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оф1ЩЙного опонента на дисертащйну роботу ГалузинськоТ Ольги 1гор1вни

на тему: «Кл1Н1чна та лабораторна характеристика гормонально
неактивних новоутворень надниркових залоз 1 застосування
Т 0 Н К 0 Г 0 Л К 0 В 0 1 асп1рац1Йно1 пункц1Йно1 610ПСП для IX д1агностики та

лЁкування» 14.01.2014-ендокринолопя, КиТв-2016
Актуальшсть робота
В останн! роки суттево п1двищився интерес до проблеми гормональнонеактивних пухлин надниркових залоз, як1 за даними л1тератури
становлять до 80 % ус1Х новоутворень Ц1еТ локал1зац1Т. Безсимптомн1сть
переб1гу даного виду патолог1Т призводить до того, що х1рург часто
стикаеться з пухлинами, як1 мають велик! розм1ри, проявляють
неспециф1чн1 симптоми, а у раз1 злояк1сно1 пухлини можуть вже бути
неоперабельними. Враховуючи темпи розширення використання методов
комп'ютерно! томографп, ультразвуковоТ д1агностики, значения роботи
Галузинсько! ОЛ. не викликае сумн1В1в, адже розповсюдження даноТ
категор11 хворих зб1льшуеться за широкого впровадження у кл1н1чну
практику сучасних метод1в топ1чноТ д1агностики(КТ, МРТ, УЗД). Проте
тактика обстеження хворих при таких 1 н с и д е н т а л о м а х до сих П1р
дискутуеться 1 у Л1тератур1 можна зустр^ти зовс1м протилежн! думки щодо
рекомендац1Й стосовно оперативного Л1кування.
Встановлення точного диагнозу часто е важким, бо не дивлячись на
в1дом1 вже деяк! УЗД-, КТ- чи МРТ-критерп, характерн! для певноУ
патологи, на сьогодн! жоден з топ1чних метод1в д 1 а г н о с т и к и не може
диференц1ювати пухлину. Саме тому ци метод тонкоголковоТ асп1рац1йно1
пункц1ЙноТ б1опс11 (ТАПБ) та дооперац1Йне цитолопчне досл1дження е

необх1дним для проведения адекватного планування оперативного
втручання, а 1нод1 1 запоб1ганню останнього. Таким чином метод ТАПБ в
д1агностиц1 гормонально неактивних новоутворень наднирникових залоз
потребуе удосконалення, адже ТАПБ може бути не Т1льки як
д1агностичний метод, а 1 мати Л1кувальний ефект у випадку к1стозних
новоутворень. Саме тому, робота ГалузинськоТ 0.1, е сучасною та
актуальною.
Зв^язокроботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертац1Йна робота виконана в межах науково-досл1дницьких роб1т
ДУ «Гнститут ендокринолопТ та обм1ну речовин 1м. В.П. Ком1саренка
НАМН Укра'Гни» за темами: № 484 "Ощнка ризику х1рурпчного л1кування

пухлин залоз внутр1шньоТ секрецп" (2011-2013 рр.,
№ держреестрацп 011Ш002346) 1 № 503 "Розробка метод1в х1рурпчного
л1кування пухлин залоз внутр1шньо1 секрецп" (2014-2016 рр.,
№ держреестрацп 0114Ш02149).
ЗЛ0ЯК1СНИХ

Наукова новизна
В дисертацп ГалузинськоТ 0.1. систематизований широкий спектр,
гормонально-неактивних Ш НЗ, який включае як новоутворення власне
кори 1 мозкового шару, так 1 пухлини нейрогенного генезу, мезенх1мальн!,
стромальн! 1 неспециф1чн1 пухлини, пухлинопод1бн1 ураження, а також
метастази до НЗ пухлин 1ншо1 органноУ локал1зац11. Показан! гендерн!
особливост! перб1гу даного захворювання; неоднаков! В1К0В1 пер10ди
д1агностування р1зних за природою гормонально-неактивнихпухлин
надниркових залоз, наявн1сть асиметрп в Тх локал1зац1Т; встановлено, що
розм1р прийнятий за пороговий (4-6 см) гормонально-неактивних утворень
не е об'ективним критер1ем Тх злояюсност!. Був удосконалений метод
забору матер1алу при проведенн! дхагностичноУ ТАПБ для визначення
природи пухлини. Вперше встановлено, що ТАПБ простих сол1тарних К1ст
надниркових залоз може використовуватися з л1кувальною метою
Об'еМу структура та ощнка змкту дисертацп
Дисертац1я Галузинсько'Т 0.1. побудована за традиц1Йною формою,
викладена украТнською мовою, складаеться з вступу, огляду Л1тератури,
загально! характеристики хворих та метод1в досл1джень (Розд1л 2),
включае 4 роздши власних досл1джень (Розд1ли 3-6), анал1з отриманих
результат1в та 'Тх обговорення, висновки, практичн! рекомендацп,
б1бл10граф1ю. Зм1ст викладено лопчно. Автор використала для досл1джень
найсучасн1ш1 методи д1агностики, що в1дпов1дають поставленим задачам 1
не викликають заперечень.
=^
Мета I завдання сформульован! ч1тко.
Обсяг дисертацп без б1бл10графп складае 120 стор1нок.
Розд1Л 1 «Огляд Л1тератури» написаний обгрунтовано та детально,
щр розкривае дослшжувану проблему та св1дчить про профес10нал13м
автора.
Розд1л 2 «Матер1али та методи досл1Дження». Для вир1шення
поставлених у дисертац1йн1Й робот! завдань був проведений
ретроспективний анал13, 497 хворих з гормонально неактивними
новоутвореннями надниркових залоз, як1 проходили л1кування в ДУ
"1нститут ендокринолопТ та обм1ну речовин 1м В.П. Ком1саренка" з 1996

по 2013 роки, а також на баз! Нац10нального 1нституту раку. Для топ1чно1
д1агностики використовували УЗД, КТ, МРТ, сцинтиграф1Ю,
ретропневмограф1ю, анпографто надниркових залоз. Функц10нальний стан
кори надниркових залоз ощнювали в1домими сьогодн! методами. Природу
новоутворень оцшювали за допомогою ТАПБ у 123 хворих. Застосування
ТАПБ в якост! мало1нвазивно1 процедури для Л1кування хворих 1з
сол1тарними к1стозними новоутвореннями НЗ проведено у 19 хворих з
асп1рац1ею р1динного компонента к1стозного утворення. Процедура
проводилась П1д контролем УЗД.
Розд1л 3 «Кл1н1чна характеристика гормонально неактивних
новоутворень надниркових залоз у пац1ент1в когорти». Переважну б1льш!сть
серед них складали доброяк1сн1 пухлини, А третина з них була р1дк1сними
пухлинами: парагангл10ми, гангл1оневроми, нейробластоми, нейроф1броми,
невршемоми, а також мезенх1мальш неспециф1чн1 пухлини, пухлинопод1бн1
стани та метастази. Всього П1д наглядом було 497 гормонально неактивних
новоутворень надниркових залоз. Автором встановлено, що к1льк1сть
хворих за в1ком зб^льшувалось до 60 рок1в, а пот1М була тенденция до
зменшення. Анал1з особливостей локал1зац1Й гормонально неактивних
пухлин надниркових залоз св1дчить, що правоб1чна локал1зац1я
зустр1чаеться у 60 % випадк1в. Це стосуеться переважно доброяк1сних
пухлин так як злояк1сн1 не мали ч1тко1 асиметри.
Розм1р пухлин до 4 см зустр1чаеться переважно при доброяк1сних
пухлинах, а сере пухлин понад 11 см переважають злояк1сн1. Розм1р пухлин
у Ж1Н0К 1 ЧОЛОв1к1в СуТТеВО не В1Др13НЯЮТЬСЯ.

Вивчення секрещТ гормон1в кори надниркових залоз свщчить про певн!
в1дхилення функц1ональноТ активност!, а у 10% хворих виявляють
субкл1н1чний синдром Кушинга, а у бшьшост! хворих метабол1чний
дисбаланс.
Бшьш1сть метастаз1в до надниркових залоз мають легеневе походження.
Розд1л написано грамотно, детально та аргументовано.
Розд1л 4 «Тонкоголкова асп1рац1Йна пункц1йна б1опс1я, як спос1б
дооперащйноТ Д1агностики новоутворень надниркових залоз» присвячений
головному досл1джен1 в дисертац!*!. Автор самост1Йно виконувала ТАПБ П1д
УЗ контролем. Для проведения ТАПБ використовували розроблен! покази
та протипокази до данно'Г процедури.
Було проведено 123 пункцн новоутворень надниркових залоз з
гормонально неактивними пухлинами розм1ром В1д 3 до 12 см.

Доброяк1сних пухлин було 56 та в1дпов!дно 67 злоякхсних. Серед злояк1сних
новоутворень переважали адренокортикальний рак, нейробластоми,
парагангл10ми, метастази раку легень, нирок, прямо! кишки, печ1нки. А
серед доброяк1сних були адренокортикальна аденома, л1поми, геманпоми,
ф1броми. Матер1ал викладений в 4 розд1л1 безперечно е актуальним, та
доводить переваги ТАПБ в д1агностиц1 складних вар1ант1в новоутворень.
Розд1л 5 «Застосування тонкоголковоУ асп1рац1йно1 бтопсп з л1кувальною
метою у хворих з юстозними новоутвореннями надниркових залоз» е одним
3 пр1оритетним в дисертаци. Автор пщкреслюе, особливост! переб1гу
кл1н1чно1 картини у хворих 3 к1стозними новоутворення надниркових залоз з
р1зним д1аметром. А також вивчае ст1йк1сть л1кувального ефекту.
Позитивний л1кувальний ефект спостер1гали у 90% випадюв. Особливо
ефект спостер1гався у пац1ент1в з К1стами НЗ, розм1р яких не перевищуе 6
см.
Розд1л 6 «Анал13 та узагальнення результат1в досл1дження»
проводиться анал1з отриманих даних. Дисертантом запропоновано
розширений алгоритм тактики ведения хворого при виявленн!
1нсиденталоми наднирковоУ залози, з використання методу ТАПБ.
Анал1з та узагальнення отриманих даних написан! ч1тко, приведено
результати власних досл1джень та проведено сп1вставлення з
л1тературними даними, надрукованими за темою дисертаци.
Висновки в1дпов1дають поставленим задачам та мет! досл1дження та
випливають з отриманих даних, що П1Дтверджено статистичною обробкою
отриманих результат1В. Практичн! рекомендацп конкретн! та можуть бути
використан! для практично*! ендокринологп.
Дисертац1ю викладено на 147 стор1нках друкованого тексту,
украТнською мовою. Б1бл1ограф1чний список використаних джерел нал1чуе
276 посилань. Текст дисертаци добре оздоблений граф1чно та включае 9
рисунк1в, 1 схему та 34 таблиц!.
Однак виникли певн! зауваження та запитання
Запитання
1. У д1агностичному алгоритм! сл!д б!льш ч1тко окреслити покази до ТАПБ,
окреслити и ускладення та роль у розробц! д!агностики та л!кування. :
2. Який д!аметр голки е оптимальним для отримання результату?
3. Який максимальний д!аметр пухлини у ваших досл!дженнях був
видалений лапароскоп!чно?

4. На якому етап! обстеження доцшьно використовувати позишйноем1с1Йну КТ?

Висновок

Дисертац1Йна робота ГалузинськоТ 0.1. «Кл1н1чна та лабораторна
характеристика гормонально неактивних новоутворень надниркових залоз
1 застосування тонкоголковоТ асп1рац1Йно1 б1опсп для Ух д1агностики та
л1кування» подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних
наук за спещальн1стю 14.01.14 - ендокринолопя, е самост1йним
завершеним науковим дослщженням, в якому отримано нов! науково
обгрунтован! результати, що дозволяють вир1шити проблему
удосконалення д1агностики та тактики ведения хворих з 1нсиденталомами
надниркових залоз. Робота мае важливе теоретичне значения та практичну
спрямован1Сть.
За актуальн1стю, обсягом, науковою новизною отриманих
результат1в, Тх теоретичиим та практичним значениям дана дисертац1йна
робота повн!стю в1дпов1дае вимогам пункту 11 постанови Каб1нету
М1н1стр1в УкраУни №567 в1д 24 липня 2013 р. «Порядок присудження
наукових ступен1в 1 присвоения вченого звания старшого наукового
сп1вроб1тника» щодо дисертац1йиих роб!т на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук, а здобувач заслуговуе на присудження
наукового ступеня кандидата медичних наук за спец1альн1стю 14.01.14 «ендокринолопя».
Оф1ц1йний опонеит
Доктор медичних наук, професор
кер1вник в1д1лу лапароскоп1чно1 ххрургп
та холел1т1азу, ДУ "Нащональний 1нститут
х1рурги 1 трансплантолп! 1м.0.0. Шалхмов
НАМН Укра'ши
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yHИ KHyTИ xlpyp「 lЧ HИ X BTpyLIaHЬ

HHx,

TAΠ

xapaKTepИ cTИ KИ

Б ДЛЯ

eф eKTИ BHicTЬ TAΠ

Б ,Я Ka

ΠyxЛ ИHHOFO

iHKOЛ И

Д03BOЛ ЯC

.

Oqiurca crpyKTYPlI AI{cePTaIIii
cxeMoro. B ornsAi
flnceprauix farysuncrxoi O.I. no6y4onaua 3a BH3HaHOro
rireparypl,I BI,IKopucraHo 276 gxepen. Cepe.4 uux 87 ony6lixonaui xuprrJll{qerc'
HaA:eu.{afino o6rvrexeHo rIr{TyBaHHs nir.IusH fl]HkIX aBTOpiB B T'aI. cuinpo6irHuKiB

Iucruryry eHAoKpzuo:rorii
eAt{Ha MoHO

TeMaTIrr{Ha

i o6■ lltiHy peЧ oBИ

H.B

ДИCepTaЦ iI

l,roHorpaSix (IHc[AeHTztrloMI{
eHЮ K,Л .A.Л yЦ eHKO,2015),Π

(M・ Д・TpOHЬ KO,A.M.KBaЧ

Br4Bqaracq AucepTaHTOM. Ane, sKrrIo BpaxyBaTI'r

'HaBlTЬ

HC ЦИTycTЬ cЯ

HaД HИ pKOBИ X

3aЛ 03》

pИ CBЯ ЧCHa Πp06Л eMi,Щ o

piAriCrufi xapaKtep incn4eHT€uloM

rpo6leMa BkIcBlrJIeHa AocraTHbo Ha 6asi cyncHl4x uy6liraqifi'

B

4pyrorvry

po:5ini 497 xsopl4x 3 ropMoHa'rrbHo

HaAHI4pKoBHx 3a,'Io3,

qxi

HeaKTHBHI4MH HOBOyrBopeHHqMI4

npoxoAl4nl{'rixyeanux B

Iucruryri

eu4orcPtlHo,'Iorii ra

o6uiuy per{oBuH z 1996 no 2013 porcu'

Ha 6azi Haqionanbuoro iucrnryry paKy' Yci
gri'4uo
xnopi, qui icropii xnopoSa ni4lxraltl anali:y rpoxoAl{nv oScrexenns
rlacruna po6oua
HO

3a「 aЛ Ь

BrzKoHyBaJracb

ΠpИ ИHЯ T( D「 O

BrrKopHCroByBanI'l

KЛ iHiЧ HoFO

ΠpOToKOЛ

y3A, KT, MPT,

auriorpaQiro uaAuupKoBl4x

y.

Д ЛЯ

TOniЧ HoT

cul'rHrlrrpa$iro,

ДiaFHOCTИ KИ

perponHeetrorPaQiro,

3aJio3.

Oyurqion alsttuit cTaH Kop 14 ]HatrH][IpKoBIlx

3aJIo3

ouiHrosalu

MeroAaMH. Ilprapoay HoBoy'fBopeHb ouiHroeaJll'I 3a AoroMofolo

siAoNaurrau

croro4Hi

TAIIE y 123 xBoprx'

[uronoriuna

KaprI{Ha

aAp eHo KapTI{KaJIbHoro p

aД eHoMИ

MlCЛ OЛ lΠ OMaMИ ,

BИ BЧ aЛ acЬ

aKy, o HKoIII{TapHLIX ryrxJlun,

S

e

,

oxp o MoIILITo MI{'

TAIIE n qxocri nlaroiuea:raeHoi npolleAypr4 Anfl,lixynannfl xBopr{x
colirapuuva xicrosuuN,Iu HoBoyTBopeHHqMH H3 rlpoBeAeHo y 19 xBopI'Ix 3

3acrocyeaHHq

i:

acnipaqiero pi4nHHoro KoMrIoHeHra xicrogsoro yrBopeHH{' llpoqe4ypa
rpoBoAHnacb niA KoHrponer'r Y3A.

I_{enrpa:6ue nricqe

y

Arrcepraqii galiNaae po:4i.n

3 <KlisirrHa xapaKrepr{crHKa

ropMoHanE,Ho HeaKTr.rBHHx HoBoyrBopeHb HaAHHpKoBHx 3aJIo3 y ilaUieHTin

xoropru>'

IlepeeaxHy 6inruricrr, cepcil HHx cKnaAanr4 Ao6poxxicui nyx.rrnHz. A rperl4Ha 3 HI4x
6yЛ a piД KiCHИ MИ

ΠyxЛ ИHaMИ

: Πapa「 aHF[ Π10MИ ,「 aHFЛ 10HCBpOMИ , HeЙ po6Л acToMИ

Me3eHXla」

Heゎ oф i6poMИ , HcBpiЛ eMoMИ , a TaKOЖ

flyxnrrHonoai6ui
H

ra

Meracra3r4.

Bcroro nia

IЬ

Hl

HafJrrIAoNI

uecnequoiuHi

6yno 497

,

IIYXJII4HPI,

ropMoH€ulbHo

eaKTI4BHl{X HOBOyrBopeH[, HaAHI',IpKOBrrx 3arlo3'

3 xapaxrep[crrrKr{ ropMoHanbHo HeaKTI{BHI'Ix HoBoyrBopeHb eiAoN{o npo ueeHufi
sixoNa
Saxropin Ha ix po3BHroK. Killxicrl xBopIIx 3a
:6ilrurynaJlocb Ao 60 poxin, a noriu 6ym reHAeuUiq Ao 3MeHIIIeHH{' Ananis

BTJTHB eK3oreHHI4x

oco6r?rsocreii loxali:auifr fopMoHanbHo HeaKTIIBHHX fiyxnLIH HaAHI4pKOB[{X

3aJIO3

cni4uratr, rqo upanoSiuna :roxaflisaUiq :ycrpiuaerrcr y 60 % euuaAxie'
cTocycTЬ cЯ

Π epeBaЖ

Ho

Дo6poЯ KiCHИ X

ΠフⅨ ЛИH

TaK

ЯK

3Л OЯ KiCHi He MaЛ

I-{e

И ЧiTKOI

acИ MeTpll.

P03Mip ΠyxЛ ИH Д0 4 CM 3ycTpiЧ

cepe nyxnr,rH rroHaA

l1

acTЬ cЯ

ΠepeBaЖ

Ho

ΠpИ Дo6poЯ KlCHИ X ΠyxЛ ИHax,a

cM repeBaxarorb sfloqxicui. Po:vip fiyxnl4H

y xiuox

i

qo,'rosixis cyrreBo ue ei4pi:u.srorbcq.
ueeHi
Bunqenu.f, cexpeUii ropntouie KopI{ HaAHHpKoBIIx 3a-llo3 cni4uuru flpo
axrueHocri, a y l0% xBoplrx BuqBI,roTb cy6r<niui'{uufr
eiAxureHux

$yHr<rlioHa:rsuoi

Cr4HApoM

KyuraHra, a

y 6i,rs[rocri

xnopr'rx uera6oli'luuia ilwc1ata]Hc'

nefipoeu4oKp[IHHI'IMI{ [yxnI4HaMI{ excxpeqix eaHi'TiH-N'{iHAanlsoi
1yrraniAsulr1eHoi y 50-80o/o \a\reutin, uoro He crrocrepiranocr y uauieurin

:losxicsntrn
KrrcJrorrr

V xnopux :

: 4o6poxricnzuv

HoBoyrBopeHH-sMI4.

Einruricrb Meracra:is Ao

HaAHr4pKoBHx 3a,'Io3 Malorb JlereHeBe lloxoAxeHnq. Y

xapaxrep.
ur4x xBopux uiAsaulyerbcq pineur rnroKoKopruxoi4in, ulo Mae crpecoBl4ii
KonueHrpaqi-a aHAporeHin :Huxyerbc-s, u1o roe'f:aHo si 3HrrxeHHrM aAanra\tittuux
MOXJTHBOCrefi

B

ЦiЛ oMy

oprani:vy ra eixoeHtru oco6luBocT-sMI4.

po3Д

iЛ

Б aЖ aHo

HaΠ ИcaHo「 paMoTHo, apFyMcHToBaHo.

6yЛ o 6 B KiHЦ

i

6u ni4cyuox po:Ainy. Xo'riflocq 5w 3HarI'I qIIM
ni4pi:Hxerucx qefi nlarepia,r siA lucepraqii Ilyueuxo II'A'
Po:Ail 4 <<TosxororlKoBa acnipaqifiHa nyHxqifiua 6ioncix, fK cnociS
nponi4HIrM B
Aooflepaqiffnoi AiarHocruxr.t HoBoyrBopeHb HaAHITpKoBHX 3aJIo3)) e

noAarH pe3loMe, B qKoMK 6yu

B

AHcepraqii.
cKnaAHo.

raKoMy BaxKoAocryrrHoMy perioui BHKoHarI4 TAIIE AocrarHbo

Anrop

BHKoHaHH-f,

BrrKoHyBa:ra

TAIIE nia Y3

KoHrponeNt. OcHosHIrM rroKa3aHH-qM Ao

TAIIE 6ytru: Haqsuicrr ryxnllHH B 3aorIepeBIIHHoMy npocropi npl4

: po:naipol't [yxnIlHLI IIoHaA 3 cu' A
6ytu ni4naona naqieura, Haqsuicrl

ni4cyruocri ropnroHa,rsuoI axrneuocti,
ocHoBHLIMu tlpoTlrnoKa3aHH.sMlz
ф eOXpOMOЦ

B

ИTOMИ

qinorvry

ropMoH€ulbHO

a6o MeЛ aHoMИ ,TeXHlЧ Hl cKЛ ttHOCTl・

rpoBeAeHo t23 nynrqii HoBoyrBopeHb HaAHI{pKOBI4X 3iulo3
HeaKrr{BHuMI4 [yxnI{HaMI{

3

posuipou eia 3,I AO 12 cM' cepe4

:roqxicHLIX HoBoyTBopeHb rlepeBaxanu aApeHoKopTgKalruufr pax, uefrpo6lacrouu'
A cepe4
rraparaHrniouu, Meracra3la paKy JrereHb, Hr{poK, rrpflMoi KI{IrrKI{, ue'{iHxI'I.

reuanriovra, Si6poMI4' B
4o6poxricHl4x 6y tru aApeHoKoprEKaJIbHa aAeHoMa, liuotrlu,

uinotry 4o6ponxicHHx rryxnHH 6y.no 56, a:rioqxicuHx 67
qoMy
Marepial 4 po:4iny 6e:nepeuuo aKTyaJIbHo, ane BHHHKaC IHraHHq
.

cniscranleui AocliAxeHHs 3 i 4 po:4i;rin,

He rpoBeAeHa xopelrqi.g

BuKoprlcroByBanl{cr uarepianrr Alrcepraqii llyUeuxo, BoHa

ryr

AoclinxeHb'

Ilrrryerbc.s

He
qI4

y 3 tz 4

qxi
ny6niraqifi. Ey;ro 6w AoIlilsHo npHBecrH r:rini'{Hi crocrepexeHH'f,'

6u

ni4rnepAhnn repeearu TAIIE s Aiaruocrr.Iui cKnatrHl4x napiaurin HoBoyrBopeHb'

5 po:4il 4uceprarlii
liryealrHoro MeTolo y
3aJIo3))

<3acrocyBaHHq roHKoforlrosoi acnipaqifiuoi

xBopux

g

6ioncii

r<icroeuuN,Iu HOBOyTBOpeHHTMI4 HaAHIIpKOBIIX

e npiopurerHgM B 4racepraqii. Aerop ui4rpec:1oe, qo rilrxu

HOBoyTBopeHHq .4ialterpoM noHaA 6

3

c1ur

npOxBJ'IqIOTE'cfl 6o:rqNa6

xicrosHi

y fiOnepexy' xIIBOTi'

3ararrbHoro cna6Kicrro. HosoyrBopeHHrr MeHrrrux

po:uipie

nepe6irarors

6e:cutrnroMHo i susslflrorbcf, [epeBaxHo uiA .{ac crpuuirrroBux o6crexenr'.

Crifixrafi rirynanrnufi e$err rpoflBnfl€rbcr rigcyuricuo pery{Ar{By t<icro:uux
HoBoyrBopeHb

i neo6xiluocri [poBeAeHH.,r oneparuBHoro

rixyrarrHaft e$exr cuocrepirarv y

BrpyqaHHs. IIosmHsHHit

90o/o sunaAxis. Oco6,rr,rsa rpeBara uae ruicqe y

uaqienris s ricraN,{ra H3, po:nip rxux He nepeBl{qye 6 cu.

B po:4ini 6 <Auani: ra
anari:

y3arulnbHeHr{r pe3yJrbraris eocriAxeHHrl) npoBotrr{rbcfl

orpuMaHr4x AaHr{x. Po:ein 3aBeprxy€rucr niAcyMKoBI4M pHC. 6.1,

no po:ri

TA|IE s oOcrexenui : iuceAeHraloMaMu.

3ayuaxeHnn

B uirolry

Auceprarlis siAnosi4ae xpurepiru lJopx4xy npucyAxeHHr HayKoBI{x

crynenin 3arBepAxeHoro nocraHoBoro Ka6inery vrinicrpia YxpaiHu siA 24 tturutn
2013 poKy J\e567.

Offra.re e 3ayBaxeHHfl uroAo Br4Mor no o$opMJreHHlo Al{ceprallii (Haxa: MOH
Yrpaiuu, 2016p.)

l.

Ha-ssa Auceprarlii lrae

6yrw KorrKperHolo ra roraHi.Iuoro. Eaxano <OrIiHxa

e(rerrrannocri rouxoroJrKoBoi acnipauifiHoi uynxqiiiuoi 6ioncii s AiarHocrtrui

ra :rixya anni iucr,tAeHTil,ToM HaAHHpKoBIrx 3 iLTo3)

2. Posruupuru in$opuauiro rpo KoHKperuuii oco6ucrr.tfi sHecox :Ao6ynaua, n
roMy qucri i y cni:tHux HayKoBHx npauf,x, Iuo HaBeAeHHx s ii pe$epari.

3. B po:4inax
AaHHMrr
rp

BJracHHx AaHHx ni4xpec,rnru

ix

KT, MPT, y3A 3 KoHKperHHMr.r xapaxrepucruKaMu KT (uliltHictn,

a4ienr rui:nuo cri), i:uo crp aui-sura r:rini.IHrx

s Hn

4. Eaxano npoBecrn xope:uqirc noxa:ntffiis
ni4rcpecleHHfl rlepeBar

Bncnonor:

HoBH3Hy, AoAarH i,'ruocrpauii

TAIIE n .qiaruocu.rui i

KaHrr.{AarcLKa gnceprauix

BHKoHaHoro Ha cyqacHoMy piaui. Boua

r-r

aAKie.

3 i 4 po:lfuie 3

cuAe HrzutoM

farry:r.rucmoi

Merolo

.

O.I. e

aKryiLTbHo}o i

siluosiAa€ BI,IMorau floptzrrcy npllcyAxeHHfl

HayKOBИ X CTyΠ eHlB,3aTBepД

24

Ж

eHo「 o

ΠocTaHOBoЮ

Ka6iHeTy NIiHicTpiB yKpaTHИ

BiД

nun:g.s

2013 p. N567

Hayxoeait crynius KaHAHAara MeAHqHHx HayI{ peKoMeHAyro

trpvcytrr4Tld

faly:nHctxifi Olr:i Iropinui 3a perpocrexrrsHlai'I asali: iucu4euroJroM
HaAHr,tpKoBr{x 3aJro3, Brreprue 3arlporloHoeaHlafi Ta aupo6onanuft MeroA
roHKoroJrxosoi acuipaqiftnoi rrynrcqiftnoi 6ioucii Anfl 4iarnocrurn ra
nirynannx incu4euro

,{orrop

JI

o

M

H

aAHI{pKo BLtx 3 €LrIo3.

MetrI{r{Hlax HaYK, uPo$ecoP

Kaф eД pИ

eHД OKpИ HOЛ o「 iI
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