Історія, хроніка, новини
Інформація про III Всеукраїнський симпозіум з міжнародною участю «Морфогенез органів і тканин під впливом екзогенних факторів»

7-9 жовтня в Алушті на базі пансіонату «Золотий колос» відбувся вже традиційний симпозіум «Морфогенез органів і тканин пів впливом
екзогенних факторів». Цьогорічне наукове зібрання морфологів було присвячене 120-річчю з
дня народження відомого антрополога, організатора і засновника кафедри нормальної анатомії
КДМУ професора Віктора Володимировича Бобіна та 70-річчю кримської ембріологічної школи, яка подарувала науковому світу імена блискучих вчених – Б.П.Хватова, Ю.М.Шаповалова,
Г.М.Петрова, А.І.Брусиловського, Б.В.Троценка,
а всьому людству – метод екстракорпорального
запліднення.
У роботі наукового форуму, окрім кримських морфологів, прийняли участь 77 гостей, які
представляли 19 навчальних та наукових закладів України.
Матеріали симпозіуму були опубліковані у
трьох частинах (II, V, VI) наукових праць КДМУ
ім. С.І. Георгієвського «Проблемы, достижения и
перспективы развития медико-биологических
наук и практического здравоохранения» за 2010
рік. Загалом у трьох частинах наукових праць
представлено 11 оглядових та історичних статей,
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83 оригінальних дослідження, 74 тез доповідей
вчених з України, Росії, Грузії, США тощо.
Наукова програма симпозіуму включала в
себе пленарне та 3 секційні засідання.
Роботу пленарного засідання відкрив співголова оргкомітету, ректор ДУ «Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського», акад. Бабанін А.А. У своєму виступі
він зазначив про роль проф. Бобіна В.В. та кримської ембріологічної школи в розвитку сучасної
морфології та ембріології. Щирі вітання від МОЗ
України, правління ВНТ АГЕТ України висловив
його голова акад. Чайковський Ю.Б., від кримських морфологів – заступник голови оргкомітету
наукового форума, проф. Пикалюк В.С. Зі спогадами про династію Бобіних виступив один з її
представників проф. Бобін Володимир Вікторович, який передав в дар до меморіальної кімнатимузею проф. Бобіна В.В. екземпляр докторської
дисертації батька, портрет діда Бобіна В.П. та
деякі особисті речі вченого. Друга частина пленарного засідання була присвячена історії кримської ембріологічної школи. З доповідями виступили проф. Шаповалова О.Ю., проф. Барсуков
М.П. та проф. Троценко Б.В., які охарактеризували основні етапи розвитку та сучасний стан
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наукових досліджень на кафедрі гістології, цитології та ембріології КДМУ та внесок її співробітників в започаткуванні екстракорпорального
заплідення.
Перша секція «Експериментальна анатомія»,
присвячена професору Бобіну В.В., відбулася під
головуванням проф. Пикалюка В.С. та проф. Дєдух Н.В. Тематика доповідей на цьому засіданні
стосувалася питань екологічної остеології та
способу виготовлення анатомічних препаратів.
Головуючими на другій секції «Ембріологія.
Вікова анатомія» були акад. Чайковський Ю.Б.
та проф. Масловський С.Ю. Це секційне засідання було присвячене 70-річчю кримської ембріологічної школи. Доповіді, зроблені на ньому,
були присвячені пренатальному розвитку щелепно-лицевого апарату і різних компонентів серця
людини та тварин.
А на третій секції «Клінічна анатомія», присвяченій 200-річчю М.І.Пирогова, головували

проф. Задніпряний І.В. та проф. Фоміних Т.А. В
більшості доповідей на цьому засіданні подавалася інформація про морфологічні перетворення
елементів судинної системи за умов різних патологічних станів. Також були зроблені повідомлення про діяльність анторополога Льва Ніколаєва та можливість використання твердої оболонки головного мозку людини в якості трансплантатів.
Учасниками симпозіуму було підготовлене
клопотання на ім’я голів комітетів Верховної
ради України з питань охорони здоров’я, освіти
та науки, начальника управління освіти та науки
МОЗ України з проханням дати доручення юридичному та інформаційно-аналітичному відділам
МОЗ підготовити та затвердити законодавчоправову базу для прикладного викладання анатомії людини на кафедрах нормальної та топографічної анатомії.

Голова кримського відділення ВНТ АГЕТ,
заступник голови оргкомітету симпозіуму,
професор В.С.Пикалюк
Секретар оргкомітету,
докторант С.А.Кутя
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