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Організатор: ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» 

 

 

ПРОГРАМА* 

 

 

Досягнення ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» в період особливої 

епідеміологічної ситуації в Україні 

Кутасевич Я.Ф., д.м.н., проф., директор ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН 

України», Заслужений лікар України, Кондакова Г.К., к.біол.н., зам. директора з наукової роботи 

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», Намли І.Є., м.н.с. відділу науково-

аналітичної роботи в дерматології та венерології ДУ «Інститут дерматології та венерології 

НАМН України» (Харків) 

Коморбідні стани в дерматології  

Літус О.І., д.м.н., проф., завідувач кафедри кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної і 

лабораторної імунології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, 

Заслужений лікар України, експерт МОЗ України (Київ) 

Перегляд діагностичних критеріїв атопічного дерматиту 

Калюжна Л.Д., д.м.н., проф. кафедри дерматовенерології,  алергології, клінічної та лабораторної 

імунології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Заслужений 

діяч науки і техніки (Київ) 

Чутлива шкіра: сучасні аспекти менеджменту  

Возіанова С.В., д.м.н., проф. кафедри дерматовенерології,  алергології, клінічної та лабораторної 

імунології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, (Київ) 

Сучасний погляд на проблему інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед ув’язнених 

Мавров Г.І., проф., д.м.н., завідувач сектором вивчення впливу епідемії ВІЛ / СНІДу на проблему 

ІПСШ  ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», завідувач кафедри 

дерматовенерології і ВІЛ/СНІДу Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, 

Курушин Д.Д., ДУ «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України», 

філія у Харківській та Луганській областях, Осінська Т.В., к.м.н., ст.н.с. сектору вивчення впливу 

епідемії ВІЛ/СНІДу на проблему інфекцій, що передаються статевим шляхом ДУ «Інститут 

дерматології та венерології НАМН України», Щербакова Ю.В., д.м.н., вчений секретар ДУ 

«Інститут дерматології та венерології НАМН України», Калашникова І.В., лікар невропатолог ДУ 

«Інститут дерматології та венерології НАМН України», (Харків) 

Прогнозування перебігу псоріазу у дітей з урахуванням генетичних особливостей 
Святенко Т.В., професор, д.м.н., Віце-Президент Української асоціації лікарів дерматовенерологів 

та косметологів, експерт НСЗУ за фахом «Дерматовенерологія. Дитяча дерматовенерологія 

(Дніпро), Мурзіна Е.О., к.м.н., доцент, докторант кафедри дерматовенерології, алергології, 

клінічної та лабораторної імунології Національного університету охорони здоров’я України імені П. 



Л. Шупика (Київ) 

Особливості перебігу хронічних дерматозів обличчя у дітей та підлітків 

Бардова К.О., к.м.н., доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної 

імунології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (Київ) 

Токсичні медикаментозні реакції шкіри  

Петренко А.В., к.м.н., асистент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та 

лабораторної імунології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 

(Київ) 

Превенція сифілісу, в тому числі вродженого, в сучасних умовах в Україні 

Волкославська В.М., д.м.н., завідувач відділу науково-аналітичної роботи в дерматології та 

венерології ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», (Харків),Унучко С.В., 

к.м.н., науковий співробітник відділу ІПСШ ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН 

України», (Харків), Губенко Т.В., к.м.н., завідувач відділу венерології  ДУ «Інститут дерматології 

та венерології НАМН України», (Харків), Гаврилюк О.А., к.м.н., мол.н.с. відділу науково-аналітичної 

роботи в дерматології та венерології ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», 

асистент кафедри дерматології, венерології та медичної косметології Харківського національного 

медичного університету, (Харків), Кутова В.В., к.м.н., завідувач лабораторії серології ДУ 

«Інститут дерматології та венерології НАМН України», (Харків), Білоконь О.М. мол.н.с. 

лабораторії серології ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», (Харків), 

Кулешов І.В., головний лікар КП «Криворізький шкірно-венерологічний диспансер» 

Дніпропетровської обласної ради (Кривий ріг) 

Мікробіологічне обґрунтування діагностики алергодерматозів, обтяжених стафілококовою 

інфекцією 

Джораєва С.К., д.м.н., завідувач лабораторно експериментальним відділом ДУ «Інститут 

дерматології та венерології НАМН України», Гончаренко В.В., науковий співробітник лабораторії 

мікробіології ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», Щоголєва О.В., 

молодший науковий співробітник лабораторії мікробіології ДУ «Інститут дерматології та 

венерології НАМН України», (Харків) 

Стан товстого кишечника і шкіра людини 

Волкославська В.М., д.м.н., завідувач відділу науково-аналітичної роботи в дерматології та 

венерології ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», Царьов А. В., лікар хірург 

вищої категорії Медичного центру «Єввіва» 

Складності діагностики та лікування споротріхозу шкіри  

Гречанська Л.В., к.м.н., доцент кафедри військової загальної практики - сімейної медицини 

Української військово-медичної академії, (Київ) 

Психоемоційні розлади у хворих з кортикоїдзалежною формою акантолітичного пемфігусу  

Абдалла Алія Е.С.Е.С., аспірант ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», 

(Харків) 

Порівняльне вивчення мікробіоценозу шкіри та верхніх дихальних шляхів хворих на хронічні 

дерматози  

Олійник О.І., аспірант, лікар відділення дерматології, інфекційних та паразитарних захворювань 

шкіри ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», Джораєва С.К., д.м.н., завідувач 

лабораторно експериментальним відділом ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН 

України», (Харків) 
 

 

 

Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі! 

*В програмі можливі зміни та доповнення 


