдань є 

неможливим без порушення Українських та Євро-

пейських рекомендацій лікування раку передміху-

рової залози, а отже, планована робота не має нау-

кової та практичної цінності.

Наступним питанням порядку денного були 

розгляд та експертна оцінка 3 методичних реко-

мендацій. За результатами позитивної експертної 

оцінки і обговорення ЕПК реко мендувала до опу-

блікування і впровадження у клінічну практику ме-

тодичні рекомендації «Основні цитоморфологічні 

об’єктивізовані диференційно-діагностичні ознаки 

доброякісних і злоякісних пухлин яєчника» (уста-

нова-розробник: Національний інститут раку (НІР) 

МОЗ України; укладачі: д.мед.н., проф. Л.С. Болго-

ва, Т.М. Ярощук, к.мед.н. Т.М. Туганова, С.В. Ма-

риненко, М.Г. Махортова).

Інші 2 методичні рекомендації, а саме: «Сучасні 

підходи до хірургіч ного лікування дітей з нейроблас-

томою» (установа-розробник: НІР МОЗ України; 

укладачі: к.мед.н. Г.І. Климнюк, к.мед.н. С.В. Пав-

лик, Е.В. Шай да, О.Й. Іжовський, О.В. Білоконь) та 

«Методика комплексного лікування хворих з мета-

стазами остеосаркоми в легенях» (установа-розроб-

ник: НІР МОЗ України; укладачі: д.мед.н. А.Г. Дєд-

ков, П.А. Ковальчук, Л.В. Бороров, к.мед.н. А.В. Га-

нул, В.Ю. Костюк, С.І. Бойчук, М.М. Кукушкіна), 

на які отри мано негативні експертні висновки, були 

відхилені як такі, що не відповідають вимогам до ме-

тодичних рекомендацій, а авторам останніх запро-

поновано подати ці матеріали у вигляді інформа-

ційного листа.

Крім того, на засіданні розглянуто 10 інформа-

ційних листів. За результатами експертного рецен-

зування і обговорення рекомендова но до опубліку-

вання і впровадження у клінічну практику такі з них: 

1) «Профілактика лімфатичних кіст після розшире-

них операцій у хворих на рак шийки та тіла матки» 

(установа-розробник: НІР МОЗ України; автори: 

д.мед.н., проф. Л.І. Воробйова, к.мед.н. А.В. Тур-

чак, д.мед.н. Н.П. Ціп, д.мед.н. В.С. Свінціцький, 

к.мед.н. С.В. Неспрядько, к.мед.н. І.В. Гонча рук, 

О.О. Самохвалова); 2) «Застосування носогубного 

лоскута при хірургіч ному лікуванні хворих на рак 

слизової нижньої щелепи та дна порожнини рота» 

(установа-розробник: НІР МОЗ України; автори: 

д.мед.н., проф. В.С. Процик, к.мед.н. О.В. Кра-

вець); 3) «Використання індукційної хіміоте рапії 

в комплексному лікуванні хворих на рак ротової по-

рожнини та ротоглот ки» (установа-розробник: НІР 

МОЗ України; автори: д.мед.н., проф. В.С. Процик, 

к.мед.н. О.М. Трембач, Є.В. Коробко, Л.І. Петрен-

ко, Д.М. Ру денко); 4) «Спосіб лікування нетриман-

ня сечі у хворих з ортотопічним артифіційним іле-

альним сечовим міхуром» (установа-розробник: НІР 

МОЗ України; автори: д.мед.н., проф. Е.О. Стахов-

ський, к.мед.н. Ю.В. Вітрук, к.мед.н. О.А. Войлен-

ко, к.мед.н. П.С. Вукалович, к.мед.н. В.А. Котов, 

О.Е. Стаховський, О.І. Яцина, О.М. Гаврилюк); 

5) «Спосіб простатзберігаючої цистектомії з ілеоцис-

тонеопластикою «Double-U» (установа-розробник: 

НІР МОЗ України; автори: д.мед.н., проф. Е.О. Ста-

ховський, к.мед.н. Ю.В. Вітрук, к.мед.н. О.А. Вой-
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ленко, к.мед.н. П.С. Вукалович, к.мед.н. В.А. Ко-

тов, О.Е. Стаховський, О.І. Яцина, О.М. Гаврилюк); 

6) «Спосіб уретероілеосигмо анастомозу» (устано-

ва-розробник: НІР МОЗ України; автори: д.мед.н., 

проф. Е.О. Стаховський, к.мед.н. Ю.В. Вітрук, 

к.мед.н. О.А. Войленко, к.мед.н. П.С. Вукалович, 

к.мед.н. В.А. Котов, О.Е. Стаховський, О.І. Яцина, 

О.М. Гаври люк); 7) «Спосіб визначення функціо-

нуючої паренхіми нирки при нирково-клітинно-

му раку» (установа-розробник: НІР МОЗ України; 

автори: д.мед.н., проф. Е.О. Стаховський, к.мед.н. 

Ю.В. Вітрук, к.мед.н. О.А. Войленко, к.мед.н. 

П.С. Вукалович, к.мед.н. В.А. Котов, О.Е. Стахов-

ський, О.М. Гаври люк); 8) «Спосіб черезміхуро-

вої аденомектомії за Стаховським» (установа-роз-

робник: НІР МОЗ України; автори: д.мед.н., проф. 

Е.О. Стаховський, к.мед.н. Ю.В. Вітрук, к.мед.н. 

О.А. Войленко, к.мед.н. П.С. Вукалович, к.мед.н. 

В.А. Котов, О.Е. Стаховський).

На підставі невідповідності вимогам до «Інфор-

маційних листів про но вовведення в системі охорони 

здоров’я» відхилено 2 матеріали: «Об’єктивізо вані 

цитоморфологічні ознаки муцинозної цистадено-

ми яєчника» (установа-розробник: НІР МОЗ Украї-

ни; автори: д.мед.н., проф. Л.С. Болгова, Т.М. Яро-

щук, к.мед.н. Т.М. Туганова, С.В. Мариненко) та 

«Цитоморфологіч ні та цитогенетичні ознаки се-

розної цистаденоми яєчника» (установа-розроб-

ник: НІР МОЗ України; автори: д.мед.н., проф. 

Л.С. Болгова, Т.М. Ярощук, к.мед.н. Т.М. Тугано-

ва, С.В. Мариненко).

Наступним питанням порядку денного був роз-

гляд листа громадянина М.Ф. Охріменко, мешкан-

ця м. Путивль Сумської обл., стосовно «нового ме-

тоду лікування онкологічних хворих», скерованого 

до ЕПК «Онкологія» МОЗ і НАМН України на під-

ставі листа Департаменту медичної допомоги МОЗ 

України (від 08.10.2014 р. № 3.39-О-10526/10812-зв). 

За результатами обговорення та з урахуванням да-

них експертної рецензії члени ЕПК одноголосно ви-

знали представлені матеріали як такі, що не містять 

наукової та науково-практичної новизни та не від-

повідають сучасним міжнародним критеріям дока-

зової медицини, на яких базуються впровадження 

нових методик лікування.

На засіданні затверджено Звіт про роботу ЕПК 

за 2014 рік.

27 лютого 2015 р. на базі ІЕПОР ім. Р.Є. Кавець-

кого НАН України відбулося спільне засідання ЕПК 

«Онкологія» МОЗ і НАМН України та завідувачів ка-

федр онкології вищих навчальних закладів України.

Першим питанням порядку денного був розгляд 

планування докторської дисертації за спеціальніс-

тю «Онкологія» — 14.01.07 (медичні науки) на тему 

«Діагностика та комбіноване лікування злоякісних 

новоутворень підшлункової залози», здобувач — 

асистент кафедри загальної хірургії № 1 Національ-

ного медичного університету (НМУ) імені О.О. Бо-

гомольця, к.мед.н. Сергій Володимирович Земсков, 

науковий консультант — зав. кафедри загальної хі-

рургії № 1 НМУ імені О.О. Богомольця, д.мед.н., 

проф. О.І. Дронов; термін виконання: 2014–2017 рр. 

Згідно з регламентом розгляду матеріалів плануван-

ня докторських дисертацій на засідання запрошено 

здобувача та наукового консультанта. На представ-

лені здобувачем матеріали отримано загалом пози-

тивну рецензію, в якій їх рекомендовано до затвер-

дження з урахуванням зауважень. Здобувач доповів 

про матеріали роботи, що планується, надав відпо-

віді на зауваження рецензента та відповів на числен-

ні запитання членів комісії. За результатами обго-

ворення члени ЕПК прийняли рішення рекоменду-

вати матеріали планування докторської дисертації 

до затвердження і виконання.

На засіданні розглянуто та рекомендовано до за-

твердження і виконання матеріали планування 

4 кандидатських дисертацій за спеціальністю «Он-

кологія» — 14.01.07 (медичні науки), на які отрима-

но позитивні висновки експертного рецензування, 

а саме: 1) «Оптимізація діагностики меланоми шкі-

ри і меланомонебезпечних невусів», здобувач — ас-

пірант кафедри онко логії, променевої діагностики і 

терапії та радіаційної медицини ДВНЗ «Тернопіль-

ський державний медичний університет (ТДМУ) 

ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» Гоцко Окса-

на Степанівна, науковий керівник — зав. кафедри 

онкології, променевої діагностики і терапії та радіа-

ційної медицини ДВНЗ «ТДМУ ім. І.Я. Горбачев-

ського МОЗ України», д.мед.н., проф. І.Й. Галай-

чук; термін виконання: 2013–2015 рр.; 2) «Феноти-

пічна гетерогенність первинної пухлини, метастазів 

та циркулюючих пухлинних клітин на етапах пух-

линної прогресії», здобувач — пошукач кафедри 

онкології ДЗ «Запорізька медична академія після-

дипломної освіти (ЗМАПО) МОЗ України» Гру-

динська Тетяна Вікторівна, науковий керівник — 

зав. кафедри онкології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» 

д.мед.н., проф. О.О. Ковальов; термін виконання: 

2014–2017 рр.; 3) «Комплексне лікування хворих 

на місцево-поширений рак грудної залози з вико-

ристанням магнітотермії», здобувач — лікар-хірург-

онколог відділення пухлин грудної залози та її ре-

конструктивної хірургії НІР МОЗ України Лобода 

Антон Дмитрович, науковий керівник — зав. нау-

ково-дослідного відділення пухлин грудної зало-

зи та її реконструктивної хірургії НІР МОЗ Украї-

ни д.мед.н., проф. І.І. Смоланка; термін виконання: 

2014–2016 рр.; 4) «Розповсюдження та прогностична 

значимість АВС-транспортерів (BCRP, pGp, MRP) 

у хворих на рак молочної залози», здобувач — по-

шукач кафедри онкології ДЗ «ЗМАПО МОЗ Украї-

ни» Цвєтаєва-Берест Дар’я Андріївна, науковий ке-

рівник — зав. кафедри онкології ДЗ «ЗМАПО МОЗ 

України» д.мед.н., проф. О.О. Ковальов; термін ви-

конання: 2014–2017 рр.

ЕПК задовольнила клопотання дирекції НІР 

МОЗ України (лист від 25.02.2015 р. № 177кн) щодо 

перенесення розгляду матеріалів планування кан-
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дидатської дисертації «Вдосконалення хірургічно-

го лікування хворих на рак ободової кишки шляхом 

застосування мультимодальної програми швидко-

го відновлення» (здобувач — науковий співробіт-

ник науково-дослідного відділення пухлин органів 

черевної порожнини та заочеревинного простору 

НІР МОЗ України Махмудов Дмитро Ельдарович) 

у зв’язку з необхідністю доопрацювання матеріалів 

за результатами експертного рецензування.

Наступним питанням порядку денного було таке: 

«Координація та оптимізація наукових досліджень 

в галузі онкології у вищих навчальних закладах Укра-

їни. Обговорення результатів наукових досліджень і 

перспектив розвитку вузівської онкологічної науки».

З короткою інформацією щодо найбільш ваго-

мих результатів проведених наукових досліджень 

та планів подальших наукових розробок, які мають 

інноваційний потенціал, виступили: проф. кафедри 

онкології НМУ iм. О.О. Богомольця д.мед.н., проф. 

В.Є. Чешук; зав. кафедри онкології, променевої діа-

гностики та променевої терапії Вінницького націо-

нального медичного університету ім. М.І. Пирогова 

д.мед.н. О.Г. Костюк; зав. кафедри онкології і радіо-

логії факультету післядипломної освіти Львівського 

національного медичного університету імені Данила 

Галицького д.мед.н., проф. Т.Г. Фецич; доцент ка-

федри онкології з курсом променевої діагностики, 

терапії та радіаційної медицини Одеського націо-

нального медичного університету к.мед.н. Н.В. Тю-

єва; зав. кафедри онкології, променевої діагности-

ки і терапії та радіаційної медицини ДВНЗ «ТДМУ 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» д.мед.н., 

проф. І.Й. Галайчук; зав. кафедри онкології та радіо-

логії ВДНЗУ «Буковинський державний медичний 

університет» д.мед.н., проф. О.І. Іващук; зав. кафе-

дри онкології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» д.мед.н., 

проф. О.О. Ковальов; зав. кафедри онкології Націо-

нальної медичної академії післядипломної освіти іме-

ні П.Л. Шупика д.мед.н., проф. С.Д. Мясоєдов; зав. 

кафедри онкології та дитячої онкології ДЗ «ХМАПО» 

д.мед.н., проф. О.С. Дудниченко; зав. курсом онколо-

гії ДВНЗ «Івано-Франківський національний медич-

ний університет» к.мед.н., доцент А.Є. Крижанівська; 

асистент кафедри онкології та радіології з радіаційною 

медициною ВДНЗУ «Українська медична стоматоло-

гічна академія» О.Є. Муковоз; зав. кафедри онкології 

медичного факультету Ужгородського національного 

університету д.мед.н., проф. А.В. Русин.

За результатами обговорення доповідей прийнято 

рішення щодо проведення спеціальної наукової кон-

ференції, присвяченої проблемам оптимізації вітчиз-

няної онкологічної науки у вищих навчальних закла-

дах та її координації з профільними науково-дослід-

ними інститутами країни. Також визнано за доцільне 

продовження практики проведення спільних засі-

дань ЕПК та зав. кафедр онкології, що сприяє під-

вищенню якості та ефективності наукових розробок.

Наступне засідання ЕПК планується на травень.

Експертна проблемна комісія


