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18-19 жовтня 2021 року, м. Івано-Франківськ.  

Науково-практична конференція з міжнародною участю – захід, який 

присвячений 100-літтю з дня народження академіка Георгія Овксентійовича 

Бабенка, багаторічна наукова діяльність якого, дослідницькі інтереси були 

тісно пов’язані з проблемами сучасної мікроелементології, їх важливості у 

вирішенні питань хімічної безпеки на національному та глобальному рівнях і, 

одночасно, збереження здоров’я працюючих та населення в цілому.  Тому, не 

випадково, тематика конференції привернула увагу вчених старшого 

покоління і молодих дослідників, які працюють у різних сферах біології, 

медицини, екології.  

У роботі конференції прийняло участь 149 учасників, було заслухано 13 

доповідей та представлені змістовні  презентації, які розкривають здобутки, 

сучасні проблеми і напрямки розвитку мікроелементології. На Школі 

біоелементології було представлено 2 доповіді, які присвячені питанням 

діагностичної значимості мікроелементів в клінічній практиці та сучасним 

інструментальним підходам до визначення токсичних металів, есенційних 

елементів та їх форм у біологічних середовищах людини. 

1. Учасники конференції підтримують пропозицію Правління ГО 

«Асоціації Мікроелементологів України» щодо звернення до ректорату 

Івано-франківського національного медичного університету з 

проханням розглянути питання про започаткування пам’ятної медалі 

ім. академіка Г.О. Бабенка для нагородження і вшанування науковців, 

освітян та практичних працівників за плідну працю в сфері 

біоелементології та вагомий внесок в розвиток цього важливого, 

актуального та перспективного напрямку сучасної біології та медицини 

(засновники - Івано-Франківський національний медичний університет 

та Асоціація Мікроелементологів України). 

2. Продовжити проведення теоретичних, експериментальних та клінічних 

досліджень щодо  верифікації поняття есенціальності (біологічної 

значущості та біодоступності) хімічних елементів та їх неорганічних і 

органічних сполук з урахуванням еволюційно-адаптивних процесів в 



біосфері, універсальних для мікробного, рослинного і тваринного світу, 

а також, специфічних для окремих видів та популяцій компонентів, 

особливостей їх життєдіяльності. 

3. Розгорнути комплексні дослідження щодо подальшого поширення, 

підвищення чутливості і специфічності поліелементних комплексів і 

систем, на основі альтернативних моделей, зокрема на епігенетичному, 

фенотипічному і геномному рівнях у відповідності з міжнародною 

програмою “Toxicity testing 21”. 

4. Продовжити і розгорнути дослідження щодо проблеми “COVID-19” з 

позицій сучасної біоелементології. 

5. Система біогеохімічного моніторингу територій та розробка 

профілактичних заходів щодо розвитку дисмікроелементозів має 

базуватись на наукових засадах вивчення об'єктів довкілля та 

елементного статусу населення з врахуванням епідеміологічної 

ситуації. 

6. Запровадження стандартизованих методів дослідження рівня 

есенціальних та токсичних елементів є необхідною умовою створення 

сучасної нормативної бази та її впровадження у медичну практику. 

7. З метою втілення наукових розробок в галузі біоелементології в 

клінічну практику розробити відповідний курс за вибором для 

студентів – медиків. 

8. Тематика конференції цілком оправдана та реалізована і в майбутньому 

має бути поширена як на клінічну практику, так і на екологічну 

безпеку. 

9. Під егідою  ГО «Асоціації мікроелементологів України» створити і 

видати методичні рекомендації щодо вмісту токсичних металів та 

есенційних елементів у біологічних середовищах населення України та 

методичних підходів порівняння різних методик підготовки 

біологічних зразків, а також інструментальних методів їх вимірювань.  

10. Активізувати роботу серед науковців, педагогів медико-біологічного 

профілю, лікарів-практиків та студентів із залучення їх до вирішення 

актуальних проблем сучасної теоретичної, експериментальної та 

клінічної біоелементологіі. 

11. Продовжити і розвинути роботу щодо поглиблення існуючих і 

встановлення нових взаємоз’вязків із зарубіжними національними та 

міжнародними організаціями, які об’єднують вчених та фахівців-

практиків в сфері мікроелементології для обміну оперативною 



інформацією, спільного проведення досліджень та впровадження 

результатів у практику. 

 

12. Підсумовуючи результати проведеного заходу учасниками відзначено, 

що конференція сприяє об'єднанню науковців різного профілю, 

всебічному і професійному розвитку молодих вчених, обміну науковим 

досвідом, знаходженню сумісних питань у представників 

мікроелементології  та суміжних дисциплін, а також плідному 

співробітництву. Наступну конференцію провести згідно 

установленого графіку. 

 

Голова організаційного комітету конференції 

Перший проректор ІФНМУ, д.біол.н., професор                       А. М. Ерстенюк 

 

Голова  правління ГО «Асоціація  

мікроелементологів України», д.мед.н., професор,  

Заслужений діяч науки і техніки України                                 Л.М. Шафран 

 


