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Порядок денний: 

Проведення біоетичної експертизи матеріалів, наданих до Комітету заявниками – 

аспірантами 1 року навчання за освітньо-науковими програмами «Біологія» та «Медицина», 

для затвердження тем дисертаційних робіт, що плануються на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії у галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія та у галузі знань 

22  Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина, відповідно. 

 

1.1. СЛУХАЛИ: заявника – аспірантку відділу кріобіохімії Губеня Олександру Сергіївну 

(ОНП «Біологія»), яка надала матеріали для планування теми та доповіла актуальність, ціль, 

завдання та календарний план своєї дисертаційної роботи «Гіпотермічне зберігання 

мезенхімальних стромальних клітин за умов різної просторової організації у складі 

альгінатних капсул» (експериментальне дослідження), що планується на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія. Науковий керівник: д.б.н., проф. 

Петренко О. Ю. Строк виконання 2021-2025 рр. 

Зокрема заявник відмітив, що МСК людини будуть отримуватися від дорослих донорів після 

їхньої інформованої згоди. Наукова робота буде проведена з використанням промислових 

препаратів плазми крові людини. 

1.1. ПОСТАНОВИЛИ: проведена біоетична експертиза матеріалів, наданих до Комітету 

заявником – аспіранткою відділу кріобіохімії Губеня Олександрою Сергіївною, дозволяє 

зробити висновок про те, що отримання біоматеріалу та всі експерименти з ним є науково 

обґрунтованими та відповідають діючому законодавству України, вітчизняним та 

міжнародним біоетичним нормам. 

1.2. СЛУХАЛИ: заявника – аспіранта відділу кріобіофізики Мангасарова Дмитра 

Олександровича (ОНП «Біологія»), який надав матеріали для планування теми і доповів 

актуальність, ціль, завдання та календарний план своєї дисертаційної роботи 

«Низькотемпературне зберігання глобулярних білків у складі гідрогелів», що планується на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія. Науковий 

керівник: д.б.н., проф. Нардід О. А. Строк виконання 2021-2025 рр. 

Заявником відмічалося, що робота направлена на з'ясування можливості використання 

гідрогелів на основі альгінату натрію, зокрема із використанням наноматеріалів, при 

заморожуванні і низькотемпературному зберіганні глобулярних білків. У роботі будуть 

використовуватися промислові реактиви альгінату натрію, лапоніту, гемоглобіну, каталази та 

глюкозооксидази. 

1.2. ПОСТАНОВИЛИ: проведена біоетична експертиза матеріалів, наданих до Комітету 

заявником – аспірантом Мангасаровим Дмитром Олександровичем, дозволяє зробити 

висновок про те, що заплановані в дисертаційній роботі дослідження не суперечать 

біоетичним нормам і діючому законодавству України щодо їх якості, ефективності і безпеки 

для здоров’я людини і навколишнього середовища. 

1.3. СЛУХАЛИ: заявника – аспіранта відділу кріофізіології Кандибко Ігоря Валерійовича 

(ОНП «Медицина»), який надав матеріали для планування теми та доповів актуальність, 
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ціль, завдання та календарний план своєї дисертаційної роботи «Стан серцево-судинної 

системи щурів з артеріальною гіпертензією при дії ритмічної екстремальної кріотерапії та 

секретому мезенхімальних стромальних клітин» (експериментальне дослідження), що 

планується на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 

Медицина. Науковий керівник: д.мед.н. Бабійчук Владислав  Георгійович. Строк виконання 

2021-2025 рр. 

Зокрема відмічалося, що експерименти будуть проводитися на щурах лінії SHR, які будуть 

утримуватися у стандартних умовах віварію ІПКіК НАН України. Було зазначено, що в 

роботі будуть використовуватись експериментальні методики, узгоджені з Комітетом з 

біоетики при Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України: фіксація 

лабораторних тварин (іммобілізація), реєстрація біоелектричної активності серця, введення 

піддослідним тваринам секретом мезенхімальних стромальних клітин, проведення 

ритмічного екстремального охолодження, а також забір органів піддослідних тварин після їх 

декапітації. Заявником підкреслювалось, що всі експерименти будуть виконані на тваринах 

за прийнятими методиками та відповідно до законодавчих документів України. 

1.3. ПОСТАНОВИЛИ: проведена біоетична експертиза матеріалів, наданих до Комітету 

заявником – аспірантом Кандибко Ігорем Валерійовичем, дозволяє зробити висновок про те, 

що всі експерименти є науково обґрунтованими, а також, що всі маніпуляції з тваринами 

будуть проведені відповідно до «Загальних принципів експериментів на тваринах», 

схвалених І Національним конгресом з біоетики (20.09.04 р.) та узгоджених з положенням 

«Європейської Конвенції про захист хребетних тварин, які  використовуються для 

експериментальних та інших наукових цілей» (ETS 123 (1986)), та відповідають діючому 

законодавству України, вітчизняним та міжнародним біоетичним нормам. 

1.4. СЛУХАЛИ: заявника – аспірантку відділу кріобіохімії Каверінську-Мірошникову Анну 

Ігорівну (ОНП «Біологія»), яка надала матеріали для планування теми і доповіла 

актуальність, ціль, завдання і календарний план своєї дисертаційної роботи за темою «Вплив 

факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості органотипових культур 

печінки», що планується на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

091 Біологія. Науковий керівник: к.мед.н. Прокопюк В. Ю. Строк виконання 4 кв. 2021 – 4 

кв. 2025 р.. 

Було відмічено, що експериментальні дослідження in vivo будуть проведені на 50 

лабораторних мишах – самцях лінії Balb/c, масою 23-25 г та віком 6-9 міс., які 

утримуватимуться в умовах віварію ІПКіК НАН України. До початку експерименту миші 

впродовж 14 діб перебуватимуть в умовах карантину. Культивування буде проведено 

відповідно до загальних принципів культивування. 

1.4. ПОСТАНОВИЛИ: проведена біотична експертиза матеріалів, наданих до Комітету 

заявником – аспіранткою Каверінською-Мірошніковою Анною Ігорівною, дозволяє зробити 

висновки про те, що описані методи дослідження планується виконати з дотриманням прав 

експериментальних тварин, у відповідності з вітчизняними і міжнародними біоетичними 

документами; зокрема, матеріалами ІV Європейської Конвенції по захисту хребетних тварин, 

які використовуються для експериментальних і інших наукових цілей (ETS 123 (1986), 

законодавчими документами України по проведенню експериментів на тваринах, а саме 

«Загально етичні принципи експериментів на тваринах», ухвалені Першим національним 

конгресом з біоетики (20.09.2001), «Біоетична експертиза доклінічних та інших наукових 

досліджень, що виконуються на тваринах (методичні рекомендації)», тощо, науково 

обґрунтовані і виправдані метою та темою роботи. 

Всі експерименти, що плануються з біоматеріалом, зокрема тваринами, вважати такими, що 

відповідають діючому законодавству України, вітчизняними і міжнародним біотичним 

нормам. 

1.5. СЛУХАЛИ: заявника – аспірантку відділу кріофізіології Михальчук Тетяну Вадимівну 

(ОНП «Медицина»), яка надала матеріали для планування теми і доповіла актуальність, ціль, 

завдання та календарний план своєї дисертаційної роботи «Кріоконсервовані експланти 

плаценти в корекції дисфункції гонад з урахуванням статевої відповідності» 



3 

 

(експериментальне дослідження), що планується на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 222 Медицина. Науковий керівник: д.мед.н., проф. Прокопюк 

Ольга Степанівна. Строк виконання 2021-2025 рр. 

Зокрема відмічалося, що експланти будуть виділятися з плацент людини, отриманих при 

фізіологічних пологах у здорових жінок. Забір матеріалу буде проводитися співробітниками 

пологового будинку м. Харкова згідно з інформованою згодою породіллі.  

Експериментальні дослідження in vivo будуть проведені на 200 - 250 лабораторних мишах, 

лінії BALB/с, які будуть утримуватися у стандартних умовах віварію ІПКіК НАН України. 

Тварини, у яких планується відтворення експериментальної моделі оваріальної та 

тестикулярної недостатності та буде досліджуватися вплив нативних і кріоконсервованих 

експлантів плацент (КЕП) на органотипову культуру яєчників і тестикул лабораторних 

тварин у системі статевої відповідності, також будуть утримуватися у віварію Інституту. Під 

час експерименту з використанням експлантів тварини можуть бути наркотизовані. Евтаназія 

тварин буде проводитися у гуманний спосіб. 

Заявником підкреслювалось, що всі експерименти будуть виконані на тваринах за 

прийнятими методиками.  

1.5. ПОСТАНОВИЛИ: проведена біоетична експертиза матеріалів, наданих до Комітету 

заявником – аспіранткою Михальчук Тетяною Вадимівною, дозволяє зробити висновок про 

те, що всі експерименти є науково обґрунтованими, будуть виконані на тваринах за 

прийнятими методиками, а також, що всі маніпуляції з тваринами будуть проведені 

відповідно до «Загальних принципів експериментів на тваринах», схвалених І Національним 

конгресом з біоетики (20.09.04 р.), методрекомендацій «Біоетична експертиза доклінічних та 

інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах» (Рєзніков О.Г. та ін., 2006 р.), 

узгоджених з положеннями «Європейської Конвенції про захист хребетних тварин, що 

використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (ETS 123 (1986)), не 

суперечать Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (2006, ст. 26), та 

в цілому відповідають діючому законодавству України, вітчизняним та міжнародним 

біоетичним нормам. 

 

Головуючий на засіданні, 

голова Комітету, д.мед.н., проф.            підпис                              Компанієць А. М.  

 

Секретар                    підпис                                                            Пушкова Є. М. 


