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Високошановний(а) 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції 

фахівців-патологоанатомів «Актуальні проблеми сучасної патологічної 

анатомії», яка відбудеться 26 – 27 квітня 2017 року у м. Києві. 

Висловлюємо надію, що ваша участь у конференції сприятиме плідній 

дискусії, обґрунтуванню пропозицій і прийняттю рішень, спрямованих на 

підвищення ефективності діяльності патологоанатомічної служби України та 

удосконалення підготовки фахівців. 

 

 

Основні напрямки роботи конференції:  

• актуальні питання організації патологоанатомічної служби України; 

• актуальні питання патоморфології серцево-судинної, онкологічної, 

інфекційної, ендокринної та іншої патології; 

• інноваційні технології в патоморфологічній діагностиці; 

• проблеми викладання патоморфології і секційного курсу у вищих 

медичних навчальних закладах України. 

 

Конференція відбудеться на базі Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 5, навчальний 

корпус (станція метро «Кловська»). 

 

Відкриття конференції – 26 квітня 2017 року об 11.00 год. 

 

Регламент виступів – до 10 хв. 

Обговорення – до 5 хв. 

Мови спілкування: українська, англійська. 

 

 

Реєстрація учасників конференції буде проводитись 26 квітня 2017 року 

з 9.30 у навчальному корпусі Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 5 (станція метро 

«Кловська»). 

 

 

Конференція проводиться згідно Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів 

та науково-практичних конференцій, затвердженого МОЗ України і НАМН 

України. Інформаційний лист МОЗ України від 20.03.2017 р. № 3.49/7684 

«Про проведення науково-практичної конференції патологоанатомів 

«Актуальні проблеми сучасної патологічної анатомії» (що є підставою для 

відрядження). 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ: 

АМОСОВА К.М. – ректор Національного медичного університету імені О.О. 

Богомольця, професор, член-кореспондент НАМН України 
 

СПІВГОЛОВИ: 
ГИЧКА С.Г. – президент Асоціації патологів України, завідувач кафедри 

патологічної анатомії №2 НМУ імені О.О. Богомольця, професор 

ЧЕРЕНЬКО Т.М. – проректор з наукової роботи НМУ імені О.О. Богомольця, 

професор 

НАУМЕНКО О.М. – проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та 

післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, професор 

ДІБРОВА В.А. – головний позаштатний  спеціаліст МОЗ України зі спеціальності 

«Патологічна анатомія», доцент кафедри патологічної анатомії №2 НМУ імені О.О. 

Богомольця 
 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

КОМАРОВ М.П. – заступник начальника управління медичної допомоги дорослим 

Медичного департаменту МОЗ України 

ЗЕРБІНО Д.Д. – академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, 

професор кафедри патологічної анатомії та судової медицини Львівського 

національного медичного університету ім. Д. Галицького, професор 

РОМАНЕНКО А.М. – академік НАМН України, член президії НАМН України, 

член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 

лабораторії патоморфології НДІ урології НАМН України, професор 

ЗАХАРЦЕВА Л.М. – завідувач кафедри патологічної анатомії №1 НМУ імені О.О. 

Богомольця, професор. 

ТУМАНСЬКИЙ В.О. – проректор з наукової роботи Запорізького медичного 

університету, завідувач кафедри патологічної анатомії, професор. 

МАРКОВСЬКИЙ В.Д. – проректор з науково-педагогічної роботи Харківського 

національного медичного університету, завідувач кафедри патологічної анатомії, 

професор 

БУРЛАЧЕНКО В.П. – начальник Одеського обласного патологоанатомічного бюро 

СИДОРЕНКО І.І. – головний позаштатний спеціаліст ДОЗ КМДА зі спеціальності 

«Патологічна анатомія», доцент кафедри патологічної анатомії №2 НМУ імені О.О. 

Богомольця 

БАГРІЙ М.М. – доцент кафедри патоморфології та судової медицини Івано-

Франківського національного медичного університету 

СЕКРЕТАРІАТ: 
ЗАРІЦЬКА В.І. – доцент кафедри патологічної та топографічної анатомії НМАПО 

імені П.Л. Шупика, секретар Асоціації патологів України 

БАЛАБАЙ А.А. – доцент кафедри патологічної анатомії №2 НМУ імені О.О. 

Богомольця 

ТІТОВА Ю.П. – асистент кафедри патологічної анатомії №2 НМУ імені О.О. 

Богомольця 

ЧЕРНЕНКО О.Г. – асистент кафедри патологічної анатомії №2 НМУ імені О.О. 

Богомольця 

ТИМОШЕНКО Т.В. – старший лаборант кафедри патологічної анатомії №2 НМУ 

імені О.О. Богомольця 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

26 квітня 2017 року 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

11.00 – 11.20 (лекційна аудиторія) 

 

 

РАНКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

11.20 – 14.00 (лекційна аудиторія) 

 

Модератори: академік НАМН України Романенко А.М., професор Гичка 

С.Г. 
 

1. Гичка С.Г., Діброва В.А., Кузик П.В. (Київ). 

Сучасний стан, проблеми, нормативно-правове забезпечення та 

перспективи розвитку патологоанатомічної служби в Україні. 

2. Марковський В.Д., Сорокіна І.В. (Харків). 

Типова навчальна програма з “Патоморфології” для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня “Магістр” за спеціальностями 222 «Медицина» і 221 

“Стоматологія”. 

3. Роша Л. Г. (Одеса). 

Побудова сучасної системи управління якістю на основі стандарту ISO 

17025. 

4. Туманський В.О., Христенко Т.В., Чепець А.В. (Запоріжжя). 

Молекулярно-генетичне і імуногістохімічне прогнозування інвазивних 

властивостей раку шлунка і ендометрію. 

5. Мірошниченко М.С., Сорокіна І.В. (Харків). 

Вплив експериментальної гіпоксії на морфологічний стан клубочкового 

апарату нирок плодів і новонароджених. 

 

Відповіді на запитання 

Перерва на обід (14.00 – 15.30) 

 

 

ВЕЧІРНЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

15.30 – 17.30 

(аудиторії навчального корпусу, лекційна аудиторія) 

 

Модератори: президент Асоціації патологів України, професор Гичка С.Г., 

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності 

«Патологічна анатомія» доцент Діброва В.А., професор Макровський В.Д. 
 

Відкрите засідання Координаційної ради Асоціації патологів України, 

головних регіональних позаштатних спеціалістів зі спеціальності 
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«Патологічна анатомія», «Дитяча патологічна анатомія», начальників 

патологоанатомічних бюро, завідувачів кафедр патологічної анатомії 

(патоморфології) ВМНЗ України. 
 

1. Олійник І.Ю. (Чернівці). 

Посилення мотивації студентів стоматологічного факультету до 

самостійної позааудиторної роботи з патологічної анатомії. 

2. Туркевич М.О. (Львів). 

Резорбуючі та перманентні імплантати: патоморфологічні критерії 

ефективності використання в естетичній дерматології. 

3. Москаленко Р.А. (Суми). 

Роль кальгрануліну В та остеопонтину у формуванні псамомних тілець 

папілярного раку щитоподібної залози. 

 

Відповіді на запитання 

 

27 квітня 2017 року 

 

РАНКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

10.30 – 13.30 (лекційна аудиторія) 

 

Модератори: професор Туманський В.О., доцент Заріцька В.І. 
 

1. Дядик О.О. (Київ). 

Морфологічні особливості ураження нирок при синдромі Гудпасчера. 

2. Ситнікова В.О. (Одеса). 

Особливості жирової тканини при фетоплацентарній недостатності у 

вагітних з ожирінням. 

3.  Григоровська А.В. (Київ). 

Роль сучасних патогістологічних методів (імуногістохімічне 

дослідження) в діагностиці теносиновіальної гігантоклітинної пухлини 

дифузного типу. 

4. Снісаревський П.П., Дядик О.О. (Київ). 

Сучасна морфологічна характеристика неспецифічного виразкового коліту. 

5. Потапов С.М., Марковський В.Д. (Харків). 

Особливості активності β-катеніну в ембріональному раку яєчка. 

6. Бекетова Ю.І. (Київ). 

IgG4 пов’язані захворювання – сучасні підходи до діагностики. 

7. Лисак А.В. (Київ). 

Можливості PET/CT діагностики в визначенні рівня диференціювання 

плоскоклітинних карцином орофарингеальної ділянки на доопераційному 

етапі. 
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8. Лапшина Ю.В., Снісаревський П.П. (Київ). 

Ембріональний рак яєчка з множинними метастазами (клінічний 

випадок). 

 

Відповіді на запитання 

 

Дискусія, підведення підсумків і прийняття резолюції конференції 

 

Закриття конференції 


