
 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

від 16.03.2020 

галузевої конкурсної комісії  Конкурсу  

 з  "Педіатрії", 

          проведеного в Вінницькому національному медичному університеті  

ім. М.І. Пирогова, 

 

 

Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 18 студентських 

наукових робіт, що надійшли з  9  вищих навчальних закладів.  

На підставі листа МОН України від 12.03.20 № 221/10-713, галузева 

конкурсна комісія вирішила підвести підсумки Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за результатами першого етапу II туру.  

Відповідно до суми набраних балів переможцями конкурсу стали: 

 

Диплом І 

ступеня, ІІ 

ступеня,  

ІІІ ступеня 

(потрібне 

зазначити) 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

студента 

(повністю) 

Прізвище, ім’я, 

 по батькові 

(повністю), посада 

наукового керівника 

Найменування 

вищого навчального 

закладу (повністю) 

1 2 3 4 
Диплом І 

ступеня 
Велічко  
Вікторія 

Олександрівна, 
Ars Medicina 

Дудник Вероніка 

Михайлівна, д.мед.н., 

професор, зав. кафедри 

педіатрії № 2 

Вінницький 

національний 

медичний університет 

ім. М.І.Пирогова 

Диплом ІІ 

ступеня 
Лопачук  

Анна 

Володимирівна, 
Промінь сонця 

Сорокман Таміла 

Василівна, д.мед.н., 

професор кафедри 

педіатрії та 

медичної генетики 

ВДНЗ України 

«Буковинський 

державний медичний 

університет» 

Диплом ІІ 

ступеня 
Дяченко  

Іван Павлович, 

Infinitum 

Герасимова Олена 

Вікторівна, к.мед.н., 

доцент кафедри 

педіатрії № 1 

Вінницький 

національний 

медичний університет 

ім. М.І.Пирогова 
Диплом ІІІ 

ступеня 
Тисленко  

Валерія 

Геннадіївна, 

 Aurea mediocritas 

Пашкова Олена 

Єгорівна, д.мед.н., 

професор кафедри 

госпітальної 

педіатрії 

Запорізький 

державний медичний 

університет 

Диплом ІІІ 

ступеня 
Заяць  

Юлія  

Богданівна, 

Ita 

Крючко Тетяна 

Олександрівна,  

д.мед.н., професор, зав. 

кафедри педіатрії № 2 

ВДНЗ «Українська 

медична 

стоматологічна 

академія» 

 

 



Перелік студентів, які були нагороджені в окремих номінаціях: 

Диплом 

(назва номінації) 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

(повністю) 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

(повністю), 

посада наукового 

керівника 

Найменування 

вищого 

навчального 

закладу 

(повністю) 
«Актуальність 

вибраного 

напрямку» 

Булавенко Валерія 

Ігорівна 

Басінських  

Ольга Геннадіївна 

«За вакцинацію» 

Оніськова Оксана 

Валеріївна, 

к.мед.н., доцент 

кафедри педіатрії 

№ 1 

Вінницький 

національний 

медичний 

університет 

ім. М.І.Пирогова 

«Сучасність 

використаних 

методів 

дослідження» 

Щербак Надія 

Анатоліївна 

«Ne cesses» 

Артьомова 

Наталія Сергіївна, 

к.мед.н., кафедра 

педіатрії №1 з 

пропедевтикою та 

неонатологією 

ВДНЗ «Українська 

медична 

стоматологічна 

академія» 

«Сучасність 

використаних 

методів 

дослідження» 

Плотнікова 

Катерина 

Віталіївна 

«ДАБЛ-БАБЛ» 

Лобова Олена 

Василівна, к.мед.н., 

доцент кафедри 

факультетської 

педіатрії 

Запорізький 

державний медичний 

університет 

«Новизна та 

оригінальність 

ідеї» 

Ткаченко  

Ольга Дмитрівна 

«вена Галена» 

Бойченко Альона 

Дмитрівна, 

к.мед.н., доцент 

кафедри педіатрії 

Харківський 

національний 

медичний 

університет 

«Новизна та 

оригінальність 

ідеї» 

Аксьон  

Катерина 

Геннадіївна 

«КАСАБО» 

Салтикова Галина 

Володимирівна, 

к.мед.н., доцент 

кафедри педіатрії 

№ 4 

Національний 

медичний 

університет імені 

О.О. Богомольця  

«Практична 

направленість 

результатів 

роботи» 

Кулікова 

 Наталія Олексіївна 

«ВЕСНЯНИЙ 

ЛОТОС» 

Летяго Ганна 

Володимирівна, 

к.мед.н., доцент 

кафедри педіатрії 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

«Практична 

направленість 

результатів 

роботи» 

Чобан 

 Олексій 

Володимирович 

«АЗІМОВ 

ГЕРШВІН» 

Годік Олег 

Святославович, 

к.мед.н.,  

кафедра дитячої 

хірургії 

Національний 

медичний 

університет імені 

О.О. Богомольця  

 

 



      Оприлюднити рішення галузевої конкурсної комісії на сайті університету. 

Нагородити переможців конкурсу дипломами, вислати їх поштою на 

університети. 

                Відзначити учасників II туру сертифікатами учасника конкурсу та відзнаками 

в окремих номінаціях, та вислати їх поштою на університети. 

 

Голова галузевої конкурсної комісії: 

____________  Власенко О.В. – д.мед.н., професор, проректор з 
          (підпис)                         наукової роботи ВНМУ ім. М.І.Пирогова; 

заступники  голови галузевої конкурсної комісії: 

____________           Погорілий В.В. – д.мед.н., професор, проректор з 
       (підпис)                           лікувальної роботи ВНМУ ім. М.І.Пирогова; 

____________          Дудник В.М. – д.мед.н., професорка, зав. кафедри 
       (підпис)                          педіатрії № 2 ВНМУ ім. М.І.Пирогова; 

члени галузевої конкурсної комісії: 

____________  Сорокман Т. В. – д.мед.н., професорка, 
       (підпис)                           декан медичного факультету № 4, професор кафедри 

    педіатрії та медичної генетики ВДНЗ України 

    «Буковинського державного медичного університету»; 

____________                Крючко Т. О. – д.мед.н., професорка, 
       (підпис)                           зав. кафедри педіатрії № 2 ВДНЗ «Української 

медичної стоматологічної академії»; 

____________                Леженко Г. О. – д.мед.н., професор, зав. кафедри 
       (підпис)                           госпітальної педіатрії Запорізького державного 

медичного університету; 

____________                Колоскова О. К. – д.мед.н., професорка, 
       (підпис)                           зав. кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

ВДНЗ України «Буковинського державного медичного 

університету»; 

____________                Хайтович М. В. – д.мед.н., професор, 
       (підпис)                           зав. кафедри клінічної фармакології та клінічної 

фармації Національного медичного університету 

ім. О.О.Богомольця ; 

____________                Яблонь О. С. – д.мед.н., професорка, зав. 
       (підпис)                           кафедри педіатрії № 1 ВНМУ ім. М.І.Пирогова; 

____________                Булат Л. М. – д.мед.н., професор, зав. 
       (підпис)                           кафедри пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за 

хворими дітьми ВНМУ ім. М.І.Пирогова; 



____________                Токарчук Н. І.– д.мед.н., професорка кафедри 
       (підпис)                           педіатрії № 1 ВНМУ ім. М.І.Пирогова; 

____________                Незгода І. І. – д.мед.н., професорка, зав. 
       (підпис)                           кафедри дитячих інфекційних хвороб ВНМУ 

ім. М.І.Пирогова; 

____________                Конопліцький В. С. – д.мед.н., професор, 
       (підпис)                           зав. кафедри дитячої хірургії ВНМУ ім. М.І.Пирогова; 

____________                Кукуруза Ю. П. – д.мед.н., професор кафедри 
       (підпис)                           дитячої хірургії ВНМУ ім. М.І.Пирогова; 

____________                Ксьонз І. В. – д.мед.н., професор, 
       (підпис)                           проректор з науково-педагогічної та лікувальної 

роботи ВДНЗ «Української медичної стоматологічної 

академії»; 

____________                 Наконечний А. Й. – д.мед.н., професор, 
       (підпис)                           проректор з наукової роботи Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького; 

____________                 Слєпов О. К. – д.мед.н., професор, Заслужений лікар 
       (підпис)                           України, зав. відділом хірургічної корекції 

природжених вад розвитку у дітей ДУ 

«Інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені 

Академіка О.М. Лук’янової НАМН України»; 

____________                Притула В. П. – д.мед.н., професор, 
       (підпис)                           професор кафедри дитячої хірургії Національного 

медичного університету імені О.О.Богомольця. 

 

 

 


	ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

