
 
 

Конгрес внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, 

які проводитимуться у 2020 році», затвердженому НАМН та МОЗ України 
 

 

 

Науково-практична конференція 

«Сучасні наукові досягнення в експериментальній та лабораторній медицині» 
 

 

 

Дата та час проведення: 23 вересня 2020 року, 12.30-18.00 

Місце проведення: зал № 2, ВЦ ACCO International, пр-т Перемоги, 40-Б, м. Київ 

Організатор: 
Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини»  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Члени президії: 

Бульда Володимир Іванович, завідувач кафедри внутрішньої 

медицини, професор, доктор медичних наук 

Маєвський Олександр Євгенович, завідувач кафедри клінічної 

медицини, професор, доктор медичних наук 

Хоперія Вікторія Геннадіївна, завідувач кафедри фундаментальної 

медицини, доктор медичних наук 
 

 

 

ПРОГРАМА* 
 

12.30-12.50 Оцінка фенотипово-функціональних характеристик циркулюючих фагоцитів – 

методичний підхід до характеристики і прогнозування перебігу запальних 

процесів 

Скивка Лариса Михайлівна, проф., д.б.н., завідувач кафедри мікробіології 

12.50-13.15 Іонні канали, як молекулярні мішені регуляції скоротливості міометрію 

Мороз Олеся Федорівна, к.б.н., доцент кафедри біофізики та медичної інформатики, 

к.мед.н., Дрозд О.О., к.мед.н., доцент кафедри акушерства і гінекології №2 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 

13.15-13.35 Використання комплексів «РНК-тилорон» як індукторів інтерферонів І типу при 

вірусних захворюваннях 

Пенчук Юрій Миколайович, к.т.н., доцент кафедри біомедицини 

13.35-13.55 Цитологічні ознаки гепатотоксичності інгібіт протеїнкіназ (похідного малеімуду) 

з протипухлинною активністю 

Бєлінська І.В., д.б.н., доцент кафедри фундаментальної медицини 

14.00-14.20 Анемічний синдром з досвіду лікаря-гематолога 

Родіонова Ірина Олександрівна, к.б.н., доцент кафедри внутрішньої медицини 

14.25-14.45 Лабораторна діагностика гострого коронарного синдрому 
Бульда Володимир Іванович, професор, д.м.н., завідувач кафедри внутрішньої 

медицини 

14.45-15.10 У фокусі уваги вітамін D: забезпеченість дітей та молоді, некальцеємічні ефекти 

та вплив на стан здоровʼя 

Ревун Марія Костянтинівна, студентка 4-курсу спеціальності 224 «Технології 

медичної діагностики і лікування»  

15.10-15.30 Патологія системи гемостазу в клінічній практиці  

Родіонова Ірина Олександрівна, к.б.н., доцент кафедри внутрішньої медицини 



15.30-15.50 «Рутинна» цитогенетика: підходи до оцінки хромосомної нестабільності в 

нормі та патології 

Рушковський Станіслав Ричардович, к.б.н., доцент кафедри цитології, гістології та 

репродуктивної медицини  

15.50-16.10 Гістофізіологія нейроімуноендокринної системи за умов розвитку індукованого 

ожиріння при різних режимах введення мелатоніну  

Калмикова Олеся Олександрівна, аспірант кафедри цитології, гістології та 

репродуктивної медицини.  

16.10-16.30 Гістологічна характеристика нирок щурів при збагаченні раціону олією різних 

способів віджиму  

Линчак Оксана Валеріївна, к.б.н., доцент кафедри фундаментальної медицини 

16.30-16.50 Аналіз повного геному вірусів грипу для раннього етіологічного прогнозування 

епідемій в Україні 

Золотарьова Олеся Юріївна, аспірант кафедри вірусології 
16.50-17.10 Деякі псевдонаучні явища в експериментальній фізіології, що мали місце в 50-х 

роках 

Клименко Людмила Олександрівна, доцент кафедри фізіології НМУ  

ім. О.О. Богомольця 

17.10-17.30 Трьохкомпонентна система визначення нейромаркерів порушень стану 

когнітивних функцій у хворих з функціональними і органічними ураженнями 

головного мозку  

Філімонова Наталія Борисівна, к.ф.-м.н., старший науковий співробітник 
 

Постерні доповіді 

 

Особливості змін структури легень молодих щурів при світло оптичній мікроскопії на тлі 

гіпергомоцистеїнемії  

Функціональні та фенотипові властивості циркулюючих фагоцитів як індикаторні показники 

розвитку хвороби Паркінсона у щурів 

Проблематика регуляції скоротливої активності міометрію 

Дія ліпосомольного кверцетину при гіпотонічному набряку тканини 

Діагностика раку молочної залози за допомогою специфічних маркерів 

Коленченко О., студент, Белемець Н.І., зав. відділення цитології НПЦ ендокринної хірургії, 

трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Курик О., к.мед.н., доцент кафедри 

патологічної анатомії НМУ ім. О.О. Богомольця 

Нові ефекти загальних анестетиків на шлунково-кишковий тракт 

Жолос О.В., професор, д.б.н., завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики, Дзюба Д.О., 

к.мед.н., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика, 

Мельник М.І., к.б.н., науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, 

Дринь Д.О., к.б.н., науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України 

Морфофункціональний стан вісцеральної білої жирової тканини щурів за умов розвитку 

ожиріння при введенні наночастинок золота та срібла 

Дзержинський М.Е., д.б.н., завідувач кафедри цитології, гістології, ембріології та репродуктивної 

медицини, Пустовалов А.С., Лопушанський І.С., Ткаченко О.О. 
 

 

 
Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі! 

*В програмі можливі зміни та доповнення 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR50PHtY_p2MlgXaG7Y6ZAp9C-ssQ:1581930402753&q=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjwqtz9ndjnAhVKl4sKHeO8DmAQkeECKAB6BAgLECo

