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ЛЮБІ ДРУЗІ! 

 

З радістю повідомляємо вам, що 16.12.2020 в Запорізькому державному 

медичному університеті була проведена наукова конференція студентів 

«Досягнення сучасної медичної та фармацевтичної науки – 2020». У цьому 

збірнику викладені матеріали, які дозволяють узагальнити досягнуті 

результати науково-дослідних робіт студентів і магістрів усіх 

факультетів і спеціальностей, виконані під керівництвом викладачів в 

2019/20 навчальному році. Представлені роботи присвячені 

фундаментальній та клінічній медицині, фармації, стоматології, 

лабораторній діагностиці, ерготерапії, а також правовим і гуманітарним 

аспектам медицини і фармації. Тези робіт рекомендовані до опублікування 

Оргкометітом і відповідними секціями науково-практичної конференції. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Голова оргкомітету:  

ректор ЗДМУ, проф. Колесник Ю.М. 

 

Заступники голови:  

проф. Туманський В.О., проф. Бєленічев І.Ф. 

 

Члени оргкомітету:  

доц. Авраменко М.О., проф. Візір В.А., доц. Моргунцова С.А., доц. Шаравара Л.П., 

ас. Земляний Я.В., доц. Бурега Ю.О., доц. Бірюк І.А., д.біол.н., доц. Павлов С.В.,  

ст. викл. Абросімов Ю.Ю., голова студентської ради Турчиненко В.В. 

 

Секретаріат:  

доц. Іваненко Т.В., ст. викл. Борсук С.О., ас. Вакула Д.О., ас. Данилюк М.Б.,  

ас. Данукало М.В., ас. Дічко Г.О., ас. Котенко М.С., ас. Курілець Л.О.,  

ас. Чернявський А.В., студенти Безверхий А.А., Лихасенко О.Ф., Моргунцов В.О., 

Москалюк А.С, Федоров А.І. 
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методом Чіжина. Усі пацієнти пройшли курс комплексного консервативного лікування: 

проведено навчання пацієнтів, рекомендований спеціально розроблений комплекс фізичних 

вправ, вироблені індивідуальні ортопедичні устілки, призначено медикаментозне лікування 

НПЗП (при наявності інтенсивного больового синдрому). Для оцінки результатів 

використовували візуально-аналогову шкалу (ВАШ) та опитувальник The Manchester-Oxford 

Foot Questionnaire (MOXFQ) у терміни: до лікування, через 2 тижні та 1 місяць від початку 

лікування. 

Результати. Оцінка інтенсивності больового синдрому за ВАШ визначила залежність 

від ступеня плоскостопості і складала до лікування у 1 групі – 2 (2; 4) бали, 2 групі – 4 (3;5) 

бали та у 3 групі – 7 (6;8) балів, з тенденцією до зменшення при обстеженні через 1 місяць:  

1 група – 1 (0;1) бали, 2 група – 2 (0;4) бали та 3 група – 4 (2;5) бали. Оцінка 

функціонального статусу пацієнтів за MOXFQ показала покращення показників в  усіх 

досліджуваних групах при обстеженні через 1 місяць, та становили: у 1 групі – 2 (0;4) бали,  

2 групі 7 (5; 10) балів, 3 групі – 15 (13;16) балів. 

Висновки. Фізична реабілітація у комплексному лікуванні пацієнтів з мобільною 

формою плоскостопості дозволяють зменшити інтенсивність больового синдрому та 

підвищити функціональний стан пацієнтів.  

 

ВИКОРИСТАННЯ  ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ЗАНЯТТЯХ ЗІ 

СТУДЕНТКАМИ З НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА  

Савчук А., ІІІ медичний факультет 4 курс ФТЕТ 

Науковий керівник: доц. Черненко О.Є. 

Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я 

На сучасному етапі розвитку людства однією з найпоширеніших проблем є проблема 

надлишкової маси тіла. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, спостерігається 

десятикратне зростання числа дітей і підлітків з ожирінням за останні сорок років.  

Мета дослідження ‒ визначити ефективність застосування засобів фізичної терапії для 

корекції надлишкової маси тіла й ожиріння у студенток. 

Експериментальні дослідження проведено протягом 2019-2020 н.р. Контингент 

дослідження склали 89 студенток 1-2 курсів медичних і фармацевтичних факультетів 

Запорізького державного медичного університету: 

 56 студенток, з ІМТ = 25,0-29,9 у.о., у яких в процесі медичних оглядів виявлено 

надмірну масу тіла,  

 33 студентки, з ІМТ = 30,0-34,9 у.о., яким було діагностовано ожиріння першого 

ступеню).  

За результатами медичних оглядів:  58% студенток віднесено до основної групи,  

33%  до підготовчої та 9%  до спеціальної медичної групи. 

В якості основної спрямованості експериментальних досліджень визначено аналіз 

показників кількості локомоцій, пройденої дистанції та витрачених кілокалорій. Аналіз 

добових показників пройденої дистанції дозволяє констатувати, що вони не відповідають 

нормативним значенням, які рекомендовані ВООЗ, для осіб жіночої статі цієї вікової 
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категорії: 4050 м ‒ студентки з ожирінням І ступеню; 4864 м – студентки з надлишковою 

масою тіла; 5350 м – мінімальний показник, що рекомендований ВООЗ. 

В процесі проведення експериментальних досліджень зафіксовано наступне: добові 

показники кількості локомоцій та показники пройденої дистанції не відповідають 

відповідним мінімальним значенням; добові показники енергетичних витрат відповідають 

мінімальним рекомендованим значенням: студентки з ожирінням І ступеню ‒ 1871 ккал; 

студентки з надлишковою масою тіла ‒ 1941 ккал; мінімальне нормативне значення, що 

рекомендоване ВООЗ ‒ 1800 ккал. 

Таким чином, рекомендовано студенткам з надлишковою вагою скорегувати рівень 

рухової активності у відповідності до вікових норм та показників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


