
    UJR ANNIVERSARY       [5]

__________________________________________________________________

ДО ЮВІЛЕЮ УРЖ
__________________________________________________________________

Український радіологічний журнал — 25 років видання

Цієї весни минуло 25 років «Українському радіологічному журналу». Його перший примірник вийшов дру-
ком у 1993 році. Засновником і головним редактором УРЖ (так скорочено стали називати видання) був директор 
НДІ медичної радіології професор М. І. Пилипенко.1

У 90-ті роки Україна практично втратила фахові наукові журнали, оскільки майже всі редакції наукових 
видань залишилися в Москві. В Україні працювали лічені редакції з певним досвідом видання періодичних на-
укових журналів. Існувала нагальна потреба у такому виданні, яке б вчасно знайомило фахівців з результатами 
нових досліджень і новими розробками в променевій діагностиці, променевій терапії, радіобіології, радіаційній 
медицині, радіаційній гігієні, ядерній медицині, а також із досягненнями інших споріднених галузей медицини, 
фізики і математики. Одним із головних завдань видання професор Микола Іванович Пилипенко вважав актив-
не впровадження української мови в наукову термінологію, на це поступово скеровував передусім співробітни-
ків інституту, які активно пропонували свої статті.

Серед авторів першого номеру УРЖ були відомі українські вчені, науковці і лікарі-практики І. Ф. Бодня, 
В. В. Шишкіна, Л. Г. Розенфельд, Ю. П. Спіженко, Д. С. Мечев, Д. А. Лазар, В. М. Соколов, В. В. Новопашенна, 
О. Б. Динник, Е. Д. Чеботарьова, Л. П. Кіндзельський, М. І. Спузяк. Незабаром до них приєдналися фахівці з Бі-
лорусії, Литви, Грузії, Росії, Молдови, Азербайджану. Розвитком УРЖ цікавилися учені з української діаспори 
Канади і США та надавали посильну допомогу.

У 1999 році за ініціативи професора М. І. Пилипенка було створено Українське товариство радіаційних 
онкологів (УТРО), яке організовувало і проводило з’їзди і конференції наших та зарубіжних фахівців, сприя-
ло розвитку та міжнародному співробітництву. Завідувачка відділу наукової організації радіологічної допомоги 
населенню, старший науковий співробітник Т. О. Волкова була завідувачкою редакції УРЖ. Займалася органі-
зацією та підготовкою форумів, а їх матеріали під контролем Тамари Олександрівни редагували і друкували 
в «Українському радіологічному журналі». Активними авторами від початку видання журналу були співробітни-
ки інституту та науковці інших споріднених установ України Г. І. Ткаченко (тоді заступник головного редактора), 
Н. А. Мітряєва, Н. І. Афанасьєва, Н. А. Никифорова, О. М. Астап’єва, Т. П. Якимова, Л. І. Сімонова, І. П. Моска-
ленко, Л. Л. Стадник, Є. М. Мамотюк, О. П. Лукашова, Н. О. Артамонова, Г. В. Кулініч, Г. В. Грушка, Л. М. Біла, 
В. М. Лісовий, Я. В. Шпарик, Л. О. Шкондін, Т. М. Бабкіна, І. О. Крамний, М. О. Бортний, М. І. Хворостенко.

Пізніше у додатку до журналу почала випускатися «Бібліотека УРЖ», де друкувалися лекції з математич-
ної статистики, сучасні наукові праці, термінологічні словники, тлумачний українсько-російський словник з 
наукової та інноваційної діяльності, інтелектуальної власності, публікації з наукової спадщини відомих учених.

У 2013 році директором ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» і головним 
редактором УРЖ стає професор М. В. Красносельський. Під його керівництвом в інституті набувають розвитку 
нові передові технології променевої, радіонуклідної, хіміо- і таргетної терапії з урахуванням персоніфікова-
них особливостей пацієнта, агресивності пухлинного процесу, а також профілактики і лікування променевих 
ушкоджень. Сфера наукової компетенції установи розширюється і охоплює розробку хірургічних технологій із 
застосуванням розширених, розширено-комбінованих та малоінвазивних утручань, особливо методів інтервен-
ційної радіології онкологічних хворих із різними локалізаціями пухлин; реконструктивно-пластичних опера-
тивних утручань із застосуванням мікропрецизійних і мікросудинних технологій при місцево-розповсюджених 
формах пухлин різних локалізацій; методів і засобів профілактики, діагностики та лікування радіаційно-інду-
кованої патології у людини.

Розширюється також і зміст УРЖ. Введені нові рубрики — «Організація охорони здоров’я»; «На допомогу 
лікарю-практику»; розширена рубрика «Освіта», де друкуються лекції не тільки з радіології і рентгенології, 
а також і з інших споріднених дисциплін.

1 Зазначимо, що в УРЖ колись існував і попередник. Завдяки ініціативі третього директора інституту Г. І. Хармандар’яна 
у 1927–1937 рр. видавався журнал «Вопросы онкологии», який свого часу відіграв важливу роль у розробці питань експери-
ментальної та клінічної онкології, застосуванні наукового підходу у практичній роботі.



                                      УКРАЇНСЬКИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ. 2018. Т. ХХVI. ВИП. 1                       ISSN 1027-3204

[6]       ДО ЮВІЛЕЮ УРЖ

У нашому журналі висвітлюється низка питань суміжних напрямків медицини, а саме патофізіологія, кан-
церогенез, особливості біохімічних та імунологічних змін в організмі онкохворих, взаємозв’язок онкологічних 
захворювань з найпоширенішими хворобами, які складають структуру захворюваності населення. Надання 
власних даних поєднується з аналізом сучасної літератури з питань онкології та радіології.

За 25 років існування УРЖ видано 25 томів (100 випусків), що включали не лише роботи про наукові до-
слідження, але й огляди літератури, дайджести, нариси про вчених. Наш журнал входить до переліку наукових 
фахових видань України, і тому статті підлягають обов’язковому рецензуванню авторитетними фахівцями, се-
ред яких і наші постійні автори.

Повна версія «Українського радіологічного журналу» розміщена на сайті Інституту та на сайті УРЖ у віль-
ному доступі.

Щиро вітаємо всіх наших авторів з ювілейною датою і очікуємо нових цікавих і своєчасних матеріалів.


