
ЗВІТ  

СЕМІНАР-ВЕБІНАР – 5  

«ПАНДЕМІЯ – ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ. БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ВІТАМІНУ D» 

У рамках виконання проєкту Р633-а 28 квітня 2021 року було проведено семінар-

вебінар – 5: «ПАНДЕМІЯ – ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ. БІОЛОГІЧНА РОЛЬ 

ВІТАМІНУ D». 

Загальна кількість учасників семінару становила понад 100 осіб з усієї України – 

викладачі вищих навчальних закладів, представники установ НАН та НАМН України, 

інші зацікавлені особи. 

Зі вступним словом до учасників семінару звернувся голова Комісії з біобезпеки та 

біологічного захисту при РНБО України, академік НАН та НАМН України Комісаренко 

Сергій Васильович, який звернув увагу на нових викликах та загрозах,  що постають перед 

Україною  у зв’язку з ростом захворюваності на COVID-19. 

Основною темою семінару було висвітлення біологічної ролі Вітаміну D  в 

забезпеченні нормальної життєдіяльності організму.. До участі у семінарі були залучені 

кращі українські фахівці з цього питання. З доповіддю на тему «Дефіцит ВІТАМІНУ D та 

захворювання COVID-19» виступив д.б.н., проф. Великий Микола Миколайович. 

Продовжив тему учень професора Великого М.М.  с.н.с., к.б.н. Шиманський Ігор 

Олександрович, який розповів про «Молекулярні механізми противірусної дії Вітаміну D 

за інфекційних захворювань», обидва співробітники Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна 

НАН України. 

Про проблеми пов’язані з дефіцитом та недостатністю Вітаміну D у населення 

України розповіла співробітниця ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН 

України» д.мед.н, проф. Григор'єва Наталія Вікторівна (співавтори: д.мед.н., проф. 

Поворознюк Владислав Володимирович, д.мед.н. Балацька Наталія Іванівна, д.мед.н. 

Бистрицька Марина Анатоліївна). 

Співробітниці ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. 

О.М.Лук’янової НАМН України» представили кілька доповідей. Д.мед.н, проф. Березенко 

Валентині Сергіївна зосередила увагу на ролі Вітаміну D у прогресуванні хронічних 

гепатитів у дітей (співавтори: академік НАМН України Антипкін Юрій Геннадійович, 

к.мед.н, с.н.с. Диба Марина Борисівна). Д.мед.н, проф. Муквіч Олена Миколаївна 

висвітлила питання про імунорегуляторну роль Вітаміну D при автоімунній патології у 

дітей (співавтори: академік НАМН України Антипкін Юрій Геннадійович, д.мед.н, проф. 

Омельченко Людмила Іванівна). 

З доповіддю щодо ролі Вітаміну D в розвитку ортопедичної патології виступив 

д.мед.н. пров.н.с. Калашніков Олексій Валерійович (співавтор: академік НАМН України 

Гайко Георгій Васильович), ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України. 

Виступ на тему «Дефіцит Вітаміну D. Нові виклики та шляхи ліквідації» був 

зроблений д.мед.н., проф. Комісаренко Юлією Ігорівною, Національний медичний 

університет ім. О.О. Богомольця 



На при кінці семінару-вебінару пройшло жваве обговорено представленої 

тематики, до якого активно долучались учасники семінару.  

За результатами семінару учасники отримали відповідні сертифікати про участь 

(0,05 кредиту ЄКТС).  


