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ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»
23-24 березня 2017 р., м. Запоріжжя

ГАЛУЗЕВА КОНКУРСНА КОМІСІЯ
Голова
Колесник Ю.М. – Ректор Запорізького державного медичного університету,
Заслужений діяч науки і техніки України, професор.
Заступник голови:
Туманський В.О. – проректор з наукової роботи, професор
Відповідальний секретар:
Павлов С.В.. – д.біол.н., доцент, завідувач кафедри клінічної лабораторної
діагностики
Члени галузевої комісії:
Бєленічев І.Ф. – професор, завідувач кафедри фармакології та медичної
рецептури;
Волошин М.А. – професор, завідувач кафедри анатомії людини, оперативної
хірургії та топографічної анатомії;
Григор’єва О.А. – д.мед.н., професор кафедри анатомії людини, оперативної
хірургії та топографічної анатомії;
Тертишний С.І. – д.мед.н., професор завідувач кафедри патологічної анатомії
і судової медицини;
Шаврін В.О. – д.мед.н.,
і судової медицини;

професор

кафедри

патологічної

анатомії

Кущ О.Г. – д.біол.н., професор, завідувач кафедри нормальної фізіології;
Ганчева О.В. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної фізіології;
Абрамов А.В. – д.мед.н., професор кафедри патологічної фізіології;
Камишний О.М. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри мікробіології,
вірусології та імунології;
Шумна Т.Є. – д.мед.н., доцент кафедри факультетської педіатрії;
Сирцов В.К. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри гістології, цитології та
ембріології;
Євтушенко В.М. – д.мед.н,. професор кафедри гістології, цитології та
ембріології;
Панасенко О.І. – д.фарм.н., професор, завідувач кафедри токсикологічної та
неорганічної хімії;
Парченко В.В. – д.фарм.н., доцент кафедри токсикологічної та неорганічної
хімії;

Александрова К.В. – д.хім.н., професор, завідувач кафедри біохімії та
лабораторної діагностики;
Каплаушенко А.Г. – д.фарм.н., доцент, завідувач кафедри фізколоїдної хімії;
Рижов О.А. – д.фарм.н., професор, завідувач кафедри медичної та
фармацевтичної інформатики і новітніх технологій.

РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
22 березня 2017 р. – заїзд учасників конкурсу, культурна програма.
23 березня 2017 р. 815–840 – реєстрація учасників конкурсу.
Місце проведення: хол спортивно-аудиторного корпусу.
900 – 1130 – Доповіді конкурсантів
Місце проведення: аудиторія №206
1130 – 1200 - кава-брейк
1200 – 1500 – Доповіді конкурсантів
Місце проведення: аудиторія № 206
1530 – 1600 – підведення підсумків конкурсу
Місце проведення: аудиторія № 206
24 березня 2017 р. 900-1300 – доповіді учасників Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Здобутки теоретичної медицини – в практику
охорони здоров’я».
Місце проведення: аудиторія № 206
1330 – закриття конференції, культурна програма.
Мультимедійні презентації представляються доповідачами за 15 хвилин до
початку першого засідання відповідальному за технічне забезпечення.
Тривалість доповіді: 10 хвилин.

ВІДКРИТТЯ
II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі наук
«Теоретична медицина»
23 березня 2017 р., 0900
Аудиторія №206 Запорізького державного медичного університету
Вітальне слово Ректора Запорізького державного медичного університету,
професора Колесника Ю.М.
Вітальне слово проректора з наукової роботи Запорізького державного
медичного університету, професора Туманського В.А.

ПОРЯДОК ДОПОВІДЕЙ
СЕКЦІЯ №1
МОРФОЛОГІЧНІ НАУКИ
НОРМАЛЬНА ТА ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ,
ГІСТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ
Голова: проф. Туманський В.О.
Співголови:, проф. Волошин М.А., проф. Сирцов В.К., проф. Григор’єва О.А.,
проф., Тертишний С.І., проф. Шаврін В.О., проф. Євтушенко В.М.
Секретар: ас. Абросімов Ю.Ю.
Клініко-морфологічна та імуногістохімічна характеристика рівня проліферативної
активності колоректальних карцином.
Кабаченко В.О., Запорізький державний медичний університет
Системний амілоїдоз із переважним ураженням нирок: сучасні уявлення та
морфологічні методи дослідження.
Балтьонкова О.С., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
Перинатальні особливості кровопостачання панкреатуоденального комплексу.
Хмара А.Б., ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет.
Посмертна діагностика гострої коронарної недостатності методами багатомірної
поляризаційної мікроскопії.
Жиряда Н.Я., ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет.

Морфологічні та імуногістохімічні особливості тканини раку молочної залози за
умов зміни мікроелементного складу.
Мірошніченко М.В., Сумський державний університет.
Асиметрія лицевого черепу дорослих людей за даними фотограмметрії.
Хижий Б.П., Удовенко В.А,, Донецький національний медичний університет.
Морфологічні зміни довгих трубчастих кісток за умов дефіциту гормонів
щитоподібної залози спричиненого експериментальним гіпотериозом.
Пилипів М.І., ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.
Горбачевського».

СЕКЦІЯ №2
ФІЗІОЛОГІЧНІ НАУКИ
НОРМАЛЬНА ТА ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ,
АЛЕРГОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ
Голова: ректор Запорізького державного медичного університету,
Заслужений діяч науки і техніки України, проф. Колесник Ю.М.
Співголови: проф. Абрамов А.В, д.мед.н. Камишний О.М., проф. Ганчева О.В.,
проф. Кущ О.Г., д.мед.н. Шумна Т.Є.
Секретар: к.мед.н., ст. викл. Іваненко Т.В.
Особливості експресії мозкового натрійуретичного пептиду та β-ендорфіну в
аркуатному ядрі гіпоталамусу при артеріальній гіпертензії різного ґенезу.
Стрижак Ю.С., Запорізький державний медичний університет.
Дослідження корегуючого впливу нікотинаміду на порушення в кірковому шарі
нирок в умовах експериментального цукрового діабету.
Баран С.З., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.
Експертна медична система визначення локалізації гострого інфаркту міокарду
за наявними ЕКГ патологіями.
Вірста О.Ю., ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет.
Дослідження змін Vasa vasorum на фоні хронічної гіпоксії.
М”ястківська І.В., Слюсар А.О., Одеський національний медичний університет.
Зміни функціонального стану печінки у щурів при дисбалансі NO-ергічної системи
за умов моделювання хронічного алкогольного гепатиту.
Жиліна С.А.,Седіна О.О., Дніпропетровський національний університет ім. О.
Гончара.
Мітохондріальна активність печінки щурів при ішемічній хворобі серця.
Колода М.І., Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.

Модуляція показників варіабельності серцевого ритму щурів дистильованим
питним раціоном.
Гордієнко А.О., Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Роль поліморфізму Lys198Asn гена ендотеліну -1 у патогенезі ішемічного
атеротромботичного інсульту.
Свириденко Д.Ю., Сумський державний університет.
Неспецифічна резистентність ротової порожнини на етапах імплантації зубів
різними імплантацій ними системами.
Бутулай Б.І., ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія».
Соціально-медичне значення раку підшлункової залози. Епідеміологічні аспекти
виникнення даної патології.
Редько О.С., «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.
Горбачевського.

СЕКЦІЯ №3
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ НАУКИ
ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНІ СПОЛУКИ, МЕДИЧНА ТА
БІОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА І КІБЕРНЕТИКА, ТОКСИКОЛОГІЯ
Голова: проф. Беленічев І.Ф.
Співголови: проф. Панасенко О.І., проф. Александрова К.В., д.біол.н., доц.
Павлов С.В., проф. Рижов О.А., д.фарм.н., доц. Парченко В.В., д.фарм.н., доц.
Каплаушенко А.Г.
Секретар: к.мед.н., ас. Єгооров А.А..
Антиоксидантна модуляція HSP-залежних механізмі ендогенної нейропротекції в
умовах експериментального порушення мозкового кровообігу.
Гайсинський В.О., Запорізький державний медичний університет.
Азотовмісні ненасичені поліефіри і композиційні матеріали на їх основі.
Воєвудко І.О., Одеський національний медичний університет.
Вплив халконовмісних калікс[4]аренів на рівень іонізованого Ca в мітохондріях
міометрія щурів.
Кушнарьова А.М., Київський національний університет ім. Т. Шевченко Навчальнонауковий центр «Інститут біології та медицини».
In- vitro деградація та in vivo токсичність нановолокнистих PCL і PLA скафолдів.
Дєдкова К.А., Сумський державний університет

Оцінка нейропротекторних властивостей олігопептидів головного мозку і
стовбурових клітин в умовах моделі паркінсоноподібного синдрому.
Молчанова А.В., Безега Є.В., Харківський національний медичний університет.
Корекція нанокристалічним діоксином церію патологічних змін в тканинах
пародонта щурів за умов ожиріння.
Скриник М.І., ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія».
Холінергічні механізми кардіопротекції при застосуванні дозованих фізичних
навантажень (експериментальне дослідження).
Сатурська У.В., ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.
Горбачевського».

Всеукраїнська науково-практична конференції
«ЗДОБУТКИ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ – В ПРАКТИКУ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я»
24 березня 2017 р.
Аудиторія №206
СЕКЦІЯ №1
МОРФОЛОГІЧНІ НАУКИ
НОРМАЛЬНА ТА ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ,
ГІСТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ
Голова: проф. Туманський В.О.
Співголови:, проф. Волошин М.А., проф. Сирцов В.К., проф. Григор’єва О.А.,
проф., Тертишний С.І., проф. Шаврін В.О., проф. Євтушенко В.М.
Секретар: ас. Абросімов Ю.Ю.
Лектинова характеристика слизової носової частини глотки щурів як складової
імунобіологічного бар'єра.
Носенко Т.В., Запорізький державний медичний університет.
Оцінка координатних розподілів азимута поялрізації у дослідженні динаміки
посмертних змін ліквору людини.
Дахно А.І., ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет.
Дослідження структурних змін печінки за умов алоксанової гіперглікемії
(експериментального діабету).
Удовиченко Б.Я., Терещенко І.І., Сумський державний університет.

Морфологічне дослідження тканин плаценти у самок щурів з алкогольною
плацентарною дисфункцією.
Асадуллаєва Н. Я., Уланова В. А., Національній фармацевтичний університет.
Гіпотеза щодо функції Membrana vestibularis, Membrana tectoria, Membrana
basilaris та Membrana tympani secundaria.
Булига В.С.,Запорізький державний медичний університет
Становление внутренней коры тимуса в постнатальном периоде после
пренатального действия стафилококкового анатоксина.
Аравицкий Е.О., Запорожский государственный медицинский университет

Биосовместимые
стеклокристаллические
материалы
для
костного
эндопротезирования. Механизм сращения биокриситалла с костной тканью.
Сазонова Т.М., Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина.
Антропометричні дані студентів молодших і старших курсів ЗДМУ.
Мороз Д.В., Мелешко Є.Д., Запорізький державний медичний університет
Анатомія судин панкреатодуоденального органокомплекса у перинатальному
періоді онтогенеза.
О.М. Слободян, А.Б. Хмара, І.С. Кашперук-Карпюк, ВДНЗ України «Буковинський
державний медичний університет»

СЕКЦІЯ №2
ФІЗІОЛОГІЧНІ НАУКИ
НОРМАЛЬНА ТА ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ,
АЛЕРГОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ
Голова: ректор Запорізького державного медичного університету,
Заслужений діяч науки і техніки України, проф. Колесник Ю.М.
Співголови: проф. Абрамов А.В, проф. Камишний О.М., проф. Ганчева О.В.,
проф. Кущ О.Г., д.мед.н. Шумна Т.Є.
Секретар: к.мед.н., ст. викл. Іваненко Т.В.
Біохімічні показники стану нервової системи в моделі метаболічного синдрому.
Тернова А.О., Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Вживання наркотичних речовин та тютюну студентами-медиками: поширення і
тенденції.
Хомꞌяк І.Д., ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.
Горбачевського».

Использование клеточной тест-системы для оценки степени эндогенной
интоксикации при перитоните.
Жадан Ю.Г., Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
Динаміка зміни поведінки тварин протягом інтеріктального періоду хронічного
судомного синдрому.
Топал М.М., Остапенко І.О., Бильський Д.В., Одеський національний медичний
університет.
Цитокін-залежні механізми судомної активності.
Авраменко А.С., Капталан А.О., Одеський національний медичний університет.
Епідемічний аналіз захворюваності на Лайм-бореліоз у Тернопільській області.
Сатурська У.В., ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.
Горбачевського».
Динаміка поширеності розсіяного склерозу в Одеській області.
Коваль Д.К., Борисенко О.А., Воробйова М.В., Одеський національний медичний
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