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Онкологи Академії популяризують знання про пухлинні 

захворювання 

 

До Всесвітнього дня боротьби проти раку, який відзначається щороку 4 

лютого, вчені Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології 

(ІЕПОР) ім. Р. Є. Кавецького НАН України спільно з благодійною організацією 

«Єдність проти раку» підготували цикл науково-просвітницьких лекцій – у 

рамках соціального проекту «Наука – суспільству» й просвітницького 

благодійного проекту «Рак – це полум’я. Чи знаєте ви, як його обійти?» Мета 

лекцій – поширювати (передусім серед молоді) інформацію про причини 

виникнення онкологічних захворювань, їх профілактику, діагностику й 

терапію, а також мотивувати молоде покоління, зокрема школярів-

старшокласників, дотримуватися здорового способу життя  (Національна 

академія наук України). 

<…> Особливе місце в системі профілактичних заходів посідає 

систематична інформаційна робота з громадянами. І оскільки формувати 

свідоме та відповідальне ставлення до власного здоров’я бажано з найбільш 

раннього віку, то українські вчені, медики й освітяни продовжують розпочату 

ними ще 2010 р. діяльність із поширення знань, важливих для збереження 

здоров’я молодого покоління. Низку науково-популярних лекцій, присвячених 

цій тематиці та підготовлених на основі теоретичної та експериментальної бази 

ІЕПОР ім. Р. Є. Кавецького НАН України, прочитали молоді дослідники цієї 

академічної установи. В лекціях було висвітлено такі питання: предмет і 

понятійний апарат онкології; особливості будови пухлинної клітини; роль 

гормонів, спадкового чинника та впливу довкілля у виникненні злоякісних 

новоутворень; сучасні експериментальні методи та моделі дослідження 

пухлинного процесу; основні традиційні у сучасні підходи до діагностики й 

терапії злоякісних пухлин; наукові аспекти первинної профілактики раку і 

здорового способу життя як її основи. 

Лекції пройшли апробацію у середніх загальноосвітніх навчальних 

закладах Києва й отримали схвальні відгуки від школярів-старшокласників, 

їхніх батьків і викладачів біології. Вчені ІЕПОР ім. Р. Є. Кавецького НАН 

України готові продовжити співпрацю з колегами-освітянами та сподіваються, 

що в результаті вдасться значно підвищити рівень обізнаності громадян нашої 

країни щодо шляхів запобігання та своєчасного й ефективного вирішення однієї 

з найгостріших сучасних проблем людства – захворюваності на онкологічні 

патології. 

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕОЗАПИС 
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