


ПРОГРАМА 
 

звітної сесії Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології  
ім. Р.Є. Кавецького НАН України 

 
21.12.2015 р. (понеділок), початок о 10.00 

 
Порядок денний 

 
Звітна конференція по результатам НДР, які виконуються у 2015 році в рамках конкурсної 

тематики 
 

Час Назва доповіді  Доповідач 
 

Керівник НДР 

 Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України  
«Молекулярні і клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості, сільського 

господарства» (2015-2019) 

10.00-10.15 «Дослідження профілю експресії мікроРНК в клітинних 
лініях РМЗ різного ступеня злоякісності в системі in 
vitro» 

Борікун Тетяна 
Вікторівна,  
пров. інж. 

акад. НАН України  
В.Ф. Чехун 

10.15-10.30 «Вивчення маркерних антигенів при В-клітинних 
неходжкінських лімфомах» 

Скляренко Лілія 
Михайлівна, 

пров.н.с., д.м.н., с.н.с. 

д.м.н., проф.  
Д.Ф. Глузман 

10.30-10.45 «Диференційна експресія mCD150 та nCD150 ізоформ в 
нормальних та злоякісно трансформованих В-
лімфоцитах на різних стадіях диференціювання». 

Сидоренко Світлана 
Павлівна,  
зав. відділу 

чл.-кор. НАН 
України С.П. 
Сидоренко 

  
Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні 

проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій» (2015-2019) 
 

10.45-11.00 «Визначення про/антиоксидантного балансу клітин РМЗ 
людини різного ступеня злоякісності та чутливості до 
медикаментозної терапії під впливом Фероплату» 

Тодор Ігор 
Миколайович, 

с.н.с., к.б.н., с.н.с. 

акад. НАН України  
В.Ф. Чехун 

11.00-11.15 «Створення молекулярної системи для доставки 
спеціфічних білків у клітини пухлин на основі вивчення 
взаємодії наночастинок золота з протеїнами різних 
класів» 

Кашуба Олена 
Віталіївна, 

пров.н.с. 

д.б.н.  
О.В.Кашуба 

 

  
Програма співробітництва НАН України та НАН Білорусі (2015-2016) 

 

11.15-11.30 «Дослідження зв’язку експресії лактоферину з 
особливостями молекулярного і про/антиоксидантного 
профілю гормонозалежних і рецептор негативних клітин 
ліній РМЗ людини в системі in vitro» 

Собченко Сергій 
Олександрович, 

м.н.с. 

акад. НАН України  
В.Ф. Чехун 

  
Науково-технічний проект (2015) 

 

11.30-11.45 «Розробка алгоритму імуноцитохімічної і молекулярно-
генетичної діагностики мієлоїдних новоутворень і 
мієлодиспластичних синдромів (передлейкозів) із 
застосуванням вітчизняних моноклональних антитіл» 

Глузман Данило 
Фішелєвич 
зав. відділу 

 

д.м.н., проф.  
Д.Ф. Глузман 

   
Цільова науково-технічна програма НАН України «Дослідження і розробки з проблем 

підвищення обороноздатності і безпеки держави» (2015-2016) 
 

11.45-12.00 «Розробка технологій виготовлення кровоспинного перев' 
язувального засобу на основі волокнистої вуглецевої 
матриці». 

Сахно Лариса 
Олексіївна, 

с.н.с., к.б.н., с.н.с. 

чл.-кор. НАН 
України В.Г. Ніколаєв 



22.12.2015 р. (вівторок) 
 

Звітна конференція по результатам НДР, які виконуються у 2015 році в рамках відомчої 
тематики 

 
І засідання, початок о 10.00 

 

Час Назва доповіді  Доповідач Керівник НДР 

  
Відомче замовлення 

 

10.00-10.15 «Експресія CD150/SLAMF1 антигена в злоякісно 
трансформованих клітинах при хронічному 
лімфолейкозі на рівні мРНК та білка»  

Шлапацька Лариса 
Миколаївна, 

 с.н.с., к.б.н., с.н.с. 

чл.-кор.НАН 
України  

С.П. Сидоренко 

10.15-10.30 «Порівняльна оцінка біологічних та цитогенетичних 
особливостей злоякісно трансформованих клітин із 
визначеним ЕМП- статусом після впливу екзогенних 
агентів з протипухлинною активністю». 

Кудрявець Юрій 
Йосипович,  

зав. відділу, д.б.н., проф. 

д.б.н., проф.  
Ю.Й. Кудрявець 

10.30-10.45 «Дослідження гормонального статусу хворих на рак 
ендометрію та рецепторного фенотипу новоутворень 
в залежності від стану системи місматч-репарації 
ДНК» 

Юрченко Наталія 
Петрівна,  

м.н.с. 

д.б.н., с.н.с.  
Л.Г. Бучинська 

10.45-11.00 «Пухлино-асоційовані адипоцити в мікрооточенні 
раку шлунка: вплив на виживаність»  

Ганусевич Ірина  
Іванівна,  

в.о. зав. відділу, 
к.б.н., с.н.с. 

д.м.н, проф. 

С.П. Осинський 
 

11.00-11.15 «Розробка структури електронної бази даних і 
ретроспективний аналіз структури 
онкогематологічних захворювань (1996-2013рр.) у 
ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС і мешканців 
забруднених радіонуклідами областей України» 

Коваль Стелла 
Володимирівна,  

с.н.с., к.б.н. 

д.м.н., проф. 
Д.Ф. Глузман 

11.15-11.30 «Розробка лабораторних технологій виготовлення та 
покриття вуглецевих адсорбентів медичного 
призначення». 

Снєжкова Єлізавета 
Олександрівна,  

с.н.с., к.б.н. 

чл.-кор.НАН 
України  

В.Г. Ніколаєв 

11.30-11.45 «Порівняльний аналіз ефективності деносумабу та 
золедроновой кислоти у хворих на рак молочної 
залози з метастазами в кістки» 

Пономарьова Ольга 
Володимирівна, 

н.с., к.м.н. 

д.м.н., проф.  
М.К. Терновий 

 
ПЕРЕРВА до 14.00 

 

ІІ засідання, початок о 14.00 
 

Час Назва доповіді Доповідач Керівник НДР 

  
Цільова програма наукових досліджень ВБФМБ НАН України 

 «Функціональна геноміка і метаболоміка в системній біології» (2012-2016) 
 

14.00-14.15 Вивчення мікромасивів транскрипційних факторів 
методом 

Кашуба Олена 
Віталіївна, 

пров.н.с., д.б.н., с.н.с. 

д.м.н., проф. 
Д.Ф. Глузман 

14.15-14.30 «Роль бета-дефенсину-2 людини в регуляції мережі 
транскрипційних факторів в злоякісно 
трансформованих В-лімфоцитах» 

Гордієнко Інна 
Михайлівна, 

пров. інж. 

д.б.н., проф.  
П.В. Погрібний, 
чл.-к. НАН Укр. 
С.П. Сидоренко 

14.30-14.45 «Дослідити можливість використання 5-азацитидину 
в якості фактора екзогенної модифікації функції 
металовмісних білків в динаміці росту чутливих та 
резистентних пухлин» 

Демаш Дмитро 
Валерійович,  

м.н.с, к.б.н 

акад. НАН 
України  

В.Ф. Чехун 

14.45-15.00 «Білок-хомінгу CXCR4 в пухлині і кістковому мозку 
хворих на рак шлунка та дисемінація пухлинних 

Ковельська Антоніна 
Василівна,   
н.с., к.б.н. 

д.м.н, проф. 

С.П. Осинський  



клітин» 

15.00-15.15 «Дослідження впливу ROS-генеруючих систем на NO 
- та поліамін-опосередковані сигнальні мережі при 
пухлинному рості» 

Шляховенко 
Володимир 

Олексійович,  
г.н.с., д.м.н., проф. 

д.м.н., проф. 
В.О. Шляховенко 

15.15-15.30 «Вивчення впливу ауто- та алогенних 
протипухлинних вакцин на прояви 
паранеопластичного синдрому у мишей з 
карциномою Льюїс LLC/R9» 

Караман Ольга 
Михайлівна,  

с.н.с.,к.б.н. 

д.ф.-м.н., проф. 
Г.І. Соляник 

15.30-15-45 «Наповнення інформаційного ресурсу  
www. breast-cancer.org.ua сучасними науковими 
знаннями про молекулярний патогенез раку грудної 
залози» 

П'ятчаніна Тетяна 
Віталіївна, 
зав. відділу,  

к.б.н., с.н.с. 
Т.В. П'ятчаніна 

 

23.12.2015 р. (середа) 
Звітна конференція по результатам НДР, що завершені у 2015 році  

 
І засідання (10.00-13.00) 

 

Час Назва НДР (вихідні дані) , назва доповіді  Доповідач 

  
2.2.5.377 «Дослідження механізмів інгібування росту та метастазування злоякісних 

пухлин деякими модифікаторами енергетичного метаболізму» (2013-2015). 
Затверджена Постановою Бюро Відділення БФМБ НАН України, протокол № 6 від 05.07.12 р., 

0112U004720 від 13.07.12 р.; Рішення експертної ради при НАН України від 11.07.12 р. 
протокол № 6,  

науковий керівник — д.ф.-м.н., проф. Г.І. Соляник 
 

10.00-10.10 «Ефективність інгібування росту та метастазування злоякісних пухлин 
деякими модифікаторами енергетичного метаболізму» 

Соляник Галина  
Іванівна 

зав.відділу,  
д.ф.-м.н., проф. 

10.10-10.20 «Протипухлинна дія дихлорацетату та 2-дезокси-D-глюкози по 
відношенню до пухлин різного генезу» 

Горбик Григорій 
Васильович 

м.н.с. 

10.20-10.30 «Цитотоксична дія дихлорацетату та 2-дезокси-D-глюкози та вплив 
цих агентів на деякі показники енергетичного метаболізму пухлинних 
клітин  
in vitro та in vivo» 

Колесник Денис 
Леонідович 
с.н.с., к.б.н. 

10.30-10.40 «Зміни стану компонентів дихального ланцюга мітохондрій пухлинних 
клітин спричинені дією дихлорацетату та 2-дезокси-D-глюкози» 

Прохорова Ірина 
Вікторівна 
пров.інж. 

10.40-10.50 «Вплив дихлорацетату та 2-дезокси-D-глюкози на функціональну 
активність пухлино асоційованих макрофагів» 

Федорчук Олександр 
Григорович 

с.н.с., к.б.н., с.н.с. 

  
2.2.5.372 «Особливості метаболізму аргініну та поліамінів за умов впливу модуляторів їх 

обміну при пухлинному рості» (2013-2015). 
Затверджена Постановою Бюро Відділення БФМБ НАН України, протокол № 6 від 05.07.12 р.; 

0112U004715 від 13.07.12 р.; Рішення експертної ради при НАН України від 11.07.12 р. 
протокол № 6, науковий керівник — д.б.н., с.н.с. С.П. Залєток 

 

10.50-11.00 Вступне слово Залєток Софія  
Петрівна,  

зав. відділу,  
д.б.н., с.н.с. 

11.00-11.10 «Вплив інгібіторів метаболізму аргініну і поліамінів на розвиток 
асцитних форм пухлин, ріст та метастазування солідних пухлин» 

Орловський Олексій 
Аркадійович,  

с.н.с., к.б.н., с.н.с.  

11.10-11.20 «Вплив інгібіторів синтезу поліамінів (ДФМО, МГБГ), аргінази та 
аргінін дезімінази та їх комбінацій з метотрексатом на проліферацію 

Яніш Юрій  
Вадимович,  



клітин епідермоїдної метастазуючої аденокарциноми легені мишей 
Lewis (LLC) в культурі»  

с.н.с., к.б.н., с.н.с. 

11.20-11.30 «Активність аргінази, експресія inos та рівні NO в еспериментальних 
пухлинах в умовах дії інгібіторів обміну аргініну і поліамінів» 

Гоголь Сергій 
Володимирович,  

с.н.с., к.б.н. 

11.30-11.40 «Особливості метилування генів ферментів обміну поліамінів, 
активність ОДК, фракційний склад поліамінів, активність і 
гетерогенність РНК-аз в пухлинних клітинах за умов дії 
інгібіторів/модуляторів метаболізму поліамінів» 

Шляховенко 
Володимир 

Олексійович,  
г.н.с., д.м.н., проф. 

11.40-11.50 «Протипухлинний та антиметастатичний вплив малих доз 
феромагнітних наночастинок оксиду заліза, їх композитів та 
протипухлинних препаратів за умов модифікованого рівня поліамінів в 
організмі 

Мосієнко Володимир 
Сергійович,  

пров.н.с.,  
д.м.н., проф. 

  
2.2.5.378 «Роль металовмісних протеїнів у пухлинному рості і можливості їх використання 
в якості позапухлинних маркерів чутливості до протипухлинних препаратів» (2013-2015). 
Затверджена Постановою Бюро Відділення БФМБ НАН України, протокол № 6 від 05.07.12 р.; 

0112U004721 від 13.07.12 р.; Рішення експертної ради при НАН України від 11.07.12 р. 
протокол № 6,  

науковий керівник — академік НАН України В.Ф. Чехун 
 

11.50-12.00 Вступне слово Чехун Василь 
Федорович, 
зав. відділу, 

акад.НАН України  

12.00-12.15 «Особливості змін спектру металовмісних протеїнів у сироватці крові та 
пухлинних клітинах тварин з карциносаркомою Уокер-256 в динаміці 
розвитку резистентності до доксорубіцину та внаслідок його 
терапевтичної дії» 

Лозовська  Юлія 
Валеріївна,  
с.н.с.,к.б.н. 

12.15-12.30 «Роль металовмісних білків у метаболічних процесах при розвитку 
резистентності карциносаркоми Уокер-256 до доксорубіцину» 

Тодор Ігор  
Миколайович,  

с.н.с., к.б.н.: 

12.30-12.45 «Зв’язок рівня металовмісних білків з клініко-патологічними 
особливостями раку молочної залози та їх роль у детермінації 
чутливості пухлин до цитостатиків» 

Лук’янова Наталія 
Юріївна 

зав. лаб., д.б.н. 

  
2.2.5.374 «Дослідження впливу бета-дефенсина-2 людини на процес диференціювання 

пухлинних клітин людини» (2013-2015). 
Затверджена Постановою Бюро Відділення БФМБ НАН України, протокол № 6 від 05.07.12 р.; 

0112U004717 від 13.07.12 р.; Рішення експертної ради при НАН України від 11.07.12 р. 
протокол № 6, науковий керівник — д.б.н., проф. П.В. Погрібний 

 

12.45-13.00 «Дослідження впливу бета-дефенсина-2 на процес диференціювання 
пухлинних клітин людини» 

Солдаткіна Марія 
Олександрівна,  

с.н.с., к.б.н. 

 
ПЕРЕРВА до 14.00 

 

23.12.2015 р. (середа) 
Звітна конференція по результатам НДР, виконуються за відомчим замовленням і завершуються у 

2015 році. 
 

ІІ засідання (14.00-17.30) 
 

Час Назва НДР (вихідні дані) , назва доповіді  Доповідач 

  
2.2.5.371 «Протипухлинна фотодинамічна активність композитних фотосенсибілізаторів 

на основі плазмонно-резонансних наночасток» (2013-2015).  
Затверджена Постановою Бюро Відділення БФМБ НАН України, протокол № 6 від 05.07.12 р., 

0112U004714 від 13.07.12 р.; Рішення експертної ради при НАН України від 11.07.12 р. 
протокол № 6; 

науковий керівник - д.б.н., проф. М.Ф. Гамалія 
 



14.00-14.10 Вступне слово Гамалія Микола 
Федорович, 

зав лаб., д.б.н., проф. 

14.10-14.20 «Порівняльне дослідження фотодинамічної активності композитів 
хлорину е6, отриманих із застосуванням нанорозмірного золота та 
полімерів різного типу» 

Штонь Ірина 
Олександрівна,  

м.н.с. 

14.20-14.30 «Вивчення розподілу фотосенсибілізаторів, створених на основі 
плазмонно-резонансних наночастинок золота, у нормальних і пухлинній 
тканинах мишей» 

Прокопенко Ігор 
Вікторович,  
с.н.с., к.б.н. 

14.30-14.40 «Механізми підвищення фотодинамічної активності хлорину е6 при 
застосуванні його у формі композитів з плазмонно-резонансними 
наночастинками» 

Долинський Геннадій 
Анатолійович, 

с.н.с., к.б.н. 

14.40-14.50 «Потенціювання фотодинамічної дії нанокомпозитів хлорину е6 шляхом 
застосування полоксамерів». 

Шишко Євгенія 
Денисівна,  

с.н.с., к.б.н., с.н.с. 

14.50-15.00 «Протипухлинна ефективність фотодинамічної модифікації крові із 
застосуванням хлорину е6 та його нанокомпозиту» 

Завадська Тетяна 
Станіславівна,  

м.н.с. 

  
2.2.5.375 «Фундаментальні засади та розробка підходів до підвищення активності та 

диференційованого застосування протипухлинних вакцин при мінімальній залишковій 
пухлинній хворобі» (2013-2015). 

Затверджена Постановою Бюро Відділення БФМБ НАН України, протокол № 6 від 05.07.12 р.; 
0112U004718 від 13.07.12 р.; Рішення експертної ради при НАН України від 11.07.12 р. 

протокол № 6,  
науковий керівник — д.м.н., проф. Г.П. Потебня. 

 

15.00-15.10 «Підвищення ефективності аутовакцинотерапії шляхом застосування 
індуктора ендогенного інтерферону та ентеросорбенту» 

Лісовенко Галина 
Степанівна,  

с.н.с., к.б.н., с.н.с. 

15.10-15.20 «Дослідження впливу комбінованого застосування аміксину, 
ентеросорбенту та ксеногенної вакцини на головні ефектори 
протипухлинного імунітету мишей з модельними пухлинами» 

Федосова Наталія 
Іванівна,  
н.с., к.б.н.  

15.20-15.30 «Дослідження впливу комбінованого застосування аміксину, 
ентеросорбенту та ксеногенної вакцини на рівень деяких про- та 
протизапальних цитокінів мишей з модельними пухлинами» 

Караман Ольга 
Михайлівна,  
с.н.с., к.б.н. 

15.30-15.45 «Експериментальне обґрунтування можливості застосування 
ксеногенної вакцини в комбінації з аміксином та ентеросорбентом у 
тварин з модельним пухлинним процесом під час хіміотерапевтичного 
лікування» 

Діденко Геннадій 
Васильович,  
зав.лаб., к.б.н. 

  

2.2.5.373 «Дослідження NO-опосередкованих реакцій в реалізації дії екзогенного оксиду 
азоту та іонізуючого випромінювання при рості та метастазуванні пухлин» (2013-2015). 

Затверджена Постановою Бюро Відділення БФМБ НАН України, протокол № 6 від 05.07.12 р.; 
0112U004716 від 13.07.12 р.; Рішення експертної ради при НАН України від 11.07.12 р. 

протокол № 6,  
науковий керівник — к.б.н., с.н.с. В.М. Михайленко 

 

15.45-15.50 Вступне слово  Михайленко Віктор 
Михайлович,  

зав. відділу, к.б.н., с.н.с. 

15.50-16.00 «Вплив екзогенних оксидів азоту та іонізуючого випромінювання на 
особливості росту і метастазування карциноми легені Льюїс та 
інтенсивність NO-опосередкованих вільнорадикальних процесів в 
клітинах і тканинах експериментальних тварин»  

Главін Олексій 
Анатолійлвич, 

 с.н.с., к.б.н., с.н.с. 

16.00-16.10 «Інтенсивність генерації О2
- перитонеальними макрофагами, 

гепатоцитами та клітинами кісткового мозку мишей з КЛЛ за дії 
екзогенних оксидів азоту та іонізуючого випромінювання» 

Дружина Микола 
Олександрович, 
пров.н.с., д.б.н. 

16.10-16.20 «Влив екзогенних оксидів азоту і іонізуючого випромінювання на 
процеси пероксидного окислення ліпідів, активність ферментів 
антиоксидного захисту та про-антиоксидантне співвідношення в 
організмі мишей з КЛЛ»  

Маковецька Людмила 
Ігорівна,  

с.н.с., к.б.н. 



16.20-16.30 «Пригнічення активності системи репарації і накопичення пошкоджень 
ДНК в лімфоцитах периферичної крові мишей з КЛЛ за дії екзогенних 
оксидів азоту та іонізуючого випромінювання» 

Музальов Іван  
Іванович, 

м.н.с., к.б.н. 

16.30-16.40 «Цитогенетичні ефекти оксиду азоту та іонізуючого випромінювання в 
немалігнізованих клітинах онкологічних хворих за умов комутагенної 
модифікації» 

Пилипчук Олена 
Петрівна, 
пров. інж. 

  
2.2.5.376 «Вивчення молекулярних механізмів рецепції та мутагенної дії 
низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надвисокочастотного 
діапазону» (2013-2015). 
Затверджена Постановою Бюро Відділення БФМБ НАН України, протокол № 6 від 05.07.12 р.; 

0112U004719 від 13.07.12 р.; Рішення експертної ради при НАН України від 11.07.12 р. 
протокол № 6, науковий керівник — д.м.н., проф. Є.П. Сидорик 

 

16.40-16.55 «Вивчення молекулярних механізмів рецепції та мутагенної дії низькоінтенсивного 
електромагнітного випромінювання надвисокочастотного  діапазону» 

Бурлака Анатолій 
Павлович, 

пров. н.с., д.б.н., с.н.с..  

16.55-17.05 «Окисні модифікації ДНК в клітинах ембріонів та щурів за умов впливу 
низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання 
надвисокочастотного  діапазону» 

Вовк Анастасія 
Вікторівна, 
пров. інж. 

17.05  
Затвердження результатів звітної сесії 
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