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in pathogenesis of anemia of 

inflammation» (XIII Всеукраїнська 
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Клініко-лабораторні 

особливості гострої 

діареї інфекційної та 

неінфекційної природи 

у дітей від 6 до 24 

місяців і прогноз 

розвитку 

функціонального 

порушення кишечнику / 

228 Педіатрія 

Тези 

1. Іванько О.Г., Бондаренко В.М., 

Клініко-лабораторні підходи до 
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низького ступеню активності 

кишечнику у дітей раннього віку 

після перенесенного епізоду 

неспецифічної діареї. // 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з 
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3. Іванько О. Г., Бондаренко В. М. 

Аналіз маркерів стану кишечнику 

у дітей перших років життя як 

спроба виявлення запального 

стану. X Международная научно-
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“MODERN SCIENCE: 

PROBLEMS AND 

INNOVATIONS”, 13-15 декабря 

2020 года Стокгольм, Швеция. С. 
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4. Іванько О.Г., Бондаренко В.М.  
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гіперчутливості до 

білку  коров'ячого 

молока у дітей раннього 

віку / 228 Педіатрія 

казеїну // Сучасні аспекти 

медицини та фармації. – Мат. 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих 
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Запоріжжя. СМ Недєльська, ОП 
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dysfunction and epigenetic activation 
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Цимбал 
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прогресування у 

передчасно народжених  
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Стан мінеральної щільності 

кісткової тканини у 

новонароджених та їх матерів 
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профілактика захворювань у дітей: 

навчальний посібник / Боярська 
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гестаційного віку // VI науково-

практична конференція 

молодих вчених з міжнародною 

участю "Проблеми сьогодення в 

педіатрії". - Харківський 

національний університет імені 

В.Н. Каразіна та Державна 
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та деонтологічні проблеми 

сучасної медицини (немедичні 

проблеми в медицині). – Мат. ІІ 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції. – 

Запоріжжя, 2021. – С.130. 

5. Цимбал А.Ю. Котлова Ю.В. 

Рівні мінеральної щільності 

кісткової тканини у доношених 
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аспекти медицини та фармації. 

– Мат. Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

молодих вчених та студентів з 

міжнародною участю. – 

Запоріжжя, 2021. -С. 32. 
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запальних захворювань 

сечовидільної системи у 

дітей / 228 Педіатрія  

Тези 
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Рубанова // Здоровье ребенка. - 
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запальних захворювань 

сечовидільної системи». 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція молодих вчених та 
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«Сучасні аспекти медицини та 
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державний медичний 

університет) С.-70. 
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3. Леженко Г.О., Абрамов А.В., 
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role of nitrosative and oxidative stress 
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Здоров’я дитини, 14 (6), 8-12. DOI: 
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коронавірусної хвороби 
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 / 228 Педіатрія  

Плохушко B. В.  Особливості 

психологічного статусу дітей, що 
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Рання діагностика, 

прогнозування 

виникнення та 

обгрунтування підходів 

до профілактики 

порушень м'язової 

системи у дітей, хворих 

на цукровий діабет  / 

222 Медицина ( 228 

Педіатрія) 

Статті 

1.    Іrizin as a marker of diabetic 
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type 1 / O. E. Pashkova, N. I. 

Chudova, H. V. Stoiak // Проблеми 

Ендокринної Патології. – 2020. – 
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2. Estimation of function condition 
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3.The Pathogenetic Role of Pro- and 

Anti-Inflammatory сytokines in 
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Chudova // Biological Markers and 
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