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Буковинський державний медичний університет – авторитетний 

осередок вищої медичної освіти, наукового та інтелектуального життя 

Буковини, цьогоріч виповнюється 79 років діяльності університету на 

теренах нашого краю. 

 
У стінах нашого університету працювали та працюють видатні вчені, 

непересічні педагоги, імена яких відомі не лише в Україні, але й поза її 

межами; вони творили і творять історію нашої Alma mater. У 2023 році в 

університеті відзначаються Ювілейні Дні народження знаних науковців 

БДМУ: 

1. Ахтемійчук Юрій Танасович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії 

(1997-2014), декан факультету підготовки помічників лікаря (1994-

1995), виконувач обов’язків проректора з науково-педагогічної 

роботи (2009-2011). Виповнюється 65 років від Дня народження 

(12.09.1958).  

2. Безруков Леонід Олексійович, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (1983-

2009), професор цієї кафедри від 2009 року. Виповнюється 85 років 

від Дня народження (03.09.1938). 

3. Битченко Дмитро Олексійович, заслужений діяч науки 

Молдавської РСР, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри ЛОР (1951 - 1960). Виповнюється 115 років від Дня 

народження (22.09.1908).  

4. Білецький Семен Віссаріонович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри сімейної медицини (2001 – 2014), нині професор 

цієї кафедри. Виповнюється 80 років від Дня народження 

(10.11.1943). 
5. Волошин Петро Власович, доктор медичних наук, професор, 

проректор з наукової роботи (1974 - 1977), завідувач кафедри 

нервових хвороб (1973 – 1977). Виповнюється 95 років від Дня 

народження (13.01.1928).  

6. Волошин Олександр Іванович, заслужений лікар України, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтичної терапії 

(1990 - 2008), професор цієї кафедри від 2008 року. Виповнюється 80 

років від Дня народження (02.01.1943). 

7. Гоженко Анатолій Іванович, заслужений діяч науки України, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної 

фізіології (1980 – 1989). Виповнюється 75 років від Дня народження 

(13.02.1948). 
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8. Гржебін Зіновій Наумович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри дерматовенерології (1947 – 1956). Виповнюється 

130 років від Дня народження (31.05.1893). 

9. Дудко Геннадій Євтихійович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри екстремальної і військової медицини (1997 – 
2002). Виповнюється 85 років від Дня народження (21.05.1938). 

10. Клочкова Людмила Семенівна, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри фтизіатрії (1965-1984). Виповнюється 100 років 

від Дня народження (11.07.1923). 

11. Ковтуняк Микола Артемович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри медичної хімії (1966 – 1985). Виповнюється 100 

років від Дня народження (26.01.1923). 

12. Кулачек Федір Григорович, заслужений лікар України, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (1988 

- 2008), професор цієї кафедри від 2008 року. Виповнюється  85 років 

від Дня народження (21.06.1938). 

13. Мислицький Валентин Францович, доктор медичних наук, 
професор, декан медичного факультету (1997 - 2000), завідувач 

кафедри патологічної фізіології (1989 - 2008), професор цієї кафедри 

від 2008 року. Виповнюється 85 років від Дня народження 

(18.09.1938). 

14. Пісько Григорій Тимофійович, заслужений діяч науки України, 

доктор медичних наук, професор, декан факультету (1967 - 1970), 

завідувач кафедри фармакології (1967 - 1972). Виповнюється 95 

років від Дня народження (24.04.1928). 

15. Роман Лев Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри факультетської хірургії (1962 - 1982). Виповнюється 105 

років від Дня народження (17.02.1918). 
16. Рубленик Іван Михайлович, доктор медичних наук, професор, 

заслужений лікар України, завідувач кафедри травматології, 

ортопедії та нейрохірургії (1985 -1985). Виповнюється 85 років від 

Дня народження (08.06.1938). 

17. Савельєв Олег Миколайович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної гігієни (1980-1999). Виповнюється 95 

років від Дня народження (12.04.1928). 

18. Синчук Олександр Миколайович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри госпітальної терапії з курсом клінічної 

фармакології (1982-1992). Виповнюється 95 років від Дня 

народження (11.04.1928).  
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19. Сидорчук Ігор Йосипович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології 

(1995 - 2007), професор цієї кафедри від 2007 року. Проректор з 

наукової та лікувальної роботи (2000-2007). Виповнюється 85 років 

від  Дня народження (29.01.1938).  
20. Соловйова Ніна Михайлівна, кандидат філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри іноземних мов (1965 – 2002). 

Виповнюється 90 років від Дня народження (21.11.1933). 

21. Триняк Микола Григорович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри госпітальної терапії № 2 та лікувальної 

фізкультури (1996-2002). Виповнюється 85 років від Дня народження 

(02.08.1938). 

22. Трігер Володимир Адольфович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри госпітальної терапії (1950 – 1971). Виповнюється 

125 років від Дня народження (27.02.1898). 

23. Федорук Степан Григорович, кандидат медичних наук, доцент, 

завідувач кафедри госпітальної терапії (1981 – 1982), проректор з 
навчальної роботи (1968 – 1985). Виповнюється 100 років від Дня 

народження (28.10.1923). 

24. Ходоровський Георгій Іванович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри нормальної фізіології (1980-1987 і 1989-1990). 

Проректор з наукової роботи (1977-1987). Виповнюється 85 років від 

Дня народження (28.08.1938). 

25. Шевчук Іван Андрійович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри гістології (1951 – 1974). Декан факультету (1957 – 

1961). Виповнюється 120 років від Дня народження (28.05.1903). 

26. Юхимець Олексій Дем’янович, кандидат медичних наук, доцент, 

ректор Чернівецького медінституту (1962 – 1974), завідувач кафедри 
факультетської хірургії (1971-1980). Виповнюється 105 років від Дня 

народження (05.09.1918). 

27. Ясінський Віктор Іванович, кандидат медичних наук, доцент, 

завідувач кафедри нормальної фізіології (1987-1989, 1990-1997). 

Виповнюється 85 років від Дня народження (03.03.1938). 

 

За традицією, під час проведення тематичних секцій 104-ї підсумкової 

науково-практичної конференції з міжнародною участю професорсько-

викладацького персоналу Буковинського державного медичного 

університету, ми згадуємо цих людей, які стали гордістю нашого 

університету. 

Оргкомітет конференції 
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СЕКЦІЯ 1 

ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ І ТВАРИН 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ 

ТА СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ 

Понеділок, 06 лютого 2023 року 

Середа, 08 лютого 2023 року  

Початок о 16
00

 

(Лекційна зала, вул. Ризька, 3) 
 

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Бачинський В. Т.  

проф. Давиденко І. С.  

проф. Кривецький В. В. 
проф. Слободян О. М.  

СЕКРЕТАР: доц. Банул Б. Ю. 

регламент доповідей – 10 хв. 

 

1. Antoniuk O.P. The peculiarities of dynamics of growth of oesophagus and 

syntopy in early period of human ontogenesis. 

2. Garazdiuk M.S. Possibilities of traditional histological methods of studying 

the substance of the human brain for diagnosing the genesis of the formation of 

hemorrhage in its substance. 

3. Garvasiuk О.V. Characteristics of limited proteolysis in placental fibrinoid in 

combination with basal deciduitis and iron deficiency anemia in gravidas. 
4. Honchar T.V. Morphogenesis of pelvic joints in the prenatal period of human 

ontogenesis. 

5. Ilika V.V. Сharacteristics of limited proteolysis in placental fibrinoid in 

combination with chorioamnionitis and iron deficiency anemia in gravidas. 

6. Ivaskevich I.B. Determination of the postmortem time in acute co and ethanol 

intoxication using polarization-phase mueller-matrix tomography. 

7. Karatieieva S.Yu. The determination of upper limbs length depending on the 

kind of sport. 

8. Kavun M.P. Development of the liver in human fetuses. 

9. Komar T.V. Fetal topography of the great saphenous vein. 

10. Kyshkan P.Ya. 3D modelling of stab wounds of parenchymal organs. 

11. Lavriv l.P. The topographically features of the parotid gland structure. 
12. Lazaruk O.V. Аpplication of immunohistochemical methods of investigation 

for choosing treatment tactic. 

13. Marchuk F.D. Morphogenes of maxillary in the fetal period of human 

ontogenesis. 

14. Oliinyk I.Yu. On the need to develop a topographic classification of the 

mandibular canal in toothless patients for practical use by dentists. 
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15. Proniaiev D.V. A comprehensive statistical analysis of the morphometric 

parameters of the internal female reproductive organs. 

16. Rak R.O. Relevance of the research of vascular-nerve formations of the pelvis. 

17. Reshetilova N.B. Morphology of the third ventricle during 13-16 weeks of 

prenatal period of human ontogenesis. 
18. Sarkisova Yu.V. Polarization microscopic tomography as a prospective 

method for establishing the postmortem interval. 

19. Yasinskyi M.M. Morphological aspects of temporal mandible joint 

dysfunction. 

20. Zabrodska O.S. Features of anatomical formation of the umbilical vein in 

prefetuses. 

21. Банул Б.Ю. Розвиток парамезонефральних проток наприкінці плодового 

періоду онтогенезу людини. 

22. Бойчук О.М. Особливості кровопостачання решітчастої кістки в 

онтогенезі людини. 

23. Давиденко І.С. Гістохімічна методика на білок за mikel calvo для 

визначення зрілості колагенів у мікроскопічних препаратах. 
24. Ємєльяненко Н.Р. Топографо-анатомічні особливості носової 

перегородки улюдей літнього віку. 

25. Змієвська Ю.Г. Тривимірна просторова реконструкція вогнепальних 

тілесних ушкоджень м'яких тканин тіла людини (експериментальні 

дослідження). 

26. Коваль О.А. Варіантна анатомія м’язів передпліччя у плодів людини. 

27. Кривецький В.В. Розвиток і становлення топографії структур шийного 

відділу хребтового стовпа у зародковому періоді онтогенезу. 

28. Лопушняк Л.Я. Особливості розвитку та топографії органів шиї у 

передплодовому періоді розвитку людини. 

29. Процак Т.В. Морфогенез верхньощелепних пазух у людей юнацького 
віку. 

30. Слободян О.М. Топографоанатомічні особливості печінково-

дванадцятипалокишкової зв’язки. 

31. Товкач Ю.В. Анатомічні особливості стравохідно-шлункового 

сполучення. 

32. Тюлєнєва О.А. Спосіб оцінки процесів новоутворення судин в 

плацентарному ложі матки. 

33. Хмара Т.В. Морфологічні передумови виникнення синдрому Хаушипа-

Ромберга. 
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СЕКЦІЯ 2 

ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ ТА ФІЗИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН 

Середа, 08 лютого 2023 року 

Початок о 16
00

 

(Аудиторія кафедри гістології, цитології та ембріології 

вул. О. Кобилянської, 42) 
 

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Бойчук Т. М. 

проф. Цигикало О. В. 

СЕКРЕТАР: доц. Малик Ю. Ю. 

регламент доповідей – 10 хв. 
 

1. Andrushchak L.A. Рeculiarities of sources of rudiments and morphogenesis 

of the pelvicalyceal system of the kidney in early period of the human prenatal 

ontogenesis. 

2. Chernikova G. M. Growth rates of the pancreatic tail in the prenatal period of 

human ontogenesis. 

3. Khodorovska A.A. Development of pulmonary arteries in human embryos. 

4. Komar T.V. Fetal topography of the great saphenous vein. 

5. Makarchuk I.S. Peculiarities of the sources of origin and morphogenesis of 

the human mandible. 

6. Malyk Yu.Yu. Investigation of the papillary muscles of the human’s heart left 
ventricle by microscopic method. 

7. Oshurko A. P. Fundamental model for the classification of  topography of the 

human mandibular canal with bone atrophy caused by loss of the masticatory 

teeth. 

8. Petryshen A.I. Morphological changes in the structural elements of the 

kidneys under the combined influence of aluminum and lead salts against the 

background of stress. 

9. Popova I.S. Histological establishment of hyoid bone in human embryos and 

prefetuses. 

10. Semeniuk T.A. Micro- and ultramicroscopic characteristics of fibrous 

connective tissue within the leaflets of the atria-ventricular valves of the 

human heart. 
11. Stoliar D.B. Morphometric parameters of the temporomandibular joint in the 

second trimester of fetal development. 

12. Yaremchuk N.I. Possibilities of using methods for diagnosing early 

manifestations of changes in bone density in the processes of the lower jaw. 

13. Бойчук Т.М. Функціональна активність нефронів за умов структурної 

перебудови та на фоні гіпофункції епіфіза. 
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14. Бурюк О.Д. Ранні етапи морфогенезу ротової порожнини людини. 

15. Галиш І.В. Порівняльна характеристика нефрогенезу людини та 

гризунів. 

16. Гринкевич А.Ю. Особливості органогенезу та топографії шлунка в 

пренатальному періоді онтогенезу людини. 
17. Пентелейчук Н.П. Субмікроскопічна будова сухожилкових струн 

передсердно-шлуночкових клапанів серця дітей грудного віку. 

18. Проняєв В.В. Cучасні уявлення про особливості морфогенезу структур 

чоловічої промежини. 

19. Цигикало О.В. Варіанти топографії та кровопостачання позапечінкових 

жовчних проток у плодів людини. 

 

СЕКЦІЯ 3 

НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ  

В НОРМІ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЇ 

Понеділок, 06 лютого 2023 року 

Початок о 16
00

 

(Аудиторія кафедри фізіології ім. Я. Д. Кіршенблата, вул. Богомольця, 2) 
 

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Роговий Ю. Є. 

проф. Ткачук С. С. 

СЕКРЕТАР: доц. Тимофійчук І. Р. 

регламент доповідей – 10 хв. 
 

1. Dudka Y.A. Renoprotective effect of melatonin against the background of 

pineal hypo- and hyperfunction in conditions of acute kidney injury. 

2. Kysylytsia S.O. Long COVID and its frequency. 

3. Povar М.А. The nature of the relationships between the morphofunctional state 

of the liver and spleen under the conditions of ischemia-reperfusion injury of the 

brain. 

4. Semenenko S.B. Study of the influence of chronorhythms on the physiological 

fuctions of the human body.  

5. Yasinska O.V. The significance of epigenetic mechanisms of physiological 

adaptation to hypoxia in the search for key points of influence on hypoxia-

dependent pathological processes. 
6. Анохіна С.І. Механізми змін протікання процесів фібринолізу в тканині 

підшлункової залози за умов дії системної гіпобаричної гіпоксії в щурів. 

7. Гордієнко В.В. До історії створення антидотного препарату 

димеркаптопропансульфонату натрію. 

8. Масікевич Ю.Г. Екологічний стан територій природно-заповідного 

фонду за даними мікробіологічних досліджень.  
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9. Роговий Ю.Є. Патофізіологія інтегративного впливу молекулярного 

водню та негативного окисно-відновного потенціалу в корекції фундамента 

патологічних процесів з розривом сформованих великих та малих вадних кіл. 

10. Ткачук С.С. Дисбаланс процесів синтезу та апоптозу в полях гіпокампа 

щурів за умов коморбідності стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету 
та гострого порушення церебрального кровообігу. 

 

СЕКЦІЯ 4 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ХРОНОБІОЛОГІЇ ТА ХРОНОМЕДИЦИНИ 

Понеділок, 06 лютого 2023 року 

Початок о 16
00

 

(Лекційна зала кафедри медичної біології та генетики,  

вул. Ю. Федьковича, 15) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ: проф. Булик Р. Є. 

СЕКРЕТАР: ас. Тимчук К. Ю. 

регламент доповідей – 10 хв. 

 

1. Bulyk R.Ye. Indicators of oxidative modification of proteins in neurons of the 

lateral preoptic nucleus of the hypothalamus of rats under light stimulation and 

the injection of melatonin. 

2. Smetaniuk O.V. Influence of melatonin on the immunohistochemical status of 

melatonin type 1a receptors in the neurons of the supraoptic nucleus of the 
hypothalamus under light stress. 

3. Vlasova K.V. Effects of light and stress on brain. 

4. Yosypenko V.R. The influence of melatonin on the ultramicroscopic state of 

neurons of the lateral preoptic nucleus of the hypothalamus during light 

stimulation. 

5. Волошин В.Л. Наслідки бойових дій для екосистем та біоценозів 

України. 

6. Кривчанська М.І. Вплив пропранололу на ультраструктуру епіфіза 

заумов тривалого освітлення. 

7. Тимчук К.Ю. Вароозу на колоніях Apis Mellifera L. в деяких районах 

Чернівецької області. 
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СЕКЦІЯ 5 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  

БІОЛОГІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ 

Понеділок, 06 лютого 2023 року 

Середа, 08 лютого 2023 року 

Початок о 16
00

 

(Аудиторія кафедри медичної хімії, вул. Богомольця, 2) 
 

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Братенко М. К. 

доц. Геруш І. В. 

доц. Григор’єва Н. П. 

СЕКРЕТАР: доц. Яремій І. М. 

регламент доповідей – 10 хв. 

1. Barus M.M. Alloxan spiroderivatives synthesis. 

2. Bratenko M.K. Synthesis of hybrid heterocyclic systems on the base of 8-

hydroxyquinoline.  

3. Chernyukh O.G. Peculiarities of indicators of coagulation system of women in 

late pregnancy. 

4. Davydova N.V. The state of prooxidant system in rats’ kidneys under alcoholic 

intoxication and its combination with light exposure. 

5. Dikal M.V. Determination of the activity of NADH dehydrogenase, succinate 

dehydrogenase and H+-ATP-ase in experimental diabetes. 

6. Ferenchuk Ye.O. Effect of glutathione on oxidant-antioxidant system in 
hepatocytes under the conditions of experimental nephropathy. 

7. Kropelnytska Yu.V. Some specific features of spectral, electrochemical and 

energy characteristics of the polymethine cationic dyes-sensitizers.  

8. Krupko O.V. Influence of methylsilicate acid on optical properties of stable 

colloidal solutions of СdS/L-cysteine nanoparticles. 

9. Kushnir О.Yu. Impaired glucose tolerance in the blood of alloxan diabetic rats 

under long term melatonin injections. 

10. Lenha E.L. Antioxidant and rhythmoregulating effect of melatonin on the total 

antioxidant activity of blood serum. 

11. Lukan Yu.R. Synthesis and physicochemical properties of agins2 

nanoparticles. 

12. Panasenko N.V. Synthesis and antimicrobial activity of 4-nitroimidazole-5-
thioacetic acid hydrazides. 

13. Winkler I.A. Temporal profiles of the water-soluble components of some oil 

products: the solubility limits and dissolution/evaporation balance. 

14. Бевзо В.В. Зміни мінерального складу ротової рідини в залежності від 

ступеня інтенсивності каріозного процесу. 
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15. Геруш І.В. Вплив мелатоніну та глутатіону на вміст ТБК-активних 

продуктів та вільних SH-груп у мітохондріях печінки щурів за умов 

експериментальної нефропатії. 

16. Григор’єва Н.П. Вплив тетрахлорметанової інтоксикації на активність 

антиоксидантних ферментів у нирках щурів за умов зміненого 
фотоперіоду. 

17. Грозав А.М. Синтез та біологічна оцінка О-ацилоксимів 5-хлоро-4-

форміл-1Н-пірол-3-карбоксилатів як протимікробних агентів. 

18. Дійчук І.В. Синтез 5-форміл-4-хлоро-1Н-пірол-3-карбоксилатів як 

перспективних будівельних блоків для отримання фармакологічно 

активних речовин. 

19. Коляник І.О. Вплив триденного введення мелатоніну на оксидантну 

систему, вміст SH-груп та концентрацію Н2S за умов експериментальної 

нефропатії. 

20. Перепелиця О.О. Вміст феруму в харчових раціонах першокурсників. 

21. Тураш М.М. Гармонізація законодавства України у сфері управління 

відходами. 
22. Чорноус В.О. Синтез та властивості рідкокристалічної домішки з 

хіральним центром у залишку L-ментолу. 

23. Яремій І.І. Вплив етилового естеру 4{(2-етокси-2- оксоетиліден-4-оксо-1-

(4-дифлуорметоксіфеніл-тіазолідин-2-іліден]гідразоно}-1-метилпіразол-3-

карбонової кислоти на активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази в 

тканинах щурів із дексаметазоновим діабетом. 

 

СЕКЦІЯ 6 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ, СІМЕЙНОЇ,  

СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ВИЩОГО МЕДСЕСТРИНСТВА 

Понеділок, 06 лютого 2023 року 
Середа, 08 лютого 2023 року 

Початок о 16
00

 

(Лекційна зала КНП ЦМКЛ м. Чернівці, вул. Головна, 100) 
 

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Ілащук Т. О.  

проф. Плеш І. А. 

проф. Сидорчук Л. П.  

проф. Тащук В. К. 

СЕКРЕТАР: доц. Малкович Н. М. 

регламент доповідей – 10 хв. 

 

1. Al Salama M.W. The role of biomarkers in patients with ischemic heart 

disease. 
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2. Bachuk-Ponych N.V. Field hogs ‒ the latest scientific achievements, new 

perspectives of use (review of the literature). 

3. Bobkovych K.O. Combined treatment with beta-blockers and metformin of 

patients with ischemic heart disease, arterial hypertension and metabolic syndrome. 

4.  Gingulyak O.M. Pregnancy-associated protein-a and c-reactive protein in 
patients with manifestations of subclinical atherosclerosis. 

5. Glubochenko O.V. The peculiarities of interpretation of D-dimer test in 

clinical practice. 

6. Hovornyan A.V. A model using artificial intelligence to predict 12-month 

mortality in myocardial infarction patients. 

7. Hrechko S. I. Efficiency of early cardiac rehabilitation in myocardial 

infarction patients with non st elevation. 

8.  Ivanchuk P.R. Quantitative assessment of st-segment changes in patients with 

acute q myocardial infarction depending on the area of injury. 

9. Ivashchuk S.I. Immunological reactivity of the patients with biliary genesis 

acute pancreatitis. 

10. Khrebtii H.I. The treatment of chronic heart failure at the modern stage. 
11. Kolodnitska T.L. Exposure to particulate air pollutants on heart rate variability 

and repolarisation. 

12. Lukashevych I.V. Use of plant-based drugs in the treatment of nonalcoholic 

fatty liver disease and obesity. 

13. Malkovych N.M. Using of inhaled antibiotics in the treatment of patients with 

community-acquired pneumonia. 

14. Mykytyuk O.P. Light pollution and changed lifestyle as important factors of 

morbidity in modern society. 

15. Peryzhniak A.I. Аnalysis of risk factors for the occurrence of disorders of the 

functional status of cardiovascular pathology of newborns. 

16. Repchuk Yu.V. The body mass index and metabolic parameters association 
depending on the angiotensinogene (AGT, rs699) gene polymorphism in patients 

with essential hypertension. 

17.  Rusnak I.T. Plant nutrition in the treatment of arterial hypertension. 

18. Semіaniv M.M. The link between blood pressure, body weight index and 

anthropometric, metabolic-hormonal parameters in patients with essential arterial 

hypertension. 

19. Slyvka N.O. Renal blood flow and liver inflammation in the hepatorenal 

syndrome. 

20. Sobko D.I. Assessment of indicators of melatonin and ghrelin concentrations in 

the blood serum of patients with arterial hypertension combined with osteoarthritis. 

21. Sydorchuk L.P. Guanine nucleotide-binding protein beta-3 (GNB3, RS5443) 

and endothelial nitric oxide synthase (NOS3, RS2070744) genes polymorphism as 
markers of obesity in hypertensive patients. 
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22. Voloshyn O.I. Secondary immunodeficiency states - acomplicated "addition" 

to numerous diseases of internal organs. 

23. Voroniuk K.O. The role of polymorphism of AGT gene (RS4762) in the 

development of essenational hypertension. 

24. Yurkiv О. І. Impact of adaptation disorders on the functional state оf the 
hepatobiliary system in newborn with perinatal pathology. 

25. Амеліна Т.М. Кардіореабілітація – сучасні виклики та перспективи. 

26. Бачу М.І. Роль медичної сестри у формуванні терапевтичного 

середовища. 

27. Білецький С.В. Метаболітотропна терапія в лікуванні гіпертонічної 

хвороби коморбідної з ішемічною хворобою серця. 

28. Бота Р.А. Прогностичне значення гематологічних показників у хворих на 

ішемічну хворобу серця. 

29. Галицька В.О. Клінічні особливості поєднаного перебігу хронічного 

обструктивного захворювання легень, бронхіальної астми та цукрового 

діабету 2 типу. 

30. Гулага О.І. Ішемічна хвороба серця та хронічна хвороба нирок: роль 
антагоністів альдостерону.  

31. Доголіч О.І. Вплив та особливості формування гіпотиреозу на прояви та 

перебіг подагри з коморбідними процесами. 

32. Казанцева Т.В. Взаємозв’язок порушення ліпідного обміну з ураженням 

нирок у хворих на артеріальну гіпертензію асоційовану з цукровим діабетом 

2-го типу. 

33. Маліневська-Білійчук О.В. Діагностичні аспекти тромбоемболії 

легеневої артерії за антифосфоліпідного синдрому при діджиталізації ЕКГ. 

34. Мельничук Л.В. Проблемні аспекти підтримки грудного вигодовування 

немовлят. 

35. Мікулець Л.В. Оцінка традиційних факторів ризику серцево-судинних 
подій у пацієнтів на ревматоїдний артрит. 

36. Плеш І.А. Оцінка швидкості клубочкової фільтрації у хворих на ЕГ ІІ 

стадії залежно від циркадіанного ритму АТ. 

37. Поліщук О.Ю. Адаптивність та рівень напруженості симптомів у 

пацієнтів з порушеннями ритму серця в гендерному розподілі. 

38. Полянська О.С. Сучасні підходи до медичної реабілітації при гострому 

інфаркті міокарда без патологічного зубця Q. 

39. Присяжнюк В.П. Асоціація PRO12ALA поліморфізму гена PPAR-γ із 

біохімічними показниками крові, про- та антиоксидантними профілями у 

хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки. 

40. Сенюк Б.П. Особливості впливу препарату холівія у хворих на хронічний 

гепатит з супутнім хронічним некаменевим холециститом. 
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41. Тащук В.К. Covid-19 та ішемічна хвороба серця: біомаркери та 

ефективність лікарських засобів з протизапальними властивостями. 

42. Хомко О.Й. Квантова терапія в комплексному лікуванні 

посттромбофлебітичних трофічних виразок нижніх кінцівок. 

43. Чобану Я.В. Запальні та протизапальні механізми при хронічному 
обструктивному захворюванні легень та хронічному коронарному синдромі, 

а також при їх поєднанні. 

 

СЕКЦІЯ 7 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ В КЛІНІЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 

ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ 

Понеділок, 06 лютого 2023 року 

Середа, 08 лютого 2023 року 

Початок о 16
00

 

(Лекційна зала ОКЛ м. Чернівці, вул. Головна, 137) 
 

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Федів О. І. 

проф. Хухліна О. С.  

доц. Бірюк І. Г. 

СЕКРЕТАР: доц. Телекі Я. М. 

регламент доповідей – 10 хв. 

 

1. Antofiichuk T.M. Metabolic prerequisites of the formation and progression of 
steatohepatitis of alcoholic, mixed, non-alcoholic etiology and comorbid anemic 

conditions. 

2. Antoniv A.A. The features of the nonalcoholic steatosis and steatohepatitis 

depending on the presence of comorbid chronic kidney disease. 

3. Biryuk I.G. Topographic-anatomical features of unpaired branches of the aortal 

abdominal part at the early period of human ontogenesis. 

4. Chernetska N.V. Vascular endothelial dysfunction and hemostasis in 

patientsfor copd and type 2 diabetes. 

5. Dudka I.V. Disorders of glycaemia parameters’ regulation in patients with 

comorbid chronic pancreatitis and chronic obstructive pulmonary disease. 

6. Dudka T.V. Changes in acetylcholinesterase activity in patients with bronchial 

asthma with comorbid chronic acalculous cholecystitis. 
7. Ferfetska K.V. Changes in indicators of c-reactive protein and tumor 

necrosefactor-alpha in patients with chronic pancreatitis combined with obesity 

and type 2 diabetes. 

8. Honcharuk L.M. Sensitivity of helicobacter pylori to antibiotics in patients 

with osteoarthritis. 
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9. Hontsaryuk D.O. State of the cytokine link according to il-18 and il-10 in 

patients with osteoarthritis in combination with chronic pancreatitis. 

10. Horban B.V.Сovid-19 and chronic kidney disease. 

11. Horbatiuk I.B. Endothelial dysfunction as a factor in the progression of 

chronic cholecystitis in patients with coronary heart disease. 
12. Hryniuk O.Ye. Correction of carbohydrate metabolism disorders in patients 

with non-alcoholic steatohepatitis and chronic obstructive pulmonary disease, the 

effectiveness of anthral and policosanole. 

13. Ivanushko Y.G. Laser radiation effect on the state of fibrinolysis of rat liver. 

14. Kaushanska O.V. Course of hypothireosis in patients with type 2 diabetes 

combined with obesity. 

15. Khukhlina O.S. Effectiveness of antral in correction of metabolic disorders in 

patients with non-alcoholic steatohepatitis and chronic obstructive pulmonary 

disease. 

16. Koshura A.V. Programming of independent physical activity for students of 

higher education institutions. 

17. Kotsubiychuck Z.Ya. Features of correction of clinical manifestations in 
patients with non-alcoholic steatohepatitis and diabetic kidney disease against the 

background of type 2 diabetes. 

18. Kvasnytska O.B. The role of hematological factors in the progression of renal 

dysfunction in patients with chronic hepatitis. 

19. Liakhovych O.D. Features of the course of the joint syndrome in patients with 

comorbid nonalcoholic steatohepatitis and obesity. 

20. Nazymok Y.V. The types of blood supply of the sigmorectal segment intestinal 

wall in the second trimester fetuses. 

21. Nemish I. L.The efficiency of ranolazine in combination with basis therapy in 

chronic coronary syndrome, chronic obstructive pulmonary disease, and obese 

patients. 
22. Olinik O. Yu. Metabolic syndrome in gout patients. 

23. Palibroda N.M. Polypharmacy and health-related quality of life among 

patients with gastrointestinal chronic disease. 

24. Palichuk Yu. I. Functional state of the body of students involved in fitness. 

25. Pavliukovych N.D. Young patients with metabolic syndrome: clinical 

effectiveness of telmisartan. 

26. Prysiazhniuk I.V. Long-term results of the treatment of patientswith chronic 

cholecystitis and hypothyroidism. 

27. Reva Т.V. Gastroesophageal reflux disease: overview of the problem, 

diagnosis, treatment and lifestyle changes. 

28. Shorikova D.V. Neurophysiological status at patients with atrial fibrillation. 

29. Shuper V.O. Optimization of the diagnosis of respiratory extraesophageal 
symptoms of gastroesophageal reflux disease. 
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30. Sluchenska R. V.Issues in student attitude towards physical education and 

sports activity in the modern university medium. 

31. Teleki Ya.M. Features of the clinical course of osteoarthritis in combination 

with hypertension. 

32. Zub L.O. Cytokineimbalanceinpatientswithreumatoidartritiswithnephropathy. 
33. Андрієць М.М. Рухова активність студентів в умовах дистанційного 

навчання. 

34. Антофійчук М.П. Структура анемічних станів, коморбідних 

алкогольному та неалкогольному стеатогепатитам. 

35. Білоока Ю.В. Захисний вплив пробіотику на стан проксимального 

відділу нефрона за синдрому подразненого кишечнику. 

36. Буздуган І.О. Оцінка токсигеного штаму H.pуlori у хворих на пептичну 

виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною 

гіпертензією. 

37. Єрохова А.А. Психологічна придатність до спортивної діяльності. 

38. Каньовська Л.В. Патогенетичне обгрунтування застосування 

ресвератролу у хворих похилого віку з метаболічним синдромом. 
39. Куковська І.Л. Зміни фібринолітичної активності нирок за умов 

тривалого введення даларгіну. 

40. Кулачек В.Т. Провокуючі фактори уражень нирок у хворих на 

ревматоїдний артрит. 

41. Кушнір Л.Д. Характеристика поширеності гастропатології серед хворих 

на ХХН ІІ- ІІІ стадій. 

42. Лазарук Т.Ю. Визначення якості життя у пацієнтів з хронічним 

панкреатитом і супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень. 

43. Маланій В.І. Формування культури здоров’я студентів. 

44. Мандрик О.Є. Зміни показників клінічних синдромів при застосуванні 

гепадифу, езетімібу та фозиноприлу у хворих із поєднаним перебігом 
неалкогольного стеатогепатиту, ожиріння та ГХ ІІ ст. 

45. Раца В.В. Оцінка рівня стабільних метаболітів NO у пацієнтів із 

хронічним панкреатитом, поєднаним із гіпотиреозом. 

46. Рачинська І.В. Застосування ліпіну в комплексній терапії COVID-

асоційованих пневмоній. 

47. Смандич В.С. Чинники взаємообтяження при хронічному панкреатиті в 

поєднанні з ожирінням та остеоартрозом. 

48. Ткач Є.П. Динаміка локальної антибіотикорезистентності пневмококу у 

госпіталізованих хворих на негоспітальну пневмонію. 

49. Трефаненко І.В. Порівняння адаптаційних можливостей студентів 

випускних курсів закладу вищої медичної освіти під час дистанційного та 

аудиторного навчання. 
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50. Циркот І.М. Особливості контролю порушення профілю постави дітей 

старшого віку у процесі фізичної реабілітації. 

51. Чурсіна Т.Я. Функціональні властивості еритроцитів, рівень цАМФ та 

стан вуглеводного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця без та з 

ознаками серцевої недостатності. 
52. Шумко Г.І. Зміна вегетативного тонусу за різного перебігу бронхіальної 

астми. 

 

СЕКЦІЯ 8 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ХІРУРГІЇ ТА ОФТАЛЬМОЛОГІЇ 

Понеділок, 06 лютого 2023 року 

Початок о 16
00

 

(Навчальна кімната кафедри хірургії №1  

ОКНП ЧОКЛ м. Чернівці, вул. Головна, 137) 
 

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Пенішкевич Я. І.  

проф. Полянський І. Ю. 

СЕКРЕТАР: доц. Мороз П. В. 

регламент доповідей – 10 хв. 

 

1. Grynchuk A.F. A New prognostic scale for acute peritonitis. 

2. Grynchuk F.V. Pathogenetic, clinical and management features of diabetes 

mellitus associated with acute intra-abdominal infection. 
3. Hyrla Y.V. Some ultrasound predictors of expanding the volume of surgery in 

differentiated forms of thyroid gland cancer. 

4. Karliychuk M.A. Peculiarities of lamina cribrosa thickness in patients with 

proliferative diabetic retinopathy after vitrectomy with silicon oil tamponade and 

retrolaminar migration of silicon oil. 

5. Kuchuk O.P. Modern aspects of complex treatment of demodicosis 

blepharonconjunctivitis. 

6. Maksymyuk V.V. Polymorphism n34s of the spink1 gene in ukrainian patients 

with different forms of acute pancreatitis. 

7. Moroz P.V. Acute peritonitis is an urgent problem of modern surgery. 

8. Penishkevich Ya.I. Biomarkers of inflammation in diabetic retinopathy 

management. 
9. Sheremet M.I. Association of bcl-2 (rs17759659), ctla-4 (rs231775), apo-1 / 

fas (rs2234767) genes polymorphisms with activity of proliferation and apoptosis 

in thyroid tissue of patients with nodular forms of goiter combined with 

autoimmune thyroiditis and thyroid adenoma. 

10. Shurma A.I. A new method of assessing vitality of intestines. 
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11. Sykyrytska T.B. Treatment of ametropias in children of early age  by means of 

contact lenses. 

12. Tarabanchuk V.V. Luminescenсe changes of venous blood plasma in patients 

with acute pancreatitis. 

13. Андрієць В.В. Відеохолангіоскопія з літоекстракцією у пацієнта з 
рецидивним внутрішньопечінковим холангіолітіазом після 

гепатікоєюностомії. 

14. Білоокий В.В. Видовий склад порожнниної мікрофлори товстої кишки 

при лікуванні інфікованого та неінфікованого жовчного перитоніту. 

15. Білоокий О.В. Морфологічна структура післяопераційного рецидивного 

зобу первинні та повторні операції на щитоподібній залозі. 

16. Гресько М.М. Сучасні тактичні підходи до лікування гігантських гриж 

передньої черевної стінки. 

17. Козарійчук Н.Я. Cучасний аналіз патогенезу первинної відкритокутової 

глаукоми. 

18. Мельник І.М. Прогнозування перебігу ранового процесу на основі 

аналізу критеріїв  недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 
19. Полянський І.Ю. Неспроможність анастомозів в абдомінальній хірургії-

нові погляди на одвічну проблему. 

 

СЕКЦІЯ 9 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ХІРУРГІЇ, УРОЛОГІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ 

Понеділок, 06 лютого 2023 року 

Середа, 08 лютого 2023 року 

Початок о 16
00

 

(Лекційна зала ОКНП ЧЛШМД м. Чернівці, вул. Фастівська 2) 
 

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Васюк В. Л.  

проф. Польовий В. П. 

проф. Федорук О. С. 

проф. Шкварковський І. В. 

СЕКРЕТАР: доц Кнут Р. П. 

регламент доповідей – 10 хв. 

 

1. Bilyk I.I. Treatment and prevention of postoperative complications of diffuse 
peritonitis. 

2. Boiko S.I. Morphological changes of tissues in patient with chronic inguinal 

hernias. 

3. Dudko O.G. Computer modeling study of mechanical strength of metal and 

polymeric screws  fixation in cortical bone. 
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4. Knut R.P. Histological preconditions for the devotement of complications in 

hernioplasty using prolene allografts. 

5. Kozlovska I.М. Management of chronic wounds in modern conditions. 

6. Kurikeru M.A. Features of combined craniocerebral injury and damage to 

chest organs. 
7. Marchuk O.F. The peculiarities of the differential diagnoistcs of transient 

synovitis in children.  

8. Rotar O.V. COVID-19 Infection Worsens Prognosis in Patients With Acute 

Necrotizing Pancreatitis.  

9. Solovei M.M. Methods and means of vector-parametric polarization 

microscopy of polycrystalline films of rat blood in differential diagnosis sepsis 

severity. 

10. Vladychenko K.A. Comparison of indicators of spermiology research before 

and after COVID-19. 

11. Zaitsev V.I. Thromboprophylaxis in urological surgery. 

12. Васюк В.Л. Нова технологія малоінвазивного остеосинтезу 

епіметафізарних переломів. 
13. Гасько М.В. Динаміка регенерації кісткової тканини при множинних 

переломах кісток нижніх кінцівок з застосуванням блокуючого 

інтрамедулярного остеосинтезу. 

14. Ілюк I.I. Вплив безсимптомної бактеріурії на розвиток гестаційного 

пієлонефриту. 

15. Ковальчук П.Є. Біомеханічна оцінка стабільності блокуючого 

інтрамедулярного остеосинтезу подвійних переломів великогомілкової 

кістки. 

16. Москалюк О.П. Спосіб голкової сфінктеротомії при ендоскопічних 

втручаннях на великому дуоденальному сосочку. 

17. Паляниця А.С. Ллікувальна тактика гострого деструктивного 
панкреатиту.  

18. Петрюк Б.В. Лікувальна тактика випадку ранових дефектів пальців і 

кисті.  

19. Польовий В.П. Прогнозування та індивідуалізоване комплексне 

хірургічне лікування синдрому стопи діабетика.  

20. Соловей Ю.М. Роль про- та протизапальних цитокінів у розвитку та 

перебігу абдомінального сепсису.  

21. Федорук О.С. Особливості навчання ендоурологічних маніпуляцій. 

22. Шутка В.Я. Особливості проведення операцій при рецидивах кил 

поперекового відділу хребта. 
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СЕКЦІЯ 10 

ГІГІЄНА СЕРЕДОВИЩА І ВИВЧЕННЯ НОВИХ АНТИМІКРОБНИХ 

РЕЧОВИН В ЕКСПЕРИМЕНТІ І КЛІНІЦІ 

Понеділок, 06 лютого 2023 року 

Середа, 08 лютого 2023 року 

Початок о 16
00

 

(Аудиторія кафедри мікробіології та вірусології, 

вул. Богомольця, 2) 
 

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Власик Л. І. 

проф. Дейнека С. Є. 

СЕКРЕТАР: доц. Яковичук Н. Д. 

регламент доповідей – 10 хв. 

 

1. Blinder O.O. Antimicrobial resistance in covid-19 pandemia period. 

2. Dzhuryak V.S. Adaptive-compensatory reactions of the organism inpatients 

with arterial hypertension and chronic kidney disease. 

3. Gavryliuk O.I. Heterocyclyc compounds and medicine. 

4. Humenna A.V. Study of antimicrobial activity among new phosphonium salts. 

5. Iftoda O.M. Cytokines' mechanisms of immunological disorders in children 

with hearing loss depending on gene polymorphism interleukin-4 (rs2243250). 

6. Kushnir O.V. The risk factors of metabolic syndrome in childhood. 

7. Masikevych A.Yu. Assessment of the level of ecological safety of mountain 
ecosystems. 

8. Prodanchuk G.M. Using a segmented approach in study design for study of 

gonadotoxic activity of lambda-cyhalothrin generics. 

9. Sydorchuk I.Y. Microbiome of vulvovaginal contents in women with primary 

infertility. 

10. Sydorchuk L.I. Colon microbiome in newborns during the first three months 

of life. 

11. Бендас В.В. Мікробіом товстої кишки людей у ранньому працездатному 

віці (15-24 роки). 

12. Дейнека С.Є. Вплив хімічної будови 2,4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-

карбальдегідів на їх антимікробну активність. 

13. Жуковський O.M. Забруднення харчових продуктів діоксинами як 
медико-екологічна проблема. 

14. Міхєєв А.О. Харчові зоонози. 

15. Яковичук Н.Д. Протигрибкова дія 5-сульфанілзаміщенних [1,2,3] 

триазоло[4,5-e][1,4]діазепінів.  
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СЕКЦІЯ 11 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ, 

ДИТЯЧОЇ ТА ПІДЛІТКОВОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ  

Понеділок, 06 лютого 2023 року 

Середа, 08 лютого 2023 року 

Початок о 16
00

 

(Лекційна зала кафедри акушерства та гінекології, вул. Буковинська, 1а) 
 

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Андрієць О.А. 

проф. Кравченко О.В. 

проф. Юзько О.М. 

СЕКРЕТАР: доц. Рак Л.М. 

регламент доповідей – 10 хв. 

 

1. Babiy N.V. Features of the diagnosis of heart failure in pregnant women with 

preeclampsia. 

2. Bakun O.V. Мarkers of peritoneal damage in the diagnosis of endometriosis 

associated with fertility. 

3. Dubyk L.V. The role of dopplerometry in uterine, radial and spiral arteries in 

early spontaneous abortions on the background of endothelial dysfunction. 

4. Hresko M.D. Vulvovaginal atrophy or genitourinary syndrome of menopause. 

5. Marynchyna I.M. Development of methods of differential treatment and 

prevention during the formation of primary placental dysfunction. 
6. Nitsovich I.R. Experience of treatment of uterine fibroid. 

7. Pushkashu A.V. Role of pineal hormones functioning in the first trimester of 

pregnancy with high risks of threatened abortion. 

8. Semenyak A.V. Treatment and prevention problems of cervical pathology. 

9. Solovei V.М. Histological study of chorional hormones characteristics in 

miscarriage in the first trimester of gestation. 

10. Tsysar Yu.V. Modern concepts of polymorphism in the diagnosis of pubertal 

uterine bleeding. 

11. Voloshynovych N.S. Clinical aspects of preserving the reproductive health of 

women with atypical endometrial hyperplasia. 

12. Yasnikovska S.M. Coronavirus infection effect on the course of pregnancy and 

condition of newborns. 
13. Yuzko O.M. Comparative characteristics of patients with infertility when 

applying melatonin in complex preparation for assisted reproductive programs. 

14. Андрієць А.В. Роль ультразвукової діагностики ендометріозу яєчників. 

15. Андрієць О.А. Діагностика порушень менструальної функції у дівчат з 

надмірною масою тіла. 
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16. Боднарюк О.І. Комплексне лікування сальпінгоофоритів, що 

розвинулись на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура у дівчат-

підлітків. 

17. Булик Т.С. Оцінка корелятивних зв’язків ліпідограми та генетичного 

поліморфізму у вагітних із ожирінням. 
18. Гошовська А.В. Клініко-статистична характеристика жінок з первинною 

плацентарною дисфункцією на тлі запальних захворювань жіночих статевих 

органів. 

19. Дяк К.В. Інтерлейкіни  як предиктори передчасних пологів.  

20. Кaліновська І.В. Особливості формування первинної дисфункції 

плаценти в ранні терміни гестації. 

21. Косілова С.Є. Фактори ризику прееклампсії. 

22. Кравченко О.В. Перименопауза і бактеріальний вагіноз. 

23. Лісова K.M. Генетичні аспекти невиношування вагітності. 

24. Печеряга С.В. Профілактика плацентарних порушень при низькому 

розміщенні хоріону. 

25. Приймак С.Г. Вірусні інфекції у вагітних. 
26. Рак Л.М. Гіперпластичні процеси ендометрія: оптимізація підходів до 

діагностики та лікувальної тактики. 

27. Ринжук Л.В. Прогностичне значення характеристик жовткового мішка 

щодо перебігу вагітності в і триместрі. 

28. Скапчук Т.В. Оптимізація комплексного лікування жінок 

репродуктивного віку з генітальним ендометріозом. 

29. Токар П.Ю. Сучасні аспекти прогнозування та профілактики 

передчасних пологів у жінок.  

30. Тофан Б.Ю. Прогнозування настання вагітності при лікуванні 

ендометріоз асоційованого безпліддя. 

31. Юр’єва Л.М. Сучасні підходи до застосування гестагенів при 
невиношуванні вагітності. 
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СЕКЦІЯ 12 

СУЧАСНА ДІАГНОСТИКАТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ 

ТА ПСИХІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

Середа, 08 лютого 2023 року 

Початок о 16
00

 

(Лекційна зала кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної 

психології ім. С. М. Савенка, вул. Мусоргського, 2) 
 

ГОЛОВУЮЧИЙ: проф. Пашковський В. М. 

СЕКРЕТАР: ас. Блажіна І. Ю. 

регламент доповідей – 10 хв. 

 
1. Filipets O.O. Acute kidney injury and ischemic stroke. 

2. Herasymiuk I.G. Prerequisites of response to antidepressant treatment in 

patients with recurrent depressive disorder. 

3. Ivanova N.M. Correlation of anxiety-depressive disorders and cognitive 

impairment due to stroke. Features of early diagnosis and treatment. 

4. Savka S.D. Clinical and psychopathological features of patients with 

depression associated with cardiovascular pathology. 

5. Yaremchuk O.B. Epidemiologic study of the back pain among Parkinson’s 

disease patients. 

6. Yurtsenyuk O.S. Peculiarities of diagnosis and treatment of nonpsychotic 

psychic disorders in students. 
7. Zorii I.A. Relationship of neurophysiological parameters and dental status 

indices in children with cerebral spastic infantile paralysis depending on the 

intensity of motor disorders. 

8. Блажіна І.Ю. Нефармакологічні методи реабілітації когнітивних розладів 

недементного рівня у хворих з епілепсією. 

9. Жуковський О.О. Психоемоційний стан хворих при прогресуючих 

формах розсіяного склерозу. 

10. Карвацька Н.С. Актуальність оптимізації стану психічного здоров’я 

хворих на гіпотиреоз із непсихотичними психічними розладами. 

11. Кривецька І.І. Тривожні розлади у хворих на прогресуючі форми 

розсіяного склерозу на тлі превентивного лікування. 

12. Кричун І.І. Ефективність аргініновмісної терапії в комплексному 
лікуванні попереково-крижових радикулопатій. 

13. Пашковський В.М. Характеристика больового синдрому у хворих на 

розсіяний склероз. 

14. Рудницький Р.І. Розлади психіки та сексуальні порушення серед 

чоловіків. 
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15. Русіна С.М. Поширеність розладів адаптації серед жінок трудових 

мігрантів під час війни. 

 

СЕКЦІЯ 13 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПЕДІАТРІЇ 

Понеділок, 06 лютого 2023 року 

Середа, 08 лютого 2023 року 

Початок о 16
00

 

(Лекційна зала кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб,  

вул. Руська, 207-а) 
 

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Сокольник С. В.  
проф. Колоскова О. К.  

СЕКРЕТАР: доц. Тарнавська С. І. 

регламент доповідей – 10 хв. 

 

1. Andriychuk D.R. Some peculiarities of premedication in children of different 

age groups. 

2. Bogutska N.K. Diagnostic significance of markers of severe course of neonatal 

sepsis according to different clinical scales. 

3. Buryniuk-Hloviak H.P. Peculiarities of calcium homeostasis regulation in 

schoolchildren suffering from bronchial asthma considering basic therapy with 

inhalation glucocorticoids. 
4. Garas M.N. COVID-19 and new-onset type 1 diabetes mellitus: case in an 

adolescent patient. 

5. Horbatiuk I.B. Diagnostic value of clinical and laboratory indicators for the 

determination of acute non-streptococcal tonsilopharyngitis in children. 

6. Khlunovska L.Yu. Characteristics of pain syndrome in children with a 

combined pathology of the gastroduodenal area and vegetovascular dysfunction. 

7. Korotun O.P. COVID-19 clinical course in children features during the first 

year of pandemic. 

8. Marusyk U.I. Is it possible to predict the development of bronchial asthma in 

newborns? 

9. Ryznychuk M.O. Тhyroid gland pathology in children with type 1 diabetes 

mellitus. 
10. Sazhyn S.I. Clinical and anamnestic risk factors associated with long-term 

hospitalization in preschool age patients with COVID-19. 

11. Sorokman T.V. The course of atopic dermatitis in children against the 

background of H.pylori infection. 

12. Власова О.В. Параклінічна характеристика неонатального сепсису 

залежно від особливостей запальної відповіді. 
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13. Гінгуляк М.Г. Результати визначення показника лабільності бронхів у 

дітей з повторними епізодами обструкції бронхів. 

14. Друцул-Мельник Н.В. Пандемія COVID-19 та ментальне здоров’я 

медичних сестер педіатричних клініці. 

15. Іванова Л.А. Рецидивуючий бактеріальний менінгіт у дитини як прояв 
вродженої вади розвитку мозку. 

16. Колюбакіна Л.В. Клінічний випадок незавершеного остеогенезу. 

17. Крецу Н.М. Роль окремих факторів ризику неонатального сепсису. 

18. Ластівка І.В. Медико-генетичне консультування при синдромі Вільямса-

Бойрена. 

19. Лозюк І.Я. Клінічно-ендоскопічна оцінка запальних захворювань верхніх 

відділів шлунково-кишкового тракту, асоційованих із цитотоксичними 

штамами Н. рylori у дітей. 

20. Романчук Л.І. ПЛР легеневого експірату як один із методів виявлення 

коронавірусу SARS-CoV-2. 

21. Тарнавська С.І. Чи існує взаємозв’язок між лейкоцитарними індексами 

крові та тяжкістю перебігу позалікарняних пневмоній у дітей? 
22. Тесліцький О.К. Особливості перебігу коронавірусної хвороби COVID-

19 у дітей Чернівецької області. 

23. Ткачук Р.В. Клінічні особливості пневмонічного статусу у дітей, хворих 

на коронавірусну хворобу COVID-19. 

24. Хільчевська В.С. Клінічні аспекти диференційної діагностики 

гіпербілірубінемій у дітей. 

25. Черней Н.Я. Рівень ендотеліну-1 у крові дітей при порушеннях 

кислототвірної функції шлунка. 

26. Шахова О.О. Показники неспецифічної реактивності бронхів у підлітків, 

хворих на бронхіальну астму фенотипу фізичного навантаження, з 

урахуванням ацетиляторного поліморфізму. 
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СЕКЦІЯ 14 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ, НЕОНАТОЛОГІЇ, 

ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ ТА ОТОЛАРИНГОЛОГІІ 

Понеділок, 06 лютого 2023 року 

Середа, 08 лютого 2023 року 

Початок о 16
00

 

(Лекційна зала КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» м. Чернівці, 

вул. Буковинська, 4) 
 

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Боднар О. Б.  

проф. Нечитайло Ю. М.  

СЕКРЕТАР: ас. Міхєєва Т. М.  

регламент доповідей – 10 хв. 

 

1. Babintseva A.G. Improvement of the intensive care of full-term newborns with 

perinatal pathology and renal disorders. 

2. Bodnar O.B. Treatment of pilonidal sinus in children. 
3. Dronyk T.A. Fecal calprotectin as a diagnostic marker of the inflammatory 

process in the intestinal mucosa in prematurely born children under the conditions 

of perinatal pathology. 

4. Frunza A.V. Prognostic value of plasma cystatin c as an early biomarker of 

severe renal dysfunction in critically ill premature infants. 

5. Kalutskyi I.V. Intestinal dysbiosis in patients with chronic purulent maxillary 

synutis. 

6. Khaschuk V.S. Natrii hyaluronas as an effective barrier solution of adhesive 

bowel obstruction in children. 

7. Khodzinska Y.Y. The influence of cardiorespiratory fitness on the physical 

development of schoolchildren. 
8. Kuryk O.V. Clinical and paraclinical criteria of digestive system dysfunction 

in newborns with perinatal pathology. 

9. Kоvtyuk N.І. Physical and mental functioning in children with primary 

headache. 

10. Mazur O.O. Species microbial diversity in chronic rhinosinusitis in patients 

with type 1 diabetes mellitus.  

11. Popeliuk N.O. The course of diseases of the respiratory organs according to 

the pediatric department data. 

12. Sapunkov O.D. Antioxidant system and the role of free radicals in the 

development of acute rhinosinusitis in patients with diabetes mellitus. 

13. Volosivska Y.М. The role of cellular energy metabolism in full-term newborns 

with manifestations of jaundice in the early neonatal period. 



 

28 

 

14. Yakovets K.I. Persistence of pathogen groups of microorganisms in chronic 

rhinosinusitis in patients with type 1 diabetes. 

15. Безрук В.В. Десинхроноз і хронобіологічні аспекти діяльності видільної 

системи (нирок) у дітей. 

16. Буряк О.Г. Діагностична цінність модифікованої методики 
холтеровського моніторингу для оцінки варіабельності ритму серця у дітей. 

17. Ватаманеску Л.І. Озонований фізіологічний розчин у лікуванні спайкової 

кишкової непрохідності. 

18. Годованець О.С. Функціональний стан гепатобіліарної системи у 

передчасно народжених дітей при перинатальній патології. 

19. Годованець Ю.Д. Патофізіологічні механізми розвитку дизадаптації при 

гіпоксії у новонароджених дітей. 

20. Левицька С.А. Тонзилектомія у дітей з PANDAS-синдромом. 

21. Міхєєва Т.М. Особливості вегетативного стану у дітей із хронічними 

гастродуоденітами. 

22. Нечитайло Д.Ю. Оцінка рівня тривожності у дітей з первинною 

артеріальною гіпертензією. 
23. Нечитайло Ю.М. Особливості діагностики первинної артеріальної 

гіпертензії у школярів. 

24. Плаксивий О.Г. Ефективність комплексної терапії гнійного 

риносинуситу у хворих на цукровий діабет 1-го типу. 
25. Сокольник С.О. Шлункові кровотечі в дітей: аргон-плазмовий гемостаз 

та його ефективність. 

26. Ярославський Р.О. Медикаментозний супровід перед- і 

післяопераційного періоду у дітей оперованих з приводу хронічного 

колостазу. 

 

СЕКЦІЯ 15 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ, АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ 

ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ 

Середа, 08 лютого 2023 року 

Початок о 16
00

 

(Аудиторія кафедри анестезіології та реаніматології, вул. Головна, 137) 
 

ГОЛОВУЮЧИЙ: проф. Коновчук В. М. 

СЕКРЕТАР: доц. Акентьєв С. О. 

регламент доповідей – 10 хв. 

1. Andrushchak A.V. Detoxification resources of kidneys in sepsis. 

2. Nechytailo O.Y. Diagnostic significance of infrared thermometry in preventing 

the development of purulent-necrotic complications of diabetic foot syndrome. 
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3. Petrynych V.V. Lead acetate eefect on the state of lipid peroxidation and 

oxidative modification of proteins in the blood and liver of adult rats with different 

types of acetylation. 

4. Tkachuk O. V. Postpancreatic insulin expression in acute disturbances of the 

cerebral blood flow against a background of diabetes mellitus.  
5. Акентьєв С.О. Плазмосорбція в переддіалізному періоді лікування 

синдрому ниркової недостатності.  

6. Кифяк П.В. Вплив ультрафіолетового опромінення автокрові на 

перебіг гнійно-некротичних захворювань шкіри  у хворих на цукровий 

діабет ІІ типу. 

7. Ковтун А.І. Застосування сучасних методів детоксикації, зокрема 

плазмаферезу, при COVID-19. 

8. Коновчук В.М. Оптимізація інфузійної терапії ендотоксикозів. 
9. Кушнір С.В. Особливості участі нирок в регуляції водно-сольового 
обміну за умови застосування ксилату та інгібітору 
ангіотензинперетворюючого ферменту у пацієтів із цукровим діабетом 2 
типу, ускладненим синдромом ендогенної інтоксикації. 

10. Малайко С.С. Застосування шкали GRACE у хворих з гострим 

коронарним синдромом та серцевою недостатністю. 

 

СЕКЦІЯ 16 
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СТОМАТОЛОГІЇ 

Понеділок, 06 лютого 2023 року 

Середа, 08 лютого 2023 року 

Початок о 16
00

 

(Аудиторія кафедри терапевтичної стоматології  

та ортопедичної стоматології, вул. М. Вовчка, 2) 

 
ГОЛОВУЮЧІ: проф. Беліков О. Б. 

проф. Годованець О. І. 

проф. Кузняк Н. Б. 

д.мед.н. Батіг В. М. 

СЕКРЕТАР: доц. Бамбуляк А. В. 

регламент доповідей – 10 хв. 

 

1. Batig V.М. The influence of pathogens on the development of experimental 

periodontitis in experimental animals. 

2. Belikov O.B. Features of comprehensive rehabilitation for secondary dental 

deformations as a result of the carious process and dental alveolar lengthening of 
the antagonist tooth. 
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3. Belikova N.I. Long-term results of adhesive splinting of mobile teeth in the 

lower human frontal section errors and complications. 

4. Bernik N.V. The results of the study of developmental mechanisms of 

infectious-inflammatory complications in the oral cavity after oral surgery. 

5. Gagen O.Yu. The method of treatment of mandible fractures with purulent-
inflammatory complications. 

6. Gerasym L.M. Psycho-emotional aspects of general anesthesia in surgical 

dentistry. 

7. Halahdina А.A. Physical reabilitation of patients with inflammatory processes 

of maxillofacial region. 

8. Halchuk K.L. Pulp exposure management in vital permanent teeth with 

unfinished root formation. 

9. Havaleshko V.P. Peculiarities of the orthopedic treatment of patients with 

dysfunction of the tempo-mandibular joint with rheumatoid arthritis. 

10. Kilmukhametova Yu.H. Treatment of periodontal tissue diseases in patients 

with urinary system pathology with an improved scheme. 

11. Kotelban A.V. Oral microflora as a main risk factor in the development of 
dental caries in children. 

12. Kuzniak N.B. Treatment of mandible fractures with platelet-rich plasma. 

13. Mandziuk T.B. Іndicator of microcrystallization of saliva in 7-12 years old 

children. 

14. Perebynis P.P. Vertical augmentation method of the mandible distal portions. 

15. Roshchuk O.I. Effectiveness of orthopedic treatment of patients with 

periodontal disease in the presence of gastric and duodenal ulcer. 

16. Soltys O.M. Spectrum of periodontal pockets microflora in patients with 

generalized periodontitis after use of the therapeutic composition based on 

decametoxin. 

17. Tkachyk S.V. Retrograde filling of a root canal in various forms of chronic 
periodontitis. 

18. Vitkovskyi O.O. Complex treatment of odontogenic jaw periostitis in children 

against the background of thyroid pathology. 

19. Бамбуляк А.В. Перспективність застосування мультипотентних 

мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини та їхніх комбінацій для 

відновлення кісткових дефектів у щелепно-лицевій хірургії. 

20. Батіг І.В. Вплив ортодонтичного лікування на пародонт хворих молодого 

віку. 

21. Глущенко Т.А. Дослідження видового складу мікрофлори 

пародонтальних кишень у хворих із генералізованим пародонтитом на тлі 

метаболічного синдрому. 

22. Годованець O.I. Вроджена патологія щелепно-лицевої ділянки в дітей 
Чернівецької області. 
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23. Даценко М.А. Особливості діагностики та комплексної терапії при 

використанні методу дентальної імплантації у хворих з системним 

остеопорозом. 

24. Дрозда І.І. Показники мікрокристалізації ротової рідини у підлітків 15-18 

років, які навчаються в різних закладах освіти. 
25. Дроник І.І. Стан гігієни порожнини рота та подальші ускладнення після 

видалення зубів. 

26. Касіянчук М.В. Застосування приладів на базі платформи ANDROID у 

супроводі радіовізографічного дослідження. 

27. Кіцак Т.С. Санітарно-просвітня складова у профілактиці стоматологічних 

захворювань. 

28. Кіюн І.Д. Вплив засобів для нагрівання тютюну на стан тканин 

пародонта. 

29. Митченок О.В. Лікування пацієнтів з верхівковим періодонтітом в стадії 

загострення. 

30. Остафійчук М.О. Застосування антидисбіотичних препаратів при 

стоматологічних ускладненнях експериментального імунодефіциту. 
31. Паліс С.Ю. Розвиток нижньої щелепи в передплодовому періоді 

онтогенезу людини. 

32. Рожко В.І. Комплексне лікування гострого герпетичного стоматиту у 

дітей. 

 

СЕКЦІЯ 17 

КЛІНІЧНА ОНКОЛОГІЯ, ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА 

ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ 

Середа, 08 лютого 2023 року 

Початок о 16
00

 

(Навчальна аудиторія кафедри онкології та радіології, 

вул. М. Заньковецької, 11) 

 

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Іващук О. І. 

д.мед.н. Бодяка В. Ю. 

СЕКРЕТАР: доц. Кравчук С. Ю. 

регламент доповідей – 10 хв. 

 
1. Bodiaka V.Yu. Morphological peculiarities of the skin granulation tissue in 

patients with malignant neoplasms of the abdominal organs. 

2. Chuprovska Yu.Ya. Signs of breast cancer recurrence prognosis. 

3. Ivashchuk O.I. The role of oncological process in occurrence of postoperative 

eventration. 
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4. Morar I.K. Features of the influence of abdominal malignant neoplasm on the 

morphology of the granulation tissue of the laparotomy wound. 

5. Кравчук С.Ю. КТ-ознаки віддалених наслідків COVID-19 в онкохворих. 

6. Сенютович Р.В. Черево-анальні резекції прямої кишки. власні 

результати. Інтерсфінктерні резекції. 
7. Шульгіна В.В. Додаткові методи промевої діагностики колоректального 

раку. 

8. Шумко Б.І. Шляхи покращення результатів лікування раку глотки. 

 

СЕКЦІЯ 18 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ШКІРНО-ВЕНЕРИЧНИХ, 

ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ТУБЕРКУЛЬОЗУ 

Понеділок, 06 лютого 2023 року 

Середа, 08 лютого 2023 року 

Початок о 16
00

 

(Лекційна зала кафедри інфекційних хвороб таепідеміології, 

вул. Головна, 137) 
 

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Денисенко О. І.  

проф. Москалюк В. Д.  

проф. Тодоріко Л. Д. 

СЕКРЕТАР: доц. Перепічка М. П. 

регламент доповідей – 10 хв. 
 

1. Boiko Y.I. Laboratory characteristic of HIV-associated neurological disorders. 

2. Denysenko О.І. A combined use of angioprotective and enzymatic agents in a 

comprehensive treatment of allergodermatosis. 

3. Guz L.O. Clinical and immunological characteristics of chronic dermatosis on 

the background of protozoian invasion Lamblia intestinalis. 

4. Hajevska M.Yu. Сomplex treatment of patients with psoriasis using probiotic 

and hepatoprotector.  

5. Kоlotylo T. R. Changes in TNF-α in combined pathology of HIV infection 

with tuberculosis (Зміни ФНП-Α при поєднаній патології ВІЛ-інфекції з 

туберкульозом). 

6. Perepichka М.P. Improvement of treatment of rosacea patients by means of 
andministering angioprotective and hepatoprotective agents. 

7. Semianiv І.О. The influence of the concomitant pathology of Diabetes on the 

treatment of Tuberculosis. 

8. Yeremenchuk І.V. Evaluation of the prevalence of adverse reactions to 

antimycobacterial drugs in Pulmonary Tuberculosis. 
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9. Бродовська Н.Б. Застосування гепатопротекторного та 

ангіопротекторного препаратів у комплексному лікуванні хворих на 

червоний плескатий лишай. 

10. Меленко С.Р. Клінічний перебіг герпетичної інфекції у ВІЛ-інфікованих. 

11. Москалюк В.Д Порівняльна характеристика навантаження віл у крові та 
лікворі. 

12. Підвербецька О.В. Ефективність використання молекулярно-генетичного 

методу Xpert MTB/Rif (ultra) для діагностики позалегеневих форм 

туберкульозу. 

13. Рудан І.В. Особливості хронічної HBV-інфекції у ВІЛ-інфікованих. 

14. Сирота Б.В. Механізми розвитку ешерихіозного гастроентероколіту з 

урахуванням чинників його несприятливого перебіг. 

15. Сливка В.І. Організація лікування хворих туберкульозом з побічними 

реакціями на препарати першого ряду та встановлення результатів лікування.  

16. Соколенко М.О. Оцінка ефективності застосування моноклональних 

антитіл для лікування амбулаторних хворих на COVID-19. 

17. Сторожук М.В. Комплексне лікування пацієнтів з розацеа з урахуванням 
стану кишкового біоценозу та клінічних проявів дерматозу. 

18. Тодоріко Л.Д. Варіанти перебігу симптоматики постковідного синдрому 

залежно від коморбідної патології.  

 

СЕКЦІЯ 19 

ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ ТА ФАРМАКОКІНЕТИКА  

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Понеділок, 06 лютого 2023 року 

Середа, 08 лютого 2023 року 

Початок о 16
00

 

(Аудиторія кафедри фармакології, вул. Богомольця, 2) 
 

ГОЛОВУЮЧИЙ: проф. Заморський І. I. 

 проф. Захарчук О. І. 

 доц. Геруш О. В. 

СЕКРЕТАР: доц. Щудрова Т. С. 

регламент доповідей – 10 хв. 

 
1. Basaraba R.Y. Hplc-dad assay of phenols profile in Antennaria dioica (l.) 

gaertn. 

2. Drachuk V.M. Morphological changes of kidney tissue when using hepaval in 

ischemia-reperfusion acute kidney injury. 

3. Ezhned M.A. Prospects for the use of phytopreparations in the treatment of 

type 2 diabetes. 
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4. Fedotova M.S. results of statistical analysis of data of patients with alzheimer's 

disease. 

5. Filipets N.D. Experimental study of the kidney functions changes after 

pharmacological activation of potassium channels. 

6. Horoshko O.M. The influence of lipin on the functional status of the kidneys 
in rats under the conditions of the glycerol model of acute renal failure with long-

term use. 

7. Kopchuk T.G. Study of the fever-induced changes in kidney function. 

8. Kostyshyn L.V. Research of medicinal properties Saponaria officinalis. 

9. Matushchak M.R. Comparative analysis of indicators of the total risk of 

illness and death from Hodgkin's lymphoma and its five-year prevalence in 

Ukraine and Poland. 

10. Melnychuk S.P. Nephrotropic effects of emoxipine under the conditions of 

chronic hypoxic hypoxia. 

11. Muzyka N.Y. Study of anti-inflammatory activity of altabor substances. 

12. Pazyniuk A.Yu. Pharmaceutical pollution in Ukraine. 

13. Rovinskyi O.O. Study of the toxic influence of certain medicinal plants on the 
organism of rats. 

14. Shchudrova T.S. Melatonin ameliorates rhabdomyolysis-induced acute kidney 

injury in rats. 

15. Sydor V.V. Pharmacoeconomic analysis of the use of generic antihistamin 

drugs containing levocetirizine. 

16. Velia M.I. Research of the choice of the basis of a semi-solid medicine  with a 

semi-solid extract of feverfew (tanacetum parthenium). 

17. Zamorskii I.I. Antihypoxic activity of the derivative of 2-benzamido-2-(2-

oxoindolin-3-iliden) acetic acid under the conditions of acute hypobaric hypoxia. 

18. Богдан Н.С. дослідження фізичних, фізико-хімічних та фармако-

технологічних показників та кристалографічних властивостей діючих 
речовин. 

19. Ганчук І.О. Фармакоекономічний аналіз застосування препаратів, що 

містять панкреатин при недостатності екзокринної функції підшлунково 

залози у хворих на хронічний панкреатит. 

20. Геруш О.В. Дослідження протизапальної активності нового 

полікомпонентного рослинного засобу. 

21. Гончарук Я.І. Сучасний стан та перспективи розвитку 

фармакоекономічних досліджень в Україні. 

22. Грешко Ю.І. Фармакоекономічні аспекти інгібіторів ароматази, що 

застосовуються для гормонотерапії раку молочної залози. 

23. Захарчук О.І. Фармакогностичні, біохімічні та медичні аспекти 

фітомелатоніну. 
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24. Ілащук П.Г. Маркетингове дослідження ринку біологічно активних 

добавок. 

25. Кишкан І.Г. Вплив ксантинолу нікотинату на показники протеолітичної 

активності тканин печінки у щурів. 

26. Клюйко А.А. Аналіз антианемічних лікарських засобів за виробниками. 
27. Кметь О.Г. Ефективність застосування карбацетаму за показниками 

системи оксиду азоту в гіпокампі щурів за умов скополамін-індукованої 

нейродегенерації. 

28. Паламар А.О. Аналіз асортименту антианемічних препаратів, 

представлених на фармацевтичному ринку України. 

29. Петрюк А.Є. Дія базальтового туфу на видільну діяльність нирок. 

30. Сахацька I.M. Aналіз фармацевтичного ринку засобів, що містять інулін. 

31. Унгурян Т.М. Нефропротекторна дія церулоплазміну за умов гострого 

пошкодження нирок. 

32. Шлюсар О.І. Кінетика та механізми реакції s-окиснення тіоридазину 

калій гідрогенпероксомоносульфатом у водному середовищі. 

33. Юрнюк С.В. Складові фармацевтичної опіки у медицині. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЛОЛОГІЇ 

ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК 

Понеділок, 06 лютого 2023 року 

Середа, 08 лютого 2023 року 
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(Аудиторія кафедри суспільних наук та українознавства, 

вул. Героїв Майдану, 3) 
 

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Борисюк А. С. 

проф. Мойсей А. А. 

доц. Рак О. М. 

СЕКРЕТАР: доц. Цуркан М. В. 
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1. Anistratenko A.V. Pseudo-history as an alternative history subgenre. 

2. Bebykh V.V. Basic methodological components of distance learning. 
3. Borysiuk A.S. To the problem of the mental health of the individual. 

4. Lapa G.M. Cognitive and Discoursive Aspects of Terminological Structures in 

the English Professional Language "Infectology". 

5. Manchul B.V. The role of disciplinary and interdisciplinary communicationin 

scientific research. 

6. Nykyforuk T.M. Poetic syntax of works by S. Vorobkevych. 
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7. Osypenko V.A. Features of social and psychological adaptation of the 

individual in crisis situations. 

8. Rak О.М. Аlternative ways of implementing the educational process in 

modern conditions. 

9. Shutak L.B. Features of secondary nominations in the ukrainian medical 
discourse. 

10. Skakun I.O. Synergetic principles of modern humanitarian and scientific 

discourse. 

11. Tsurkan M.V. Ways of forming the speech etiquette of professional 

communication of a foreign medical student. 

12. Tymofiieva M.P. The spiritual potential of nurses in the palliative sphere. 

13. Vykliuk A.O. Аunctionality of jamboard app for teaching English to medical 

students (based on topic “respiratory infectious diseases”). 

14. Yakymchuk V. V. Linguistic means of verbalizing the concept “infection” in 

publicistic discourse. 

15. Zazulia I. V. Structural peculiarities of word combinations denoting names of 

medicinal plants. 
16. Бицко Н.І. Назви інфекційних хвороб із запозиченнями.  

17. Глущенко М.О. Феномен здорових психологічних меж у контексті 

психологічного простору особистості. 

18. Зорій Н.І. Основні чинники дегуманізації сучасної медицини та способи 

їх нейтралізації. 

19. Марчук І.В. Фактори активізації професійної підготовки майбутніх 

сестер медичних в сфері паліативної допомоги. 

20. Мойсей А.А. Основні етапи розвитку Буковинського державного 

медичного університету (1997–2021 рр.). 

21. Навчук Г.В. Український медичний дискурс в аспекті лікарської 

деонтології. 
22. Наместюк С.В. Гібрідне навчання як новий тренд освіти. 

23. Никіфорчук Ж.В. Синонімія в англійських термінах–дитячих 

інфекційних захворюваннях. 

24. Синиця В.Г. Колірний компонент у структурі латинських клінічних 

термінів. 

25. Слубська А.Я. Особливості функціонування  благодійних  організацій та 

фондів при релігійних організаціях. 

26. Стегніцька Л.В. Способи творення термінів з компонетом influenza. 

27. Телеки М.М. Первісне значення найменувань інфекційних хвороб, що 

передаються статевим шляхом. 

28. Ткач А.В. Композитні утворення в сучасній лінгвістиці та 

термінознавстві. 
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СЕКРЕТАР: доцент кафедри, к.мед.н. Власик Л. Й. 
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1. Bezruk V.V. Peculiarities of the regional dynamics (2012-2021) of the 

prevalence and incidence of cystitis in children. 

2. Biduchak A.S. Analysis of the management of conflict situations in medical 

organizations. 

3. Chornenka Zh.A. Dymamics of the prevalence and incidence of the thyroid 
gland. 

4. Domanchuk Т.І. Public awareness of the influence of risk factors on the 

development of gastric cancer. 

5. Hrytsiuk М.І. Dymamics of the incidence and mortality from cancer of the 

larynx in Ukraine and Europe. 

6. Lytvyniuk N.Ya. Features of the course of ischemic heart disease in 

combination with diabetes. 

7. Mandryk-Melnychuk М.V. The role of susruta in the development of indian 

medicine. 

8. Vlasyk L.Y. The impact of education on lifestyle and health activities among 

the economically active population. 
9. Yasinska E.Ts. The risk of cardiovascular diseases in patients with arterial 

hypertension. 

10. Гопко Н.В. Вивчення впливу факторів ризику на поширеність 

лептоспірозу в Чернівецькій області. 

11. Марараш Г.Г. Аналіз поширеності захворювання та особливості 

профілактики артеріальної гіпертензії. 

12. Миронюк М.Б. Профілактика невиліковних хвороб у сучасних умовах. 

13. Навчук І.В. Принципи організації підприємницької діяльності в охороні 

здоров’я. 

14. Тимчак В.С. Інноваційний маркетинг в системі охорони здоров’я. 

15. Шилепницький П.І. Участь приватного бізнесу в системі охорони 

здоров’я Ізраїлю. 
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ФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕДИЦИНІ 

Середа, 08 лютого 2023 року 

Початок о 16
00

 

(Аудиторія кафедри біологічної фізики та медичної інформатики, 

вул. О. Кобилянської, 42) 
 

ГОЛОВУЮЧИЙ: проф. Федів В. І. 

СЕКРЕТАР: ас. Гуцул О. В. 

регламент доповідей – 10 хв. 

 

1. Ivanchuk M.A. Simpson's paradox in biostatistics. 
2. Kulchynskyi V.V. Electrical impedance spectroscopy as a method of polymer 

composites analysis. 

3. Makhrova Ye.G. Innovative structural elements of bone plates for fracture 

osteosynthesis. 

4. Nahirniak V.M. Advantages in the use of the laplacian kernel for image 

processing in Matlab. 

5. Olar О.І. Сurrent developments in x-ray imaging technology: challenges and 

future. 

6. Tkachuk I.G. Photosensitive CuFeO2 / n-InSe heterojunctions. 

7. Vlad H.I. More on the extension of linear operators on riesz spaces. 

8. Бірюкова Т.В. Молекулярно-абсорбційний спектральний аналіз 
лікарських засобів. 

9. Гуцул О.В. Особливості електрохімічних та хімічних властивостей 

WiSNaNO3 електролітів на мікрокристалічному алмазному електроді, 

легованого бором. 

10. Микитюк О.Ю. Особливості вибору матеріалу термопари для 

термоперетворювачів метрологічного призначення. 

11. Тимочко Б.М. Моделювання процесу збудження синусового вузла серця 

пейсмекерами атриовентикулярного вузла. 

12. Федів В.І. Багатофункціональні квантові точки для тераностики. 

13. Шафранюк В.П. Дослідження структурної досконалості кристалів 

CdZnTe, які використовуються для детекторів іонізуючого випромінювання. 

14. Шинкура Л.М. Використання штучного інтелекту для ранньої 
діагностики хвороби Альцгеймера. 
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СЕКЦІЯ 23 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ, 

АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 

Середа, 08 лютого 2023 року 
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00
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ГОЛОВУЮЧИЙ: проф. Пашковська Н. В. 

СЕКРЕТАР: доц. Оленович О. А. 

регламент доповідей – 10 хв. 

 
1. Marchuk Yu.F. Physical activity in patients with polycystic ovary syndrome 

and obesity. 

2. Olenovych O.A. Peculiarities of renal mechanisms of carbohydrate status 

regulation in the early period of experimental diabetes with underlying 

pharmacological blockade of renin-angiotensin-aldosterone system. 

3. Pankiv I.V. Interrelation between vitamin D status and the body mass index in 

patients with type 2 diabetes. 

4. Pashkovska N.V. Peculiarities of the carbohydrate metabolism in patients with 

latent autoimmune diabetes in adults depending on the level of autoimmunity. 

5. Pavlovych L.B. Long COVID and diabetes. 

6. Piddubna А.А. State of indicators of cellular and humoral link of immunity in 
patients with Graves' disease. 

7. Tsaryk I.O. Characteristics of anxiety and depression indicators in patients 

with latent autoimmune diabetes in adults and chronic kidney disease compared 

with classical types of diabetes. 

8. Каспрук Н.М. Алергічні захворювання та алергічні реакції у хворих на 

цукровий діабет. 

9. Коваль Г.Д. Особливості перебігу COVID-19 у пацієнтів із вродженими 

дефіцитами антитіл. 

10. Ляшук Р.П. Синдром Ларона: діагностика, клінічний випадок. 

11. Маслянко В.А. Характеристика функціонального стану щитоподібної 

залози у пацієнток з автоімунним тиреоїдитом. 
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