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 ПІП 

конкурсанта 

шифр Назва роботи Рейтингова 

оцінка 

Рішення 

галузево

ї 

комісії 

Запрошено до доповіді на підсумковій науково-практичній конференції 

1 Власенко Ольга 

Володимирівна 

Статус Вплив штучно продовжених добових 

фотоперіодів на біоритмологічний 

статус, показники метаболізму та 

адаптаційні можливості студентів 

175 Запрошен

о до 

доповіді 

на 

підсумко

вій 

науково-

практичн

ій 

конферен

ції 

2 Крюкова Ганна 

Вадимівна 

МЕХАНІЗМИ 

ЖИТТЯ 

Ендотеліальна дисфункція як 

провідна ланка патогенезу 

перитоніту та методи її корекції 

171 

3 Мариняк Дяр’я 

Костянтинівна 

Batterien Вплив препаратів на основі 

спиртових екстрактів лікарських 

рослин на музейні штами 

мікроорганізмів 

167 

4 Харасахал 

Ольга 

Миколаївна 

Bright 

Future 

Клініко-діагностична цінність 

авторської технології детекції 

циркулюючих пухлинних клітин у 

комплексній профілактиці 

рецидивів меланоми 

166 

5 Бідений Андрій Tranquili Особливості морфологічної 161 



Ігорович 

 

ty 66.1 діагностики зернистоклітинних 

пухлин (пухлин абрикосова). 

спостереження гігантської 

зернистоклітинної пухлини шкіри 

голови з екстра-інтракраніальним 

поширенням 

6 Загринчук Юлія 

Григорівна 

STEM 

CELLS 

Особливості культивування та 

кріозберігання стовбурових 

клітин з пуповини щурів  

153 

7 Касаткін 

Олександр 

Ігорович 

 

OG 322 Оцінка впливу мононуклеарних 

стовбурових клітин у порівнянні 

із гепатопротектором на 

морфофункціональний стан тканини 

печінки у щурів із індукованим 

неалкогольним стеатогепатитом та 

гіперхолестеринемією в 

експерименті 

152 

8 Дяденчук Аліна 

Ігорівна  

CICONIA 

CICONIA 

Роль статевих гормонів у 

забезпеченні кардіопротекторних 

ефектів мелатоніну 

149 

9 Тюлєнєва 

Віалланта 

Олександрівна 

 

Docendo 

discimus 

Можливість проведення 

диференційної діагностики 

крововиливів травматичного 

ґенезу, інфаркту мозку 

ішемічного і геморагічного 

ґенезу та визначення давності їх 

утворення методом мюллер-

147 



матричної мікроскопії 

10 Бегма Марія 

Андріївна 

«Scientia 

vinces» 

Дослідження біоплівкоутворення 

ізолятів золотистого стафілокока 

в присутності антисептика 

декаметоксину та локальних 

анестетиків 

147 

11 Варава Юлія 

Валентинівна 

Perpetuum 

mobile 

Функціональні властивості 

нановолокнистих мембран на основі 

хітозану, виготовлених методом 

електропрядних та модифікованих 

наночастками срібла 

142 

12 Денисенко 

Анастасія 

Петрівна 

 

Brainstor

m 

Динаміка експресії тау-білків у 

тканині головного мозку після 

травматичного ушкодження 

головного мозку 

142 

Запрошено до участі (слухач) на підсумковій науково-практичній конференції 

13 Сенченко Анна 

Василівна, 

Янголь Ельвіра 

Володимирівна  

Знання-

сила 

Особливості сучасної епідемічної 

ситуації з вірусних інфекцій з 

повітряно-крапельним механізмом 

передачі у північно-східному 

регіоні України 

140 Запрошен

о до 

участі 

(слухач) 

на 

підсумко

вій 

науково-

практичн

ій 

конферен

14 Ратовська Гана 

Валеріївна 

 

428745265k

dkjjvlwp[\

ask 

Дослідження вмісту та 

протизапальних властивостей 

деяких екстрактивних речовин з 

плодів Capsicum annuum L. 

138 

15 Єложенко Іван 

Леонідович  

Logos Інформаційна значущість тесту 

толерантності до глюкози, 

122 



 характер змін глікемічної кривої 

при експериментальних 

метаболічних порушеннях 

ції 

16 Майоров Антон 

Федорович 

 

Chronos 

 

Експериментальний тест 

резистентності β-клітин до 

стерптозотоцину – значення та 

особливості інтерпретації 

116 

17 Григорян Роман 

Олександрович 

P2M-LC Оцінка морфологічних змін 

капілярів піднігтьового валика 

методом капіляроскопії, 

внаслідок дії MLS (Multiwave 

Locked System) лазера 

111 

18 Максименко 

Олена 

Сергіївна 

 

"Healthy 

stomac" 

Проблема інформаційної 

обізнаності студентів про 

принципи раціонального 

харчування та шкідливого впливу 

фаст-фуду, що корелює зі 

скаргами та симптомами, які 

характерні для захворювань 

шлунково-кишкового тракту 

110 

19 Криванич 

Андрій 

Володимирович 

Карпула  Встановлення впливу факторів 

довкілля на формування 

захворюваності на гінгівіт у 

осіб віком 45-60 років серед 

населення міста ужгород та 

ужгородського району за 2019 рік 

98 

20 Пильова Дар’я 

Михайлівна, 

KMU2021PK Визначення біофізичних 

властивостей нігтів та їх 

0 



Калініна 

Єлізавета 

Олександрівна 

зв’язок з здоров’ям людини 

21 Рибінська 

Олександра 

Володимирівна, 

Колодій Андрій 

Олександрович 

Enviromen

t 

 Визначення основних параметрів 

навколишнього середовища та їх 

вплив на здоров'я людини 

0 

 


