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Засідання Експертної проблемної комісії (ЕПК) 
«Онкологія» МОЗ і НАМН України відбулося 
25 червня 2015 р. на базі Інституту експеримен-
тальної патології, онкології і радіобіології (ІЕПОР) 
ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

Так, зокрема, були представлені робочі плани 
дисертаційних робіт за спеціальністю «Онкологія» — 
14.01.07 (медичні науки). Згідно з регламентом ро-
боти ЕПК планування докторських дисертацій від-
бувається шляхом персонального представлення по-
шукачем матеріалів на засіданні комісії.

«Діагностика, лікування та диспансеризація ло-
калізованого нирково-клітинного раку»: здобувач — 
с.н.с. науково-дослідного (н/д) відділення пластич-
ної та реконструктивної онкоурології Національно-
го інституту раку (НІР), к.мед.н. Олег Анатолійович 
Войленко, науковий консультант — завідувач н/д 
відділення пластичної та реконструктивної онкоуро-
логії НІР, д.мед.н., проф. Е.О. Стаховський; термін 
виконання — 2015–2019 рр. На подані здобувачем 
матеріали отримано дві експертні рецензії, в яких 
робота рекомендована до затвердження за умови 
врахування зауважень, що й було зроблено автором. 
Здобувач доповів матеріали роботи, що планується, 
надав відповіді на зауваження рецен зента та відповів 
на численні запитання членів комісії. Комісія звер-
нула увагу здобувача на формулювання мети роботи, 
конкретизацію наукової новизни та особливостей 
дизайну дослідження. За результатами обговорення 
члени ЕПК прийняли рішення рекомендувати ма-
теріали планування докторської дисертації к.мед.н. 
О.А. Войленка до затвердження як такі, що відпові-
дають вимогам до планування докторських дисер-
тацій за спеціальністю «Онкологія» — 14.01.07 (ме-
дичні науки).

«Редокс-залежні критерії ефективності комп-
лексного лікування хворих на рак прямої кишки»: 
здобувач — доцент курсу онкології ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний універси-
тет», к.мед.н. Володимир Володимирович Голотюк, 
науковий консультант — пров. н. с. відділу мікро-
оточення пухлинних клітин ІЕПОР ім. Р.Є. Кавець-
кого НАН України, д.б.н. А.П. Бурлака; термін ви-
конання — 2015–2019 рр. На представлені здобу-
вачем матеріали отримано позитивну експертну 
рецензію, в якій робота рекомендована до затвер-
дження за умови врахування зауважень, що й було 
зроблено автором. Здобувач доповів матеріали ро-
боти, що планується, надав відповіді на зауважен-
ня рецензента та відповів на запитання членів ко-
місії. Комісія звернула увагу здобувача на особли-
вості дизайну дослідження, за яким має бути чітко 
передбачено поєднання результатів великого обся-

гу різноманітних методів досліджень з результата-
ми терапії для визначення критеріїв ефективності 
комплексного лікування хворих. За результатами 
дискусії члени ЕПК ухвалили рішення рекоменду-
вати матеріали планування докторської дисертації 
к.мед.н. В.В. Голотюка до затвердження як такі, що 
відповідають вимогам до планування докторських 
дисертацій за спеціальністю «Онкологія» — 14.01.07 
(медичні науки).

«Комплексне лікування хворих на рак верхніх 
відділів стравоходу»: здобувач — н.с. н/д відділен-
ня пухлин органів грудної порожнини НІР, к.мед.н. 
Павло Сергійович Крахмальов, науковий консуль-
тант — завідувач н/д клініко-хірургічного відді-
лу НІР, д.мед.н., проф. С.І. Кіркілевський; термін 
виконання — 2015–2019 рр. На подані здобувачем 
матеріали отримано позитивну експертну рецен-
зію, в якій робота рекомендована до затвердження 
за умови врахування зауважень, що й було зробле-
но автором. Здобувач доповів матеріали роботи, що 
планується, та відповів на запитання членів комісії. 
Комісія звернула увагу здобувача на формулюван-
ня мети роботи, конкретизацію наукової новизни, 
необхідність внесення змін до дизайну досліджен-
ня (переформатування груп хворих, введення ре-
троспективного аналізу маркерів прогнозу тощо), 
а також зміни назви роботи (пропонована назва: 
«Діагностика, прогнозування і тактика лікування 
хворих на рак верхніх відділів стравоходу»). За ре-
зультатами дискусії члени ЕПК ухвалили рішення 
рекомендувати з урахуванням пропозицій, вислов-
лених під час обговорення, матеріали планування 
докторської дисертації к.мед.н. П.С. Крахмальо-
ва до затвердження як такі, що відповідають вимо-
гам до планування докторських дисертацій за спе-
ціальністю «Онкологія» — 14.01.07 (медичні науки).

«Діагностика та лікування раку шийки матки, 
спрямовані на збереження і реалізацію репродуктив-
ної функції»: здобувач — с.н.с. н/д відділення онко-
гінекології НІР, к.мед.н. Наталія Федорівна Лигир-
да, науковий консультант — пров.н.с. н/д відділен-
ня онкогінекології НІР, д.мед.н. В.С. Свінціцький; 
термін виконання — 2015–2019 рр. На подані здо-
бувачем матеріали отримано остаточну позитивну 
експертну рецензію, якою робота рекомендована 
до затвердження за умови врахування зауважень, що 
автор зробила частково. Здобувач доповіла матері-
али роботи, що планується, та відповіла на числен-
ні запитання членів комісії. Комісія звернула увагу 
здобувача на формулювання мети роботи, конкре-
тизацію наукової новизни та внесення змін до ди-
зайну дослідження. За результатами дискусії члени 
ЕПК ухвалили рішення рекомендувати з урахуван-
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ням пропозицій, висловлених під час обговорення 
роботи, матеріали планування докторської дисерта-
ції к.мед.н. Н.Ф. Лигирди до затвердження як такі, 
що відповідають вимогам до планування доктор-
ських дисертацій за спеціальністю «Онкологія» — 
14.01.07 (медичні науки).

«Оптимізація хіміотерапевтичного лікування 
хворих на метастатичний тричі негативний рак груд-
ної залози»: здобувач — с.н.с. н/д відділення хіміо-
терапії солідних пухлин НІР, к.мед.н. Сергій Ана-
толійович Лялькін, науковий консультант — завіду-
вач н/д відділення хіміотерапії солідних пухлин НІР, 
д.мед.н. Л.А. Сивак; термін виконання — 2015–
2019 рр. На подані здобувачем матеріали отримано 
дві позитивні експертні рецензії, в яких робота ре-
комендована до затвердження за умови врахування 
зауважень, що й було зроблено автором. Здобувач 
доповів матеріали роботи, що планується, та відпо-
вів на численні запитання членів комісії. Комісія 
звернула увагу здобувача на формулювання мети ро-
боти, необхідність пере опрацювання положень на-
укової новизни та внесення змін до дизайну дослі-
дження, а також висунула вимогу до здобувача після 
доопрацювання анотації надати остаточний варіант 
до ЕПК. За результатами дискусії члени комісії ухва-
лили рішення рекомендувати з урахуванням пропо-
зицій, висловлених під час обговорення роботи, ма-
теріали планування докторської дисертації к.мед.н. 
С.А. Лялькіна до затвердження як такі, що відпові-
дають вимогам до планування докторських дисер-
тацій за спеціальністю «Онкологія» — 14.01.07 (ме-
дичні науки).

«Медико-соціальне обґрунтування концепту-
альної моделі удосконалення системи управління 
якістю медичної допомоги онкологічним хворим 
в Україні»: здобувач — завідувач н/д відділу протира-
кової боротьби НІР, к.мед.н. Юрій Йосипович Ми-
хайлович, науковий консультант — директор НІР, 
д.мед.н. О.А. Колеснік; термін виконання — 2015–
2019 рр. На представлені здобувачем матеріали отри-
мано експертні рецензії, в яких рекомендовано по-
дати матеріали на розгляд експертної ради за спеці-
альністю «Організація охорони здоров’я, соціальна 
медицина». Здобувач доповів матеріали роботи, що 
планується, та відповів на численні запитання чле-
нів комісії. За результатами дискусії ЕПК ухвалила 
таке рішення: погодитися із пропозицією рецензен-
та щодо подання матеріалів до згаданої вище відпо-
відної ЕПК МОЗ і НАМН України для розгляду або 
повністю переопрацювати матеріали планування 
роботи відповідно до вимог до спеціальності «Он-
кологія» і повторно подати їх до ЕПК «Онкологія».

Другим питанням порядку денного були роз-
гляд й експертна оцінка матеріалів планування 
6 кандидатських дисертацій за спеціальністю «Он-
кологія» — 14.01.07 (медичні науки). Розглянуто й 
рекомендовано до затвердження як такі, що відпо-
відають вимогам до планування кандидатських ди-
сертацій за спеціальністю «Онкологія» — 14.01.07 

(медичні науки), наведені нижче роботи, на які 
отримано остаточні позитивні висновки експерт-
ного рецензування, а авторами враховано зроблені 
рецензентами зауваження.

«Удосконалення лікування хворих на місцево-
поширений рак грудної залози з урахуванням біо-
логічних властивостей пухлини»: здобувач — аспі-
рант очної форми навчання НІР з відривом від ви-
робництва Наталія Олегівна Верьовкіна, науковий 
керівник — завідувач н/д відділення хіміотерапії со-
лідних пухлин НІР, д.мед.н. Л.А. Сивак; термін ви-
конання — 2015–2017 рр.

«Оптимізація неоад’ювантного лікування хворих 
на місцево-поширений первинно неоперабельний 
рак грудної залози»: здобувач — м.н.с. н/д відділен-
ня пухлин грудної залози та її реконструктивної хі-
рургії НІР Оксана Миколаївна Іванкова; науковий 
керівник — завідувач н/д відділення пухлин грудної 
залози та її реконструктивної хірургії НІР, д.мед.н., 
проф. І.І. Смоланка; термін виконання — 2015–
2017 рр., ухвалено рішення внести зміну в назву ро-
боти, а саме — виключити слово «неоад’ювантного».

«Диференційна цитологічна діагностика мезоте-
ліоми та метастазів аденокарциноми при досліджен-
ні ексудатів із серозних порожнин»: здобувач — лі-
кар-лаборант лабораторії цитологічної діагностики 
НІР Світлана В’ячеславівна Мариненко; науковий 
керівник — завідувач н/д лабораторії клінічної ци-
тології НІР, д.мед.н., проф. Л.С. Болгова; термін ви-
конання — 2015–2018 рр.

«Індивідуалізація неоад’ювантної хіміотерапії 
сарком кісток з використанням рентгеноендоваску-
лярної технології»: здобувач — м.н.с. н/д відділен-
ня рентгенохірургії та регіонарної хіміотерапії НІР 
Олена Милославівна Новак; науковий керівник — 
завідувач н/д відділення онкоортопедії НІР, д.мед.н. 
А.Г. Дєдков; термін виконання — 2015–2017 рр. 

«Удосконалення лікування хворих на дифузну 
В-великоклітинну лімфому групи несприятливого 
прогнозу з урахуванням біологічних властивостей 
пухлини»: здобувач — м.н.с. н/д відділення хіміо-
терапії гемобластозів та ад’ювантних методів ліку-
вання НІР, аспірант без відриву від виробництва Ка-
терина Сергіївна Філоненко; науковий керівник — 
завідувач н/д відділення хіміотерапії гемобластозів 
та ад’ювантних методів лікування НІР, д.мед.н. 
І.А. Крячок; термін виконання — 2015–2018 рр.

Стосовно матеріалів роботи «Вибір оптимальної 
тактики хірургічного лікування хворих на пухлини 
кісток таза» (здобувач — м.н.с. н/д відділення онко-
ортопедії НІР, аспірант без відриву від виробництва 
Віктор Юрійович Костюк; науковий керівник — за-
відувач н/д відділення онкоортопедії НІР, д.мед.н. 
А.Г. Дєдков; термін виконання — 2015–2018 рр.), 
то згідно з регламентом роботи ЕПК при отриман-
ні експертної рецензії з численними зауваженнями 
на матеріали планування кандидатської дисертації 
та за умови наполягання здобувача та наукового ке-
рівника розгляд питання відбувається шляхом пер-
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сонального представлення матеріалів на засіданні 
комісії. Здобувач доповів матеріали роботи, що пла-
нується, та відповів на запитання членів комісії. Ко-
місія звернула особливу увагу здобувача на необхід-
ність обов’язкового чіткого дотримання вимог, що 
висуваються до дисертаційних робіт з питань мож-
ливості подібностей до проведених іншими автора-
ми досліджень. За результатами дискусії члени ко-
місії ухвалили рішення рекомендувати з урахуван-
ням пропозицій, висловлених під час обговорення 
роботи, матеріали планування дисертаційної робо-
ти В.Ю. Костюка до затвердження як такі, що від-
повідають вимогам до планування кандидатських 
дисертацій за спеціальністю «Онкологія» — 14.01.07 
(медичні науки).

Наступним питанням порядку денного були роз-
гляд та експертна оцінка методичних рекомендацій 
та інформаційних листів про нововведення в систе-
мі охорони здоров’я.

За результатами позитивного експертного ре-
цензування і обговорення комісією рекомендовано 
до опублікування і впровадження у клінічну прак-
тику як такі, що відповідають вимогам, методичні 
рекомендації «Сучасні критерії діагностики та лі-
кування множинної мієломи» (укладачі — д.мед.н. 

І.А. Крячок, к.мед.н. О.І. Новосад, К.С. Ульянчен-
ко, установа-розробник — НІР) та два інформа-
ційних листи: 1) «Спосіб оцінки канцерогенної не-
безпеки за умов поєднаної дії малих доз іонізуючої 
радіації та препаратів з ко-мутагенними властивос-
тями» (автори — д.б.н. Е.А. Дьоміна, О.П. Пилип-
чук, к.б.н. В.М. Михайленко, установа-розробник — 
ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України); 2) «Ліку-
вання хворих на неходжкінські лімфоми похилого 
віку» (автори — д.мед.н. І.А. Крячок, І.Б. Титорен-
ко, О.І. Новосад, Т.В. Каднікова; установа-розроб-
ник — НІР).

Академік В.Ф. Чехун проінформував членів 
комісії про дві науково-практичні конференції, 
а саме: 1) «Персоніфікація лікування гормонозалеж-
них пухлин», що відбудеться 15–16 жовтня 2015 р. 
у м. Яремчі Івано-Франківської обл., під час якої 
передбачено проведення спільного засідання ЕПК 
«Онкологія» МОЗ і НАМН України та наради завіду-
вачів кафедр онкології вищих медичних навчальних 
закладів; 2) «Мінімальна залишкова хвороба при со-
лідних пухлинах», що відбудеться 22–23 жовтня 
2015 р. у м. Києві на базі ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецько-
го НАН України.

Експертна проблемна комісія




