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ЗВІТ 
Про проведення науково-практичної  конференції з міжнародною участю 

«Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб»  

Студентська секція – 23.04.2021 

 

23 квітня відбулася конференція "Міждисциплінарні підходи до діагностики та 

лікування дитячих хвороб.", присвячена пам'яті завідувача кафедри педіатрії №4, 

видатного лікаря, корифея медицини, академіка Віталія Григоровича Майданника,  У 

заході взяло участь багато студентів, які прагнуть розвивати науку та стати 

висококваліфікованими спеціалістами. 

На секції молодих вчених було представлено 16 доповідей аспірантів та 

асистентів кафедр, на секція студентів -  21 доповідь україномовних студентів 8 

доповідей англомовних студентів. Студентська секція  розпочалась з майстер-класу 

доцента кафедри педіатрії №4 Романенко С.Ю. на тему "Сучасні прояви 

лейкемоїдних у дітей. Клінічний випадок". 

Під час студентської секції працювало журі. До складу жюрі  україномовної 

секції   увійшли:    професор Чуриліна А.В., доценти кафедри педіатрії№ 4 Качалова 

О.С, Романенко С.Ю. , доцент кафедри педіатрії № 1 Строй О.А., доцент кафедри 

педіатрії № 2 Шевцова Т.І., асистент кафедри клінічної імунології та алергології 

Турова Л.О. До складу  журі англомовної секції   увійшли: доценти кафедри 

педіатрії№ 4 Бурлака Є.А., Терлецький Р.В., асистент кафедри педіатрії № 1 Резніков 

Ю.П. 

Доповіді  оцінювались за такими критеріями : Актуальність та новизна роботи, 

методологія проведення досліджень,логіка, послідовність та повнота викладу 

матеріалу, практична значущість поданих висновків, мовне оформлення,  

самостійність проведеного дослідження, оформлення презентації. 

 За результатами оцінювання доповідачі україномовної секції розподілились таким 

чином: 

 



В розділі «Наукове дослідження» 

  

Дипломи за 1 місце отримали:  

1.Александренко Н. (науковий керівник Шевцова Т.І. ) "Проблема болю та 

знеболення в сучасній інтенсивній терапії новонароджених". 

2. Соловей І., Альюсеф М. (науковий керівник Гнилоскуренко Г.В.) "Взаємозв'язок 

обструктивного апное сну та кортизолу у пацієнтів з метаболічним синдромом". 

3. Ратушна А. (науковий керівник Строй О.А.) "Особливості перебігу COVID-19 

серед молоді. Постковідний синдром." 

 

Дипломи за 2 місце отримали: 

1. Юсупова А., Школьна І.І. (науковий керівник Петрашенко В.О.) "Акстивність 

ферментів у діагностиці перинатального ураження ЦНС у нкдоношених 

дітей." 

2. Зарічняк І. (науковий керівник Джагіашвілі О.В.)"Метод ефективної 

сегментації в скринінг-діагностиці при абдомінальному больовому синдромі у 

дітей." 

3. Голобородько А. (науковий керівник Бурлака Є.А.) "Анамнестичні 

предиктори стероїд-резистентності при хрорічному громерулонефриті з 

нефротичним синдромом у дітей". 

Дипломи за 3 місце: 

1. Соломаха Т., Бондаренко Л., Бєлова В. (наукові керівники Борисова Т.П., 

Вакуленко Л.І.) "Сучасна характеристика уропатогенів у дітей 

Дніпропетровської області, хворих на інфекцію сечостатевої системи ". 

2. Ізірінська Ю., Господаренко Л., Погорєлова К., Нечаєв М. (науковий керівник 

Гнилоскуренко Г.В.) "Психологічні аспекти грудного вигодовування".  

3. Ревун М. (наукові керівники Молочек Н.В., ФалалєєваТ.М.) "Забезпеченість 

вітаміном D у дітей та молоді, некальціємічні ефекти та вплив на стан 

здоров'я." 

В розділі «Клінічні випадки» 

Дипломи за 1 місце отримали: 

1. Фесенко А., Сорокопуд К. (науковий керівник Строй О.В.) "Клінічний 

випадок. Синдром Лея." 

2. Борохович О. (науковий керівник Турова Л.О.) "Клінічні маски хвороби 

Краббе." 

 



Дипломи за 2 місце отримали: 

1. Нечаєв М., Ізірінська Ю. (науковий керівник Довгодько В.В.) "Клінічний 

випадок моногенного цукрового діабету. Складнощі діагностики". 

2. Господаренко Л. (науковий керівник Кухта Н.М.) "Клінічний випвдок 

гіперфосфатазії у дітей." 

Дипломи за 3 місце: 

1. Петровська О., Познар О. (науковий керівник Копійка Г.К.) "Клінічний 

випадок хвороби Кавасакі у дитини 8 років". 

2. Познар О. (науковий керівник Копійка Г.К.) "Клінічний випадок алергії на 

білок  

Дипломи у номінації «Практична значущість роботи» отримали: 

1. Копчук В., Горбась В. (науковий керівник Сміян І.О.) "Порушення обміну 

цинку при негоспітальній пневмонії у дітей та шляхи корекції." 

2.  Декет М. (науковий керівник Власова О.В.) "Використання констеляційних 

шкал для оцінки тяжкості перебігу неонатального сепсису за умов різних 

впливу екофакторів." 

3. Кононенко Д. (науковий керівник Кривонос М.М.) "Характеристика інтервалу 

QT у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу." 

Дипломи у номінації  «За вклад у підтримку грудного вигодовування»  

Полухіна М., Голобородько А., Аввакумова О.А. (науковий керівник Гнилоскуренко 

Г.В.) "Техніка та проблеми пиикладання під час грудного вигодовування. Досвід 

матерів." 

Дипломи у номінації  «За вклад у підтримку здорового способу життя». 

Мамула Є. (науковий керівник Молочек Н.В., Фалалєєва Т.М.) "Харчові рекомендації 

при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі." 

 

За результатами оцінювання доповідачі україномовної секції розподілились 

таким чином: 

 

 Диплом з 1 місце отримали : 

1. Malik Piyush (науковий керівник Shevtsova T.) "Analysis of birth cases and 

modern approaches to the management of newborns eith congenital heart defects." 

2.  Rawad Dagdoug, Divanshu Bansal.  (Науковий керівник  Reznikov Y.) 

Osteoporosis in children 
 



Диплом з 2 місце отримали : 

1. Kunar Shivendra (науковий керівник Burlaka Ye.) "VITAMIN D- frien or foe?" 

  

2. Avakumova A.O. (науковий керівник Saltykova G.) "Clinical case of Yersiniosis 

in a child: a simple treatment, but a long way to diagnosis." 

Диплом з 3 місце отримали : 

1. Shreya Shreya (науковий керівник Gnyloskurenko G.) "Assessment of pain in the 

pediatric practise." 

2. Qjukwu U., Signh O. (науковий керівник Balatska N.) "The efficacy of Nutritional 

Screening Tools for diagnosis of Malnutriotion in children with Epidermolysis 
Bullosa". 

3.  Vavshkevych A., Duka O. (науковий керівник Gnyloskurenko G.) "Breastfeeding: 

mothers habits and muths." 

 
 

 

Завідувач кафедри педіатрії №4, 

 д.мед.н., професор                                                                            І.О.Мітюряєва-Корнійко 

  


