
Кафедра дитячих хвороб №1 

 

Завідувач кафедри - ЯБЛОНЬ Ольга 

Степанівна, професор, доктор медичних наук. 

 

 

 

 

 

Кафедра розташована на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні  

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

Перша кафедра дитячих хвороб була створена у 1934 році професором 

Б.П. Бруханським, який очолював її впродовж 10 років, а далі – проф. А.А. 

Разумовський. У 1951-52 рр. кафедрою педіатрії керувала доц. С.А. 

Піотровська-Векслер, з 1952 до 1960 року – доц. М.М. Красногорський. До 

1962 року кафедрою педіатрії керувала доц. Е.М. Мечинська.   На 

превеликий жаль, сьогодні нам мало відомо про те, як та де викладався 

предмет, хто входив до складу кафедри. 

Кафедра педіатрії педіатричного факультету у Вінницькому медичному 

інституті була заснована у 1964 році. Першим завідувачем кафедри став 

професор Гнатюк Олександр Іванович, який очолював кафедру дитячих 

хвороб впродовж 27 років. 

За період завідування під керівництвом проф. Гнатюка О.І. захищено 2 

докторські та 16 кандидатських дисертацій. Видано керівництва, монографії 

та навчальні посібники для студентів "Практична нефрологія дитячого віку", 

"Практична кардіологія дитячого віку. Дифузні захворювання сполучної 

тканини", "Фітотерапія в педіатрії", "Невідкладні стани у дітей", 

"Онкогематологія дитячого віку", "Практична ендокринологія дитячого віку", 

"Лікувальне харчування при дитячих хворобах", "Парентеральне харчування 

при захворюваннях дітей раннього віку. Інфузійна терапія". 

У 1973 році було створено окрему кафедру пропедевтичної та 

факультетської педіатрії. На посаду зав. кафедри за конкурсом була обрана 

професор  Лариса Порфіріївна Решоткіна. 

З 1973 по 1982 роки викладання велося на третьому (пропедевтична 

педіатрія) та четвертому (факультетська педіатрія) курсах педіатричного 

факультету. Штат кафедри складався з 5-ти викладачів і 2-х лаборантів. 

Базою кафедри було дитяче відділення на 60 ліжок при 4-ій міській клінічній 

лікарні і дитяче відділення на 40 ліжок при Вінницькій центральній районній 

лікарні. З 1982 року обсяг викладання розширився за рахунок введення 

госпітальної педіатрії та субординатури, в зв'язку з чим кафедра отримала 



назву кафедри педіатрії №1. Основною клінічною базою кафедри була 

обласна дитяча клінічна лікарня на 400 ліжок. Штат кафедри зріс до 9 

чоловік викладацького складу.  

На кафедрі постійно здійснювалась підготовка клінічних ординаторів та 

аспірантів. З 1991 року введена субординатура з педіатрії у вигляді циклів. 

Науковим напрямком кафедри було вивчення клінічних, імунологічних, 

біохімічних аспектів патологічних станів дітей раннього віку, пов'язаних з 

недоношеністю, затримкою внутрішньоутробного розвитку, дефіцитом 

заліза, перинатальною патологією та розробка методів лікувальної та 

реабілітаційної корекції виявлених порушень. За цей період було захищено 3 

кандидатські дисертації (І.С. Горовий, О.С. Яблонь, Н.М. Пахнюща). 

У 1992 р. відбулося об’єднання кафедр №1 та №2 у єдину кафедру 

дитячих хвороб, яку очолив професор Терентій Кирилович Набухотний. 

Він продовжив наукові традиції кафедри. Під керівництвом професора 

Т.К. Набухотного у цей період захищено докторські дисертації В.П. Павлюк, 

Т.В.Сорокман та кандидатські дисертації І.В. Сторожук, Н.І. Сінчук, 

О.В.Катілова. 

З 1998 року кафедру дитячих хвороб очолює доцент Володимир 

Григорович Гришко. 

Організовано роботу курсу медичної генетики, в зв’язку з чим кафедра 

отримала назву - кафедра дитячих хвороб з курсом медичної генетики. На 

кафедрі продовжується вивчення проблем дитячої нефрології, неонатології, 

гематології, пульмонології, медичної генетики. Виконана 5-ти річна планова 

науково-практична робота співробітників кафедри на тему: «Особливості 

клініки і перебігу пієло- і гломерулонефриту в сучасних екологічних 

умовах». Розроблені навчальні плани з очної та заочної інтернатури. Для 

лікарів, студентів, інтернів і середніх медичних працівників видані методичні 

та практичні посібники з питань виховання здорової дитини, профілактики 

захворювань у дітей раннього віку, організації амбулаторно-поліклінічної 

допомоги у місті та селі, диспансеризації і реабілітації хворих дітей. 

Впроваджено в практику охорони здоров’я методичні рекомендації для 

викладачів та студентів. 

У 2001р. кафедру дитячих хвороб з курсом медичної генетики прийняла 

професор Каблукова Олена Кас’янівна. 

Зберігаючи традиції кафедри, закладені її засновниками професорами 

О.І. Гнатюком і Л.П. Решоткіною, продовжувалось проведення 

різнопланових наукових досліджень. Наукові дослідження були присвячені 

вивченню етіології, патогенезу і лікуванню гострих респіраторних вірусних 

інфекцій у дітей, а саме ускладненням ГРВІ на центральну нервову систему, 

органи дихання, нирки. Пізніше основою наукової діяльності кафедри стали 

проблеми дитячої нефрології – вивчення поширеності, ранньої діагностики 

захворювань нирок у дітей, вивчення соматотипів та еритроцитарних 

антигенів у підлітків, які хворіють на хронічний пієлонефрит, проблеми 

нефрологічної допомоги дітям з нефропатіями. Видано навчальні посібники 

для студентів та інтернів „Невідкладні стани при гострих вірусних і 



бактеріальних захворюваннях у дітей” (О.К.Каблукова), «Клінічні лекції з  

неонатології» (О.С.Яблонь, О.С.Рубіна). Штат кафедри складався з 25 

чоловік професорсько-викладацького складу.  

За цей період на кафедрі захищені 4 докторські (В.М.Дудник, 

Н.І.Токарчук, О.С.Яблонь, Т.Л.Процюк) та 11 кандидатських  дисертацій. У 

2008 році, в зв’язку зі створенням ще однієї кафедри педіатрії, кафедру було 

реорганізовано і присвоєно назву кафедри педіатрії №1. 

Професор, доктор медичних наук Каблукова Олена Кас′янівна у 

Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова  

працювала з 1977 року.  В 1975 році захистила кандидатську дисертацію на 

тему «Оксалурия у детей с заболеваниями почек». В 1991році захистила 

докторську дисертацію на тему «Изменения клеточных мембран при 

неосложненных и осложненных острых вирусных инфекциях у детей и 

эффективность препаратов мембраностабилизирующего действия». 

Опубліковано 208 наукових праць, видано 8 інформаційних листів 6 – 

методичних рекомендацій, 10 – раціоналізаторських пропозицій, 22 

впровадження в лікувальний процес. В 2004 році виданий навчальний 

посібник «Невідкладні стани при частих вірусних і бактеріальних 

захворюваннях у дітей», 115 сторінок.  

 

СКЛАД КАФЕДРИ: 

 

1. Яблонь Ольга Степанівна – завідувач кафедри, доктор медичних наук, 

професор. 

2. Кулик Ярослава Михайлівна – завуч кафедри, кандидат медичних наук, 

доцент. 

3. Токарчук Надія Іванівна - доктор медичних наук, професор. 

4. Процюк Тетяна Леонідівна - доктор медичних наук, професор. 

5. Пахнюща Ніна Михайлівна - кандидат медичних наук, доцент. 

6. Рубіна Оксана Семенівна - кандидат медичних наук, доцент. 



7. Капітан Тетяна Володимирівна - кандидат медичних наук, доцент. 

8. Антонець Валентина Андріївна - кандидат медичних наук, доцент. 

9. Саврун Тетяна Ігорівна - кандидат медичних наук, доцент. 

10. Биковська Ольга Аркадіївна - кандидат медичних наук, доцент. 

11. Кислова Юлія Олексіївна - кандидат медичних наук, доцент. 

12. Чекотун Тетяна Вікторівна -  кандидат медичних наук, доцент. 

13. Мазулов Олександр Васильович - кандидат медичних наук, доцент.  

14. Герасимова Олена Вікторівна - кандидат медичних наук, доцент. 

15. Власенко Діана Юріївна - кандидат медичних наук, асистент. 

16. Мазур Олена Геннадіївна - кандидат медичних наук, асистент 

17. Конопліцька Анастасія Петрівна - кандидат медичних наук, асистент. 

18. Пугач Марина Миколіївна - кандидат медичних наук, асистент. 

19. Ремінна Інна Ігорівна - кандидат медичних наук, асистент. 

20. Назаренко Олексій Петрович - асистент. 

21. Чорнопищук Наталія Петрівна - асистент. 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ 

Педіатрія (4 курс, вітчизняні та іноземні студенти).                                                                

Педіатрія (медична психологія 2 курс, 3 курс, 4 курс, 5 курс, 6 курс).                                

Неонатологія (5 курс, вітчизняні та іноземні студенти).                                                      

Інтернатура з педіатрії.                                                                                                                  

Інтернатура з неонатології.                                                                                                     

Спеціалізація та передатестаційна підготовка неонатологів та лікарів 

загальної практики-сімейної медицини. 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 З 2015 р. на кафедрі педіатрії №1 виконується планова 

НДР: «ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 

СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ». Реєстраційний номер: 

0115U007075. 

Керівник наукової роботи:  доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри педіатрії №1  Яблонь О.С.    

Мета дослідження: підвищити ефективність діагностики та лікування 

патології органів дихання, серцево-судинної системи, сечовидільної, 

нервової та кістково-м’язової системи у дітей. 

Завдання дослідження: 

1. Дослідити особливості захворюваності і смертності новонароджених з м.т. 

≤1250 г в неонатальному періоді та після виписки зі стаціонару і встановити 

поширеність затяжних гіпербілірубінемій в неонатальному періоді у дітей 

Вінницької області. 



2. Визначити чинники ризику формування бронхолегеневої патології у 

новонароджених дітей, які зазнали впливу ШВЛ в неонатальному періоді та 

встановити особливості клінічної маніфестації позагоспітальної пневмонії у 

дітей раннього віку. 

3. Визначити вміст толл-подібних рецепторів 2 типу (TLR2) та інтерлейкіну-6 

(IL6) у сироватці крові недоношених дітей, які народилися з м.т. ≤1250 г, в 

неонатальному періоді та оцінити їх зв’язок з показниками неонатальної 

адаптації та рівнем психомоторного і соціально-емоційного розвитку у 

скоригованому віці 18 місяців. 

4. Поліпшити діагностику патології органів дихання шляхом вивчення ролі 

сурфактантного протеїну SNP rs1130866 Thr131Ile як предиктора 

формування захворювань і важкості ураження бронхолегеневої системи та 

ролі генного поліморфізму фактора некрозу пухлин альфа у розвитку 

позагоспітальної пневмонії у дітей раннього віку. Оцінити зв'язок про- і 

протизапальних цитокінів (ФНП-α, IL-10) сироватки крові з основними 

клінічними проявами позагоспітальної пневмонії у дітей раннього віку. 

Вивчити діагностичне значення  прокальцитонінового тесту в якості маркера 

активності запального процесу при позагоспітальній пневмонії  у дітей 

раннього віку. 

5. Проаналізувати вплив генотипів поліморфізму гена VDR на клінічні 

прояви та тяжкість вітамін D - дефіцитного рахіту та оцінити зв'язок рівня 

гідроксивітаміну D (25(ОН)D), остеокальцину сироватки крові зі ступенем 

тяжкості вітамін D - дефіцитного рахіту у дітей першого року життя з 

надмірною масою тіла та ожирінням. 

6. Удосконалити диференційну діагностику захворювань нирок з синдромом 

гематурії у дітей на основі визначення маркерів ушкодження клітинних 

мембран нефротелію (малонового діальдегіду сироватки крові, β2 - 

мікроглобуліну, холінестерази та  γ-глютамілтрансферази в сироватці крові і 

сечі).  

7. Дослідити стан серцево-судинної системи, внутрішньокардіальної та 

церебральної гемодинаміки у дітей шкільного віку в залежності від рівня 

контролю бронхіальної астми. 

8. Визначити вплив фармакотерапії інгаляційним глюкокортикостероїдом та 

бета 2-агоністом пролонгованої дії з похідним метилксантину тривалої дії на 

функціональний стан серцево-судинної системи при лікуванні бронхіальної 

астми у дітей шкільного віку. Довести ефективність кардіопротекторної дії 

метаболічних коректорів - ритмокору, тіотриазоліну в поєднанні з 

комбінованими препаратами базисної терапії при лікуванні бронхіальної 

астми у дітей шкільного віку.  Розробити та обґрунтувати алгоритм лікування 

препаратами кардіопротекторної дії у дітей шкільного віку, хворих на 

бронхіальну астму. 



 У 2018 році на кафедрі педіатрії №1 завершені наукові дослідження і 

захищені чотири кандидатські дисертації «Патогенетична роль 

сурфактантного протеїну В у формуванні бронхолегеневої патології у дітей» 

А.В. Мазулов, «Імунопатогенетичні особливості неонатальних пневмоній» 

І.І. Ремінна, «Клініко-патогенетичні особливості затяжної жовтяниці 

новонароджених» О.Г. Мазур., «Клініко-патогенетичні особливості 

пієлонефриту на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку»  

І.В. Одарчук. 

 

Захист кандидатських дисертацій асистентів О.Г. Мазур та І.І. 

Ремінної 

 

 

 

 

 



Перелік затверджених у 2018 році ВАК України дисертаційних робіт: 

№ 

з/

п 

ПІБ Назва теми 

Терміни 

виконан

ня за 

планом 

Установа

, де 

відбувся 

захист 

Місце 

роботи 

виконавця 

Шифр 

спеціаль

ності 

 кандидатські 

1 Ремінна І.І. Імунопатогене

тичні 

особливості 

неонатальних 

пневмоній 

2018 ВНМУ                 

ім. М.І. 

Пирогова 

ВНМУ  

ім. М.І. 

Пирогова, 

кафедра 

педіатрії №1 

14.01.10 –  

 

педіатрія 

2 Мазур О.Г. Клініко-

патогенетичні 

особливості 

затяжної 

жовтяниці 

новонароджен

их 

2017  ВНМУ                   

ім. М.І. 

Пирогова 

ВНМУ 

 ім. М.І. 

Пирогова, 

кафедра 

педіатрії №1 

14.01.10  ̶  

педіатрія 

 

3 Мазулов 

О.В. 

Патогенетичн

а роль 

сурфактантно

го протеїну В 

у формуванні 

бронхолегенев

ої патології у 

дітей 

2017  ВНМУ                 

ім. М.І. 

Пирогова 

ВНМУ  

ім. М.І. 

Пирогова, 

кафедра 

педіатрії №1 

14.01.10  ̶  

педіатрія 

 

4 Одарчук 

І.В. 

Клініко-

патогенетичні 

особливості 

пієлонефриту 

на тлі 

міхурово-

сечовідного 

рефлюксу у 

дітей 

раннього віку 

2018 ВНМУ                 

ім. М.І. 

Пирогова 

ВНМУ  

ім. М.І. 

Пирогова, 

кафедра 

педіатрії №1 

14.01.10 - 

 

педіатрія 

 

 

 



Видавнича діяльність кафедри 

Кількісні показники видавничої діяльності кафедри за 2018 рік 

Монографії 
Підручники, 

посібники* 

Статті, в 

т.ч. 

закордоном 

Тези, в т.ч. 

закордоном 

Методичні 

рекомендації, 

методичні 

вказівки  

(МР / МВ) 

Інформаційні 

листи 

Патенти 

 

0 0/1 11/2 11/2 -/- - - 

* - з грифом МОЗ / без грифу МОЗ 

** -з грифом МОН 

 

Підручники та навчальні посібники:  

1. Капітан. Т.В Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми / Т.В. 

Капітан. - Вінниця:      Видавництво «Вінницька газета», 2012 – 876 с.,                                                                                               

2. Кapitan T. Propadeutics of children’s diseases and nursing of the child / T. 

Кapitan - Вінниця: «Видавництво «Вінницька картографічна фабрика», 2012 – 

808 с.,                                                                                       3. Яблонь О.С. 

Неонатологія / О.С. Яблонь, О.С. Рубіна Неонатологія. -  Вінниця: 

«Видавництво «Теза», 2012 – 159 с.,                                                                                                                                                                                               

4. Захворювання дитячого віку за ред. О.С.Яблонь. - Вінниця: «Видавництво 

«Теза», 2012 – 256с.              5. О.Yablon. Neonatology / O Yablon, T. Savrun, 

O.Bykovska - Вінниця, 2015. – 162 с.,                                                  6. 

Неонатологія: національний підручник: у 2 т./ За редакцією професора 

Шунько Є. Є. Авторський колектив, в т.ч. О.С. Яблонь. - Київ, 2015.-  Т. 1. – 

958 с.                                                                                                                                                  

7. Неонатологія: національний підручник: у 2 т./ За редакцією професора 

Шунько Є. Є. Авторський колектив, в т.ч. О.С. Яблонь. - Київ, 2015.-  Т. 2. – 

640 с.                                                                                                                                                      

8. Практичний посібник з педіатрії: навч.посіб/ Яблонь О.С., Токарчук Н.І., 

Процюк Т.Л., Пахнюща Н.М., Кулик Я.М., Антонець В.А., Чекотун Т.В., 

Кислова Ю.О., Мазулов О.В., Коноплицька А.П., Герасимова О.В. – Вінниця: 

ФОП Рогальська І.О., 2018.- 248 с.                                                                                                                                 

9. Капитан Т. В. Справочник по педиатрии. Заболевания детей раннего 

возраста: Для врачей общего профиля / Т.В.Капитан. – М.: МЕДпресс-

информ, 2018. – 336 с.:ил.,                                                         10. Капитан Т.В. 

Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник для вузов / 



Т.В.Капитан. –   6-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2019. – 896 с.: 

ил.  

Патенти:  

1. Патент № 117448, Україна, МПК G01N 33/48(2006.01) Спосіб діагностики 

та диференційної діагностики пневмоній періоду новонародженості / О.С. 

Яблонь, І.І. Ремінна; заявник і патентовласник Вінницький національний 

медичний університет ім. М.І. Пирогова і автори. - № u201700557; заявл. 

20.01.2017; опубл. 26.06.2017, бюл. № 12. 

2. Патент № 117958, Україна, МПК G01N 33/48(2007.03) Спосіб лікування 

затяжних жовтяниць у дітей / О.С. Яблонь, О.Г. Мазур; заявник і 

патентовласник Вінницький національний медичний університет ім. М.І. 

Пирогова і автори. - № u201700557; заявл. 20.02.2017; опубл. 10.07.2017, бюл. 

№ 12. 

Статті в журналах за 2018 р., включених до баз Scopus або Web of Science 

Факультет 

(інститут) 

Кафедра, 

відділ 

тощо 

Автори Назва роботи 
Індек

с DOI 

Електрона 

адреса 

Бібліо-

графія 

 

м
ед

 

Педіатрії №1 Саврун Т.І., 

Кочерга З.Р., 

Чекотун Т.В., 

Биковська О.А., 

Кислова Ю.О. 

Дослідження 

гострого 

ураження 

нирок у 

передчасно 

народжених 

новонародже

них, які 

зазнали 

впливу 

перинатальн

ої гіпоксії   

10.26

724 / 

2079-

8334-

2017-

4-62-

71-76 

http://wom

ab.com.ua/

smb-2017-

04/6893 

 

Світ 

медиц

ини та 

біолог

ії.  – 

2017. 

– № 

4(62). 

– С. 

71 – 

76. 

 

 

Педіатрії №1 Herasymova, 

O.V., Protsiuk, 

T.L., Protsiuk, 

L.O. 

Structural 

and 

functional 

changes of 

car-

diovascular 

system in 

chil-dren 

10.14

739/2

310-

1210.  

2018.

5.141

510 

http://zmj.z

smu.edu.ua 

Zaporo

zhye   

medical 

jo-urnal 

2018; 

20 (5), 

646 – 

650 



with asth-ma 

 
Педіатрії №1 Protsiuk, T. L., 

Herasymova 

О.V., Protsiuk, 

L.O., Surkova, 

N.M. 

 

The course 

of bronchial 

asth-ma 

associated 

with 

metabolic 

syndrome in 

children 

with 

different 

phe-notypes 

depen-ding 

on vita-min 

D3 level. 

10.14

739/2

310-

1237.  

2018.

1.129

321 

https://doi.

org/10.147

39/2310- 

1237.2018.

1.129321 

 

Patholo

gia  

2018; 

15 (1), 

68–73 

 

Педіатрії №1 I. Kyslova, 

T. Savrun, 

O. Yablon, 

 O. Mazulov, 

 G. Guminskaya 

Early 

diagnostic 

markers of 

acute kidney 

injury in 

premature 

newborns 

 https://doi.o

rg/10.1093/

ndt/gfy104.

FP758 

NDT. 

2018; 

33 

(Is.sup

.1):302 

 

Інформація про участь у міжнародному науково-технічному 

співробітництві 

У 2017-2018 рр. 6 викладачів кафедри педіатрії пройшли стажування за 

кордоном, зокрема доценти Ю.О. Кислова, О.А. Биковська, Т.В. Чекотун, 

асистенти А.П. Коноплицька, Н.П. Чорнопищук проходили стажування у 

Воєвудському шпиталь, Свентокшистського центру Педіатрії імені 

Владислава Бузковського (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydzial Lekarski 

i Nauk o zdrowiu; Klinika Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 
Kielcach) м. Кельце, Польща. 

https://doi.org/10.14739/2310-
https://doi.org/10.14739/2310-
https://doi.org/10.14739/2310-
https://doi.org/10.1093/ndt/gfy104.FP758
https://doi.org/10.1093/ndt/gfy104.FP758
https://doi.org/10.1093/ndt/gfy104.FP758
https://doi.org/10.1093/ndt/gfy104.FP758


 

 



 

 

У 2017 році доцент Т.І. Саврун пройшла двохмісячне стажування у 

провідному університетському регіональному госпіталі м. Чанша (Китай).  

З 5 по 30 листопада  2018 року доцент О.В. Мазулов проходив 

стажування в університетській клініці м. Грац (Австрія).  Під час 

перебування працював у відділенні алергології та пульмонології під 

керівництвом відомого дитячого пульмонолога професора Ернста Ібера. За 

час знаходження опанував низку нових методів діагностики та лікування, в 

тому числі рідкісних захворювань легень. 

 

  

 

З 4 по 8 лютого 2019 О.В. Мазулов проходив навчання у Відкритому 

Медичному Інституті (Open Medical Institute), який був створений American-



Austrian Foundation у місті Зальзбург (Австрія). Протягом 5 повних днів 

проходило навчання 40 спеціалістів з Європи, яке було організоване 

факультетом Medical University of Graz та Children’s Hospital of Phyladelphia. 

Навчання проходило у режимі лекцій, практичних воркшопів та власних 

виступів лікарів. Мазулов О.В. представив доповідь про ускладнений перебіг 

кору, защо отримав приз за найкращу доповідь. 

 

 

 

 



На фото – ординатори відділення та професор Манфред Мудл. 

 

  

Дані про участь співробітників кафедри у зарубіжних форумах 

 

У 2017-2018 рр. професор О.С. Яблонь відвідала 50 Європейський 

педіатричний Конгрес ESPGHAN, Чехія, професор О.С. Яблонь, доценти 

Ю.О.Кислова та О.А. Биковська - Мітинг дослідників, Бельгія, доцент О.А. 

Биковська - Міжнародну науково-практичну конференцію «NEONATUS 

2018», м. Познань, Польща, доцент Ю.О. Кислова - 55
th 

ERA-EDTA Congress, 

Copenhagen, Denmark, 2 (55-й щорічний конгрес Європейської асоціації 

нефрології, діалізу, трансплантології, Копенгаген, Данія) де представила 

стендову доповідь. 

 

 

Доцент Ю.О. Кислова на Європейському  конгресі в Копенгагені, Данія 

 

 

 



      Дані про членство співробітників кафедри в іноземних 

організаціях 

 

№ 

з/п 

ПІБ Країна Назва форуму, 

іноземної організації, 

міжнародної 

програми, 

дослідження тощо 

Терміни 

1 Кислова Ю.О. Італія ERA-EDTA 

 

З 2012 

2 Кислова Ю.О. Туреччина ESPN (Європейська 

асоціація дитячих 

нефрологів) 

З 2018 

 

3 

 

Мазулов О.В. 

 

Швейцарія 

European Respiratory 

Society (ERS) 

 

З 2010 

4 Мазулов О.В. Бельгія European Society for 

Paediatric Infectious 

Diseases (ESPID) 

З 2016 

 5 Герасимова О.В. Франція European Society of 

Cardiology (ESC) 

 

З 2018 

 

Дані про виконанні співробітниками кафедри міжнародних програм, 

сумісних наукових досліджень  

№ з/п ПІБ Країна Назва форуму, 

іноземної організації, 

міжнародної 

програми, 

дослідження тощо 

Терміни 

1 Мазулов 

О.В. 

Італія-Іспанія European Alpha-1 

research Collaboration 

2018-2021 



Студентська наука 

На базі кафедри педіатрії №1 працює студентський науковий гурток в 

роботі якого приймають участь 34 студенти. Щомісячно на засіданнях гуртку 

професорсько-викладацький склад кафедри представляє цікаві доповіді, які 

присвячені актуальним питанням неонатології, проблемам дитячої 

пульмонології, алергології, нефрології, кардіоревматології, гастроентерології 

та захворювань дітей раннього віку, демонструються профільних хворих у 

відділеннях Вінницької обласної клінічної лікарні. 

 

 



 

 

Протягом навчального року студенти працюють над науковим дослідженням, 

під керівництвом викладачів кафедри педіатрії № 1 та представляють їх 

результати на студентських конференціях. 

За 2018 рік 10 студентів отримали призові місця на міжнародних та науково-

практичних конференціях. Серед яких у 2018 році студентка 5 курсу 99 групи  

В.О. Тирещенко отримала 3 місце  на  Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт, де представила результати наукової роботи на 

тему: «Діагностичне значення креатинфосфокінази і лактатдегідрогенази у 

відновному періоді гіпоксичної енцефалопатії передчасно народжених 

дітей», а також отримала 2 місце на XV міжнародній науковій конференції 

студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2018», де представила 

наукову роботу на тему: «Краніоцеребральна гіпотермія новонароджених при 



асфіксії». Наукові роботи виконані під керівництвом професора, д.мед.н. 

Ольги Степанівни Яблонь. 

 

 

 

Студенти 6 курсу,  74 групи В.В. Михальчишена, С.Б. Козак отримали 1 

місце на 87-а науково-практичній конференції студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині», 22-23.03.2018 р., м. Івано-

Франківськ. 

 

 

Студентка 5 курсу, 7 б групи О.С. Мотузенко отримала 1 місце на XV 

міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Перший 

крок в науку – 2018», м. Вінниця. Студентські роботи виконані під 

керівництвом доцента Т.І. Саврун. 



 

Студенти 4 курсу, 25 б  групи М.В. Писарцова, Т.Ю. Повшедна, Р.Л. 

Любевич Р.Л. отримали 2 місце на XV міжнародній науковій конференції 

студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2018», м. Вінниця,  де 

представили результати студентського дослідження на тему: «Захворювання 

нирок у дітей: настанови та клінічна практика», виконаної під керівництвом 

доцента Ю.О. Кислової. 

Студенти 4 курсу, 95 б групи С.В. Білий, А.Ю. Будулак А.Ю. отримали 3 

місце на XV міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених 

«Перший крок в науку – 2018», м. Вінниця,  де представили результати 

студентського дослідження на тему: «Особливості ураження шлунково-

кишкового тракту у дітей шкільного віку», виконаної під керівництвом 

асистента  А.П. Коноплицької. 

 



 

За найкращу стендову доповідь представлену на  XV міжнародній науковій 

конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2018», м. 

Вінниця, нагороджена диплом студентка 5 курсу, 3 б групи Т.С. Домбровська 

– «Психологічні особливості матерів дітей раннього віку з вродженими 

вадами розвитку», науковий керівник – д.мед.н., професор Токарчук Н.I., 

к.мед.н., доцент Чекотун Т.В. 

Новітні навчальні методики на кафедрі педіатрії №1 

Професорсько-викладацький склад кафедри впроваджує новітні 

навчальні методики на кафедрі педіатрії №1, зокрема 17 грудня 2018 року 

студенти 5 курсу мали нагоду вперше випробувати свої знання та вміння на 

одній з станцій OSCE (первинна реанімація новонароджених). 

 



 

9.02.2019 р. у ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбулась онлайн-конференція між 

Вінницею та Нью Йорком - Case Discussion Rounds (CDR). Більше трьох 

годин професор Марк Пекер (Mark S. Pecker, Professor of Clinical Medicine 

and Physiology and Biophysics at Weill Cornell Medical College), Iryna Ivasiuk 

(Zimi International), доцент кафедри педіатрії №1 Ю.О. Кислова та близько 30 

студентів різних курсів, лікарів-інтернів англійською мовою обговорили 

клінічний кейс з педіатрії.  

 



 

Професор Марк Пекер після завершення конференції високо оцінив рівень 

знань медицини та володіння студентами англійською мовою, їхню 

зацікавленність та активність при обговоренні. Висловив сподівання на 

подальшу співпрацю. 

 

 

 

 

 

 

 


