
ПРОГРАМА 

56-ої науково-практичної конференції молодих вчених  

«Актуальні питання гігієни праці та професійної патології» до 93-ї річниці 

створення державної установи «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва 

Національної академії медичних наук України» Київ,  

23 листопада 2021 року  

 

 

Вельмишановні колеги! 
Щиро вітаємо Вас на 56-ої науково-практичної конференції молодих 

вчених «Актуальні питання гігієни праці та професійної патології», яка 

проходить на базі ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН 

України» (місце проведення м. Київ, вул. Саксаганського, 75).  

Реєстрація учасників on-line «23» листопада 2021  року з 10.30 до 11.00 год.  

Регламент заходу 

Конференція проходить в дистанційному режимі з застосуванням 

програми Zoom.  

Посилання на вхід в конференцію буде надіслано напередодні 

конференції на електронну адресу, вказану при реєстрації.  

Початок роботи конференції: «23» листопада 2021 р., 11:00 за 

київським часом.  

Загальна тривалість усної доповіді: 10 хв., обговорення доповіді в чаті.  

 

Склад конкурсної комісії  

1. Іщейкін Костянтин Євгенович, д. м. н., проф.; 

2. Сисоєнко Ірина Володимирівна, заст. директора з загальних 

питань;  

3. Патика Тетяна Іванівна д.с-г.н., с.н.с. лабораторії медико-біологічних 

критеріїв професійних впливів і гігієни праці у зварювальному виробництві. 

 

Модератор конференції  

Мельник Наталія Андріївна, учений секретар, к.мед.н. 

 

Адреса оргкомітету  

м. Київ, вул. Саксаганського, 75, ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН»  

Тел.:   +38 (044) 289-43-05 

e-mail: impvs2021@gmail.com  

 

З повагою, організаційний комітет  

56-ої науково-практичної конференції молодих вчених 

 

mailto:impvs2021@gmail.com


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

  Голова організаційного комітету: К.Є Іщейкін 

  Співголови:                                         І.В. Сисоєнко, Т.І. Патика 

  Cекретарі:                                Н.А. Мельник, Д.О. Донцова 

 

Члени організаційного комітету: 

 І.М. Трахтенберг – зав. лабораторії промислової токсикології і гігієни 

праці при використанні хімічних речовин, академік НАМН України, член-

кор. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., 

проф.;   

 Н.М. Дмитруха – провідний науковий співробітник лабораторії 

промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних 

речовин, д.б.н., с.н.с.;  

 О.Б. Леоненко – провідний науковий співробітник лабораторії 

медико-біологічних критеріїв професійних впливів і гігієни праці у 

зварювальному виробництві, д.б.н., с.н.с.;  

 В.І. Назаренко – зав. лабораторії по вивченню і нормуванню фізичних 

факторів виробничого середовища, д.б.н., с.н.с.; 

 Н.А. Бобко – провідний науковий співробітник лабораторії гігієни і 

фізіології змінної праці, д.б.н., с.н.с.; 

 Т.О. Яструб – зав. лаб. токсикології пестицидів і гігієни праці при їх 

застосуванні, к.мед.н., с.н.с.; 

 В.Ф. Демченко – зав. лабораторії аналітичної хімії і моніторингу 

токсичних речовин, к.б.н., с.н.с.; 

 О.І. Соловйов – старший науковий співробітник лабораторії гігієни і 

фізіології змінної праці, к.мед.н.; 

 К.П. Козлов - старший науковий співробітник лабораторії 

промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних 

речовин, к.б.н.;  
 

Робоча група організаційного комітету: 

І.В. Сисоєнко, Т.І. Патика, Н.А. Мельник, Д.О. Донцова 

 

Конкурсна комісія 

К.Є. Іщейкін, І.В. Сисоєнко, І.М. Патика Т.І.



  

ПРОГРАМА 

56-ої науково-практичної конференції молодих вчених  

«Актуальні питання гігієни праці та професійної патології» 
 

 

 

«23» листопада 2021 р.  

(вівторок) 

10.30-

11.00 

Реєстрація учасників on-line 

11.00 Відкриття конференції:  

Привітання т.в.о. директора ДУ «ІМП 

імені Ю. І. Кундієва НАМН»  

Іщейкін Костянтин 

Євгенович  

д.мед.н., проф. 

заслужений діяч науки і 

техніки України 

11.10-

11.25 

Актова промова:  

Завідувач лабораторії промислової 

токсикології і гігієни праці при 

використанні хімічних речовин;  

 

 

 

 

Трахтенберг Ісаак 

Михайлович  

академік НАМН України, 

член-кор. НАН України, 

заслужений діяч науки і 

техніки України,  

д.мед.н., проф.  

 

Дмитруха Наталія 

Миколаївна 

д.б.н., пр.н.с. лабораторії 

промислової токсикології 

і гігієни праці при 

використанні хімічних 

речовин 

 

 

11.25-

11.35 

Дослідження вмісту ультрадисперсного 

промислового аєрозолю у повітрі 

робочої зони плавильника металу та 

сплавів машинобудівного виробництва 

Шаравара Лариса 

Павлівна 

доцент кафедри загальної 

гігієни та екології 

Запорізького державного 

медичного університету 

11.35-

11.45 

Зміни показників периферичної крові 

щурів після введення наночастинок 

оксиду заліза.  

Герасімова Ольга 

Володимирівна 

молодший науковий 

співробітник лабораторії 

промислової токсикології і 



гігієни праці при 

використанні хімічних 

речовин 

«Інститут медицини праці 

імені Ю.І. Кундієва НАМН» 

11.45-

11.55 

Застосування рідинних 

електромагнітних екранів для захисту 

працюючих.   

Бірук Яна Ігорівна 

асистент кафедри фізики 

Київського національного 

університету будівництва 

i архітектури  

11.55-

12.05 

До питання гігієнічного нормування 

кількості мікроорганізмів в повітрі 

офісного приміщення. 

 

 

 

 

Леонов Юрій Ігорович 

науковий співробітник 

лабораторії по вивченню і 

нормуванню фізичних 

факторів виробничого 

середовища ДУ «Інститут 

медицини праці імені Ю.І. 

Кундієва НАМН» 

12.05-

12.15 
Перерва  

12.15-

12.25 

Продовження доповідей молодих 

вчених: 

Вплив гіпогеомагнітного поля на 

поведінкові реакції лабораторних 

тварин. 

 

 

 

 

 

 

 

Никифорук Олександр 

Іванович молодший 

науковий співробітник  

лабораторії випробувань 

транспортних засобів та 

продукції 

машинобудування 

«Інститут медицини праці 

імені Ю.І. Кундієва 

НАМН» 

12.25-

12.35 

Основні детермінанти визначення 

порушення стану кісткової тканин у 

шахтарів із професійною хронічною 

попереково-крижовою радикулопатією.  

Лашко Олег Миколайович 

молодший науковий 

співробітник відділу 

профпатології ДУ 

«Інститут медицини праці 

імені Ю.І. Кундієва 

НАМН» 

http://www.knuba.edu.ua/
http://www.knuba.edu.ua/
http://www.knuba.edu.ua/


 

12.35-

12.45 

Морфологічне дослідження 

субхронічного впливу ацетаміприду у 

різних дозах на організм щурів 

 

 

 

Григор’єва Катерина 

Володимирівна 

науковий співробітник 

лабораторії токсикології 

пестицидів і гігієни праці 

при їх застосуванні ДУ 

«Інститут медицини праці 

імені Ю.І. Кундієва 

НАМН» 

12.45-

12.55 

Сучасні підходи до оцінювання ризику 

комбінованого впливу пестицидів на 

працюючих. 

Донцова Дарія 

Олександрівна 

молодший науковий 

співробітник лабораторії 

токсикології пестицидів і 

гігієни праці при їх 

застосуванні ДУ 

«Інститут медицини праці 

імені Ю.І. Кундієва 

НАМН»  

12.55-

13.05 

Огляд альтернативних моделей 

тестування косметичної продукції.  

 

 

 

Худенко Наталія 

Володимирівна 

лаборант ІІ категорії 

лабораторії токсикології 

пестицидів і гігієни праці 

при їх застосуванні ДУ 

«Інститут медицини праці 

імені Ю.І. Кундієва 

НАМН» 

13.05-

13.15 

Актуальні питання оцінки безпечності 

косметичної продукції. 

Пригунова Вікторія 

Вікторівна 

молодший науковий 

співробітник лабораторії 

токсикології пестицидів і 

гігієни праці при їх 

застосуванні ДУ 

«Інститут медицини праці 

імені Ю.І. Кундієва 

НАМН» 

13.15-

13.25 

Особливості когнітивних функцій та 

самооцінки стану при порушеннях сну у 

Довгопола Світлана 

Павлівна  



хірургів, що працюють в режимі 

добових чергувань 

молодший науковий 

співробітник лабораторії 

гігієни і фізіології змінної 

праці «Інститут медицини 

праці імені Ю.І. Кундієва 

НАМН» 

13.25-

13.35 

Динаміка суб'єктивних симптомів 

емоційного вигорання у 

військовослужбовців при стаціонарному 

лікуванні. 

Зайцев Дмитро 

Валерійович 

старший викладач 

кафедри медицини праці, 

психофізіології  

та медичної екології, 

Національний університет 

охорони здоров'я України 

імені П.Л. Шупика 

13.35-

13.45 

Обговорення доповідей та підведення підсумків роботи 

конференції 

 

13.45-

13.55 

Звіт конкурсної комісії  

 

 


