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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова: 

Кривко Ю.Я. – ректор Львівської медичної академії ім. А. Крупинського, 

д.мед.н., професор. 

Заступники голови: 

Стоколос- Ворончук О.О.- проректор з наукової роботи Львівської медичної 

академії ім. А. Крупинського, к. філ. н., доцент. 

Сопнєва Н.Б. – зав. кафедри фундаментальних дисциплін Львівської медичної 

академії ім. А. Крупинського, к. пед.н., доцент. 

Члени оргкомітету: 

Юристовська Н.Я. – проректор з виховної роботи Львівської медичної академії 

ім. А.Крупинського, к.н. держ.упр.. 

Дуб Н. Є. - декан факультету №2 Львівської медичної академії ім. А. Крупин-

ського, к.н. держ.упр.. 

Федорик В. М. – завідувач навчально-методичної частини Львівської медичної 

академії ім. А.Крупинського, к.ф.н., доцент. 

Нечипор Н.О. – викладач-методист Львівської медичної академії ім. А. Крупин-

ського. 

Фалик Г.С. – Відмінник освіти України, викладач - методист Львівської медич-

ної академії ім. А. Крупинського. 

Редколегія 

Стоколос-Ворончук О.О.- проректор з наукової роботи Львівської медичної 

академії ім. А. Крупинського, к. філ. н., доцент. 

Федорик В.М. – завідувач навчально - методичної частини Львівської медичної 

академії ім. А. Крупинського, доцент. 



РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

У зв’язку з карантинними заходами, конференція проводиться у дистанційному режи-

мі на платформі ZOOM. Посилання для входу до програми буде надіслано до 18 трав-

ня 2021 р. на адреси, які були надані учасниками у заявках на участь в конференції. У 

разі зміни Вашої електронної адреси, просимо заздалегідь повідомити про це оргкомі-

тет (поштова скринька: n.sopneva@gmail.com). 

 

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

І. Пленарне засідання:  10:30 – 11:10 

Кривко Юрій Ярославович, ректор Львівської медичної академії ім. 

А.Крупинського, д. мед. н., професор. Вступне слово.  

Матросова Юлія, студентка ІІ курсу, Львівська медична академія ім. А. Крупинсько-

го, м. Львів. «Об’єктивні детермінанти престижу медсестринства в Україні: порт-

рет на фоні мапи світу». Наукові керівники: Сопнєва Н.Б., к. пед. н., доцент, Федорик 

В.М.,  к. філос. н., доцент.  

Сбітнєв Ілля, студент V курсу, Дніпровський державний медичний університет, м. 

Дніпро. «Стан просторової пам‘яті щурів у гострому та ранньому періодах легкої 

вибухо-індукованої нейротравми». Науковий керівник: Козлова Ю. В., к. мед. н..  

 

ІІ. Робота в секціях:  11:30 – 16:00 

Секція: Наукові тенденції в клінічному медсестринстві. 

Керівник секції:  к.н. з держ. управління Неділько Р.В. 

Касперська Галина, магістрант, Львівська медична академія ім. А. Крупинського,         

м. Львів. «Взаємини сестри /брата медичних з пацієнтами: чому це важливо». На-

уковий керівник: Кривко Ю.Я., д. мед. н., професор.  

Гончаров Мар’ян, магістрант, Львівська медична академія ім. А. Крупинського,             

м. Львів. «Симуляційні технології у комплексній підготовці фахової компетентно-

сті медичної сестри системи екстреної медичної допомоги». Науковий керівник:  

Похмурський В.В., к. мед.н., доцент. 

Галюк Вікторія, студентка ІV курсу, Фаховий медичний коледж ІФНМУ, м. Івано-

Франківськ. «Клінічна інтерпретація показників лабораторних досліджень у дітей 

різного віку, хворих на лямбліоз». Наукові керівники:  Глов’як В.Г., Терешкун Н.М.  

Котенко Ольга, студентка V курсу, Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Сікорського», м. Київ.  «Особливості діаг-

ностики та лікування дисплазії кульшових суглобів у дітей першого року життя». 

Науковий керівник:  Копочинська Ю.В., к.н. фіз. вих., доцент. 
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Наливайко Лілія, магістрант, Львівська медична академія ім. А. Крупинського,               

м. Львів.   «Ретроспективний аналіз підготовки медичних сестер та братів в Укра-

їні». Науковий керівник: Безкоровайна У.Ю., к. н. з держ. упр..     

Музика Оксана, магістрант, Львівська медична академія ім. А. Крупинського, м. 

Львів.    «Поняття про інвалідність та інклюзивну освіту». Науковий керівник: Дуб 

Н.Є.,        к. н. з держ. упр..      

Панчоха Роксолана, студентка ІІІ курсу, Львівська медична академія ім. А. Крупин-

ського, м. Львів. «Доцільність та актуальність впровадження медичного відеокон-

тен-ту у навчальному процесі здобувачів вищої освіти». Наукові керівники:  Янків 

С.В., Жубрид М.Т. 

Гнідишин Христина, студентка ІІ курсу, Львівська медична академія ім. А. Крупин-

ського, м. Львів. «Визначення і аналіз стану здоров’я дітей шкільного віку м. 

Львова». Науковий керівник: Карпінська Т.Г., к.мед.н., доцент. 

Глинка Тетяна, студентка ІV курсу, Фаховий медичний коледж ІФНМУ, м. Івано-   

Франківськ. «Особливості психо-емоційного стану у вагітних із ранніми гестоза-

ми». Науковий керівник:  Гвоздецька Г.С. 

Куксенко Ірина, Поцюрко Наталія, магістрантки, Львівська медична академія ім.      

А. Крупинського, м. Львів. «Пандемія коронавірусної інфекції – виклик сучаснос-

ті». Наукові керівники:  Юристовська Н.Я., к. н. з держ. упр.,Неділько Р.В., к. н. з 

держ. упр..      

Головчак Марія, Мацура Любов, магістрантки, Львівська медична академія ім. А. 

Крупинського, м. Львів. «Моделювання телемедичних процедур в системі «Теле-

медицина». Наукові керівники:  Березовська І.Б., к.тех.н., доцент, Сверстюк А.С., д. 

тех. н., доцент, Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачев-

ського. 

Корнутій Олександр, студент ІV курсу, Фаховий медичний коледж ІФНМУ, м. Івано-

Франківськ. «Вивчення особливостей перебігу вагітності та пологів при макросо-

мії плода». Науковий керівник: Гвоздецька Г.С. 

Куриленко Тетяна, магістрант, Житомирський медичний інститут, м. Житомир. 

«Роль медичної сестри в реабілітації учасників бойових дій». Науковий керівник:  

Горай О.В., к. пед. н., доцент.   

Оліградська Ангеліна, студентка ІІІ курсу, Фаховий медичний коледж ІФНМУ, м. 

Івано-Франківськ. «Токсоплазмоз у структурі перинатальних ускладнень». Науко-

вий керівник: Гвоздецька Г.С. 

Кравчук Наталія, магістрант, Житомирський медичний інститут, м. Житомир. «Фі- 

зична культура як визначальна складова здорового способу життя у студентів 

вищої медичної освіти». Науковий керівник: Гордійчук С.В., к. біол. н., доцент. 



Пилипів Ангеліна, магістрант, Львівська медична академія ім. А. Крупинського, м. 

Львів. «Деякі аспекти професійної підготовки студентів магістрів сестринської 

справи». Науковий керівник: Олексюк-Нехамес А.Г., к. мед. н.. 

Кульчицька Ольга, студентка ІІІ курсу, Медичний коледж «Монада» м. Львів «Гігі-

єна язика – супутниця здоров’я». Науковий керівник: Байдалка І.Д., к. мед. н., до-

цент. 

 

Секція: Актуальні проблеми наукових досліджень в галузі  

фундаментальних наук. 

Керівник секції: к.пед.н., доцент Сопнєва Н.Б. 

Воробйова Ксенія, студентка ІVкурсу, Донецький національний медичний універси-

тет, м. Маріуполь. «Аносмія при COVID-19 – причини, перебіг і прогноз». Науко-

вий керівник: Мірющенко М. В. 

Бойко Костянтин, Кучечук Діана, студенти І курсу, Рівненська медична академія, 

м.Рівне «Екзотикотерапія. Нова методика   фізичної реабілітації у косметології». 

Науковий керівник: Каськів М.В., к. біол. н., доцент.   

Бутко Віталій, студент ІІ курсу, Бердянський державний педагогічний університет, м. 

Бердянськ. «Ноцицептивна чутливість організму людини». Науковий керівник: Ха-

тунцева С.М., д. пед. н., професор. 

Галець Анастасія, студентка ІІІ курсу, Дніпровський державний медичний універси-

тет, м. Дніпро. «Методи дослідження когнітивного дефіциту в щурів». Науковий 

керівник: Козлова Ю.В., к. мед. н.. 

Денісова Вероніка, студентка ІІІ курсу, Житомирський базовий фармацевтичний фа-

ховий коледж, м. Житомир. «Кір: особливості профілактики, патогенезу, епідеміо-

логії». Науковий керівник: Дунаєвська О.Ф., д. біол. н., доцент. 

Єрмакова Оксана, студентка ІІ курсу, «Дубенський фаховий медичний коледж»,           

м. Дубно. «Соматичні та когнітивно-афективні прояви депресії у студентів меди-

чного коледжу під час дистанційного навчання». Науковий керівник: Яковлева 

М.В. 

Саричева Юлія, студентка І курсу, Бердянський державний педагогічний універси-

тет, м. Бердянськ. «Ферменти: використання в медицині». Науковий керівник: 

Пшенична Н.С., к. пед. н., в.о.доцента. 

Шегедин Анастасія, студентка ІІ курсу, Львівська медична академія ім. А. Крупинсь-

кого, м. Львів. «Спосіб життя і метаболічний синдром». Науковий керівник: Щурко 

М.М. 

Ковтало Марія, студентка ІV курсу, Львівська медична академія ім. А. Крупинського, 

м. Львів. «Дослідження компетентності студентів про шкідливий вплив 



комп’ютерів на фізичне та психічне здоров’я людини». Науковий керівник: Панке-

вич М.С. 

Ратушняк Олена, студентка ІVкурсу, Донецький національний медичний універси-

тет, м. Маріуполь.  «COVID-19 - Асоційовані серцево-судинні ускладнення». Нау-

ковий керівник:  Мірющенко М. В. 

Кущак Катерина, студентка ІІІ курсу, Дніпровський державний медичний універси-

тет, м. Дніпро. «Методи дослідження пам‘яті у щурів». Науковий керівник: Козлова 

Ю.В., к. мед. н.. 

Лемішко Оксана, студентка І курсу, Львівська медична академія ім. А. Крупинського, 

м. Львів. «Причини і наслідки дефіциту селену в організмі людини». Науковий ке-

рів-ник: Жукровська М.О., к. хім. н.. 

Негуляєва Лілія, студентка ІІІ курсу, Львівська медична академія ім. А. Крупинсько-

го, м. Львів.  «Відношення молоді до електронних сигарет та їх знання на цю тему: 

проспективне  дослідження». Науковий керівник: Безкоровайна У.Ю., к. н. з держ. 

упр..     

Сеньчук Соломія, студентка ІІІ курсу, Медичний коледж «Монада» м. Львів «Біоло-

гічна роль купруму для організму людини». Науковий керівник: Шкадова А.І., к. 

хім. н., доцент. 

Юрцунь Юлія, студентка ІІ курсу, Львівська медична академія ім. А. Крупинського, 

м. Львів. «Життя в клінічній смерті». Науковий керівник: Назар Н.С. 

 

Секція: Сучасні дослідження лабораторної медицини 

Керівник секції:  к.пед. н. Любінська О.І.  

Лещишин Ольга, студентка ІV курсу, Львівська медична академія ім. А. Крупинсько-

го, м. Львів. «Меланома шкіри: сучасний погляд на діагностику». Науковий керів-

ник: Древко І.В. 

Матросова Юлія, студентка ІІ курсу Чапельська Христина, студентка ІV курсу, 

Львівська медична академія ім. А. Крупинського, м. Львів.   «Наслідки перенесення  

COVID-19 та чого очікувати пацієнтам зони ризику в майбутньому». Наукові ке-

рівники: Федорович У.М, Менів Н.П. 

Гординська Каміла, студентка ІІ курсу, Львівська медична академія ім. А. Крупинсь-

кого, м. Львів. «Порівняльна характеристика світового досвіду боротьби з панде-

мією COVID-19». Науковий керівник: Шашков Ю.І. 

Торган Софія, студентка ІV курсу, Львівська медична академія ім. А. Крупинського, 

м. Львів. «Зміни окремих гематологічних показників при COVID-19». Наукові ке-

рівники: Любінська О.І., к. пед. н., Двулят-Лешневська І.С. 

 



Секція: Новітні тренди в галузі фармації. 

Керівник секції: к. фарм. н., доцент Терещук С. І. 

Білик Соломія, студентка І курсу, Львівська медична академія ім. А. Крупинського,       

м. Львів.  «Вплив цитрату ванадію на стан прооксидантної системи за експеримен-

тального цукрового діабету». Науковий керівник: Сушко О.О., к. біол. н.. 

Гавірко Роксоляна, студентка І курсу, Львівська медична академія ім. А. Крупинсько-

го, м. Львів.  «Студентський погляд на сучасного ідеального фармацевта». Науко-

вий керівник: Терещук С.І., к. фарм. н., доцент. 

Гнип Софія, студентка І курсу, Львівська медична академія ім. А. Крупинського,              

м. Львів. «Терапевтичний потенціал фосфоліпідних ліпосом». Науковий керівник: 

Сушко О.О., к. біол. н.. 

Цюник Наталія, студентка І курсу, Львівська медична академія ім. А. Крупинського,     

м. Львів. «Сторінки фармацевтичної історії  Львова: аптека «Під Чорним орлом». 

Науковий керівник: Терещук С.І., к. фарм. н., доцент. 

 

Секція: Стоматологія. 

Керівник секції: к.мед.н., доцент Похмурський В.В. 

Прокопенко Олександр, аспірант кафедри ортопедичної стоматології, Вінницький 

національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця. «Прояви статево-
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