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«Сучасні досягнення судово-медичної науки та практики»



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова
Іиасі.ксвич Ігор Богданович — начальник Івано-Франківського 
обласного бюро судово-медичної експертизи, асистент кафедри 
иаіоморфології та судової медицини ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет».

Співголови
Кондратенко Віталій Львович - начальник Державної Установи 
«Головне бюро судово-медичної експертизи» Міністерства охорони 
здоров’я України.
ВоИченко Валерій Володимирович - голова Асоціації судових 
медиків України, начальник КЗ «Дніпропетровське обласне бюро 
судово-медичної експертизи» ДОР, заслужений лікар України, 
к.мед.н., доцент.

Заступник голови 
Мішалов Володимир Дем’янович -  завідувач кафедри судової 
медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, 
професор, заступник голови Асоціації судових медиків України.

Члени організаційного комітету 
Горичок Ігор Богданович -  заступник начальника з експертної 
роботи Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної 
експертизи.
Кметюк Оксана Теодорівна -  завідувач судово-імунологічного 
відділення Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної 
експертизи.
Волінчук Олена Олександрівна -  експерт-токсиколог судовий 
Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи. 
Мазиннк Марко Ігорович -  лікар судово-медичний експерт Івано- 
Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Кузик Леся Олегівна - завідувач медико-криміналістичного
відділення Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної 
експертизи.

Осадца Леся Богданівна - завідувач судово-токсикологічного
відділення Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної 
експертизи.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
ЩОДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО КОНФЕРЕНЦІЇ

26 вересня 2018 року
14:00 -  заїзд та поселення учасників конференції в приміщенні бази 
відпочинку «Карпати».

14:00 -  22:00 - реєстрація учасників конференції в холі бази 
відпочинку «Карпати».

27 вересня 2018 року
09.00-10.00 - реєстрація учасників конференції в холі бази відпочинку 
«Карпати».

10:00-10:20 — початок роботи конференції. Урочисте відкриття
конференції, вітальні слова голови та співголів оргкомітету 
конференції, почесних гостей.

10:20 -  11:30 -  перше пленарне засідання. Доповіді учасників 
конференції, обговорення доповідей.
11:30 — 12:15 — перерва на каву-брейк.

11:30 -  загальна фотографія гостей та учасників конференції на 
території бази відпочинку «Карпати».
12:15 -  14:00 - продовження першого пленарного засідання.
14:00 -  15:00 -  перерва на обід.
15:00 - 17:00 - продовження першого пленарного засідання.
19:00 -  дружня вечеря в ресторані бази відпочинку «Карпати» (3-й 
поверх).

28 вересня 2018 року
08:30 -  11:00 -  друге пленарне засідання. Доповіді учасників 
конференції, обговорення доповідей, початок роботи секцій.
11:00 — 11:40 — перерва на каву-брейк.



11:40 - 13:00 - продовження другого пленарного засідання та роботи 

секцій.
13:00 -  14:00 -  перерва на обід.
14:00 -  підведення підсумків та закриття конференції. Від’їзд 
учасників конференції.
І Іримітка: до відома учасників конференції -  звільнення номерів бази 
відпочинку «Карпати» відбувається до 12:00 год. в день закінчення 
роботи конференції (для подальшого зберігання речей на базі 
відпочинку надається камера схову).

27 вересня 2018 року 
Урочисте відкриття конференції.

Вступне слово голови оргкомітету конференції, начальника Івано- 
Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи, 
асистента кафедри патоморфології та судової медицини Івано- 
Франківського національного медичного університету - Іваськевича 

Ігоря Богдановича.
Вітальні слова:
- представника Міністерства охорони здоров’я України;

- директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації - Стовбана Миколи Петровича;

- прокурора Івано-Франківської області, державного радника юстиції 
З класу Стратюка Олександра Миколайовича;

- начальника Головного Управління Національної поліції в Івано- 
Франківській області, полковника поліції - Голубоша Володимира 
Валентиновича;

- начальника Державної Установи «Головне бюро судово-медичної 
експертизи» МОЗ України - Кондратенка Віталія Львовича;

- голови Асоціації судових медиків України, начальника КЗ 
«Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» ДОР,

заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук, доцента - 
Войченка Валерія Володимировича;

-  завідувача кафедри судової медицини Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, заступника 
голови Асоціації судових медиків України, доктора медичних наук, 
професора - Мішалова Володимира Дем’яновича;

-  начальника КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» ДОЗ 
Чернівецької ОДА, завідувача кафедри судової медицини та 
медичного правознавства ВДНЗ України «Буковинський державний 
медичний університет», заслужений лікар України, доктор медичних 
наук, профессор - Бачинського Віктора Теодосовича.

27 вересня 2018 року

Перше пленарне засідання. Доповіді учасників конференції
10:20.-10:40
Кондратенко Віталій Львович -  начальник Державної установи 
«Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України»
«Аналіз річних звітів СМЕ України за 2017р. та перспективні 
організаційні засади судово-медичної служби України».
10:40-10:50
Варфоломеев Євгеній Анатолійович -  завідувач судово-медичного 
відділу Державної установи «Головне бюро судово-медичної 
експертизи МОЗ України»
«Аналіз повторних судово-медичних експертиз за матеріалами 
Державної установи «Головне бюро судово-медичної експертизи 
МОЗ України».
10:50-11:10

Личман Тамара Василівна - заступник начальника Державної 
установи «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» 
Петрошак Олександр Юрійович -  доцент кафедри судової 
медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук.



«Недоліки первинних та комісійних судово-медичних експертиз, 
що виявлені в Державній установі «Головне бюро судово- 
медичної експертизи МОЗ України» за 2017р.»
1 1 : 1 0 - 1 1 : 2 0

ІУІазна Наталія Олександрівна -  завідувачка відділу з розгляду 
скарг і звернень громадян і установ Державної установи «Головне 
бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я

України»
«Аналіз звернень які надходять до Державної установи «Головне 
бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я 
України» за 2017р.»
11:20-11:30
Дубровська Ольга Миколаївна -  завідувачка організаційно - 
методичного відділу Державної установи «Головне бюро судово- 
медичної експертизи МОЗ України»
«Аналіз змін кадрового складу та експертного навантаження в 
обласних бюро судово-медичної експертизи (за даними звітів 

2016-2017р.)»

12:15-12:30
Дручініна Інна Миколаївна — завідувачка судово-медичної 
лабораторії Державної установи «Головне бюро судово-медичної 
експертизи МОЗ України»
«Організація роботи судово-медичної лабораторії в обласних 
бюро судово-медичної експертизи України»

12:30-13:15
Семехіна Олена Ю ріївна -  провідний фахівець відділу сертифікації, 
аудитор з сертифікації системи управління якістю згідно стандартів 
ISO серії 9001 та 14001
Ареф'єва Маргарита Миколаївна -  технічний експерт з ДСТУ ISO 
/ ІЕС 17025 органу з оцінки відповідності ДП 
«Кривбасстандартметрологія»

б

«Засади забезпечення якості досліджень в лабораторіях бюро 
судово-медичної експертизи згідно стандартів 180 (ДСТУ 180 
9001:2015, ДСТУ ІБО/ ІЕС 17025»

13:15-13:45

Черняк Вікторія Валеріївна — завідувачка відділу судово-медичної 
експертизи речових доказів (судово-медичної лабораторії) КЗ 
«Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» ДОР 
«Організація роботи відділу судово-медичної експертизи речових 
доказів (судово-медичної лабораторії) з системою управління 
якістю лабораторних досліджень».

13:45-14:00

Мішалов Володимир Дем’янович -  завідувач кафедри судової 
медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, заступник голови Асоціації 
судових медиків України, доктор медичних наук, професор 
Презентація підручника «Судова-медицина»
15:00-15:15

Дем’янчук Алла Петрівна -  завідувачка відділення судово-медичної 
імунології Державної установи «Головне бюро судово-медичної 
експертизи Міністерства охорони здоров’я України»
«Аналіз роботи відділень судово-медичної імунології бюро судово- 
медичної експертизи України за 2017р.»

15:15-15:30

Ліщинська Анжела Адольфівна - завідувачка відділення судово- 
медичної гістології Державної установи «Головне бюро судово- 
медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України»
«Оцінка якості проведення експертиз та досліджень у відділеннях 
судово-медичної гістології обласних бюро та актуальність забору 
біологічних об’єктів для гістологічного дослідження за 
результатами річних звітів та повторних комісійних експертиз у 
ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України»

15:30- 15:45
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Марченко Наталія Костянтинівна -  завідувачка відділення судово- 
медичної криміналістики Державної установи «Головне бюро судово- 
медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України» 
«Аналіз роботи відділень судово-медичної криміналістики бюро 
судово-медичної експертизи України за 2017р.»

15:45-16:00
Кахановський Фелікс Миколайович -  завідувач відділення судово- 
медичної токсикології Державної установи «Головне бюро судово- 
медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України» 
«Проведення судово-токсикологічних досліджень в судово- 
медичній експертизі трупа»
16:00-16:15
Сьоміна Олена Анатоліївна -  завідувачка відділення судово- 
медичної цитології Державної установи «Головне бюро судово- 
медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України» 
«Аналіз роботи відділень судово-медичної цитології бюро судово- 
медичної експертизи України за 2017р.»
16:15-16:45
Бачинський Віктор Теодосович — начальник КМУ «Обласне бюро 
судово-медичної експертизи» ДОЗ Чернівецької ОДА, завідувач 
кафедри судової медицини та медичного правознавства ВДНЗ 
України «Буковинський державний медичний університет», 
заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор 
«Шляхи вирішення деяких проблемних питань в організації 
роботи судово-медичної служби в регіонах»
16:45-17:00

Бачинський Віктор Теодосович — начальник КМУ «Обласне бюро 
судово-медичної експертизи» ДОЗ Чернівецької ОДА, завідувач 
кафедри судової медицини та медичного правознавства ВДНЗ 
України «Буковинський державний медичний університет», 
заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор 
Ванчуляк Олег Ярославович -  лікар судово-медичний експерт 
КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» ДОЗ Чернівецької
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ОДА, доцент кафедри судової медицини та медичного правознавства 
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 
доктор медичних наук
«Організаційно-методичні засади роботи судово-медичної служби 
Швейцарії (особливості використання новітніх методик)»

17:00-17:15
Кривда Григорій Федорович -  начальник Одеського обласного 
бюро судово-медичної експертизи, завідувач кафедри судової 
медицини Одеського національного медичного університету, доктор 
медичних наук, професор
«Сучасний стан судово-медичної служби України, який вимагає її 
негайної реорганізації та вдосконалення».

28 вересня 2018 року 
Друге пленарне засідання. Доповіді учасників конференції 

СЕКЦІЯ №1
Голова: Кондратенко Віталій Львович -  начальник Державної 
установи «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України». 
Співголова: Войченко Валерій Володимирович -  голова Асоціації 
судових медиків України, начальник КЗ «Дніпропетровське обласне 
бюро судово-медичної експертизи» ДОР, заслужений лікар України, 
кандидат медичних наук, доцент.
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Співголова: Іваськевич Ігор Богданович -  начальник Івано- 
Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи, асистент 
кафедри патоморфології та судової медицини Івано-Франківського 
національного медичного університету.

Усні доповіді
08:30-09:00

Кондратенко Віталій Львович -  начальник Державної установи 
«Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України»
«Актуальні питання реорганізації судово-медичної служби 
України»
09:00-09:30

Maria Dolores Morcillo Mendez — судово-медичний експерт, 
регіональний судово-медичний координатор Міжнародного Комітету 
Червоного Хреста в Україні
«Роль судово-експертної служби в процесі розшуку та 
ідентифікації відповідно до Закону України про правовий статус 
осіб зниклих безвісти»
09:30-10:00

Войчснко Валерій Володимирович - голова Асоціації судових 
медиків України, начальник КЗ «Дніпропетровське обласне бюро 
судово-медичної експертизи» ДОР, заслужений лікар України, 
кандидат медичних наук, доцент
«Звіт про роботу Асоціації судових медиків України за 2018 рік та 
перспективний план роботи АСМУ на 2019 рік».
10:00-16:00

Іваськевич Ігор Богданович -  начальник Івано-Франківського 
обласного бюро судово-медичної експертизи, асистент кафедри 
патоморфології та судової медицини Івано-Франківського 
національного медичного університету
Знайомство з роботою Надвірнянського міжрайонного відділення 
Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної 
експертизи.

СЕКЦІЯ №2

10

Голова: Дручініна Інна Миколаївна -  завідувачка судово-медичної 
лабораторії Державної установи «Головне бюро судово-медичної 
експертизи МОЗ України»
Співголова: Ліщинська Анжела Адольфівна - завідувачка
відділення судово-медичної гістології Державної установи «Головне 
бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я

України»
Усні доповіді

09:00-09:20
Ліщинська Анжела Адольфівна - завідувачка відділення судово- 
медичної гістології Державної установи «Головне бюро судово- 
медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України»

«Аналіз проведення експертиз та досліджень у відділеннях 
судово-медичної гістології обласних бюро судово-медичної 
експертизи за 2017 рік»

09:20-09:40
Москаленко Іван Сергійович -  завідувач відділення судово- 
медичної гістології КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово- 
медичної експертизи» ДОР
«Оптимізація роботи відділення судово-медичної гістології за 
версією ДСТУ ISO 9001:2015»
09:00-10:00
Гладких Дмитро Борисович -  доцент кафедри судово-медичної 
експертизи Харківської медичної академії післядипломної освіти, 
кандидат медичних наук

«Компетенції лікаря судово-медичного експерта-гістолога щодо 
визначення прижиттєвості ушкоджень»

10 :00 - 10:20
Сулоєв Костянтин Миколайович -  доцент кафедри патологічної 
анатомії і судової медицини ДЗ «Дніпропетровська державна медична 
академія», кандидат медичних наук
«Патоморфологія переохолодження організму та смерті від 

переохолодження»
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10:20-10:40

Чуйко Олена Володимирівна -  завідувачка відділення судово- 
медичної гістології Житомирського обласного бюро судово- 
медичної експертизи

«Досвід дослідження діатомового планктону у відділенні судово- 
медичної гістології Житомирського обласного бюро судово- 
медичної експертизи»

10:40-11:00

Лудані Петро Йосипович - завідувач дитячою лабораторією 
Львівського обласного патологоанатомічного бюро, член експертної 
групи Департаменту 03  ЛОДА «Патологічна анатомія, судово- 
медична експертиза, патологічна анатомія дитяча».
«Синдром раптової смерті дітей грудного віку: морфологічні 
аспекти»
11:40-12:00

Дядик Олена Олександрівна - завідувач кафедри патологічної та 
голографічної анатомії Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, доктор медичних наук, 
професор,

Гуденко Світлана Олександрівна, кандидат медичних наук, доцент 
кафедри патологічної та топографічної анатомії Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика,
Заріцька В. І. - кандидат медичних наук, доцент кафедри 
патологічної та топографічної анатомії Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика 
Доповідач Руденко Світлана Олександрівна
«Патоморфологічні особливості посліду в нормі та при 
внутрішньоутробному інфікуванні»
12 :0 0 - 12:20

Капля Олександр Іванович -  завідувач відділення судово-медичної 
гістології Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи 
«Випадок з практики: значення додаткових забарвлень
досліджуваних тканин у гістологічній практиці»
12:00-12:40
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Кривда Руслан Григорович -  завідувач відділу судово-медичних 
молекулярно-генетичних експертиз КУ «Одеське обласне бюро 
судово-медичної експертизи»
Ланцман Ірина Володимирівна — асистент кафедри судової 
медицини Одеського національного медичного університету 
«Можливості використання біологічних тканин фіксованих у 
формаліні в якості біологічних об’єктів (зразків) для проведення 

ДНК-аналізу»
12:40-13:00
Барвінська Тетяна Миколаївна -  лікар судово-медичний експерт 
гістолог Тернопільського обласного бюро судово-медичної 

експертизи
«Оцінка ступеню набряку клітковини ложа та стінки жовчного 

міхура при різних видах смерті»

СЕКЦІЯ №3
Голова: Мішалов Володимир Дем’янович -  завідувач кафедри 
судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, заступник голови 
Асоціації судових медиків України, доктор медичних наук, професор 
Співголова: Козлов Сергій Володимирович -  професор кафедри 
патологічної анатомії та судової медицини ДЗ «Дніпропетровська 
державна медична академія», доктор медичних наук 
09:00-09:15
Моканюк Олександр Іванович -  доцент кафедри патологічної 
анатомії, судової медицини та права Вінницького національного 
медичного університету імені М.І. Пирогова, кандидат медичних

наук
«Основні підходи до впровадження сучасних наукових досягнень 
в роботу обласних бюро судово-медичної експертизи

(практичний досвід)»
09:15-09:30
Козлов Сергій Володимирович -  професор кафедри патологічної 
анатомії та судової медицини ДЗ «Дніпропетровська державна 
медична академія», доктор медичних наук
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І

«Пні(»морфологічні маркери дії вибухової хвилі на головний 
мозок людини»

09:30-09:45

ІУІихайленко Олександр Вікторович -  завідувач відділення судово- 
медичної криміналістики КЗ «Київське міське клінічне бюро судово- 
медичної експертизи», кандидат медичних наук

«Морфологічні особливості вогнепальних переломів довгих 
трубчастих кісток»

09:45-10:00

ІІсчипоренко Ольга Анатоліївна — завідувачка відділення судово-
медичної криміналістики КЗ «Житомирське обласне бюро судово-
медичної експертизи» ЖОР, аспірант кафедри судової медицини та
медичного законодавства ВДНЗ «Буковинський державний медичний 
університет»

«Ретроспективна оцінка лінійного перелому кісток склепіння 
черепа фактографічним методом»

10:00 - 10:15

Козань Наталія Миколаївна -  доцент кафедри патоморфології та 
судової медицини Івано-Франківського національного медичного 
університету, кандидат медичних наук
«Нові підходи до судово-медичної ідентифікації невідомої особи 

за дерматогліфічним статусом»

10: 15- 10:30

Коцюбинська Юлія Зіновіївна -  асистент кафедри патоморфології
та судової медицини Івано-Франківського національного медичного 
університету

«Комплексна оцінка фенотипічних та дерматогліфічних 
параметрів невідомої особи»
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10:30-10:45
Зеленчук Галина Мирославівна - асистент кафедри патоморфології 
та судової медицини Івано-Франківського національного медичного

університету
«Особливості дерматогліфічної конституції осіб схильних до 

протиправних дій»

10:45-11:00
Губін Микола Володимирович -  кандидат медичних наук, доцент 
кафедри судово-медичної експертизи Харківського національного 
медичного університету імені М.С. Бокаріуса
«Аналіз судово-медичних експертиз у випадках тупої травми 
органів апарату зовнішнього дихання у живих осіб»

11:40-12:00
Ольховський Василь Олексійович -  завідувач кафедри кафедри 
судово-медичної експертизи Харківського національного медичного 
університету імені М.С. Бокаріуса, доктор медичних наук, професор 
«Досягнення Харківської медичної школи в історичному аспекті»

12:00 - 12:20
Волошинович Володимир Мирославович -  доцент кафедри 
патологічної анатомії і судової медицини Івано-Франківського 
національного медичного університету, кандидат медичних наук 
«Сучасний стан та перспективи використання ПЛР аналізу для 

судово-медичної діагностики утоплення»

12:20-12:40
Костенко Євген Якович -  завідувач кафедри ортопедичної 
стоматології стоматологічного факультету Ужгородського
національного університету, директор Науково-навчального центру 
судової стоматології, президент Асоціації судових стоматологів 
України, доктор медичних наук, професор
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І

«Судова стоматологія та ідентифікація потерпілих осіб». 

12.40-13.00
Фраичук Валентин Васильович — завідувач курсом судової 
медицини Тернопільського державного медичного університету, 
доцент, кандидат медичних наук
«Аналіз висновків експертів з позиції доказової медицини у 
випадках "лікарських справ"».
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