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Рейтин

гове 

місце 

Назва Заклад Автор 

1 Особливості механізмів 

розвитку гострого 

експериментального 

перитоніту на тлі цукрового 

діабету 

Буковинський 

державний 

медичний 

університет 

Гринчук Федір 

Федорович 

 

2 Застосування метаболічної 

терапії при ішемічній 

хворобі серця: дигіталізація 

електрокардіограми 

Буковинський 

державний 

медичний 

університет 

Тащук Максим 

Вікторович 

  

3-4 Прогностична та 

діагностична цінність 

концентрації біогенних 

амінів та їх метаболітів у 

конденсаті повітря, що 

видихається, і 

співвідношення 

нейтрофіли/лімфоцити в 

периферичній крові при 

хронічному 

обструктивному 

захворюванні легень та 

гострому бронхіті 

Харківський 

національний 

медичний 

університет 

Безега Євгеній 

Васильович 

 

Третьякова Катерина 

Олександрівна 

 

3-4 Діагностичні критерії 

ранньої діагностики раку 

простати у пацієнтів з 

доброякісною гіперплазією 

простати 

Буковинський 

державний 

медичний 

університет 

Марчук Олександр 

Андрійович  

 

5 Порівняльна оцінка 

ендоскопічних, клініко-

біохімічних особливостей 

перебігу неспецифічного 

виразкового коліту у період 

загострення з урахуванням 

характеру порушень 

ВДНЗ України 

«Українська 

медична 

стоматологічна 

академія» 

Скрипник Роман 

Ігорович 

  



мікробіоценозу кишечника 

6 Акценти в тактиці ведення 

цукрового діабету 2-го типу 

Вінницький 

національний 

медичний 

університет ім. 

М.І. Пирогова 

Секрет Тетяна 

Вікторівна 

  

7 Проблема подвійного 

цукрового діабету: фактори 

ризику розвитку 

інсулінорезистентності у 

пацієнтів на цукровий 

діабет 1 типу 

ДЗ 

«Дніпропетров

ська медична 

академія МОЗ 

України» 

Ігрушкіна Поліна 

Валеріївна 

  

Мельник Владислав 

Віталійович 

  

8 Тактики лікування 

увеальної меланоми з 

метастазами в печінку в 

експерименті: 

трансартеріальна 

хіміоемболізація печінкової 

артерії в поєднанні з 

інтерлейкін-2 генною 

терапією 

Вінницький 

національний 

медичний 

університет ім. 

М.І. Пирогова 

Телегузова Олександра 

Валентинівна  

  

9-10 Ультразвукова 

тромбоеластографія 

методом зсувної хвилі у 

визначенні лікувальної 

тактики при 

післяопераційних венозних 

тромбозах 

Тернопільськи

й державний 

медичний 

університет ім. 

І.Я. 

Горбачевського 

Зварич Роман 

Андрійович 

  

9-10 Клініко-епідеміологічні та 

лабораторні особливості 

сучасного перебігу бешихи 

Сумський 

державний 

університет 

Саєнко Олександр 

Сергійович  

  

11 Клініко-генетичне 

фенотипування 

бронхіальної астми 

Сумський 

державний 

університет 

Поліщук Наталія Юріївна 

 

Коломієць Олена Олегівна 

  

12 Результати Національний Передерій Олександр 



ретроспективного аналізу 

стаціонарних хворих на 

псоріатичний артрит: 

демографічна, клініко-

анамнестична 

характеристика, лікування 

медичний 

університет 

імені О.О. 

Богомольця 

Володимирович 

 

Комкіна Марія Олексіївна 

  

13 Особливості показників 

ренального спектру крові 

хворих при політравмі 

Дніпровський 

національний 

університет ім. 

Олеся Гончара 

Ляшенко Юлія Валеріївна 

 

Каліберда Яна Геннадіївна 

 

14 Можливості радіонуклідної 

діагностики у визначенні 

стану опорно-рухової 

системи при дегенеративно-

дистрофічних 

захворюваннях 

Національний 

медичний 

університет 

імені О.О. 

Богомольця 

Павлушенко Марія 

Вікторівна  

 

15-16 Тромбоцитарно-

ендотеліальна молекула 

адгезії (sPECAM-1) та стан 

ендотеліальної функції у 

хворих на гіпертонічну 

хворобу із цукровим 

діабетом типу 2 

Буковинський 

державний 

медичний 

університет 

Онуцька Юлія 

Володимирівна 

  

15-16 Тромбоцитопенії у хворих 

на цироз печінки HCV-

етіології та методи їх 

корекції 

Вінницький 

національний 

медичний 

університет ім. 

М.І. Пирогова 

Демчишин Ярослав 

Михайлович  

  

17 Особливості гігієнічної 

діагностики, профілактики 

та аналізу стоматологічної 

захворюваності населення в 

ендемічному регіоні (на 

прикладі Закарпатської 

області) 

ДВНЗ 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

Кухарчук Людмила 

Валеріївна 

  

18 Клінічний випадок 

поетапної діагностики, 

медикаментозної та 

хірургічної корекції 

ВДНЗ України 

«Українська 

медична 

стоматологічна 

Островський Владислав 

Леонідович 

  



поліморфної, політропної 

шлуночкової тахікардії у 

післяінфарктного пацієнта 

в реальній лікарській 

практиці 

академія» 

19 Стан когнітивних функцій у 

осіб похилого віку та 

сучасні можливості їх 

збереження 

ДЗ 

«Дніпропетрос

ька медична 

академія МОЗ 

України» 

Оленюк Діана Вікторівна   

 

20-21 Вивчення імунного 

запалення судин у пацієнтів 

з гіпертонічною хворобою 

та шляхи профілактики 

ускладнень 

Національний 

медичний 

університет 

імені О.О. 

Богомольця 

Черченко Катерина 

Дмитрівна 

  

20-21 Проблеми ранньої 

діагностики малярії у 

Харківській області 

Харківський 

національний 

медичний 

університет 

Махмудов Юсіф 

Юсіфович  

 

22 Обгрунтування лікування 

гострого больового 

синдрому у чоловіків та 

жінок з хронічною диско 

генною попереково-

крижовою радикулопатією 

у стадії загострення 

ВДНЗ України 

«Українська 

медична 

стоматологічна 

академія» 

Кравченко Ольга 

Віталіївна 

23 Особливості зв’язків 

факторів довкілля із 

захворюваністю на пульпіт 

в осіб віком від 15 до 17 

років серед населення м. 

Ужгород та Ужгородського 

району 

ДВНЗ 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

Когут Евеліна Геннадіївна 

 

24 Гендерні та вікові 

особливості 

бактеріологічного спектру 

сечі та чутливості до 

антибактеріальних 

препаратів у хворих на 

хронічний пієлонефрит 

ДЗ 

«Дніпропетров

ська медична 

академія МОЗ 

України» 

Козачук Марія Андріївна,  

 

Шпірко Дар’я Дмитрівна 

 



25 Сучасні можливості та 

перспективи діагностики і 

лікування гострого 

коронарного синдрому у 

пацієнтів молодого віку з 

міокардіальним містком 

ВДНЗ України 

«Українська 

медична 

стоматологічна 

академія» 

Дідковська Анна 

Валентинівна 

  

26 Ентеровірусні інфекції у 

дітей та дорослих: клініко-

епідеміологічні особливості 

ентеровірусних менінгітів 

Запорізький 

державний 

медичний 

університет 

Коломієць Веніамін 

Володимирович 

 

27-28 Клініко-епідеміологічні 

особливості ВІЛ/ВГС 

коніфекції в Полтавській 

області 

ВДНЗ України 

«Українська 

медична 

стоматологічна 

академія» 

Касьян Юлія Віталіївна 

 

Коваль Анна Віталіївна 

  

27-28 Оцінка життєздатності 

кишкової стінки 

Харківський 

національний 

медичний 

університет 

Поліков Георгій Олегович 

  

29 Вплив застосування малих 

доз колхіцину на 

запобігання ускладнень у 

хворих з серцевою 

патологією в поєднанні з 

подагрою 

Одеський 

національний 

медичний 

університет 

Мариновська Ірина 

Володимирівна 

  

30 Вплив препарату із сої і 

авокадо (Піаскледін 300) на 

протікання деформуючого 

остеоартрозу у жінок в 

менопаузальному періоді 

Одеський 

національний 

медичний 

університет 

Павловська Ольга 

Віталіївна  

 

 

31 Вплив умовно-патогенних і 

патогенних мікроорганізмів 

на стан плода та плаценти у 

другій половині вагітності 

Буковинський 

державний 

медичний 

університет 

Жиряда Наталія 

Ярославівна 

 

  

32 Клінічні особливості 

перебігу гострого інфаркту 

міокарда, ускладненого 

гострою лівошлуночковою 

Буковинський 

державний 

медичний 

університет 

Іваницький Антон 

Володимирович 

  



недостатністю 

33 Порівняльний аналіз 

клініко-біохімічних 

показників крові з 

гормональними 

показниками і даними УЗД 

у жінок з ризиком розвитку 

синдрому гіперстимуляції 

яєчників в програмі ЕКЗ 

Запорізький 

державний 

медичний 

університет 

Карнаушенко Єлизавета 

Володимирівна 

  

34 Особливості складу 

мікробіоценозу 

урогенітального тракту 

жінок репродуктивного віку 

за допомогою тест-системи 

Фемофлор Скрін 

Дніпровський 

національний 

університет ім. 

Олеся Гончара 

Луста Максим 

Вітлійович 

  

35 Особливості синдрому 

емоційного вигорання у 

медичних сестер 

КВНЗ 

«Житомирськи

й медичний 

інститут» 

Житомирської 

обласної ради 

Петраченко Вероніка 

Сергіївна 

 

36 Оцінка болю, якості життя 

та тривожно-депресивних 

розладів у хворих на 

бульозний епідермоліз 

Національний 

медичний 

університет 

імені О.О. 

Богомольця 

Ткачишина Ксенія 

Сергіївна 

  

 


