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Вельмишановний/на___________________________________________ 

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі науково-практичної 
конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів 
«Актуальні питання сучасної медицини і фармації 2019», яка 
проводиться 13-17 травня 2019 р. в Запорізькому державному 
медичному університеті, згідно Реєстру зʼїздів, конгресів, симпозіумів та 
науково-практичних конференцій на 2019 рік.  

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Голова оргкомітету: проф. Колесник Ю.М. 

Заступники голови: проф. Туманський В.О., доц. Авраменко М.О. 
Члени оргкомітету: проф. Візір В.А., доц. Моргунцова С.А., доц. 
Компанієць В.М., доц. Кремзер О.О., доц. Полковніков Ю.Ф., доц. 
Шишкін М.А., д.біол.н., доц. Павлов С.В., проф. Разнатовська О.М., 
голова студентської ради Усатенко М.С. 
Секретаріат: доц. Іваненко Т.В., ст. викл. Абросімов Ю.Ю., студенти 
Подлужний Г.С., Москалюк А.С, Скоба В.С, Гонтаренко Е.О. 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Конференція розподілена на секційні засідання, які почнуться  
13-17 травня 2019 р.о 1400. 

Реєстрація учасників конференції – в аудиторіях за 30 хвилин до початку 
секційних засідать. 

Мультимедійні презентації представляються доповідачами секретарю  
за 30 хвилин до початку секційного засідання. 

Тривалість доповіді на пленарному засіданні – 20 хвилин;  
                                   на секційних засіданнях – 10 хвилин. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

13.05.2019 р. 14.00-16.00  Стор. 

Гуртож. № 3, ауд. № 9 Актуальні питання медичного та фармацевтичного права 5 

Кафедра патологічної 
фізіології, ауд. № 1 

Фундаментальні медико-біологічні дослідження – для медичної 
практики  
Секція 1 «Патологічна фізіологія та патологічна анатомія» 
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Кафедра фармакології та 
медичної рецептури 

Фундаментальні медико-біологічні дослідження – для медичної 
практики  
Секція 2 «Анатомія, фармакологія, мікробіології, фізична 
реабілітація» 

6 

Кафедра медбіології, ауд 
№ 37 

Фундаментальні медико-біологічні дослідження – для медичної 
практики  
Секція 3 «Медбіологія, паразитологія, генетика та 
мікробіологія» 
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Кафедра 
дерматовенерології 

Актуальні проблеми сучасної клінічної медицини 
Секція 1 «Актуальні проблеми сучасної дерматовенерології» 

8 

Університетська клініка Сучасні аспекти стоматології 14 

Спорт. корпус, ауд. № 6 Актуальні проблеми сучасної клінічної медицини 
Секція 2 «Актуальні проблеми сучасної педіатрії» 

9 

Корпус № 3, ауд. № 12 Актуальні проблеми сучасної клінічної медицини 
Секція 3 «Актуальні проблеми сучасної кардіології» 
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15.05.2019 р. 14.00-16.00  Стор. 

Гуртож. № 1, ауд. № 7 Актуальні проблеми сучасної клінічної медицини 
Секція 4 «Актуальні проблеми сучасної кардіології» 

10 

Головний корпус, каф. 
мед. катастроф, ауд. № 
206 

Актуальні проблеми сучасної клінічної медицини 
Секція 5 «Актуальні проблеми сучасної психіатрії» 10 

Головний корпус, каф. 
мед. катастроф, ауд. № 
221 

Актуальні проблеми сучасної клінічної медицини 
Секція 6 «Актуальні проблеми сучасної хірургії» 11 

Спорт. корпус, ауд. № 6 Актуальні проблеми сучасної клінічної медицини 
Секція 7 «Актуальні проблеми сучасної акушерства та 
гінекології» 

12 

Гуртож. № 5, ауд. № 11 Актуальні проблеми сучасної клінічної медицини 
Секція 8 «Актуальні проблеми сучасних інфекційних 
хвороб» 

13 

Корпус № 2, каф. 
іноземних мов, ауд. № 11 

Гуманітарні науки в медико-фармацевтичній освіті 
Секція 1 «Іноземні мови» 

16 

Корпус № 3, каф. 
культурології та 
українознавства, ауд № 65 

Гуманітарні науки в медико-фармацевтичній освіті 
Секція 3 «Культурологія та українознавство» 18 
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Корпус № 3, каф. 
суспільних дисциплін, ауд 
№ 58 
 

Гуманітарні науки в медико-фармацевтичній освіті 
Секція 5 «Суспільні дисципліни в медико-фармацевтичній 

освіті» 
19 

16.05.2019 р. 14.00-16.00 Стор. 

Гуртож. № 1, ауд. № 7 Актуальні проблеми сучасної клінічної медицини 
Секція 9 «Актуальні проблеми сучасних нервових хвороб» 13 

Гуртож. № 4, ауд. №10 Актуальні проблеми сучасної клінічної медицини 
Секція 10 «Актуальні проблеми сучасних офтальмології та 

оториноларингології» 
14 

Гуртож. № 5, ауд. № 11 Від органічного синтезу та пошуку рослинної сировини – до 
створення нових лікарських препаратів 

Секція 1 «Фармацевтична хімія, технологія ліків» 
15 

Гуртож. № 3, ауд. № 9 Від органічного синтезу та пошуку рослинної сировини – до 
створення нових лікарських препаратів 

Секція 2 «Аналітична хімія, біологічна хімія токсикологічна 
хімія та клінічної фармації» 

16 

Корпус № 2, каф. 
іноземних мов, ауд. № 11 

Гуманітарні науки в медико-фармацевтичній освіті 
Секція 2 «Іноземні мови» 17 

Гуртож. № 4, ауд. № 48 Гуманітарні науки в медико-фармацевтичній освіті 
Секція 4 «Мовна підготовка» 18 

Корпус № 3, каф. 
суспільних дисциплін, ауд 
№ 59 

Гуманітарні науки в медико-фармацевтичній освіті 
Секція 6 «Суспільні дисципліни в медико-фармацевтичній 

освіті» 
19 

17.05.2019 р. 14.00-16.00 Стор. 

Аудиторія № 4 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ: Актуальні питання сучасної 
медицини, фармації і стоматології 21 
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13.05.2019 р. – аудиторія № 9, гуртожиток № 3 (14.00-16.00) 
Співголови: доц. Аніщенко М.А., доц. Алексєєв О.Г. 
Секретар: Москалюк А.С. 
Регістратор: Фризько А.О. 

1. Аніщенко М.А. Основні напрями удосконалення антикорупційної діяльності в закладах 
охорони здоров’я (ЗДМУ, каф. управління і економіки фармації, медичного та 
фармацевтичного правознавства, к.юрид.н., доцент). 

2. Скріпкін С.В. До питання про сучасні функції публічних видатків в сфері охорони здоров’я: 
правовий аспект (ЗДМУ, юридичний відділ). 

3. Мосаєв Ю.В. Соціальні та правові конфлікти соціальних ролей фармацевта (Громадська 
організація Благодійне товариство "Український центр захисту прав пацієнтів", президент 
громадської організації, к.соціол.н., доцент). 

4. Лисенко Т.В. Міжнародні засади нормотворчої діяльності щодо підроблення медичної 
продукції (Класичний приватний університет, каф. теорії історії держави і права та 
міжнародного права). 

5. Кандибей В.К. Електронні інформаційні інтернет-сервіси як елемент медичної реформи 
(ЗДМУ, каф. управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного 
правознавства, наук. кер. доц. Аніщенко М.А.). 

6. Висоцький Б.А. Адміністративна відповідальність пацієнтів за діючим законодавством 
України (ЗДМУ, каф. управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного 
правознавства, наук. кер. доц. Аніщенко М.А.). 

7. Данильченко Є.В. Правові проблеми концепції професійного ліцензування лікарів (ЗДМУ, 
каф. управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства, наук. 
кер. доц. Аніщенко М.А.). 

8. Інюшина А.В. Державно-громадське партнерство в питаннях забезпечення прав на 
паліативну допомогу (ЗДМУ, каф. управління і економіки фармації, медичного та 
фармацевтичного правознавства, наук. кер. доц. Аніщенко М.А.). 

9. Белецький А.В. Правові проблеми відпуску рецептурних препаратів в аптеці (ЗДМУ, каф. 
управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства, наук. кер. 
Скріпкін С.В.). 

10. Базарнова А.В. Реформа вторинної медичної допомоги: проблеми та перспективи (ЗДМУ, 
каф. управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства, наук. 
кер. доц. Аніщенко М.А.). 

11. Ремжина Ю.О. Правове регулювання програм сурогатного материнства в Україні (ЗДМУ, 
каф. управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства, наук. 
кер. Скріпкін С. В.). 

12. Колєсніков С.О. Недоліки та переваги медичної реформи (ЗДМУ, каф. управління і 
економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства, наук. кер. доц. 
Аніщенко М.А.). 

13. Кочергін К.О., Єрмолаєва Г.В. Правові проблеми судово-медичної експертизи трупу 
(ЗДМУ, каф. управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного 
правознавства, наук. кер. доц. Аніщенко М.А.). 

14. Москалюк А.С. Актуальні питання медичного та фармацевтичного права (ЗДМУ, каф. 
управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства, наук. кер. 
доц. Аніщенко М.А.). 
 

 
 
 
 

Актуальні питання медичного та фармацевтичного права 
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Секція 1 «Патологічна фізіологія, фізіологія та патологічна анатомія» 

13.05.2019 р. – аудиторія № 1, кафедра патологічної фізіології (14.00-16.00) 
Співголови: проф. Колесник Ю.М., проф. Туманський В.О., проф. Ганчева О.В., проф. Абрамов 
А.В., проф. Сирцов В.К., проф. Тертишний С.І., проф. Шаврін В.О., проф. Євтушенко В.М., проф. 
Кущ О.Г. 
Секретар: Чайковська А.І. 
Регістратор: Владімірова Н.В. 

1. Кабаченко В.О. Епітеліально-мезенхімальна трансформація клітин протокової 
аденокарциноми підшлункової залози (ЗДМУ, каф. патологічної анатомії і судової 
медицини, наук. кер. проф. Туманський В.О.). 

2. Сліпньова М.О. Порівняльна характеристика перебігу інфільтруючого протокового раку 
молочної залози у жінок репродуктивного та похилого віку які проживають на території 
Полтавськоі області (Українська медична стоматологічна академія, каф. патологічної 
анатомії з секційним курсом). 

3. Дорохов О.М., Ісаченко М.І. Роль системи оксиду азоту у фізіологічному ремоделюванні 
міокарда під впливом переривчастої гіпоксії різної тривалості (ЗДМУ, каф. патологічної 
фізіології, наук. кер. проф. Ганчева О.В.). 

4. Пирогова З.О. Роль матриксних металопротеїназ та тканинних інгібіторів в кишковому 
канцерогенезі (ЗДМУ, каф. патологічної анатомії і судової медицини, наук. кер. проф. 
Туманський В.О.). 

5. Кривсун К.В. Morpho-densitometric changes in the parameters of the hypothalamic magnocellular 
neurons as a result of stress with prolonged restriction of living space (ЗДМУ, каф. патологічної 
фізіології, наук. кер. проф. Ганчева О.В.). 

6. Михайличенко В.В., Тищенко С.В. Дисбаланс регуляторних пресорних та депресорних 
нейропептидів в Аркуатному ядрі гіпоталамуса при артеріальній гіпертензії (ЗДМУ, каф. 
патологічної фізіології, наук. кер. проф. Ганчева О.В.). 

7. Kandoussi Sara El, Isachenko M.I. Еtiopathogenetic structure of cardiac remodeling (ЗДМУ, каф. 
патологічної фізіології, наук. кер. проф. Ганчева О.В., доц. Мельникова О.В.). 

8. Бавус І.В. Дослідження стану щитоподібної залози вітчизняних студентів із використанням 
ультразвукових технологій (ЗДМУ, каф. нормальної фізіології, наук. кер. ас. Шведова Т.А.). 

9. Білаш Н.І., Джунджуха Рохит, Грицевський О.В. Швидкість відновного періоду серцево-
судинної системи в залежості від фенотипових особливостей людини та місця проживання 
(ЗДМУ, каф. нормальної фізіології, наук. кер. ас. Шведова Т.А.). 

10. Монова А.С. Особливості показників серцевого ритму у студентів І та ІІ курсів на початку 
навчального року (ЗДМУ, каф. нормальної фізіології, наук. кер. ас. Кучковський О.М.). 

 
Секція 2 «Анатомія, фармакологія, фізична реабілітація» 

13.05.2019 р. – кафедра фармакології та медичної рецептури (14.00-16.00) 
Співголови: проф. Бєленічев І.Ф., проф. Григор’єва О.А.,  д.біол.н. Павлов С.В., проф. Білай І.М., проф. 
Крайдашенко О.В., проф. Михалюк Є.Л., проф. Дорошенко Е.Ю. 
Секретар: Копотій О.С. 
Регістратор: Скоба В.С. 

1. Боднарчук Я.Б., Риженко О.І., Ковальчук Д.О. Нейропротективний ефект селективних 
модуляторів естрогенових рецепторів (SERM) у регуляції рівня відновленого глутатіону in 
vitro: роль HSP70 у реалізації цієї дії (ЗДМУ, каф. фармакології та медичної рецептури, 
наук. кер. проф. Бєленічев І.Ф.). 

2. Кандибей В.К. Щодо морфофункціональних передумов змішування крові порожнистих вен 
у правому передсерді плода (ЗДМУ, каф. анатомії людини, оперативної хірургії та 
топографічної анатомії, наук. кер. доц. Лебединець М.Г.). 

Фундаментальні медико–біологічні дослідження – для медичної практики 
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3. Щуров С.О. Функціональний стан волейболісток збірної команди україни напередодні 
відбіркової гри чемпіонату європи (ЗДМУ, каф. фізичної реабілітації, спортивної медицини, 
фізичного виховання і здоров'я, наук. кер. проф. Михалюк Є.Л.). 

4. Тіткова О.Ю. Профілактика захворювань очей і придаткового апарату засобами фізичного 
виховання (ЗДМУ, каф. фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і 
здоров'я, наук. кер. Дорошенко Е.Ю., Гурєєва А.М., Сазанова І.О.). 

5. Ngene Chidimma Blessed, Yousfi K., Darah C. Evaluation of antiarrhythmic and cardioprotective 
properties of some 8-aminosubstituted of 7-β-hydroxy- γ-m-ethylphenoxypropylxanthine (ЗДМУ, 
каф. фармакології та медичної рецептури, наук. кер. доц. Самура І.Б.). 

6. Чернявський А.В. Динаміка ядерно-цитоплазматичного відношення кардіоміоцитів в серці 
щурів в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробного введення 
дексаметазону (ЗДМУ, каф. анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної 
анатомії, наук. кер. проф. Григор'єва О.А.). 

7. Тягла О.С. Експресія цистеїнових протеїназ та можливості модуляції апоптозної програми 
L-аргініном у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на тлі артеріальної 
гіпертензії (ЗДМУ, каф. клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії та косметології, 
наук. кер. проф. Крайдашенко О.В.). 

8. Коротчук Є.В. Зміни абсолютної та відносної маси нирок щурів - нащадків самиць з 
експериментальним метаболічним синдромом (ЗДМУ, каф. анатомії людини, оперативної 
хірургії та топографічної анатомії, наук. кер. проф. Григор'єва О.А.). 

9. Гуйтур Н.М. Фармакологічна модуляція β-ER - перспективна напрямок нейропротекція 
(ЗДМУ, каф. фармакології та медичної рецептури, наук. кер. проф. Бєленічев І.Ф.). 

10. Свириденко А.І. Вплив навчання за фахом «Фізична терапія, Ерготерапія» на дотримання 
здорового способу життя студентами першого і другого курсів ЗДМУ (ЗДМУ, каф. фізичної 
реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров'я, наук. кер.проф. Ляхова 
І.М.). 

11. Ковальчук К.С., Тополенко Т.А., Булига В.С. Особливості динаміки та співвідношення 
фолікулів, сполучної тканини та судинного русла яєчників потомства щурів протягом 
першого місяця життя після введення прогестерону у період вагітності (ЗДМУ, каф. 
анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії, наук. кер. проф. 
Григор'єва О.А.). 

12. Курінна В.С., Калашник В.О. Вивчення нейропротективних та антиоксидантних 
властивостей "Ангиоліну" на ранніх строках гострого періоду модулювання гострого 
порушення мозкового кровообігу за типом геморагічного інсульту (ЗДМУ, каф. 
фармакології та медичної рецептури, наук. кер. проф. Бєленічев І.Ф.). 

13. Пічахчі Г.М. Деякі аспекти нейропротекції в умовах ішемічної офтальмопатії (ЗДМУ, каф. 
фармакології та мед. рецептури, наук. кер. проф. Бєленічев І.Ф., проф. Завгородня Н.Г., ас. 
Михальчик С.В.). 

14. Цис О.В. Пошук речовин з гіполіпідемічною активністю серед похідних 3-метилксантину 
(ЗДМУ, каф. клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ, наук. кер. проф. Білай І.М.). 

 
Секція 3 «Медбіологія, паразитологія, генетика та мікробіологія» 

13.05.2019 р. – аудиторія № 37, каф. медбіології, паразитології та генетики (14.00-16.00) 
Співголови: д.біол.н., доц. Приходько О.Б., проф. Камишний О.М., доц. Вєпрюк Ю.М. 
Секретар: Федоров А.І. 
Регістратор: Железна В.А. 

1. Гавриленко К.В. Динаміка спор грибів роду alternaria у м. Запоріжжі (трирічні 
спостереження) (ЗДМУ, каф. медбіології, паразитології та генетики, наук. кер. д.біол.н. 
Приходько О.Б.). 

2. Фоамборн Дарина-Марія М. Вивчення ризиків виникнення внутрішньолікарняних інфекцій 
у державних та приватних медичних установах м. Львова (Львівський національний 
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медичний університет імені Данила Галицького, каф. мікробіології, наук. кер. ас. 
Руминська Т.М.). 

3. Рябоконь Д.Ю. Етіологічна структура завізних випадків малярії в Запорізькій області 
(ЗДМУ, каф. медбіології, паразитології та генетики, наук. кер. д.біол.н. Приходько О.Б.). 

4. Савченко Д.О. Особливості етіологічної структури гельмінтозів в Запорізькій області 
(ЗДМУ, каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії, 
наук. кер. доц. Ємець Т.І.). 

5. Хмелевська А.П. Особливості полінації дерев роду Betula на Запоріжжі (за результатами 
спостережень 2015-2018 років) (ЗДМУ, каф. медбіології, паразитології та генетики, наук. 
кер. д.біол.н. Приходько О.Б.). 

6. Федоров А.І. Дослідження впливу анолітної та католітної води на бактеріальну культуру 
Bacillus Subtilis в присутності антибіотика. Медико-біологічний аспект (ЗДМУ, каф. 
медбіології, паразитології та генетики, наук. кер. доц. Попович А.П.). 

7. Камбам Снеха Редді. Lymphatic Filariasis in India (ЗДМУ, каф. медбіології, паразитології та 
генетики, наук. кер. ст. викл. Васильчук Н.Г.). 

8. Гуліна О.С. Динаміка палінації дерев роду Populus в Запоріжжі (2015-2018 років) (ЗДМУ, 
каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії, наук. кер. 
доц. Ємець Т.І.). 
 

 
 

Секція 1 «Актуальні проблеми сучасної дерматовенерології» 

13.05.2019 р. – кафедра дерматовенерології та косметології з циклом естетичної медицини ФПО 
(14.00-16.00) 

Співголови: проф. Макуріна Г.І., проф. Резніченко Н.Ю. 
Секретар: Ісаєв А.Е. 
Регістратор: Романчак Л.Б. 

1. Проценко М.В. Дерматоскопія в діагностиці ураження нігтьових пластин (ЗДМУ, каф. 
дерматовенерології та косметології з циклом естетичної медицини ФПО, наук. кер. проф. 
Макуріна Г.І.). 

2. Kothapalli Mohith Kumar. Рeculiarities of crusted scabies in immunocompromised patients 
(ЗДМУ, каф. дерматовенерології та косметології з циклом естетичної медицини ФПО, наук. 
кер. проф. Резніченко Н.Ю.). 

3. Шестакова Я.А. Особливості перебігу розацеа на тлі порушень ліпідного обміну (ЗДМУ, 
каф. дерматовенерології та косметології з циклом естетичної медицини ФПО, наук. кер. 
проф. Макуріна Г.І.). 

4. Коваленко А.Ю. Визначення особливостей перебігу сифілісу від рівня метаболітів вітаміну 
D (ЗДМУ, каф. дерматовенерології та косметології з циклом естетичної медицини ФПО, 
наук. кер. Дмитренко І.П.). 

5. Dantuluri Srinivasa Raju. Еfficacy of corticosteroid therapy in treating lichen planus (ЗДМУ, каф. 
дерматовенерології та косметології з циклом естетичної медицини ФПО, наук. кер. проф. 
Резніченко Н.Ю.). 

6. Лисенко Є.А. Особливості перебігу і терапії тяжких форм вугрової хвороби (ЗДМУ, каф. 
дерматовенерології та косметології з циклом естетичної медицини ФПО, наук. кер. к.мед.н., 
Дмитренко І.П.). 

7. Dongur Sai Madhav. Verapamil usage in keloid and hypertrophic scar treatment (ЗДМУ, каф. 
дерматовенерології та косметології з циклом естетичної медицини ФПО, наук. кер. проф. 
Резніченко Н.Ю.). 

 
 
 

Актуальні проблеми сучасної клінічної медицини 
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Секція 2 «Актуальні проблеми сучасної педіатрії» 
13.05.2019 р. – аудиторія № 6, спортивний корпус (14.00-16.00) 

Співголови: проф. Недєльська С.М., проф. Леженко Г.О., проф. Іванько О.Г., проф. Резніченко 
Ю.Г., проф. Шумна Т.Є., проф. Пашкова О.Є., проф. Дмитряков В.О., проф. Спахі О.В. 
Секретар: Турчиненко В.В. 
Регістратор: Локтіонов А.І. 

1. Городкова Ю.В. Визначення необхідності у плазмаферезі дітям раннього і дошкільного віку 
з позалікарняними пневмоніями ускладненого перебігу (ЗДМУ, каф. дитячих хвороб, наук. 
кер. доц. Курочкін М.Ю.). 

2. Пухир В.П., Сіліна Є.А. Клінічний випадок кашлюку у дітей (ЗДМУ, каф. факультетської 
педіатрії, наук. кер. проф. Недєльська С.М.). 

3. Плохушко В.В. Порівняльний огляд динаміки бактеріального спректру, 
антибіотикочутливостічутливості та антибіотикорезистентності в умовах стаціонару за 
2016-2018 рр. (ЗДМУ, каф. факультетської педіатрії, наук. кер. ас. Бессікало Т.Г.). 

4. Погрібна А.О. The role of phospholipase a2 in formation of anemia of inflammation in infants 
with acute bacterial diseases of respiratory organs (ЗДМУ, каф. госпітальної педіатрії, наук. 
кер. проф. Леженко Г.О.). 

5. Тисленко В.Г., Чудова Н.І. Стан м’язової витривалості у дітей, хворих на цукровий 
діабет (ЗДМУ, каф. госпітальної педіатрії, наук. кер. проф. Пашкова О.Є.). 

6. Газін О.М., Богдан І.І. Соматичний рост передчасно народжених дітей на тлі 
інтесивної терапії захворювань перинатального періоду (ЗДМУ, каф. дитячої хірургії та 
анестезіології, наук. кер. доц. Анікін І.О.). 

7. Плотнікова К.В. Наш досвід використання кріотерапії у лікуванні хронічного тонзиліту в 
дитячому віці (ЗДМУ, каф. факультетської педіатрії, Лобова О.В.). 

8. Чудова Н.І. Зміни іризину в умовах дефіциту функції скелетної мускулатури та м’язової 
маси у дітей, хворих на цукровий діабет (ЗДМУ, каф. госпітальної педіатрії, проф. Пашкова 
О.Є.). 

 
Секція 3 «Актуальні проблеми сучасної кардіології» 

13.05.2019 р. – аудиторія № 12, навчальний корпус № 3 (14.00-16.00) 
Співголови: проф. Михайловська Н.С., проф. Сиволап В.Д., проф. Доценко С.Я. 
Секретар: Гонтаренко Е.О. 
Регістратор: Галілеєва Є.О. 

1. Коновалова М.О. Анемічний синдром у хворих з хронічною серцевою недостатністю 
ішемічного генезу (ретроспективний аналіз) (ЗДМУ, каф. загальної практики – сімейної 
медицини та внутрішніх хвороб, наук. кер. проф. Михайловська Н.С.). 

2. Капшитар Н.І. Особливості добового моніторування артеріального тиску у хворих на q-
інфаркт міокарда, ускладнений гострою серцевою недостатністю, на тлі гіперглікемії при 
шпиталізації (ЗДМУ, каф. внутрішніх хвороб 1, наук. кер. проф. Сиволап В.Д.). 

3. Стецюк І.О. Ефективність L-аргініну та бісфосфонатів в комплексній терапії ішемічної 
хвороби серця та постменопаузального остеопорозу (ЗДМУ, каф. загальної практики – 
сімейної медицини та внутрішніх хвороб, наук. кер. проф. Михайловська Н.С.). 

4. Мануйлов С.М. Тривожно-депресивні розлади у хворих на ішемічну хворобу серця: 
взаємозв’язок з інсулінорезистентністю та адипокіновим дисбалансом (ЗДМУ, каф. 
загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб, наук. кер. проф. 
Михайловська Н.С.). 

5. Стегайлова Г.Д., Земляний Я.В. Госпітальної летальності при гострому Q-інфаркті міокарда 
(ЗДМУ, каф. внутрішніх хвороб 1, наук. кер. проф. Сиволап В.Д.). 

6. Моргунцов В.О. Клінічні особливості, що асоціюються з розвитком кардіоваскулярних 
ускладнень, у хворих на ішемічну хворобу серця після перенесеної негоспітальної 
пневмонії (ЗДМУ, каф. загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб, 
наук. кер. проф. Михайловська Н.С.). 
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Секція 4 «Актуальні проблеми сучасної кардіології» 
15.05.2019 р. – аудиторія № 7, гуртожиток № 1 (14.00-16.00) 

Співголови: проф. Візір В.А., проф. Колесник М.Ю., проф. Кривенко В.І., проф. Сиволап В.В., 
проф. Кисельов С.М., д.мед.н. Лашкул Д.А. 
Секретар: Гонтаренко Е.О. 
Регістратор: Галілеєва Є.О.  

1. Пунда А.В., Буряк В.В. Клінічна характеристика ліпідних аберацій та способів їх корекції у 
хворих на гіпертонічну хворобу з асоційованими клінічними станами (ЗДМУ, каф. 
внутрішніх хвороб 2, наук. кер. проф. Візір В.А.). 

2. Соколова М.В. Деформаційні властивості лівих камер серця у гіпертензивних жінок в стані 
постменопаузи з різними типами ремоделювання лівого шлуночка (ЗДМУ, каф. сімейної 
медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО, наук. кер. проф. Колесник М.Ю.). 

3. Світлицька О.А. Вплив тіотріазоліну на параметри оксидативного стресу та 
кардіореспіраторні порушення у хворих з поєднаним перебігом обструктивного апное сну 
та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ЗДМУ, каф. сімейної медицини, терапії, 
кардіології та неврології ФПО, наук. кер. проф. Кривенко В.І.). 

4. Гонтаренко Е.О. Особливості структурно-функціонального ремоделювання серця у хворих 
на артеріальну гіпертензію коморбідну з тиреоїдною дисфункцією (ЗДМУ, каф. внутрішніх 
хвороб 1, наук. кер. проф. Лашкул Д.А., к.мед.н., ас. Гура Е.Ю.). 

5. Varahabhatla Vamsi. Anticipating the hypertension mediated organ damage using arterial stiffness 
and pulse wave velocity in resistant hypertensive patients in a South Indian city (Scientific 
Supervisor: Dr. Basavaprabhu Achappa, Associate Professor, Department of Medicine, Kasturba 
Medical College, Mangalore, Affiliated to Manipal academy of higher education, Karnataka, 
India). 

6. Siddiraju Koushik. Development and Evaluation of Nitrendipine Nanoemulsion for Intranasal 
Delivery (ЗДМУ, каф. внутрішніх хвороб 1, наук. кер. доц. Кечін І.Л.). 

 
Секція 5 «Актуальні проблеми сучасної психіатрії» 

15.05.2019 р. – аудиторія № 206, головний корпус, каф. медицини катастроф, військової 
медицини, анестезіології та інтенсивної терапії (14.00-16.00) 

Співголови: проф. Чугунов В.В., проф. Курило В.О., доц. Підлубний В.Л. 
Секретар: Москалюк А.С. 
Регістратор: Фризько А.О. 

1. Кондратенко М.Ю. Аналіз теорій етіології та патогенезу шизофренії (ЗДМУ, каф. психіатрії, 
психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології, наук. кер. проф. 
Чугунов В.В.). 

2. Городокін А.Д. Внутрішня структура комплексу коморбідних психопатологічних порушень 
непсихотичного рівня в осіб, які перебувають на програмі  замісної підтримувальної терапії 
(ЗДМУ, каф. психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та 
сексології, наук. кер. проф. Чугунов В.В.). 

3. Качур Р.В., Аджала Оламіде Майкл. Характеристика тривожних та депресивних проявів в 
осіб, що перенесли гострий інфаркт міокарда з урахуванням їх особистісної акцентуації 
(Українська медична стоматологічна академія, каф. психіатрії, наркології та медичної 
психології, наук. кер. к.мед.н. Бойко Д.І.). 

4. Розов П.Р. Клінічні різновиди дисоціативних розладів у непсихотичній нозології (ЗДМУ, 
каф. психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології, наук. 
кер. доц. Саржевський С.Н.). 

5. Дац В.В. Вплив рівню психічного здоров’я  дитини на лабораторні показники ротової рідини 
(ЗДМУ, каф. психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та 
сексології, наук. кер. проф. Чугунов В.В.). 
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6. Демченко О.В. Вплив нікотину в складі тютюнового диму на увагу та короткострокову 
пам'ять курців (ЗДМУ, каф. психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, 
наркології та сексології, наук. кер. ст. лаб. Данілевська Н.В.). 

7. Дем'яненко І.В., Шкодіна А.Д. Оцінка впливу розладів емоційної сфери на прояви 
агресивності у пацієнтів з різними формами хімічної залежності (Українська медична 
стоматологічна академія, каф. психіатрії, наркології та медичної психології, наук. кер. 
к.мед.н. Бойко Д.І.). 

8. Сухонос О.С., Дегтяренко В.Р. Сучасний стан психореабілітації у дітей із синдромом Дауна 
(ЗДМУ, каф. психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та 
сексології, наук. кер. проф. Чугунов В.В.). 

9. Мороз Д.В. Зміна адиктивної поведінки у хворих на психічні та поведінкові патерни, 
внаслідок поєднаного вживання психоактивних речовин під впливом Інтернет-користування 
(ЗДМУ, каф. психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та 
сексології, наук. кер. Данілевська Н.В.). 

10. Дегтяренко В.Р. Сучасне коло диференційної діагностики розладів адаптації (ЗДМУ, каф. 
психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології, наук. кер. 
проф. Чугунов В.В.). 

11. Демченко А.А. До питання про кіберзалежність як фактор експлікації процесу формування 
суїцидальної поведінки (ЗДМУ, каф. психіатрії, психотерапії, загальної та медичної 
психології, наркології та сексології, наук. кер. Столяренко А.М.). 

12. Ткаченко А.М. Казкотерапія як сучасний метод роботи з дітьми з особливостями 
психічнофізичного розвитку (КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 
академія» ЗОР, наук. кер. доц. Панов Н.С.). 

 
Секція 6 «Актуальні проблеми сучасної хірургії» 

15.05.2019 р. – аудиторія № 221, головний корпус, каф. медицини катастроф, військової 
медицини, анестезіології та інтенсивної терапії (14.00-16.00) 

Співголови: акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України, проф. Никоненко О.С., проф. Перцов В.І., 
проф. Клименко А.В. проф. Клименко В.М., проф. Перцов В.І., проф. Ганжий В.В. проф. 
Шевченко А.І., проф. Колесник О.П., проф. Завгородній С.М., проф. Бачурин Г.В., проф. Довбиш 
М.А., проф. Капшитарь О.В.,  проф. Головаха М.Л., проф. Никоненко А.О., проф. Губка В.О. 
Секретар: Йожикова Д.О.,  
Регістратор: Костенко А.Т. 

1. Копотій О. С., Скоба В. С., Дідик С.С. Становлення тактичної медицини стандартів НАТО в 
Україні (ЗДМУ, каф. медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та 
інтенсивної терапії та суспільних дисциплін, наук. кер. проф. Перцов В.І., доц. Льовкін О.А., 
пп/к медичної служби запасу Муляр В.Ф., ст.викл. Дідик С.С.). 

2. Лісунов М.С. Однополюсне протезування плечового суглобу як метод лікування 
чотирьохфрагментарних переломів проксимального відділу плечової кістки (ЗДМУ, каф. 
травматології та ортопедії, наук. кер. проф. Головаха М.Л.). 

3. Кечеджиєв В.В., Колеснік О.П., Колесник І.П. Аналіз виживаності пацієнтів похилого та 
старечого віку з раком товстої кишки II-III стадій (ЗДМУ, каф. онкології і онкохірургії, наук. 
кер. проф. Колеснік О.П.). 

4. Білай С.І. Стан пуринового обміну у хворих на уратний нефролітіаз з метаболічним 
синдромом (ЗДМУ, каф. урології, наук. кер. проф. Довбиш М.А.). 

5. Славчева О.С., Бамбизов Л.М. Оптимізація лікування хворих з жовчокам’яною хворобою, 
ускладненою синдромом механічної жовтяниці (ЗДМУ, каф. загальної хірургії та догляду за 
хворими, наук. кер. проф. Бачурін А.В.). 

6. Демитер І.М. Післяопераційний делірій в ургентних пацієнтів похилого віку (ЗДМУ, каф. 
хірургії та анестезіології ФПО, наук. кер. доц. Воротинцев С.І). 
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7. Кирилова Д.І. Медикаментозна седація при проведенні фіброезофаго-гастродуоденоскопії 
(ЗДМУ, каф. медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії 
та суспільних дисциплін, наук. кер. ас. Бойцова О.М.). 

8. Ткачов В.С. Досвід впровадження ендоскопічної ультрасонографії в Запоріжжі (ЗДМУ, каф. 
факультетської хірургії, наук. кер. к.мед.н. Стешенко А.О.). 

9. Власійчук В.М. Мініінвазивні хірургічні втручання при гострому та хронічному геморої з 
використанням трансанальної гемороїдальної дезартеризації під контролем ультразвукової 
ректодоплерометрії (ЗДМУ, каф. госпітальної хірургії, наук. кер. к.мед.н. Охріменко Г.І.). 

10. Безверхий А.А. Ефективність медичної реабілітації у хворих після ендопротезування 
кульшового суглобу системою "МОТОР СІЧ" (ЗДМУ, каф. травматології та ортопедії, наук. 
кер. доц. Чорний В.М., доц. Малахова С.М.). 

11. Діденко Е.В., Ткачов В.С., Стешенко А.О. Ендоскопічні інтервенційні методи лікування 
хворих на хронічний панкреатит (ЗДМУ, каф. факультетської хірургії, наук. кер. к.мед.н. 
Стешенко А.О.). 

12. Гребенюк А.А., Павличенко В.Д., Гребенюк А.А., Науменко Є.О., Перцов І.В., Никоненко 
А.О. Якість життя пацієнтів, які перенесли тромбоз глибоких вен (ЗДМУ, каф. госпітальної 
хірургії, наук. кер. ас. к.мед.н. Перцов І.В.). 

13. Кузьменко Т.С. Індивідуалізована периопераційна респіраторна підтримка як спосіб 
попередження післяопераційних легеневих ускладнень (ЗДМУ, каф. хірургії та анастезіології 
ФПО, наук. кер. доц. Воротинцев С.І.). 

 
Секція 7 «Актуальні проблеми сучасної акушерства та гінекології» 

15.05.2019 р. – аудиторія № 6, спортивний корпус (14.00-16.00) 
Співголови: проф. Авраменко Н.В., проф.. Круть Ю.Я., д.мед.н. Сюсюка В.Г., д.мед.н. 
Барковський Д.Є. 
Секретар: Турчиненко В.В. 
Регістратор: Локтіонов А.І. 

1. Разиграєва М.О., Грідіна І. Б. Тактика підтримки лютеїнової фази у пацієнток в програмі 
дрт для підвищення ефективності лікування (ЗДМУ, каф. акушерства, гінекології та 
репродуктивної медицини ФПО, наук. кер. проф. Авраменко Н.В.). 

2. Толкачова А.С. Ефективність сучасних методів діагностики та лікування хворих з гнійно-
септичними ускладненнями післяпологового періоду (ЗДМУ, каф. акушерства та 
гінекології, наук. кер. доц. Павлюченко М.І.). 

3. Педаш К.В., Грідіна І.Б. Дослідження репродуктивної функції жінок в великих 
промислових містах (ЗДМУ, каф. акушерства, гінекології та репродуктивної медицини 
ФПО, наук. кер. проф. Авраменко Н.В.). 

4. Коваленко К.О. Пренатальні результати вагітності і пологів у жінок з онкопаталогією в 
анамнезі (ЗДМУ, каф. акушерства та гінекології, наук. кер. ас. Онопченко С.П.). 

5. Сидоренко Н.М. Частота виявлення та аналіз вроджених вад розвитку плоду у Запорізькій 
області (ЗДМУ, каф. акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО, наук. кер. 
ас. Сухонос О.С.). 

6. Кириченко М.М. Спроможність/неспроможність рубця на матці після операції кесарів 
розтин: критерії оцінки (ЗДМУ, каф. акушерства та гінекології, наук. кер. доц. Амро І.Г.). 

7. Левінтанус В.В., Філіппова Н.В. Затримка росту плода: аналіз результатів вагітностей 
(ЗДМУ, каф. акушерства та гінекології, наук. кер. ас. Пучков В.А.). 

8. Пустова К.В. Нейросонографія у доношенних та недоношенних. Показання до 
нейросонографії (ЗДМУ, каф. акушерства та гінекології, наук. кер. доц. Амро І.Г.). 
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Секція 8 «Актуальні проблеми сучасних інфекційних хвороб» 
15.05.2019 р. – аудиторія № 11, гуртожиток № 5 (14.00-16.00) 

Співголови: проф. Рябоконь О.В., проф. Усачова О.В. 
Секретар: Горшкова К.О. 
Регістратор: Железна В.А. 

1. Хелемендик А.Б. Клініко-лабораторні особливості перебігу хронічного гепатиту В у хворих 
без цирозу печінки залежно від вірусного навантаження (ЗДМУ, каф. інфекційних хвороб, 
наук. кер. проф. Рябоконь О.В.). 

2. Оніщенко Н.В. Залежність перебігу вітряної віспи у дорослих від генетичного 
поліморфізму гену інтерлейкіну-10 (RS 1800872) (ЗДМУ, каф. інфекційних хвороб, наук. 
кер. проф. Рябоконь О.В.). 

3. Богдан І.І. Аналіз випадку успішного лікування тяжкої завезеної тропічної малярії (ЗДМУ, 
каф. інфекційних хвороб, наук. кер. проф. Рябоконь О.В.). 

4. Федько К.О., Білокобила С.О., Рябоконь О.В. Порівняльний аналіз перебігу кору у 
дорослих у епідемічні сезони 2012-2014 та 2017-2018 років (ЗДМУ, каф. інфекційних 
хвороб, наук. кер. проф. Рябоконь О.В.). 

5. Ялова Г.В. Порівняльна характеристика клініко-лабораторних проявів ентеровірусних 
менінгітів у дорослих та дітей (ЗДМУ, каф. інфекційних хвороб, наук. кер. доц. Задирака 
Д.А.). 

6. Adedeji Mary Oluwanifem. Сlinical and epidemiological characteristics of salmonellosis (ЗДМУ, 
каф. інфекційних хвороб, наук. кер. доц. Оніщенко Т.Є.). 

7. Anand Joseph Bantina Vaiz. Сlinical and epidemiological characteristics of leptospirosis in the 
Zaporizhzhya region (ЗДМУ, каф. інфекційних хвороб, наук. кер. доц. Оніщенко Т.Є.). 

8. Ganta Venkata Sai Kalyan. Сlinical-epidemiological characteristics of the west nile fever in the 
Zaporizhzhya region (ЗДМУ, каф. інфекційних хвороб, наук. кер. доц. Оніщенко Т.Є.). 

9. Ette Alekhya. Сlinical features of pneumococcal meningitis (ЗДМУ, каф. інфекційних хвороб, 
наук. кер. доц. Оніщенко Т.Є.). 

 
Секція 9 «Актуальні проблеми сучасних нервових хвороб» 

16.05.2019 р. – аудиторія № 7, гуртожиток № 1 (14.00-16.00) 
Співголови: проф. Козьолкін О.А., проф. Дарій В.І., д.мед.н. Демченко А.В., д.мед.н. Мєдвєдкова 
С.О. 
Секретар: Москалюк А.С. 
Регістратор: Фризько А.О. 

1. Кузнєцов А.А. Клініко-параклінічні критерії прогнозування перебігу та виходу гострого 
періоду спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу (ЗДМУ, каф. 
нервових хвороб, наук. кер. проф. Козьолкін О.А.). 

2. Вовк Ю.Г., Новікова Л.В. Особливості когнітивних порушень у пацієнтів з первинним та 
повторним мозковим ішемічним півкульовим інсультом у гострому періоді захворювання 
(ЗДМУ, каф. нервових хвороб, наук. кер. проф. Козьолкін О.А.). 

3. Ромалійська О.В. Особливості вегетативного забезпечення діяльності серцево-судинної 
системи у пацієнтів з хворобою паркінсона 2 стадії за хен-яром (ЗДМУ, каф. сімейної 
медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО, наук. кер. д.мед.н., доц. Демченко А.В.). 

4. Дронова А.О. Клінічні особливості перебігу геморагічного півкульового інсульту у 
відновному періоді (ЗДМУ, каф. сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО, 
наук. кер. доц., д.мед.н. Мєдвєдкова С.О.). 

5. Бірюк В.В. Особливості когнітивного викликаного потенціалу Р300 на ранніх стадіях 
хвороби паркінсона (ЗДМУ, каф. сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології 
ФПО, наук. кер. д.мед.н., доц. Демченко А.В.) 
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6. Новікова Л.В. Критерії прогнозування летального виходу гострого періоду повторного 
мозкового ішемічного півкульового інсульту (ЗДМУ, каф. нервових хвороб, наук. кер. 
проф. Козьолкін О.А.). 

7. Пухальський М.П., Сікорська М.В. Клініко-параклінічні відмінності між хворими на 
ішемічний інсульт та пухлини головного мозку (ЗДМУ, каф. нервових хвороб, наук. кер. 
проф. Козьолкін О.А.). 

8. Коваленко В.А. Порівняльна характеристика клінічного перебігу венозний та артеріальних 
мозкових ішемічних інсультів (ЗДМУ, каф. нервових хвороб, наук. кер. доц. Сікорська 
М.В, проф. Козьолкін О.А.). 

9. Ушакова А.Р., Гайнова А.О. Взаємозв’язок неврологічних проявів та морфологічних змін 
на мрт з порушенням когнітивних функцій у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію II 
стадії (ЗДМУ, каф. нервових хвороб, наук. кер. проф. Дарій В.І.). 

10. Гуйтур Н.М. Тенденції розвитку онлайн сервісів самодіагностики захворювання (ЗДМУ, 
каф. нервових хвороб, наук. кер. ас. Гуйтур М.М.). 

 
Секція 10 «Актуальні проблеми сучасних офтальмології та оториноларингології» 

16.05.2019 р. – аудиторія № 10, гуртожиток № 4 (14.00-16.00) 
Співголови: проф. Завгородня Н.Г, проф. Троян В.І., доц. Саржевська Л.Е., доц. Нікулін М.І. 
Секретар: Турчиненко В.В. 
Регістратор: Локтіонов А.І. 

1. Бурковець О.В. Результати диференційованого підходу до лікування центральної серозної 
хоріоретинопатії (ЗДМУ, каф. офтальмології, наук. кер. к.мед.н. Безуглий М.Б.). 

2. Кришталь В.М. Об`єктивна оцінка голосової функції у хворих з руховими порушеннями 
гортані (ЗДМУ, каф. оториноларингології, наук. кер. доц. Сінайко І.О.). 

3. Фам Тхі Нгок Хуєн. Соціальна адаптація пацієнтів з аномаліями рефракції після 
ексимерлазерної корекції зору (ЗДМУ, каф. офтальмології, наук. кер. к.мед.н. Поплавська 
І.О.). 

4. Першина В.Д. Оцінка поширеності та ефективності лікування ринітів і ринусинуситів у 
вагітних (ЗДМУ, каф. оториноларингології, наук. кер. доц. Костровський О.М.). 

5. Тіткова О.Ю., Фам Тхі Нгок Хуєн. Оцінка ефективності різних методів оптичної корекції 
міопії у дитячому віці (ЗДМУ, каф. офтальмології, наук. кер. к.мед.н. Цибульська Т.Є.). 

6. Єрохіна А.О. Кісти верхньощелепних пазух. Оптимізація хірургічного лікування (ЗДМУ, 
каф. оториноларингології, доц. Нікулін М.І.). 

7. Кобзарь А. Вплив факоемульсифікації катаракти на морфометричні характеристики ока та 
показники внутрішньоочного тиску (ЗДМУ, каф. офтальмології, наук. кер. проф. 
Завгородня Н.Г., доц. Саржевська Л.Е.). 

 
 

 

13.05.2019 р. – Університетська клініка ЗДМУ (14.00-16.00) 
Співголови: доц. Чертов С.О., д.мед.н., доц. Возний О.В. 
Секретар: Йожикова Д.О. 
Регістратор: Костенко А.Т. 

1. Приступа Т.А. Вивчення бактеріальної контамінації в різних видах з’єднання імплантату та 
абатмента в системі стоматологічних імплантатів IMPLIFE® (ЗДМУ, каф. пропедевтичної 
та хірургічної стоматології, наук. кер. доц. Чертов С.О.). 

2. Лепетченко Є.С. Оцінка розповсюдженості та інтенсивності карієсу зубів у дітей з 
бронхіальною астмою (ЗДМУ, каф. терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології, 
наук. кер. д.мед.н., доц. Возний О.В.). 

Сучасні аспекти стоматології 

14 



3. Філон А.М. Стоматологічний статус у пацієнтів з онкопатологією (ЗДМУ, каф. 
терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології, наук. кер. д.мед.н., доц. Возний О.В.). 

4. Калянова В.А., Бригадир О.С. Вплив психологічної підготовки на рівень мотивованості до 
стоматологічного лікування серед робітників сталепромислового підприємства (ЗДМУ, 
каф. терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології, наук. кер. доц. Возна І.В.). 

5. Удовиченко А.О. Діагностичні можливості біомаркерів при ортопедичній реабілітації 
пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту (ЗДМУ, каф. терапевтичної, ортопедичної 
та дитячої стоматології, наук. кер. ас. Романюк В.М.). 

6. Пахолов Б.В. Постпломбувальні болі, як ускладнення лікування зубів (ЗДМУ, каф. 
терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології, наук. кер. ас. Смірнова І.В.). 

7. Могуз Саїд, Л-Кандусі Айман, Малумі Сухаїл. Чинники, що впливають на ціноутворення 
при лікуванні острого глибокого карієсу (ЗДМУ, каф. терапевтичної, ортопедичної та 
дитячої стоматології, наук. кер. ас. Смірнова І.В.). 

8. Булатова С.Р. Матриксна металопротеїназа-8 в ранній діагностиці генералізованого 
пародонтиту (ЗДМУ, каф. терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології, наук. кер. 
ас. Лукаш А.Ю.). 
 

 
 
 
 

Секція 1 «Фармацевтична хімія, технологія ліків» 
16.05.2019 р. – аудиторія № 11, гуртожиток № 5 (14.00-16.00) 

Співголови: проф. Кучеренко Л.І., проф. Гладишев В.В. 
Секретар: Йожикова Д.О. 
Регістратор: Костенко А.Т. 

15. Івченко А.С. Вплив допоміжних речовин на стираність, розпадання та зовнішній вигляд 
після 6-ти місяців зберігання таблеток отриманих методом вологої грануляції до складу 
яких входить карбамазепін з тіотриазоліном (ЗДМУ, каф. фармацевтичної хімії, наук. кер. 
ст. викл. Німенко Г.Р.).  

16. Васіна А.В. Розробка складу, технології і біофармацевтичні дослідження ректальних 
супозиторіїв з клопідогрелем (ЗДМУ, каф. технології ліків, наук. кер. проф. Гладишев 
В.В.). 

17. Чонка О.О. The prospect of creating new pills for oral mucosa diseases (ЗДМУ, каф. 
фармацевтичної хімії, наук. кер. проф. Кучеренко Л.І.). 

18. Акопян Р.Р. Щодо створення нового офтальмологічного лікарського засобу для лікування 
опіків очей та катаракти (ЗДМУ, каф. фармацевтичної хімії, наук. кер. проф. Кучеренко 
Л.І.). 

19. Данильченко А.О. Розробка методів стандартизації карбамазепіну та тіотріазоліну в 
таблетках "Карбатрил" (ЗДМУ, каф. фармацевтичної хімії, наук. кер. ст. викл. Німенко 
Г.Р.). 

20. Кумець В.С. Validation of spectrophometric methods for quantitative determination the lisiniy 
substance (ЗДМУ, каф. фармацевтичної хімії, наук. кер. ст. викл. Бідненко О.С.). 

21. Ангеліс І.В. Проведення фармако-технологічних випробувань для таблеток «Гіпертрил» 
(ЗДМУ, каф. фармацевтична хімія, наук. кер. проф. Кучеренко Л.І., к. фарм. н., ст. викл. 
Парнюк Н.В.). 

22. Цекало Я.Г. Розробка методики визначення супровідних домішок в таблетках броміду 1-(ß-
фенілетил)-4- аміно-1,2,4-триазолія (ЗДМУ, каф. фармацевтична хімія, наук. кер. проф. 
Кучеренко Л.І.). 

23. Сорокопуд Л.Ю., Сорокопуд Л.Ю., Борсук С.О. Стандартизація діючих речовин в 
таблетковій масі з L-триптофаном та тіотриазоліном (ЗДМУ, каф. фармацевтична хімія, 
наук. кер. проф. Кучеренко Л.І.). 

Від органічного синтезу та пошуку рослинної сировини – до створення нових 
лікарських препаратів 
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24. Дрозд Т.П. Удосконалення методів стандартизації таблеток «пірацетам» (ЗДМУ, каф. 
фармацевтичної хімії, наук. кер. ст. викл. Парнюк Н.В.). 

 
Секція 2 «Аналітична хімія, біологічна хімія токсикологічна хімія та клінічної фармації» 

16.05.2019 р. – аудиторія № 9, гуртожиток № 3 (14.00-16.00) 
Співголови: проф. Васюк С.О., проф. Коваленко С.І., проф. Панасенко О.І., д.біол.н. 
Тржецинський С.Д., д.фармн., доц. Одинцова В.М., проф. Каплаушенко А.Г. 
Секретар: Ісаєв А.Е. 
Регістратор: Романчак Л.Б. 

1. Зеленюк А.Ю. Валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення 
мельдонію дигідрату у складі лікарських засобів (ЗДМУ, каф. аналітичної хімії, наук. кер. 
проф. Васюк С.О., ас. Донченко А.О.). 

2. Федотов С.О. Синтез та властивості похідних 1,2,4-тріазолу, які містять фрагменти 
циклопропану, 2-метилфурану та тіадіазолу (ЗДМУ, каф. природничих дисциплін для 
іноземних студентів та токсикологічної хімії, наук. кер. доц. Гоцуля А.С.). 

3. Гілевич К.Д. Пошук біологічно активних сполук серед похідних 8-бромотеобромін-1-іл-
пропанової кислоти (ЗДМУ, каф. біологічної хімії, наук. кер. проф. Романенко М.І.). 

4. Цикало Т.О. Гіпоглікемічна активність екстрактів рижію посівного (ЗДМУ, каф. 
фармакогнозії, фармакології та ботаніки, наук. кер. д.біол.н., доц. Тржецинський С.Д.). 

5. Афендікова Ю.С., Малецька О.Р. Розробка та валідація спектрофотометричної методики 
кількісного визначення карведілолу у складі лікарських форм з використанням діазолю 
червоного ЖЖ (ЗДМУ, каф. аналітичної хімії, наук. кер. проф. Васюк С.О., ас. Малецька 
О.Р.). 

6. Перепечай М.В. Синтез та біологічна активність іліденгідразидів 1-алілзаміщених 
теобромініл-8-аміноалканових кислот (ЗДМУ, каф. біологічної хімії, наук. кер. к.фарм.н. 
Іванченко Д.Г.). 

7. Белецький А.В. Синтез та властивості 2-((4-бензіліден-5-феніл-4h-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-n'-
r-ацетогідразидів (ЗДМУ, каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та 
токсикологічної хімії, наук. кер. доц. Гоцуля А.С.). 

8. Сидоренко Н.О., Малецька О.Р. Використання діазолю червоного жж для 
спектрофотометричного визначення карведилолу у таблетках «корвазан 12,5 мг» (ЗДМУ, 
каф. аналітичної хімії, наук. кер. проф. Васюк С.О., ас. Малецька О.Р.). 

9. Усенко Д.Л. Вивчення деградації пиперидиній 2-((5-(фуран-2-іл)-4-феніл-4h-1,2,4-тріазол-3-
іл)тіо)ацетата в стресових умовах (ЗДМУ, каф. фізколоїдної хімії, наук. кер. доц. 
Варинський Б.О.). 

 
 
 

Секція 1 «Іноземні мови» 
15.05.2019 р. – аудиторія № 11, навчальний корпус № 2, каф. іноземних мов (14.00-16.00) 

Співголови: доц. Гордієнко О.В., доц. Сазанович Л.В. 
Секретар: Пошелюк Д.І. 
Регістратор: Владімірова Н.В. 

1. Яценко А.Т. What English medical dictionary to choose: online medical dictionary or paper one 
(ЗДМУ, каф. іноземних мов, наук. кер. доц. Гордієнко О.В.). 

2. Скрипник Ю.С. Особливості викладання теми «Фонетика латинської мови» в студентів 
медичних ЗВО (ЗДМУ, каф. іноземних мов). 

3. Таран В., Іотова Я. Латинські абревіатури в англомовних історіях хвороб (ЗДМУ, каф. 
іноземних мов, наук. кер. Левада Т.І.). 

4. Монова А.С. Асоціативне поле лексичної одиниці "LIFE" у студентів-медиків (ЗДМУ, каф. 
іноземних мов, наук. кер. Соляненко О.Л.). 

Гуманітарні науки в медико-фармацевтичній освіті 
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5. Літаш А.К. Грецькі терміноелементи у медичній гельмінтології (ЗДМУ, каф. іноземних 
мов, наук. кер. Павличенко В.І., Скрипник Ю.С.). 

6. Карабута А.Д. Layman’s Terms and Other Tips of Doctor - Patient Communication (ЗДМУ, каф. 
іноземних мов, наук. кер. доц. Сазанович Л.В.). 

7. Чернишева Ж.В. The Secters of Verbal Persuasion in Medicine (ЗДМУ, каф. іноземних мов, 
наук. кер. доц. Волкова Г.К.). 

8. Архипенко Т.Г. Personality Relationships (ЗДМУ, каф. іноземних мов, наук. кер. доц. 
Волкова Г.К.). 

9. Новікова Т.О. Вплив англійської мови на сучасний український молодіжний сленг (ЗДМУ, 
каф. іноземних мов, наук. кер. доц. Волкова Г.К.). 

10. Годвін Амейзінг-Грейс Чімдіаді. Structural Classification of Latin-Origin Terminology: 
Cardiological Sphere as Case in Point (ЗДМУ, каф. іноземних мов, наук. кер. доц., к.пед.н. 
Куліченко А.К.). 

11. Бенеланбар М. Issues of Neurological Terminology of Latin and Greek Origin (ЗДМУ, каф. 
іноземних мов, наук. кер. доц., к.пед.н. Куліченко А.К.). 

 
Секція 2 «Іноземні мови» 

16.05.2019 р. – аудиторія № 11, навчальний корпус № 2, каф. іноземних мов (14.00-16.00) 
Співголови: доц. Гордієнко О.В., доц. Сазанович Л.В. 
Секретар: Пошелюк Д.І. 
Регістратор: Чайковська А.І. 

1. Кузьмічова К.А., Стрільцова Г.О. On the Difficulties of Translating Headlines in the Medical 
Scientific Literature (ЗДМУ, каф. іноземних мов, наук. кер. ст. викл., к.пед.н. Неруш А.В.). 

2. Дубовик Д.Ю. Комунікація як одна з найважливіших рис майбутнього лікаря (ЗДМУ, каф. 
іноземних мов, наук. кер. викл. Мирошниченко О.А.). 

3. Немирський В.Д. Origins of the colocvial names of the diseases (ЗДМУ, каф. іноземних мов, 
наук. кер. викл. Мирошниченко О.А.). 

4. Панченко В.В. Availability of French words in English (ЗДМУ, каф. іноземних мов, наук. кер. 
викл. Мирошниченко О.А.). 

5. Можаєва В.С., Скачкова Д.К. Символи квітів і наша сучасність (ЗДМУ, каф. іноземних мов, 
наук. кер. ст. викл. Хітрова І.О.). 

6. Кісельова В.Д. Concept ‘Nutrition” in the English world image (ЗДМУ, каф. іноземних мов, 
наук. кер. викл. Мартьянова М.Є.). 

7. Гаврилов В.О. Латинська клініко-фармацевтична термінологія в роботі бригади екстреної 
медицини (ЗДМУ, каф. іноземних мов, наук. кер. викл. Олексієнко А.В.). 

8. Ісайченкова А.В. Modern trends and approaches in learning medical English (ЗДМУ, каф. 
іноземних мов, наук. кер. доц. Гордієнко О.В.). 

9. Ящук Д.О., Посторонко А.О. Вагомість англійської мови під час підготовки сучасних 
лікарів (ЗДМУ, каф. іноземних мов, наук. кер. доц. Орел-Халік Ю.В.). 

10. Турпак М.С.  Onomasiological structure of English cardiological terms: a cognitive linguistic 
approach (ЗДМУ, каф. іноземних мов, наук. кер. викл. Беспала Л.В.). 
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Секція 3 «Культурологія та українознавство» 
15.05.2019 р. – аудиторія № 65, навчальний корпус № 3, каф. культурології та 

українознавства (14.00-16.00) 
Співголови: проф. Турган О.Г., доц. Сидоренко О.В. 
Секретар: Ісаєв А.Е. 
Регістратор: Романчак Л.Б. 

1. Федько О.Ю. Мотив передсмертного катарсису у романістиці Л.Горлача (ЗДМУ, каф. 
культурології та українознавства). 

2. Єрьоменко В.Ю. Кіномистецтво як поєднання динамічного та статичного в художній 
культурі. Зарубіжні й вітчизняні телесеріали про медиків (ЗДМУ, каф. культурології та 
українознавства, наук. кер. проф. Турган О.Д.). 

3. Міняйло Р.І. Історія становлення сучасної косметологічної термінології (ЗДМУ, каф. 
культурології та українознавства, наук. кер. доц. Звягіна Г.О.). 

4. Коваленко В.В. Внесок Євгена Товстухи у розвиток української культури та медицини 
(ЗДМУ, каф. культурології та українознавства, наук. кер. проф. Турган О.Д.). 

5. Лисенко Т.О. Психологічна взаємодія косметолога і пацієнта (ЗДМУ, каф. культурології та 
українознавства, наук. кер. доц. Ганошенко Ю. А.). 

6. Бугай А.І. Мовний етикет косметолога (ЗДМУ, каф. культурології та українознавства, наук. 
кер. доц. Ганошенко Ю. А.). 

7. Пендьяла Венката Анвеш. Особливості мови телугу (ЗДМУ, каф. культурології та 
українознавства, наук. кер. викл. Федько О.Ю.). 

8. Півень В.О. Мовний етикет фармацевта (ЗДМУ, каф. культурології та українознавства, 
наук. кер. доц. Звягіна Г.О.). 

9. Ель Мааші Асма. Експресивний компонент мовлення провізорів (ЗДМУ, каф. культурології 
та українознавства, наук. кер. доц. Сидоренко О.В.). 

10. Шелкі Ламіе. Творення фармакогностичної номенклатури в українській та французькій 
мові: порівняльний аспект (ЗДМУ, каф. культурології та українознавства, наук. кер. доц. 
Сидоренко О.В.). 

 
Секція 4 «Мовна підготовка» 

16.05.2019 р. – аудиторія № 48, гуртожиток № 4 (14.00-16.00) 
Співголови: доц. Гейченко К.І., викл. Дейнега В.В. 
Секретар: Гонтаренко Е.О. 
Регістратор: Усатенко М.С. 

1. Фікрі Іман. Цікавинки української мови (ЗДМУ, каф. мовної підготовки, наук. кер. ст. викл. 
Агіна О.І.). 

2. Дудекла Ібрахім. Новаторський дизайн української гривні (ЗДМУ, каф. мовної підготовки, 
наук. кер. ст. викл. Гнатенко С.А.). 

3. Бай Ес-Саадія. Російсько-арабські фразеологічні еквіваленти (ЗДМУ, каф. мовної 
підготовки, наук. кер. викл. Коровіна О.В.). 

4. Гора Срі Харша. Гендерний аспект у сучасній мовній комунікації Індії (ЗДМУ, каф. мовної 
підготовки, наук. кер. викл. Полежаєва Н.А.). 

5. Ель Хаік Хамза. Блог-технології у вивченні української мови (ЗДМУ, каф. мовної 
підготовки, наук. кер. викл. Кремпова Л.О.). 

6. Ель Фахті Умайма, Гаттарі Шаіма. Символіка української вишиванки (ЗДМУ, каф. мовної 
підготовки, наук. кер. ст. викл. Якутіна Т.Г.). 

7. Бенюссеф Іман. Етикет спілкування у російській мові (ЗДМУ, каф. мовної підготовки, наук. 
кер. ст. викл. Лебеденко І.Л.). 

8. Мусеклу Сафуан. Сучасний діалог різних культур (ЗДМУ, каф. мовної підготовки, наук. 
кер. ст. викл. Андрєєва О.Ю.). 

9. Садхішан Нандана. Семантика птахів в українському культурному просторі (ЗДМУ, каф. 
мовної підготовки, наук. кер. ст. викл. Коновальчук Н.О.). 
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Секція 5 «Суспільні дисципліни в медико-фармацевтичній освіті» 
15.05.2019 р. – аудиторія № 58, навчальний корпус № 3, каф. суспільних дисциплін (14.00-

16.00) 
Співголови: проф. Утюж І.Г., проф. Жадько В.А., доц. Бідзіля П.О. 
Секретар: Копотій О.С. 
Регістратор: Скоба В.С. 

1. Кандибей В.К. Використання філософської методології у сучасній психотерапії на прикладі 
метода логотерапії Віктора Еміля Франкла (ЗДМУ, каф. суспільних дисциплін, наук. кер. 
проф. Утюж І.Г.). 

2. Луканюк С.В., Малокуцко В.П. Вплив Реформації на розвиток медицини середніх віків 
(ЗДМУ, каф. суспільних дисциплін, наук. кер. ст. викл. Дідик С.С.). 

3. Коноваленко О.М. Феномен пам’яті як ключ до становлення особистісної унікальності 
(ЗДМУ, каф. суспільних дисциплін, наук. кер. проф. Утюж І.Г.). 

4. Шинкаренко В.Р. Майбутні сценарії розвитку суспільства, людини, медицини (доповідь за 
книгою Ю. Харарі «Homo Deus. Краткая история будущего») (ЗДМУ, каф. суспільних 
дисциплін, наук. кер. проф. Утюж І.Г.). 

5. Биковська А.М. Соціальні смисли технізації: роботизація в медицині (ЗДМУ, каф. 
суспільних дисциплін, наук. кер. проф. Утюж І.Г.). 

6. Шкарупа В.Є. Маніфестація тілесності (ЗДМУ, каф. суспільних дисциплін, наук. кер. проф. 
Утюж І.Г.). 

7. Прохоренко В.В. Поняття психічного здоров’я в філософії Еріха Фрома (ЗДМУ, каф. 
суспільних дисциплін, наук. кер. доц. Сепетий Д.П.). 

8. Карабанова Д.В. Проблема страху смерті в філософії та медицині (ЗДМУ, каф. суспільних 
дисциплін, наук. кер. доц. Сепетий Д.П.). 

9. Кушнір А.В. «Покращення» людини: філософський аспект проблеми (ЗДМУ, каф. 
суспільних дисциплін, наук. кер. доц. Мегрелішвілі М.О.). 

10. Олійник В.В. Світоглядні ідеї З. Фрейда крізь призму сучасності (ЗДМУ, каф. суспільних 
дисциплін, наук. кер. доц. Мегрелішвілі М.О.). 

11. Аверченко В.Л. Кіборгізація – ключ до безсмертя або кінець людського (ЗДМУ, каф. 
суспільних дисциплін, наук. кер. доц. Спиця Н.В.). 

12. Литовка К.С. Безсмертя в контексті етико-філософського дискурсу (ЗДМУ, каф. суспільних 
дисциплін, наук. кер. доц. Спиця Н.В.). 

13. Kambam Sneha Reddy. Ethic and Medicine: problem of euthanasia (ЗДМУ, каф. суспільних 
дисциплін, наук. кер. доц. Спиця Н.В.). 

 
Секція 6 «Суспільні дисципліни в медико-фармацевтичній освіті» 

16.05.2019 р. – аудиторія № 59, навчальний корпус № 3, каф. суспільних дисциплін (14.00-
16.00) 

Співголови: проф. Утюж І.Г., проф. Жадько В.А., доц. Бідзіля П.О. 
Секретар: Копотій О.С. 
Регістратор: Скоба В.С. 

1. Снігуров Д.Д. Можливості та ризики створення штучного інтелекту (ЗДМУ, каф. 
суспільних дисциплін, наук. кер. доц. Спиця Н.В.). 

2. Nelluri Divya. Ethic and Medicine: problem of plastic surgery (ЗДМУ, каф. суспільних 
дисциплін, наук. кер. доц. Спиця Н.В.). 

3. Alfiya Khanam. The Place of Medicine in Culture (ЗДМУ, каф. суспільних дисциплін, наук. 
кер. доц. Спиця Н.В.). 

4. Mohammad Faizal Khan. Modern Medicine: Science or Technology? (ЗДМУ, каф. суспільних 
дисциплін, наук. кер. доц. Спиця Н.В.). 

5. Obiagbaoso David Ebube. Transhumanism in Medicine: Pros and Cons (ЗДМУ, каф. суспільних 
дисциплін, наук. кер. доц. Спиця Н.В.). 
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6. Sauaf Mohammad Amin. To be the Good Doctor – what does it mean? (ЗДМУ, каф. суспільних 
дисциплін, наук. кер. доц. Спиця Н.В.). 

7. Ovusu-Afrije Akosua Fosuaa. Modern medicine as the key to immortality or the destruction of 
human (ЗДМУ, каф. суспільних дисциплін, наук. кер. доц. Спиця Н.В.). 

8. Дюміна О.В. Особливості розвитку системи охорони здоров’я м. Олександрівськ на початку 
ХХ ст (ЗДМУ, каф. суспільних дисциплін, наук. кер. ст. викл. Сидоренко С.В.). 

9. Луканюк С.В. Вплив Реформації на розвиток медицини середніх віків (ЗДМУ, каф. 
суспільних дисциплін, наук. кер. ст. викл. Дідик С.С.). 

10. Малокуцко В.П. Медицина СРСР 1970-х рр. очима американця (ЗДМУ, каф. суспільних 
дисциплін, наук. кер. ст. викл. Дідик С.С.). 

11. Киреєва Е.В. Внесок медиків в перемогу над нацизмом у Другій світовій війні (ЗДМУ, каф. 
суспільних дисциплін, наук. кер. доц. Бідзіля П.О.). 

12. Банник В.Г. Герой нашого часу: сучасний портрет лікаря-громадянина (ЗДМУ, каф. 
суспільних дисциплін, наук. кер. ст. викл. Сидоренко С.В.). 

13. Кандибей В. Використання філософської методології в психотерапевтичній практиці 
(ЗДМУ, каф. суспільних дисциплін, наук. кер. проф. Утюж І.Г.). 
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Актуальні питання сучасної медицини, фармації і стоматології 
17.05.2017 р. – аудиторія № 4 (14.00-16.00) 

Співголови: проф. Колесник Ю.М., проф. Туманський В.О., доц. Авраменко М.О. 

1. Алексєєв О.Г. Медичне та фармацевтичне право, як галузі права та навчальні дисципліни: 
сучасний стан та перспективи розвитку  на прикладі Запорізького державного медичного 
університету (ЗДМУ, каф. УЕФ, медичного та фармацевтичного права, наук. конс. проф. 
Книш Є.Г.). 

2. Ширяєва А.О., Данукало М.В. Особливості балансу ангіотензину ІІ та BNP у ядрі 
солітарного тракту при різних за етіологією артеріальних гіпертензіях (ЗДМУ, каф. 
патологічної фізіології, наук. кер. проф. Ганчева О.В.). 

3. Калашник К.В. Клініко-патогенетична роль поліморфізму гену інтерлейкіну-6 в розвитку 
HCV-асоційованої змішаної кріоглобулінемії та ефективності противірусного лікування 
хворих на хронічний гепатит С (ЗДМУ, каф. інфекційних хвороб, наук. кер. д.мед.н. 
Рябоконь Ю.Ю.). 

4. Кононенко І.Є. Сучасний погляд на проблему неспроможності колоректального анастомозу 
(ЗДМУ, каф. факультетської хірургії, наук. кер. проф. Клименко А.В.). 

5. Скрипник А.С. Застосування родентотерапії у практиці дитячої психітрії (ЗДМУ, каф. 
психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології, наук. 
кер. проф. Чугунов В.В.). 

6. Ставицький В.В. Спрямований пошук протизапальних агентів серед карбоксилвмісних 
піроло[1,2a] [1,2,4]-триазоло-(триазино-)[c]хіназолінів та проуктів їх структурної 
модифікації (ЗДМУ, кафедра органічної хімії; наук. керівник: проф. Коваленко С.І.). 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
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Підписано до друку 07.05.2019 р. 
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