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Порядок денний: 

Проведення біоетичних експертиз матеріалів щодо проходження попередньої 

експертизи/захисту дисертаційних робіт. Заявники: Гапон Г. О., Глоба В. Ю., Кулік В.В., 

Новікова О. Ю., Присталов А. І., Чабаненко О. О.  

1.1. СЛУХАЛИ: заявника – молодшого наукового співробітника Гапон Г. О., яка надала для 

проведення біоетичної експертизи первинні матеріали і дисертаційну роботу «Структурно-

функціональній стан поодиноких сперміїв людини після кріоконсервування», поданої до 

проходження попереднього захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 091 Біологія 

До розгляду подані наступні матеріали: 

1. Первинна документація ( протоколи експериментів); 

2. Дисертація. 

3. Автореферат дисертації 

Було відмічено, що експериментальні дослідження в даній роботі проводили на 

сперматозоїдах людини, що були отримані з письмової інформованої згоди донорів. Також 

зазначено, що робота має важливе значення для розробки ефективного методу 

заморожування поодиноких сперміїв з ПВП для подальшого їх застосування у допоміжних 

репродуктивних технологіях. Дослідження має експериментальну спрямованість.  

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

заявником – молодшим науковим співробітником Гапон Г. О., 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 стосовно використання допоміжних репродуктивних технологій. 

1.2. СЛУХАЛИ: заявника – аспіранта Глобу В. Ю., який надав для проведення біоетичної 

експертизи первинні матеріали і дисертаційну роботу «Застосування кріоконсервованих 

культур клітин та нейротрофічних факторів при експериментальній інфравезікальній 

обструкції», що подається до попередньої експертизи на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 222 Медицинf». Науковий керівник: д.мед.н. Легач Євген 

Іванович. Строк виконання 2016-2020 рр. 

Було відмічено, що метою роботи є вивчення впливу трансплантації кріоконсервованих 

культур нервових і гліальних клітин, а також застосування інкапсульованих нейротрофічних 

факторів на морфо-функціональні показники сечового міхура щурів з моделлю 

інфравезікальної обструкції (ІВО). Моделювання ІВО здійснювалося шляхом накладення 

лігатури на сечівник або ін’єкції гіалуронової кислоти в підслизовий шар сечівника. 

Отримання культури нейробластоподібних клітин здійснювалося з наднирників 

новонароджених поросят. Відмічалося також, що експерименти проводились на щурах, що 

утримувалися у стандартних умовах віварію ІПКіК НАН України. Окремо зазначено, що 

робота має експериментальну спрямованість. Тварини під час експериментів були 

наркотизовані. Евтаназія щурів проводилася у гуманний спосіб. Відмічалося, що ці 

експерименти науково обґрунтовані, виконані на тваринах за прийнятими методиками, що 

раніш розглянуті та схвалені  Комітетом з біоетики при ІПКіК НАН України.  
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1.2. ПОСТАНОВИЛИ: проведена біоетична експертиза матеріалів, наданих до Комітету 

заявником – аспірантом Глобою В. Ю., дозволяє зробити висновок про те, що всі 

експерименти з біоматеріалом, зокрема тваринами, є науково обґрунтованими, а також, що 

всі маніпуляції з тваринами проведені відповідно до «Загальних принципів експериментів на 

тваринах», схвалених І Національним конгресом з біоетики (20.09.04 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). Отримання 

біоматеріалу та всі експерименти з ним, зокрема тваринами, в цілому відповідають діючому 

законодавству України, вітчизняним та міжнародним біоетичним нормам. 

1.3. СЛУХАЛИ: заявника – здобувача відділу кріофізіології Куліка Володимира 

Володимировича, який надав первинні матеріали і текст дисертаційної роботи на тему: 

«Вплив різних режимів ритмічного екстремального охолодження на структурно-

функціональний стан нейрогуморальної системи організму молодих і старих щурів», для 

проходження попереднього захисту на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук 

зі спеціальності  - «кріобіологія». 

Зокрема відмічалося, що експерименти проводились на безпородних білих щурах самцях 6- і 

24- місячного віку, які утримувалися у стандартних умовах віварію ІПКіК НАН України. 

Було зазначено, що в роботі були використані експериментальні методики, раніш схвалені 

Комітетом з біоетики при Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України: 

фіксація лабораторних тварин (іммобілізація), кріобіологічні (ритмічне екстремальне 

охолодження тварин в умовах кріокамери при температурі -60°С і -120°С в залежності від 

дослідного режиму), електрофізіологічні (реєстрація електрокардіограми) з подальшим 

спектральним аналізом варіабельності серцевого ритму, фізіологічні (оцінка когнітивних 

функцій щурів), спектрофотометричні, а  також забір органів піддослідних тварин після їх 

декапітації.  

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

заявником – здобувачем Куліком В. В, дозволяє зробити висновок про те, що всі 

експерименти були виконані на тваринах за прийнятими методиками, маніпуляції з 

тваринами були проведені відповідно до «Загальних принципів експериментів на тваринах», 

схвалених І Національним конгресом з біоетики (20.09.04 р.) та 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). Отримання біоматеріалу та 

всі експерименти з ним, зокрема тваринами, в цілому відповідають діючому законодавству 

України, вітчизняним та міжнародним біоетичним нормам. 

1.4. СЛУХАЛИ: заявника – аспірантку відділу кріоендокринології Новікову Оксану Юріївну, 

яка надала для проведення біоетичної експертизи первинні матеріали і дисертаційну роботу 

«Морфофункціональні характеристики кріоконсервованих похідних нервового гребеня, 

отриманих з різних джерел» щодо проходження попереднього захисту на здобуття наукового 

ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.19 – «кріобіологія». 

Строк виконання 2015-2019 рр. 

До розгляду подані наступні матеріали: 

1. Первинна документація (протоколи експериментів); 

2. Дисертація. 

3. Автореферат дисертації 

Зокрема відмічалося, що експерименти проводилися на мишах, поросятах та кроликах, що 

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

роботі використовували експериментальні методи виділення надниркових залоз та волосяних 

фолікулів вібсис тварин, отримання суспензії клітин з наднирників та експлантів з 

дермальних папіл, вивчення їх морфофункціональних характеристик до та після 

кріоконсервування in vitro. Тварини під час експериментів були наркотизовані. Евтаназія 

проведена гуманним способом. Відзначалося, що ці експерименти науково обґрунтовані, 
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виконані на тваринах за прийнятими методиками, що були розглянуті Комітетом з біоетики 

при ІПКіК НАНУ. Відзначалося, що ці експерименти науково обґрунтовані, виконані на 

тваринах за прийнятими методиками, що були раніш розглянуті Комітетом з біоетики при 

ІПКіК НАНУ.  

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

заявником – аспіранткою Новіковою Оксаною Юріївною, дозволяє зробити висновок про те, 

що всі експерименти з біоматеріалом, зокрема тваринами, є науково обґрунтованими. Всі 

маніпуляції з тваринами проведені відповідно до «Загальних принципів експериментів на 

тваринах», схвалених І Національним конгресом з біоетики (20.09.04 р.) та 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). Отримання 

біоматеріалу та всі експерименти з ним, зокрема тваринами, в цілому відповідають діючому 

законодавству України, вітчизняним та міжнародним біоетичним нормам. 

1.5. СЛУХАЛИ: заявника – Присталова А. І., який надав для проведення біоетичної 

експертизи первинні матеріали і дисертаційну роботу «Вплив складу кріозахисного 

середовища та методів охолодження на життєздатність гермплазми винограду» щодо 

проходження попереднього захисту на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних 

наук за спеціальністю 03.00.19 – «кріобіологія». 

До розгляду подані наступні матеріали: 

1. Первинна документація (протоколи експериментів); 

2. Дисертація. 

3. Автореферат дисертації 

Зокрема відмічалося, що дисертаційна робота присвячена розробці ефективних методів 

збереження генофонду винограду у польових, гіпотермічних та низькотемпературних 

умовах. Запропоновано і апробовано спосіб насичення рослинних об’єктів трубчасто-

капілярної структури методом вакуум-інфільтрації і доведена його висока ефективність. 

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

заявником – Присталовим Антоном Ігоровичем, дозволяє зробити висновок про те, що 

виконані 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. 

1.6. СЛУХАЛИ: заявника – в.о. м.н.с відділу кріофізіології Чабаненко О. О., яка надала 

первинні матеріали та дисертаційну роботу за темою «Реакція еритроцитів ссавців на 

постгіпертонічний шок і видалення кріопротектору після заморожування» поданої до 

проходження попередньої експертизи на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 091 Біологія. Науковий керівник: д.б.н. Шпакова Н. М. 

Було відмічено, що експериментальні дослідження в даній роботі проводилися на 

еритроцитах людини, кролика, щура. Еритроцити людини виділяли з крові здорових донорів, 

отриманої у Харківському обласному центрі служби крові. Забір крові здійснювався 

співробітниками центру. Експериментальні тварини утримувалися в стандартних умовах 

віварію ІПКіК НАН України. 

1.6. ПОСТАНОВИЛИ: Проведена біоетична експертиза матеріалів, наданих до Комітету 

заявником – в.о. м.н.с. відділу кріофізіології Чабаненко О. О. дозволяє зробити висновок про 

те, що всі експерименти з біоматеріалом, зокрема тваринами, є науково обґрунтованими та 

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. 


