
Національна Академія наук України 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини 

ПРОТОКОЛ 

18.05.2021 р.                                          N 3 

засідання Комітету з біоетики 

Інституту (в online форматі) 

Головуючий: д.мед.н., проф. Компанієць А. М. (голова Комітету). 

Секретар: Пушкова Є. М. (секретар Комітету, зав. відділу науково-технічної інформації). 

 

Присутні: к.б.н., с.н.с. Рєпіна С. В. (заст. голови Комітету, с.н.с. відд. кріобіофізики), 

д.мед.н., проф. Дьомін Ю. А. (член Комітету), Бацунова Л. В. (член Комітету, завідувачка 

віварію) 

 

Порядок денний: 

1. Проведення біоетичної експертизи матеріалів, наданих до Комітету заявником – 

студенткою V курсу природничого факультету ХНПУ ім. Г.С. Сковороди Кравцовою А. Ю., 

щодо планування дипломної роботи. 

2. Проведення біоетичної експертизи матеріалів статей, що подаються до друку. Заявники: 

головн.н.с. відділу кріопатофізіології та імунології, академік НАН України А. М. Гольцев; 

с.н.с. відділу кріоендокринології, к.б.н. О.В. Пахомов.  

3. Про доцільність оновлення складу Комітету з біоетики при ІПКіК НАН України. 

Доповідач: проф. Компанієць А. М. 

 

1. СЛУХАЛИ: заявника – студентку V курсу природничого факультету ХНПУ ім. Г.С. 

Сковороди Кравцову А. Ю., яка доповіла про наступні матеріали щодо планування 

дипломної роботи на здобуття кваліфікаційного рівня: «Магістр» зі спеціальності: 014.05. 

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини): 

1. Тема роботи «Дослідження дії наночасток нанокристалічного діоксиду церію і 

гідратованого фулерену С60 при гіпотермічному зберіганні крові». 

2. Актуальність обраної теми, мету, завдання, матеріали і методи, об’єкт дослідження. 

3. Календарний план виконання дипломної роботи. 

Строк виконання дипломної роботи червень-липень 2021 рр. Робота буде виконуватися на 

базі ІПКіК НАН України в Секторі «Низькотемпературний банк біологічних об’єктів». 

Заявником було зокрема відмічено, що усі експерименти в рамках теми дипломної роботи 

планується проводити на цільній крові дорослих донорів, яка буде отримуватися від донорів 

з їх інформованої згоди. Для виконання експериментальної частини роботи будуть 

застосовані загальноприйняті методи дослідження крові, а саме: визначення кількості 

еритроцитів у камері Горяєва, визначення гемоглобіну в крові та плазмі, визначення 

осмотичної резистентності еритроцитів, визначення гематокриту, досліджено форму і розмір 

еритроцитів в забарвлених мазках крові. 

1. ПОСТАНОВИЛИ: проведена біоетична експертиза супровідних матеріалів щодо 

дипломної роботи А. Ю. Кравцової дозволяє зробити висновок про те, що заплановані в 

дипломній роботі дослідження не суперечать біоетичним нормам і діючому законодавству 

України щодо їх якості, ефективності і безпеки для здоров’я людини і навколишнього 

середовища. 

2.1. СЛУХАЛИ: заявника – головн.н.с. відділу кріопатофізіології та імунології, акад. НАН 

України Гольцева А. М., який надав для проведення біоетичної експертизи матеріали статті 

«Роль кордової крові в регуляції клітинної та гуморальної ланок імунітету при 

експериментальному атопічному дерматиті», що подається до друку до журналу Innovative 

Biosystems and Bioengineering від групи авторів Коваль Г. К., Луценко О. Д., Бондарович М. 

О., Останков М. В., Гольцев А. М. 

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

заявником – головн.н.с. відділу кріопатофізіології та імунології, акад. НАН України 

Гольцевим А. М., дозволяє зробити висновок про те, що експерименти науково обґрунтовані, 
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виконані на тваринах за прийнятими методиками, що були розглянуті Комітетом з біоетики 

при ІПКіК НАНУ. 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 в цілому відповідають 

діючому законодавству України, вітчизняним та міжнародним біоетичним нормам. Члени 

Комітету дійшли погодженої думки, що заявлені матеріали можуть бути подані до друку до 

журналу Innovative Biosystems and Bioengineering. 

2.2. СЛУХАЛИ: заявника – с.н.с. відділу кріоендокринології, к.б.н. О. В. Пахомова. який 

надав для проведення біоетичної експертизи матеріали статті "Effect of sub temperature 

resuscitation after adrenal cryopreservation on xenotransplantation", що подається до друку до 

журналу Сryobiology від групи авторів Bo Deng, Lingling Fan, V. D. Ustichenko, O. V. 

Pakhomov, Zhongjie Li, Wenlu Zhang, Shasha Li. Заявником відмічено, що всі маніпуляції з 

тваринами, зокрема щурами та поросятами, здійснювались за методиками, що 

застосовуються у відділі кріоендокринології ІПКіК НАН України, були раніш розглянуті та 

схвалені Комітетом з біоетики при ІПКіК НАНУ. 

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

заявником – с.н.с. відділу кріоендокринології, к.б.н. О. В. Пахомовим, дозволяє зробити 

висновок про те, що експерименти науково обґрунтовані, виконані на тваринах за 

прийнятими методиками, що були раніш розглянуті та схвалені Комітетом з біоетики при 

ІПКіК НАНУ. Отримання біоматеріалу та всі експерименти з ним в цілому відповідають 

діючому законодавству України, вітчизняним та міжнародним біоетичним нормам. Члени 

Комітету дійшли погодженої думки, що заявлені матеріали можуть бути подані до друку до 

журналу Сryobiology. 

3. СЛУХАЛИ: голову Комітету, проф. А. М. Компанієць, яка доповіла про доцільність 

оновлення складу Комітету з біоетики при ІПКіК НАН України. Зокрема було 

запропоновано ввести до складу Комітету к.мед.н. Чижа Миколу Олексійовича (зав. відділу 

кріомедицини), к.б.н. Луценко Дмитра Григоровича (секретар відповідальний редакції 

журналу «Проблеми кріобіології і кріомедицини») та к.мед.н. Манченко Анну 

Олександрівну. Було відмічено, що ці співробітники Інституту вже допомагають у роботі 

Комітету, не будучи офіційно його членами. 

3. ПОСТАНОВИЛИ: прийняти інформацію проф. А. М. Компанієць до відома і погодитися із 

запропонованими кандидатурами, а також звернутися до директора Інституту з проханням 

ввести у склад Комітету з біоетики к.мед.н. Чижа Миколу Олексійовича (зав. відділу 

кріомедицини), к.б.н. Луценко Дмитра Григоровича (секретар відповідальний редакції 

журналу «Проблеми кріобіології і кріомедицини») та к.мед.н. Манченко Анну 

Олександрівну. 

 

Головуючий на засіданні, 

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

 

 

 

Секретар                    підпис                                                            Пушкова Є. М. 


