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

відбудеться 8 грудня 2015 року в конференц-залі  
 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ І ГОСТЕЙ 

Початок конференції – о 10 год. 00 хв. 

Реєстрація учасників конференції 8 грудня 2015 р. з 9 год. 00 хв. 

Регламент доповіді – 10 хвилин 

В якості ілюстрацій будуть використані мультимедійні презентації. 

 
 

Голова ради молодих вчених: Андрущенко Тетяна Анатоліївна: (044) 289-43-05; 

Адреса інституту: Київ 01033, вул. Саксаганського, 75 
 

КОМІСІЯ 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 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

8 грудня 2015 року (вівторок) 

10.00 - 15.00 
 

10.00 - 10.40 

ДИРЕКТОР ДУ «ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ НАМН УКРАЇНИ», 

АКАДЕМІК НАН ТА НАМН УКРАЇНИ 

КУНДІЄВ ЮРІЙ ІЛЛІЧ 

Вітання та актова промова: Лев Іванович Медведь – портрет його 

недомальовано …  

(до 110 річчя від дня народження)  

 



КОНКУРС МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

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

професійних хвороб, НМУ імені О.О. Богомольця, м.Київ 

Гігієнічна оцінка впливу на імунний статус операторів синтезу 

нанопорошків силіцидів металів за продукцією цитокінів 

мононуклеарних клітин крові в умовах in vitro 

  

10.50 – 11.00 ПЕТЕЧЕЛ ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА, аспірант лабораторії 

промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних 

речовин, ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"  

Вплив наночастинок оксиду заліза на стан системи про- 

та антиоксидантного захисту у щурів 

  

11.00 – 11.10 ЗАХАРЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, аспірант 

лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при 

використанні хімічних речовин ДУ "Інститут медицини праці НАМН 

України", м.Київ 

Експериментальна оцінка імунотоксичних властивостей мікро та 

наночастинок міді 

  

11.10 – 11.20 МЕЛЬНИК НАТАЛЯ АНДРІЇВНА, аспірант лабораторії медико-

біологічних критеріїв ДУ «Інститут медицини праці НАМН», м. Київ 

Особливості токсичної дії мікро- та наночастинок неорганічних 

сполук свинцю при їх нанесенні на непошкоджену шкіру щурів 

  

11.20 – 11.30 НИКИФОРУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, м.н.с. лабораторії 

проблем медицини праці на транспорті  

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

Дослідження впливу гіпогеомагнітного поля на показники 

перекисного окислення ліпідів та антиоксидантний захист у 

білих щурів в умовах хронічного експерименту   



  

11.30 – 11.40 ГВОЗДЕЦЬКИЙ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ, аспірант відділу 

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

Клініко-аудіологічна характеристика слухового аналізатора у 

шахтарів вугільних шахт з професійною сенсоневральною 

приглухуватістю   

 

11.30 – 11.40  РУДЕНЬКА ЄКАТЕРИНА ЛЕОНІДІВНА, н.с. відділу ЛОР-

патології дитячого віку 

ДУ «Інститут отоларингології імені професора О.С. Коломійченка 

НАМН України», м. Київ 

Вивчення протекторної дії трофіну при гострому 

аміноглікозидному ототоксикозі 

  

11.40 – 11.50 САВУШИНА ІЛОНА ВОЛОДИМИРІВНА, лікар-отоларинголог 

клініко-дагностичного-поліклінічного відділення   

Український науково-дослідний інститут промислової медицини,     

м. Кривий Ріг 

Санітарно-гігієнічна оцінка умов праці працівників 

голосомовних професій  

 

11.50 – 12.00 СУЛІЙ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, н.с., лікар відділення 

функціональної діагностики ДУ «Інститут нейрохірургії імені 

академіка А.П. Ромоданова НАМН», м. Київ 

Клініко-нейрофізіологічна діагностика професійної дезадаптації у 

осіб розумової праці з верифікованою хронічною ішемією 

головного мозку  

 

 

 

Кава-брейк (12.00 – 12.30) 

 

 

 



 

 

12.30 – 12.40 НІКІШИН ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ, к.мед.н., с.н.с.  

ДУ "НПЦ енодоваскулярної нейронетгенохірургії НАМН", м. Київ 

Рентгеноендоваскулярне лікування ускладненої портальної 

гіпертензії як метод збереження життя, працездатності та 

соціальної адаптованості хворих   

  

12.40 – 12.50 ШОХОВА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, м.н.с., лікар кардіолог 

палати інтенсивної терапії І терапевтичного відділення Український 

науково-дослідний інститут промислової медицини, м. Кривий Ріг 

Ризик розвитку артеріальної гіпертензії у гірників з хронічним 

обструктивним захворювання легень професійного генезу   

  

12.50 – 13.00 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

13.00 – 13.10 

 СЕМЕРЯК ОРЕСТ МИХАЙЛОВИЧ, лікар-невропатолог          

Львівської ОКЛ, заочний аспірант ДУ «Інститут медицини праці 

НАМН України», м. Київ 

Функціональний стан периферичної нервової системи у 

шахтарів, хворих на вібраційну хворобу, від дії загальної вібрації 

(за даними електронейроміографії) 

 

ШАРАВАРА ЛАРИСА ПАВЛІВНА, асистент кафедри загальної  

гігієни та екології Запорізького державного медичного університету  

Професійні ризики розвитку захворюваності працівників 

провідного підприємства чорної металургії 

 

13.10 – 13.20 ІВАЩЕНКО ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ, м.н.с. відділення 

торакальної хірургії, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», м. Київ 

Диференційний підхід до діагностики синдрому плеврального 

випоту та професійна захворюваність медичних працівників  

 



 

  

13.20 – 13.30  ТЕРЕЩЕНКО ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ, м.н.с. лабораторії по 

вивченню і нормуванню фізичних факторів виробничого середовища 

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

Перспективи імплементації стандартів ISO та ефективність 

систем кондиціювання 

  

13.30 -13.40  БРУХНО РОМАН ПЕТРОВИЧ, магістр кафедри гігієни праці і 

професійних хвороб, НМУ імені О.О. Богомольця, м.Київ 

Гігієнічна оцінка стану здоров’я операторів розливу напоїв у 

скляну, пластикову і металеву тару за матеріалами 

профілактичних медичних оглядів та біологічним віком 

  

13.40 – 13.50 ПАЄВЩІК ІГОР ОЛЕГОВИЧ, студент IV курсу науково-

навчального центру «Інститут біології» Київського національного 

університету імені Т.Г. Шевченка, м. Київ  

Робоче навантаження та його вплив на функціональний стан і 

працездатність хірургів в умовах добових чергувань 

 

13.50–14.00   ГРИЦЮК ІРИНА АНДРІЇВНА, студентка IV курсу науково-                        

навчального центру «Інститут біології» Київського національного 

університету імені Т.Г. Шевченка, м. Київ 

Вікові та стажеві особливості гемодинаміки хірургів в умовах 

добових чергувань 

  

14.00 ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА, НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

 


