
 

 
 
 

Науково-практична школа 
ОБ'ЄДНАНІ МЕТОЮ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОНКОЛОГІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ 
 

21-22 травня 2015 року  •  10.00 – 13.00 

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького 
НАН України, м. Київ, вул. Васильківська, 45 

 

У рамках Днів науки запрошуємо молодих вчених та студентів прийняти участь у науково-
практичній школі, присвяченій питанням виникнення та розвитку пухлин, діагностиці та 
лікуванню хворих на рак, а також висвітленню новітніх експериментальної онкології. 
Науково-практична школа працюватиме у режимі пленарних лекцій, круглих столів та 
майстер-класів. 

 

Для участі у круглому столі необхідно надіслати заявку (прізвище, ім’я, місце 
роботи/навчання, назва доповіді) з темою «круглий стіл»  на e-mail:   iepor_rmv@ukr.net 
не пізніше 19 травня.  
Ілюстративний матеріал доповіді має бути представлений у вигляді презентації у 
PowerPoint або на листах формату А4 та роздрукований у 10 екземплярах. Тривалість 
доповіді: 5-7 хв. 
Учасникам круглого столу будуть видані сертифікати. 

 

Для реєстрації на майстер-класи потрібно надіслати листа з темою «майстер-клас» на  
e-mail: iepor_rmv@ukr.net, де вказати прізвище, ім’я, місце роботи/навчання та назву 
майстер-класу.  Заявки приймаються до 19 травня. 
Кількість місць обмежена! 

Організатори: Інститут експериментальної патології, онкології і 
радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Рада молодих учених ІЕПОР. 

   



 

ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ШКОЛИ 

Четвер, 21 травня 

Пленарні лекції 

10.00-

10.30 

"Класифікація і діагностика пухлин лімфоїдної тканини" 

д.мед.н., проф. Глузман Д.Ф. 

10.30-

11.00 

"Чи є світло в кінці онкологічного тунелю?" 

д.б.н., проф. Гамалія М.Ф. 

Круглий стіл 

11.00-
12.00 

"Трансляційна медицина. Новітні підходи експериментальної онкології для 
діагностики і лікування хворих на рак". Частина I. 
 

Головуючі –  д.мед.н., проф. Глузман Д.Ф.,  
                      д.б.н., проф. Гамалія М.Ф. 
 

Майстер-класи 

12.00-
13.00 

Полімеразна ланцюгова реакція у реальному часі. 

Цитогенетичний метод (метод хромосомного аналізу). 

 

П’ятниця, 22 травня 

Пленарні лекції 

10.00-
10.30 

"Сигнальні системи клітин в пухлинах" 
член-кореспондент НАН України, д.б.н., проф. Сидоренко С.П. 

10.30-
11.00 

"Клітина і рак: від теорії до терапії" 
д.ф.-м.н., проф. Соляник Г.І. 

Круглий стіл 

11.00-
12.00 

"Трансляційна медицина. Новітні підходи експериментальної онкології для 
діагностики і лікування хворих на рак" . Частина II. 
 

Головуючі – член-кореспондент НАН України, д.б.н., проф. Сидоренко С.П., 
                     д.ф.-м.н., проф. Соляник Г.І. 

Майстер-класи 

12.00-
13.00 

Метод ДНК-комет. 

Імуногістохімічні методи дослідження. 

 


