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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

 

Дата та час конференції: 22-23 квітня 2021 з 13
00

 до 16
00

; 

 

Країна проведення: Україна; 

 

Місце проведення: On-line; 

 

Посилання для реєстрації: https://forms.gle/YYHsk2wEGrGSiTBy7 

(до 20 квітня 2021 року включно) 

 

Мова конференція: українська, англійська та інші. 

 

 Організація заходу: 

 Асоціації патологоанатомів України; 

 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; 

 Сумський державний університет; 

 Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика.  

 

Контактні дані:  

1. Голова робочої групи з питань науки в Асоціації патологоанатомів України, 

д.мед.н., проф. Любов Михайлівна Захарцева (Київ):  

Тел.: +38 050 958 16 81  

Еmail: lmzakhartseva@gmail.com 

 

2. Голова робочої групи з питань міжнародних зв’язків в Асоціації патологоанатомів 

України, д.мед.н., проф. Анатолій Миколайович Романюк (Суми): 

Тел.: +38 095 600 64 35  

Еmail: pathomorph@gmail.com 

 

3. Член робочої групи з питань науки в Асоціації патологоанатомів України, 

к.мед.н. Владислав Володимирович Сікора (Суми):  

Тел.: +38 050 72 76 193  

Еmail: v.sikora@med.sumdu.edu.ua 

 

Веб-сайт Асоціації патологів України: http://patholog.org.ua/ 
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

22 квітня 2021 з 13
00

 до 16
00 

 

13:00-13:05 – Вступне слово:  

голова асоціації патологоанатомів України проф. Гичка С. Г., голова робочої групи з 

питань науки в Асоціації патологоанатомів України  проф. Захарцева Л. М. , голова 

робочої групи з питань міжнародних зв’язків в Асоціації патологоанатомів України, 

проф. Романюк А. М. 

 

13:05-13:20 – Імуногістохімія, її роль в наукових дослідженнях. 

Проф. Захарцева Л. М.
 
– Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

МОЗ України;  

доц. Шатрова К. М. – Національний університет охорони здоров’я України імені 

П.Л. Шупика МОЗ України 

 

13:20-13:35 – Можливості сучасного морфофункціонального підходу до вивчення 

патології серця. 

Проф. Захарова В. П. – Національний інститут серцево-судинної хірургії імені 

М.М. Амосова НАМН України. 

 

13:35-13:50 – Участь молекул клітинної адгезії ракового ембріонального антигену в 

канцерогенезі раку передміхурової залози. 

Проф. Романюк А. М., к.мед.н., доц. Линдін М. С. – Сумський державний університет 

МОЗ України. 

 

13:50-14:00 – Патологічна анатомія адреналової та тіреоїдної систем нащадків на тлі 

інфекційної патології матері та хронічної внутрішньоутробної гіпоксії. (Клініко-

експериментальне дослідження). 

Проф. Сорокіна І. В. – Харківський національний медичний університет МОЗ України.  

 

 



14:00-14:10 – Особливості регенерації компонентів гемато-енцефалічного бар’єру у 

новонароджених які перенесли перинатальну гіпоксію. 

Проф. Губіна-Вакулик Г. І. – Харківський національний медичний університет МОЗ 

України.  

 

14:10-14:20 – Патологічна анатомія гепатобіліарної системи нащадків від матерів з 

материнсько-плодовою інфекцією (Клініко експериментальне дослідження). 

Проф. Марковський В. Д. – Харківський національний медичний університет МОЗ 

України. 

 

14:20-14:35 – Морфологічна оцінка остеоінтегративних властивостей титанових 

імплантів з функціонально-захисним покриттям в експерименті 

Проф. Шпонька. І. С., доц. Бондаренко О. О. – Дніпропетровська державна медична 

академія МОЗ України. 

 

14:35-14:50 – Гострі і хронічні нейроінфекції: специфіка морфологічної діагностики. 

Проф. Малишева Т. А., к.мед.н. Шмельова Г. А. – Інститут нейрохірургії імені А.П. 

Ромоданова НАМН України; 

доц. Шатрова К. М. – Національний університет охорони здоров’я України імені 

П.Л. Шупика МОЗ України; 

Пастухова В. А. – Національний університет фізичного виховання і спорту України. 

 

14:50-15:05 – Vasa vasorum артерій головного мозку та їх значення в патогенезі 

мозкового інсульту 

Проф. Гичка С. Г., проф. Гавриш О. С., к.мед.н. Шульц Н., проф. Малишева Т. А., 

Ніколаєнко С., проф. Судзукі Юхіро – Національний медичний університет імені 

О.О. Богомольця МОЗ України. 

 

15:05–15:20 – Актуальні проблеми патоморфологічного прогнозу прогресування раку. 

Проф. Туманський В. О., доцент Шишкін М.А., к.мед.н. Христенко Т. О. – 

Запорізький державний медичний університет МОЗ України. 



15:20–15:35 – Сучасні методи дослідження в патологічний анатомії: протеоміка. 

Власний досвід. 

Проф. Дядик О. О., к.мед.н. Іванова М.Д. – Національний університет охорони 

здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України; Міланський університет – Бікокка 

(University of Milano-Bicocca, Italy). 

 

15:35–15:50 – Автофагія і структурна перебудова органів за повного та тривалого 

голодування. 

Проф. Кузів О. Є., проф. Кузів П. П., проф. Боднар Я. Я. – Тернопільський 

Національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. 

 

13:50–16:00 – Відповіді на питання, дискусія. 

  



23 квітня 2021 з 13
00

 до 16
00

 

 

Секція експериментальної медицини 

 

Голова секції - доц. Данилішина Марина Володимирівна 

 

13:00-13:10 – Вплив залізодефіцитної анемії вагітних на процеси обмеженого 

протеолізу в трофобласті хоріальних ворсинок плаценти 

Гарвасюк О. В. - асистент кафедри патоморфології Буковинського державного 

медичного університету. 

 

13:20-13:30 – Експресія остеопонтину та остеокальцину при різних модифікаціях 

функціонально-захисних покриттів титанових імплантів: експериментальне 

дослідження. 

Бондаренко О. О. – к.мед.н., доцент кафедри патологічної анатомії і судової 

медицини, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

 

13:30-13:40 –  Характеристика показників активності каталази у крові та серці 

лабораторних щурів у посткомпресійному періоді експериментального стндрому 

тривалого стиснення. 

Юрик Я. І. – аспірант кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової 

медицини Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України. 

 

13:40-13:50 – Патоморфологічна характеристика печінки плодів при хронічній 

внутрішньоутробній гіпоксії та внутрішньоутробному інфікуванні. 

Сакал Г. О. – асистент кафедри патологічної анатомії Харківського національного 

медичного університету. 

 

13:50-14:00 – Перспективи застосування патогістологічних методів у сучасній 

діагностиці та прогнозуванні уротеліальних карцином. 

Бондаренко Н. С. – кандидат медичних наук, доцент; кафедра патологічної анатомії 

та судової медицини ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

 

14:00-14:10 – Роль інтегративних методів дослідження у визначенні будови і функції 

міокарда. 

Кіпіоро А. Д. – лікар-патологоанатом патологоанатомічного відділення, ДУ 

«Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України». 

 

 

 



14:10-14:20 - Молекулярно-генетичні особливості колоректальної карциноми. 

Молокова І. О. – інтерн-патологоанатом КЗ «Дніпропетровське обласне 

патологоанатомічне бюро»; 

Савченко О.А. – асистент кафедри патологічної анатомії та судової медицини 

КЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України». 

 

14:20-14:30 – Проліферація та функціональна активність паратироцитів в умовах 

впливу комбінації солей важких металів. 

Тимакова О. О. – Сумський державний університет, медичний інститут. 

  



Секція клінічної медицини 

 

Голова секції - доц. Рудницька Ольга Георгіївна 

 

13:00-13:10 – Гістологічна характеристика та деякі клінічні особливості осередків 

локалізованої форми теносиновіальної гігантоклітинної пухлини м’яких тканин. 

Григоровська А. В. – аспірант кафедри патологічної і топографічної анатомії 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, ДУ 

«Інститут травматології та ортопедії НАМН України». 

 

13:10-13:20 – Прогностичне значення виявлення CD20-позитивних В-лімфоцитів у 

біоптатах нирок при вторинних формах гломерулонефритів. 

Бекетова Ю. І., Дядик О. О., Іванова М. Д., Заріцька В. І. – Національний 

університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України. 

 

13:20-13:30 – Результати органометричного дослідження плацент при гострому 

базальному децидуїті на тлі залізодефіцитної анемії вагітних. 

Іліка В. В. – асистент кафедри патоморфології Буковинського державного медичного 

університету. 

 

13:30-13:40 – Клініко - морфологічні особливості поєднаної гінекологічної патології 

матки у жінок  з ендометріозом яєчників. 

Сивий С. М. – асистент кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії 

ОНМедУ; 

Ситнікова В. О. – професор кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії 

ОНМедУ; 

Рожковська Н. М. – професор кафедри акушерства і гінекології ОНМедУ. 

 

13:40-13:50 – Пухлини сітківкі у дорослих: морфологічні особливості і проблема 

класифікації. 

Сивий С. М. – асистент кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії 

Одесский національний медичний університет. 

 

13:50-14:00 – Протокова аденокарцинома підшлункової залози: аналіз захворюваності 

і характерні патоморфологічні особливості пухлини.  

Кабаченко В. О. – кафедра патологічної анатомії і судової медицини Запорізький 

державний медичний університет. 

 

 

 



14:00-14:10 – Патоморфологічна діагностика шкідливого впливу материнсько-

плодових інфекцій, що викликані Escherichia coli, Staphylococcus aureus, та Klebsiella 

pneumoniae, на щитовидні та надниркові залози нащадків.  

Талапова П. С. – аспірантка кафедри патологічної анатомії Харківського 

національного медичного університету. 

 

14:10-14:20 Гістологічні та імуногістохімічні особливості гастроінтестинальних 

стромальних пухлин рідкісної локалізації. 

Бабій Г.С. – асистент кафедри патологічної анатомії і судової медцини ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

  



Секція експериментальної та клінічної медицини англійською мовою 

 

Голова секції - доц. Балабай Аліна Вікторівна 

 

13:00-13:10 – Advance proteomics in chronic glomerulonephritis. 

Ivanova M. D. – PhD, Shupyk National Healthcare University of Ukraine; University of 

Milano-Bicocca, Italy. 

 

13:10-13:20 – The immunohistochemical spectrum of comorbid associated nephropathy 

(HIV/HCV co-infection). 

Gorodetska A., Dyadyk O. – Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv 

clinical city hospital No. 5. 

 

13:20-13:30 – Tumor-infiltrating lymphocytes in colorectal carcinoma as an additional 

prognostic tool for patient outcome assessment. 

Shkurupii B. – асистент кафедри аптологічної анатомії №1 Національного медичного 

університету імені О. О. Богомольця: 

 

13:30-13:40 – Valuable and simple prognostic factors in triple negative breast cancer. 

Yanovytska М. – асистент кафедри аптологічної анатомії №1 Національного 

медичного університету імені О. О. Богомольця: 

 

13:40-13:50 – Microglial reactivity in the experimental acute hepatic encephalopathy. 

Shulyatnikova T. V. – кандидат медичних наук доцент кафедри патологічної анатомії і 

судової медицини Запорізького державного медичного університету. 

 

13:50-14:00 – The inflammatory diseases of the thyroid gland: histological criteria and 

case report. 

Skoryk V. R. – асистент кафедри патологічної анатомії та судової медицини КЗ 

«Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України»: 

 

14:00-14:10 – Morphological features of the fatty capsule of the kidneys of newborns 

developing under maternal preeclampsia and iron deficiency anemia conditions. 

Kuye A. J. – студент Харківського національного медичного університету; 

Myroshnychenko M. S. – доктор медичних наук, професор кафедри патологічної 

анатомії Харківського національного медичного університету. 

 

 

 

 



14:20-14:30 – Histopathological analysis of сhronic thromboembolic pulmonary 

hypertension. 

Frych S. V. – студент 3 курсу Національного медичного університету; 

Kuzyk P. V. – кандидат медичних наук, доцент кафедри, патологічної анатомії 

№2 Національного медичного університету. 

 

14:30-14:40- Sialolithiasis: morphological and immunohistochemical features of 

structurally altered salivary gland tissues. 

Diachenko O.O. – PhD student at Pathology Department of Sumy State University; 

Kuzenko Y.V. – MD, associate professor at Pathology Department of Sumy State 

University. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОНСОР КОНФЕРЕНЦІЇ 

 «Наукові дослідження патологоанатомів України:  

  досягнення та перспективи розвитку» 

22-23 квітня 2021 

 

 


