
  

П Р О Г Р А М А  

науково-практичної  

конференції молодих вчених  

«Актуальні питання гігієни праці та 

професійної патології»  

  

до 89-ї річниці  

ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва  

Національної Академії медичних наук України»  

і 90-ї річниці з дня народження  

академіка НАН та НАМН України Юрія Ілліча Кундієва  

  

  

  
  

  

  



30 листопада 2017 року К и ї в  

Шановний (а) __________________________________________________________  

  

Рада молодих вчених ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН» 

запрошує Вас взяти участь у роботі щорічної науково-практичної конференції 

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

присвяченої до 89-ї річниці ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН» 

і 90-ї річниці з дня народження академіка НАН та НАМН України Ю.І. Кундієва,  

яка відбудеться 30 листопада 2017 року в конференц-залі  

  

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ І ГОСТЕЙ  

Реєстрація учасників конференції 30 листопада 2017 р. з 9 год. 00 хв.  

Початок конференції – о 10 год. 00 хв.  

Регламент доповіді – 10 хвилин. В якості ілюстрацій будуть використані 

мультимедійні презентації.  

  

Голова ради молодих вчених: Зайцев Дмитро Валерійович: (095) 793-83-35 Адреса 

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

  

КОМІСІЯ З ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ДОПОВІДЕЙ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:  
  

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

НАМН України   Трахтенберг Ісаак Михайлович  

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

д. мед. н., проф., чл.-кор. НАМН України   Басанець Анжела Володимирівна  

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

  

  

П РО ГРАМА КО Н ФЕ РЕН ЦІЇ  

30 листопада 2017 року (четвер) 10:00 – 16:20  
  

10:00 – 10:40  

ДИРЕКТОР  ДУ «ІНСТИТУТ  МЕДИЦИНИ  ПРАЦІ  ІМЕНІ  Ю.І. КУНДІЄВА  

НАМН», член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор  

ЧЕРНЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ  

Вітання та актова промова: Ю.И. Кундиев. Вехи творческой биографии (к 

90летию со дня рождения).  



  

МАТВІЙЧУК ДМИТРО ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, головний редактор, ДП «Редакція 

журналу «Охорона праці», м. Київ  

Вітальне слово та інформаційне повідомлення  

К О НК У РС МО Л О ДИ Х В Ч ЕН И Х  

ОЧЕРЕТЯНА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА, провідний інженер, ДУ «Інститут 

громадського здоров'я імені О.М. Марзєєва НАМН України», м. Київ  

1 Обґрунтування розробки нового національного нормативу ДСанПіН 2.3...-

2017 «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що 

надають стаціонарну медичну допомогу населенню»  

 

ПОДГОРНИЙ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, лейтенант медичної служби, слухач 

факультету підготовки військових лікарів, Українська військово- 

2 медична академія, м. Київ  

Динаміка шкоди здоров’ю від стресу, що формується у населення України в 

період проведення антитерористичної операції  

 

БРУХНО РОМАН ПЕТРОВИЧ, аспірант 2 року кафедри гігієни та екології №2,  

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ  

3 Особливості впливу факторів виробничого середовища на слуховий аналізатор 

та церебральну гемодинаміку операторів з розливу безалкогольних та 

слабоалкогольних напоїв в умовах сучасного виробництва  

 

 ГРИНЮК  СЕРГІЙ  ВОЛОДИМИРОВИЧ,  лікар-невропатолог,  ДУ  

"Український  науково-дослідний  інститут  промислової 
 медицини", м. Кривий Ріг 4  

Наукове  обґрунтування  прогнозу  розвитку  та  перебігу 

цереброваскулярних захворювань у хворих на вібраційну хворобу від загальних 

вібрацій  

 

ЛАШКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, аспірант з відривом від виробництва, 

лікарневропатолог клініки професійних захворювань, ДУ «Інститут медицини 5 праці 

імені Ю.І. Кундієва НАМН», м. Київ  

Клініко-діагностичні особливості розвитку попереково-крижової 

радикулопатії у шахтарів основних професій вугільних шахт України  

 

НИКИФОРУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, м. н. с. лабораторії проблем 

медицини праці на транспорті, ДУ «Інститут медицини праці імені  



6  Ю.І. Кундієва НАМН», м. Київ  

Біологічний вплив гіпогеомагнітного поля та профілактика його 

несприятливої дії на виробництві  

 

 МОШКОВСЬКИЙ  ВІТАЛІЙ  ЄВГЕНОВИЧ,  завідувач  міжвідомчої  

7 випробувальної лабораторії з вимірювання вмісту азбесту в повітрі, ДУ «Інститут 

медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН», м. Київ  

 Сучасний  стан  умов  праці  робітників  теплоелектростанцій  

України  

Кава-брейк (12:45 – 13:00)  

СОЛОХА НІНА ВАЛЕРІЇВНА, аспірант 3 року кафедри гігієни та екології №2, 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ  

ГЕЙКО АННА АНАТОЛІЇВНА, студентка 5 курсу медичного факультету №4,  

8 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ  

Фізіолого-гігієнічні і токсикологічні особливості шкідливого впливу 

нанопорошків дисиліциду хрому та нітриду титану на організм працівників 

та його профілактика  

 

МЕЛЬНИК НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА, аспірант лабораторії медико-біологічних 

критеріїв, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН»,  

9 м. Київ  

Особливості токсичної дії наночастинок свинцю різного розміру на 

непошкоджену шкіру та критерії оцінки їх небезпеки  

 

ЛАГУТІНА  ОЛЬГА  СЕРГІЇВНА,  м. н. с.  лабораторії 

 промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин, ДУ 10 

 «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН», м. Київ  

Вплив наночастинок оксиду заліза (Fe2O3) на імунну систему організму щурів  

 

КРЕМІНСЬКА ЮЛІЯ СЕМЕНІВНА, студентка 4 курсу фізичного факультету, 

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка,  

11 м. Київ  

Оцінка хіральної чистоти фармакологічних препаратів за допомогою 

відеополяриметра  

 

ЛАЛИМЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА, асистент кафедри гігієни та екології №2,  

Харківський національний медичний університет, м. Харків  



12 Науково-методичні принципи обґрунтування біологічної гранично 

допустимої концентрації похідного янтарної кислоти з 

антидіабетичною активністю в плазмі крові  

 

ЛІТОВЧЕНКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА, асистент кафедри гігієни та екології 

№2, Харківський національний медичний університет; аспірант кафедри 

молекулярної біології та біотехнології, Харківський національний  

13 університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків  

Біологічні ефекти електромагнітного випромінювання в умовах холодового 

стресу. Морфометричний аналіз  

Кава-брейк (14:30 – 14:45)  

  

 ВОЗНІЦИНА  КСЕНІЯ  БОРИСІВНА,  завідувач  консультативно- 

поліклінічним  відділенням,  ДУ  «Інститут  медицини  праці 

 імені 14  Ю.І. Кундієва НАМН», м. Київ  

Досвід комплексного підходу до медико-психологічної реабілітації учасників 

АТО  

 

БІЛЕРА НАТАЛІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА, асистент кафедри гігієни та екології  

15 №2, Харківський національний медичний університет, м. Харків  

Стан професійного вигорання у осіб командного складу частин тилового 

забезпечення  

 

МАЛЬЦЕВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, ад’юнкт кафедри авіаційної, 

морської медицини та психофізіології, Українська військово-медична 

академія, м. Київ  

16 РІЗНИК КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА, аспірант кафедри гігієни та екології 

№2, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ  

 Особливості  відновлення  функціонального  стану  та  

працездатності в учасників бойових дій  

 

ЗАЙЦЕВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ, м. н. с. лабораторії психофізіології  

17 праці, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН», м. Київ  

Вплив об’ємного пневмопресингу на функціональний стан осіб з 

посттравматичним стресовим розладом  

 



КНИР ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, студент 3 курсу навчально-наукового 

центру «Інститут біології та медицини», Київський національний  

18 університет імені Т.Г. Шевченка, м. Київ  

Нейрофізіологічні особливості в роботі головного мозку бійців АТО при 

здійсненні реакції вибору  

 

КОРЖ СВІТЛАНА СВЯТОСЛАВІВНА, студентка 3 курсу навчально- 

наукового центру «Інститут біології та медицини», Київський національний 

19  університет імені Т.Г. Шевченка, м. Київ  

Нейрофізіологічні особливості в роботі головного мозку бійців  

АТО при інформаційному перенавантаженні  

  

16:25. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА  
  


