
   До уваги членів Вченої ради  та науковців 

ДУ «Інститут громадського здоров’я  ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»!  

 

26 та 27  січня   2015 р. о 10
00

 годині відбудеться  

засідання Вченої ради Інституту  
 

Порядок денний 

 

 

1. Приймання звітів науково-дослідних робіт, що виконувались в 

ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН 

України» упродовж 2015 р.  

 Доповідачі – керівники або відповідальні виконавці НДР  /згідно 

додатку 1/.    Регламент для доповідей : для перехідних тем – 15 хв., 

                                                           для  тем, що завершилися в 2015 р.  – 20 хв.  

       

     2. Затвердження  звіту про наукову і науково-організаційну 

діяльність Інституту  в 2015 р.  

          Доповідач – член-кор. НАМНУ Полька Н.С. Регламент – 15 хв. 

 

 

  3. Розгляд та затвердження плану роботи Вченої ради на 2016 рік.  

           Доповідач –  к.мед.н. Горваль А.К.   Регламент – 10 хв. 

 

 

4. Про виконання плану підготовки наукових кадрів в 2015 р.   
        Доповідач –  к.мед.н. Горваль А.К.   Регламент – 10 хв. 

 

 

 5. Поточні справи. 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради Інституту 

академік НАМН України                                                              А.М. Сердюк 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                      Додаток 1. 

ПЕРЕЛІК ДОПОВІДЕЙ ПО ВИКОНАННЮ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ В  2015 РОЦІ. 

 

26 січня 2016 р. /перше засідання ВР/ 

№ 

з/п 

№ 

державної 

реєстрації 

Назва наукової роботи Термін 

виконання 

Керівник роботи  

та структурний підрозділ 

Доповідач 
/керівник або відпові-

дальний виконавець/ 

Фундаментальні наукові дослідження 

1. 0113U002338 
АМН.Ф. 
09.13 

Дослідження закономірностей розпо-

ділу радіовуглецю в об’єктах довкілля 

з метою його використання як еколо-

гічного маркера. 

2013-2015 Сердюк А.М., Бузинний М.Г.  
Лабораторія  радіаційного 

моніторингу 

Бузинний 

Михайло 

Георгієвич 

2. 0115U000653 
АМН.Ф. 
06.15 

Наукове обґрунтування принципів 

динамічного спостереження за форму-

ванням здоров’я дитячого населення з 

використанням інформаційних 

технологій 

 

2015-2017 Бердник О В. – Лаб.попул.здор. 

Антомонов М. Ю. - Відділ 

медичної інформатики 
 Савіна Р.В.- Від. перспект. пла-

нування та корд. наук. дослід. 
ГульчійО.П.- Лаб. менеджменту 

в охороні здоров’я 

Бердник 

Ольга 

Володимирівна 

Прикладні наукові дослідження 

3. 0113U002340 
АМН. 26.13 

Наукове обґрунтування безпечних 

рівнів нафтопродуктів у ґрунтах 

населених місць 

2013-2015 Станкевич В.В. 
Лаб. гігієни грунту та відходів 

Коваль  Наталія 

Михайлівна 

4. 0113U002339 
АМН.27.13 

Радіаційно-гігієнічна оцінка залишків 

видобутку та переробки корисних 

копалин з високим вмістом природних 

радіонуклідів  

2013-2015 Павленко Т.О.-Лаб. природних 

джерел випромінювання 

Шабуніна Н.Д.-Лаб. Радіацій-

но-гігієнічних регламентів 

Павленко  

Тетяна 

Олександрівна 

5. 0113 U002343 
АМН.28.13 

Наукове обґрунтування удосконалення 

системи проведення дезінфекційних 

заходів у дитячих закладах в сучасних 

умовах 

2013-2015 Таран В.В. 
Лабораторія дезінфектології та 

медичної ентомології 

Таран  

Валентина 

Василівна 



6. 0113U002341 
АМН.30.13 

Розробка та удосконалення методів 

ідентифікації та кількісного визначен-

ня основних компонентів дієтичних 

добавок  

 

2013-2015 Останіна Н.В. -Лабораторія з 

контролю якості продукції  
Корзун В.Н.-Лаб. гігієни спеціа-

льних продуктів та епідеміології 

харчування 

Кузнєцова 

Олена  

Михайлівна 

 

7. 0113U002342 
АМН.29.13 

Гігієнічна оцінка побутових фільтрів 

та колективних систем нового поколі-

ння, що пропонуються для доочистки 

питної води, та обґрунтування їх вибо-

ру і використання для різних регіонів 

країни  

2013-2015 Прокопов В.О.  
Лабораторія гігієни водо поста-

чання та охорони водоймищ 

 

Липовецька  

Олена  

Борисівна 

8. 0114 U001369 
АМН.03.14 

Гігієнічна оцінка токсичних галогено-

цтових кислот, що утворюються при 

хлоруванні питної води, та ризики для 

здоров’я населення 

2014-2016 Прокопов В.О. 
Лабораторія гігієни 

водопостачання та охорони 

водоймищ 

Труш 

 Єлізавета 

Анатоліївна 

9. 0114 U001368 
АМН.02.14 

Гігієнічні підходи до оцінки планува-

льних рішень міст з різною містоутво-

рюючою базою за станом забруднення 

навколишнього середовища та ризи-

ком для здоров’я населення 

2014-2016 Махнюк В.М.-Лаб. гігієни пла-

нування      населених місць 

Антомонов М.Ю.-Відділ 

медичної інформатики 

Черниченко І.О. –Лаб. гігієни 

канцерогенних факторів 

Махнюк 

Валентина 

Михайлівна 

10. 

 

0114 U001372 
АМН.04.14 
 

Гігієнічне обгрунтування гранично 

допустимого навчального навантажен-

ня учнів у загальноосвітніх навчаль-

них закладах    

2014-2016 Гозак С.В. 

Лабораторія гігієни 

навчальної діяльності дітей  

 

Гозак 

Світлана 

вікторівна 

27 січня 2016 р. /друге засідання ВР/ 

11. 0114 U001370 
АМН.05.14 

Наукове обґрунтування безпечного 

застосування засобів на основі 

наносрібла та органічних сполук 

селену і германію, отриманих за 

аквананотехнологією 

2014-2016 Бабій В.Ф. 
Лаб. гігієнічної безпеки нанома-

теріалів  

Гуліч М.П. 
Лабораторія гігієни харчування 

Сурмашева О.В. 
Лаб. санітарної мікробіології 

 

Бабій Віталій 

Филимонович 

 

Харченко 

Ольга 

Олегівна 



12. 0114 U001371 
АМН.01.14 

Наукове обґрунтування методичних 

підходів та принципів визначення 

внеску канцерогенних речовин повіт-

ряного середовища у формуванні 

онкологічної захворюваності 

2014-2016 ЧерниченкоІ.О. 
Лабораторія гігієни 

канцерогенних факторів 

Черниченко 

Ігор  

Олексійович 

13. 0115U000652 
АМН. 08.15 

Наукове обґрунтування критеріальної 

значущості прискорених методів 

оцінки  безпеки для здоров’я дитячих 

виробів 

2015-2017 Платонова А.Г. –Лабораторія 

гігієнічного забезпечення умов 

життєдіяльності дітей  
Бабій В.Ф. -Лабораторія гігіє-

нічної безпеки наноматеріалів  

Платонова 

Аліна 

Георгіївна 

14. 0115U000649 
АМН. 07.15 

Обґрунтування принципів і критеріїв 

гігієнічної оцінки засобів нормалізації 

внутрішнього середовища житлових 

приміщень 

2015-2017 Акіменко В.Я. 
Лабораторія гігієни шуму та 

житлових і громадських споруд 

Сурмашева О.В. 
Лаб. санітарної мікробіології 

Яригін 

Андрій 

Веніамінович 

15 0115U000650 
АМН. 09.15 

Гігієнічна оцінка поєднаної дії магніт-

ного поля промислової частоти (50 Гц) 

та канцерогенних речовин 

(нітрозамінів) 

2015-2017 Думанський Ю.Д.-Лаб.  гігієни 

електромаг. випромінювань. 

Черниченко І.О.- Лаб. гігієни 

канцерогенних факторів 
Винарська О.І.-Лаб. алергено-

небезпечних факторів. 

Томашевська Л.А.-Лаб. токсик.  

Думанський 

Юрій  

Данилович 

16 0115U000651 
АМН. 10.15 

Вивчити мікроелементне забезпечення 

та розповсюдженість патологічних 

станів різної етіології у дітей – мешка-

нців радіоакти вно забруднених тери-

торій 

2015-2017 Корзун В.Н.  
Лабораторія гігієни спеціальних 

продуктів та епідеміології 

харчування 

Петренко 

Олена 

Дмитрівна 

17 0115U000655 
АМН. 11.15 

Епідеміологічна характеристика 

основних нозологій, зареєстрованих в 

системі генетичного моніторингу 

2015-2017 Тимченко О.І. 
Лабораторія  генетичної 

епідеміології 

Омельченко 

Еліна 

Михайлівна 



18 0115U000654 
АМН. 12.15 

Дослідити залежність між фізико-хімі-

чними та санітарно-гігієнічними пара-

метрами домінантних одорантів для 

препаратів побутового призначення і 

косметично-парфумерних засобів   та 

розробити методи їх санітарно-хіміч-

ного контролю в повітрі населених 

місць 

2015-2017 Голіченков О.М.  
Лабораторія гігієни нових 

хімічних матеріалів, препаратів та 

біомоніторингу 

 

 

Ляшенко 

Василій 

Іванович 

19 0115U0006

48 

АМН. 

13.15 

Вдосконалення наукових підходів до 

гігієнічної оцінки діяльності 

теплоенергетичних об'єктів 

2015-2017 Сердюк А.М. 
Лаб. гігієнічного супроводу нац. 

проекту «Інтермадікал-екосіті» 

Турос О.І. 
Лаб. гіг. повітря та оцінок ризику 

Станкевич В.В. 
Лаб. гігієни грунту та відходів 

Черниченко І.О.  
Лаб. гігієни канцер. факторів 

Бабій В.Ф. 
Лаб. гіг. безпеки наноматеріалів  

Бузинний М.Г.  
Лаб.  радіаційного моніторингу 

Коблянська А.В. 
Відділ супроводу державних 

програм та міжнародних зв’язків 

Турос 

Олена 

Ігорівна 

 



 


