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Місце Назва Заклад Автор 

1 Зміни гематологічних показників 

ендогенної інтоксикації, 

неспецифічної реактивності та 

активності запалення у ВІЛ-

інфікованих 

Сумський державний 

університет 

Сосновенко Дмитро 

Сергійович 

2 Шляхи попередження 

виникнення ускладнень при 

реконструктивно-відновних 

операціях на стравоході 

Вінницький 

національний 

медичний 

університет ім. М.І. 

Пирогова 

Савчук Микола 

Миколайович 

 

3 Вплив генів CAG A та VAC A 

Helicobacter pylori на клінічний 

перебіг окремих патологій 

шлунково-кишкового тракту 

Вінницький 

національний 

медичний 

університет ім. М.І. 

Пирогова 

Гайдуков Нікіта 

Валерійович  

 

Соловей Олександр 

Сергійович 

 

4 Оцінка ефективності і 

гепатотоксичності схем 

хіміотерапії хронічної 

лімфоцитарної лейкемії 

Українська медична 

стоматологічна 

академія 

Агашков Євгеній 

Олегович 

 

5-6 Досвід лікування новоутворень 

дванадцятипалої кишки з 

використанням малоінвазивних 

ендоскопічних методик 

Запорізький 

державний медичний  

університет 

Діденко Едуард 

Вікторович 

5-6 Унілатеральний характер 

формування плантарних 

трофічних виразок у хворих на 

цукровий діабет 

Сумський державний 

університет 

Іванова Анна 

Сергіївна 

 

7 Дослідження ранніх ознак 

впливу локальної вібрації як 

предикторів розвитку вібраційної 

хвороби в обрубувачів 

металургійного виробництва 

ДЗ 

«Дніпропетровська 

медична академія 

Міністерства 
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мобільних додатків для 

формування здоров’язберігаючої 
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обласної ради 

Карнаух Дарина 
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10 Артеріальна гіпертензія, 

асоційована із гіперурикемією: 
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мішеней 

Сумський державний 

університет 

Побивайло Карина 

Андріївна 

  

Ляшенко Аліна 

Вікторівна 

 

11 Вплив фотодинамічної терапії на 

мікрофлору при лікуванні 

гнійно-некротичних процесів 

м’яких тканин (клініко-

експериментальна робота) 

Харківський 

національний 

університет ім. В.Н. 

Каразіна 

Солодовниченко 

Світлана Сергіївна 

 

12 Нова модель прогнозування 

летальності у пацієнтів з 

інфарктом міокарда на основі 

штучної нейронної мережі та 

методів Deep learning 

Буковинський 

державний медичний 

університет 

Гоян Анастасія 

Василівна 

 

13 Оцінка ефективності 

кардіопротекції в лікуванні 

хворих на гострий інфаркт 

міокарда та стабільну 

стенокардію шляхом цифрової 

обробки ЕКГ (дигіталізації) з 

експертною оцінкою 

електрокардіографічних маркерів 

в диференціації ішемії і 

некоронарних ушкоджень серця 

у пацієнтів молодого віку 

Буковинський 

державний медичний 

університет 

Тащук Максим 

Вікторович 

14 Рівень надання серцево-легеневої 

реанімації студентами 

(майбутніми медичними 

сестрами) і практикуючими 

медичними сестрами 

КВНЗ 

«Житомирський 

медичний інститут» 

Житомирської 

обласної ради 

Хиля Віталій 

Вікторович 

 

 

15 Динаміка морфофункціонального 

стану тканини печінки на тлі 

застосування мононуклеарних 

стовбурових клітин та 

гепатопротектору при 

гіперхолестеринемії з 

Одеський 

національний 

медичний 

університет 

Касаткін Олександр 

Ігорович  

 



Місце Назва Заклад Автор 

неалкогольним стеатогепатитом 

у щурів в експерименті 

Бірюк Микита 

Володимирович 

 

16 Особливості клінічного та 

метаболічного профілю хворих 

на ішемічну хворобу серця, 

асоційовану з цукровим діабетом 

2 типу (ретроспективний 

когортний аналіз) 

Запорізький 

державний медичний  

університет 

Базун Єлизавета 

Ігорівна 

 

17 Поширення вірусу кору серед 

населення м. Маріуполя та аналіз 

стану імунітету проти вірусу 

кору в різних вікових групах 

Донецький 

національний 

медичний 

університет 

Агеєв Ілля 

В’ячеславович 

 

18 Особливості перебігу гострого 

розповсюдженого перитоніту на 

тлі раку товстої кишки в 

експерименті 

Буковинський 

державний медичний 

університет 

Кондратова 

Анастасія Сергіївна 

19 Оптимізація діагностики 

саркопенії у жінок хворих на 

остеоартроз 

Харківський 

національний 

медичний 

університет 

Ольховська Софія 

Василівна 

 

20 Здоров’я населення як медико-

соціальна проблема ХХІ століття. 

Аналіз деяких інтегральних 

показників здоров’я 

ПВНЗ «Київський 

медичний 

університет» 

Колосовська Анна 

Ігорівна 

 

 Гончаренко Таїса 

Андріївна 

 

21 Біоінженерне обгрунтування 

нового методу остеосинтезу 

ребер 

Українська медична 

стоматологічна 

академія 

Черничко Павло 

Павлович 

 

22 Особливості подвійного 

цукрового діабету 

ДЗ 

«Дніпропетровська 

медична академія 

Міністерства 

охорони здоров’я 

України» 

Васюра Ірина 

Олександрівна 

 

Молокова Ірина 

Олександрівна 

 

23 Комплексний підхід до 

профілактики генітальної 

папіломавірусної інфекції у 

жінок 

КВНЗ 

«Житомирський 

медичний інститут» 

Житомирської 

обласної ради 

Поліщук Віта 

Василівна 

 



Місце Назва Заклад Автор 

24 Пошуки альтернативних методів 

лікування акне 

ПВНЗ «Київський 

медичний 

університет» 

Петренко Юлія 

Олександрівна 

 

25 Вплив вітамінного комплексу 

«ОМЕГА – 3» на показники 

функціонального стану організму 

мешканців м. Маріуполь 

Донецький 

національний 

медичний 

університет 

Дитюк Дмитро 

Володимирович 

 

26 Особливості амбулаторного 

споживання антибактеріальних 

препаратів студентами ВУЗів 

Вінницький 

національний 

медичний 

університет ім. М.І. 

Пирогова 

Ярославська Ольга 

Олександрівна 

  

Глівенко Ілля 

Станіславович 

 

27 Особливості психо-емоційного 

статусу у хворих на гострий 

інфаркт міокарда із супутнім 

ожирінням 

Харківський 

національний 

медичний 

університет 

Литовченко 

Катерина 

Володимирівна 

 

28 Роль модифікації факторів 

ризику серцево-судинних 

ускладнень в покращенні якості 

життя та попередженні розвитку 

ускладнень у хворих на 

артеріальну гіпертензію 

ДЗ 

«Дніпропетровська 

медична академія 

Міністерства 

охорони здоров’я 

України» 

Каракай Вікторія 

Леонідівна 

29 Функціональний стан серцево-

судинної системи у хворих на 

цукровий діабет 2-го типу за 

наявності діабетичної нефропатії 

Буковинський 

державний медичний 

університет 

Коваль Ростислав 

Олександрович 

 

30 Нозоморфоз вторинних ВІЛ-

асоційованих захворювань 

Національний 

медичний 

університет ім. О.О. 

Богомольця 

Бабанська Аліса 

Андріївна 

 

Григ Ростислав 

Едуардович 

 

31 Кардіоваскулярний ризик у 

чоловіків з артеріальною 

гіпертензією та андрогенним 

дефіцитом 

ДЗ 

«Дніпропетровська 

медична академія 

Міністерства 

охорони здоров’я 

України» 

Янкова Карина 

Володимирівна  

 

Лебеденко Єлизавета 

Євгенівна 

 



Місце Назва Заклад Автор 

32 Вплив порушень сну на перебіг 

цукрового діабету 2 типу 

Харківський 

національний 

медичний 

університет 

Баскакова Анастасія 

Віталіївна 

 


