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ПРОГРАМА 
науково-практичної конференції для лікарів-гематологів, онкологів 

і спеціалістів лабораторної медицини 
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м. Київ 



 
 
Вельмишановний (а)_______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. 

Кавецького НАН України та Державна установа «Національний науковий центр 

радіаційної медицини НАМН України» запрошують Вас взяти участь у науково-

практичній конференції для лікарів-гематологів, онкологів і спеціалістів 

лабораторної медицини. 

 

Лекції і практичні заняття проводитимуться 7–8 жовтня 2019 р. в Інституті 

експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН 

України (вул. Васильківська, 45; метро «Васильківська») 

 

Початок о 1000 

 

Спонсор – ТОВ «Онкотераностика» 

03022, Київ, вул. Васильківська, 45; тел: +38 (068) 412-21-54;  

+38 (066) 992-39-81; +38 (066) 992-39-46; www.oncotheranostics.com.ua; 

help@oncotheranostics.com.ua 

 

Інформаційні спонсори – Науково-практичний журнал «Онкологія» 
      Медична газета «Здоров'я України XXI сторіччя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oncotheranostics.com.ua;
mailto:help@oncotheranostics.com.ua


 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й 
7 жовтня 2019 року 

1000–1500 
Відкриття конференції 
Директор Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології  
ім. Р.Є. Кавецького НАН України академік НАНУ В.Ф. Чехун  
Зав. кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО  
ім. П.Л. Шупика проф. Г.Г. Луньова  
 
Лекція «Лейкемічні стовбурові клітини»  
     проф. Д.Ф. Глузман (20 хв.) 
 
Лекція «Цитогенетична та молекулярна діагностика в онкогематології» 
      проф. С.В. Клименко (20 хв.) 
 
Лекція «Нові диференціювальні антигени кровотворних та лімфоїдних клітин» 
      к.б.н. О.О. Фільченков, к.б.н. Т.С. Іванівська (15 хв.) 
 
Лекція «Імунофенотипові маркери клітин кісткового мозку та периферичної крові хворих 
на В-клітинні неходжкінські лімфоми у фазі лейкемізації»  
     д.м.н. Л.М. Скляренко, асп. О.С. Поліщук (15 хв.)  
 
Лекція «Структура онкогематологічних захворювань у післячорнобильський період в 
групах населення України, постраждалих внаслідок дії іонізуючої радіації»  
     к.б.н. С.В. Коваль (15 хв.) 
 

12.30–13.00 кава-брейк 
 
Практичні заняття з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань 
    д.м.н. Л.М. Скляренко, к.б.н. Т.С. Іванівська, к.б.н. С.В. Коваль 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 жовтня 2019 року 
1000–1500 

Презентація нового довідкового посібника «Дифференцировочные антигены клеток 
человека» 
     к.б.н. О.О. Фільченков 
 
Ознайомлення з методами цитохімічних та імуноцитохімічних досліджень у Відділі 
онкогематології ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ 
    Л.Ю. Полудненко, О.С. Поліщук 
 
Практичні заняття з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань  
    д.м.н. Л.М. Скляренко, к.б.н. Т.С. Іванівська, к.б.н. С.В. Коваль 


