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Шановний (а) __________________________________________________________ 

 

Рада молодих вчених ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» 

запрошує Вас взяти участь в роботі наукової конференції молодих вчених, 

присвяченій 86-й річниці ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», яка 

відбудеться 16 грудня 2014 року в конференц-залі  

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ І ГОСТЕЙ 

Початок конференції – о 10 год. 00 хв. 

Реєстрація учасників конференції 16 грудня 2014 р. з 9 год. 00 хв. 

Регламент доповіді – 10 хвилин 

В якості ілюстрацій будуть використані мультимедійні презентації. 
 

Голова ради молодих вчених: Андрущенко Тетяна Анатоліївна: 050-312-48-14; 

Адреса інституту: м. Київ, 01033, вул. Саксаганського, 75 
 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНКУРСУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: 
 

академік НАН та НАМН України Кундієв Юрій Ілліч 

академік НАМН України Трахтенберг Ісаак Михайлович 

д.мед.н., проф., чл.-кор. НАМН України Чернюк Володимир Іванович 

д.мед.н., проф., чл.-кор. НАМН України Нагорна Антоніна Максимівна 

д.мед.н., проф. Басанець Анжела Володимирівна 

д.мед.н., проф. Кальниш Валентин Володимирович 

д.б.н., пров.н.с. Дмитруха Наталія Миколаївна  

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

16 грудня 2014 року (вівторок) 
 

Вітання учасників конференції 

ДИРЕКТОР ДУ «ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ НАМН УКРАЇНИ», 

АКАДЕМІК НАН ТА НАМН УКРАЇНИ 

КУНДІЄВ ЮРІЙ ІЛЛІЧ 

 

10.00 - 10.25 

Актова промова: ЛУГОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ, д.мед.н., ст.н.с., 

завідувач лабораторії медико-біологічних критеріїв професійних впливів  

 Морфологічні методи у фундаментальних дослідженнях з медицини 

праці  



 

ДОПОВІДІ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

10.30 – 10.40 ЗАХАРЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, аспірант 

лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при 

використанні хімічних речовин  

ДУ "Інститут медицини праці НАМН України" 

Визначення токсичної  дії наночастинок металів на клітини 

імунної системи в умовах in vitro  

  

10.40 – 10.50 СОЛОХА НІНА ВАЛЕРІЇВНА, аспірант кафедри гігієни праці і 

професійних захворювань 

НМУ імені О.О.Богомольця, м. Київ   

Гігієнічні і клінічні особливості впливу наночасток тугоплавких 

без кисневих сполук металів на організм працюючих 

  

  

10.50 – 11.00 ПЕТЕЧЕЛ ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА, аспірант лабораторії 

промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних 

речовин, ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"  

Морфо-функціональна оцінка токсичної дії наночастинок заліза 

 

11.00 – 11.10 НИКИФОРУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, м.н.с. лабораторії 

проблем медицини праці на транспорті  

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ 

Гіпогеомагнітне поле та його біологічний вплив 

  

11.10 – 11.20 ТЕРЕЩЕНКО ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ, м.н.с. лабораторії по 

вивченню і нормуванню фізичних факторів виробничого середовища 

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ 

Гігієнічне значення мікроклімату офісних приміщень та шляхи 

його нормалізації 

  

11.20 – 11.30 КУДІЄВСЬКИЙ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ, м.н.с. лабораторії 

гігієни і фізіології змінної праці, відділу фізіології праці 

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ 

Дослідження дії негативного емоційного впливу на 

біоелектричну активність головного мозку   

  



 

 

 

12.00 – 12.30 

Кава-брейк 

 

12.30 – 12.40 ГВОЗДЕЦЬКИЙ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ, аспірант відділу 

профпатології 

ДУ «Інститут медицини праці НАМН», м. Київ 

Клініко-аудіологічна характеристика слухового аналізатора 

працівників шумових професій вугільної промислості 

 

  

 

12.40 – 12.50 ФАРТУШНА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА, к.мед.н., н.с. відділу 

профпатології  

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ 

Професія як фактор ризику інсульту 

  

 

12.50 – 13.00 ШОХОВА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, м.н.с., лікар кардіолог  

 Український науково-дослідний інститут промислової медицини, 

м. Кривий Ріг 

Артеріальна гіпертензія у працівників гірничо-металургійної 

галузі хворих на ХОЗЛ професійної етіології 

  

 

 

11.30 – 11.40 

 

ДОЛІНЧУК ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА, аспірант відділу 

профпатології  

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ 

Спадкова схильність до розвитку ХОЗЛ професійної етіології 

  

11.40 – 11.50 ГОНЧАРОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, м.н.с. відділу загальної та 

молекулярної патофізіології 

Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, м. Київ  

Визначення генетичної схильності до артеріальної гіпертензії у 

дітей як критерій попередження вибору ними професій з з 

підвищеним стресорним навантаженням 

 



13.00 – 13.10 ДОЦЕНКО ЯРОСЛАВА ІГОРІВНА, м.н.с. відділення дитячої 

фтизіатрії, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. 

Ф. Г. Яновського НАМН України» 

Мікроб і ескулап: медицина переможе  

 

  

 

13.10 – 13.20 БУЛАВКО МАРІЯ МИХАЙЛІВНА, аспірант відділу фізіології праці 

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ 

ДІДУХ МАРТА ІГОРІВНА, студентка 5 курсу Львівського 

Національного медичного університету імені Данила Галицького, 

м. Львів 

Оцінка ризику захворювань опорно-рухового апарату та периферичної 

нервової системи у шахтарів ДП «Львіввугілля» 

 

 
 

13.20 – 13.30 МУШЕНКО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, к. мед. н., н. с. 

відділу захворювань стравоходу і шлунково-кишкового тракту  

ДУ "Інститут загальної і невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева 

НАМН України", м. Харків. 

Гнійні ускладнення некротичного панкреатиту у осіб 

працездатного віку та їх хірургічне лікування 

  

 

13.30 -13.40  АПИХТІН КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, к. мед. н., н. с. 

лабораторії гігієни і фізіології змінної праці, відділу фізіології праці 

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ 

Вплив віку і стажу роботи у змінній праці на електричну 

стабільність міокарда шлуночків 

 

  

 

14.00 ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА, НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 


