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Дорогі друзі! 

Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі реєстрової Всеукраїнської науково-практичної 
конференції “ Актуальні питання вищої медичної освіти з формування практичних навичок 
і компетенцій лікаря загальної практики - сімейного лікаря ” зимова сесія конференції 
«Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної  фармакотерапії, профілактики та 
реабілітації в практиці сімейного лікаря», яка буде проведена у дистанційному режимі на online 
платформі Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського 
МОЗ України (https://youtu.be/la04-RvAuJk) 

В рамках роботи конференції Ви будете мати можливість прослухати доповіді провідних 
фахівців з медичної освіти і сімейної медицини, а також пройти низку майстер-класів з 
можливістю отримати бали безперервного професійного розвитку.  

Дводенна конференція - 15 год (10 балів) + п’ять майстер-класів по 2 год (5 балів) 
згідно з наказом МОЗ України № 446 (додаток 5) від 22.02.2019 року. 

Реєстрація учасників конференції доступна на сайті ГО «Асоціація сімейної медицини 
Тернопільщини» за посиланням https://www.gp.te.ua/ 
 
Звертаємо Вашу увагу, що доступ до навчальних матеріалів та сертифікатів надається лише для 
зареєстрованих на подію учасників.  
Реєстрація доступна до 09.00 25.02.2021.  
 
Офіційні мови конференції – українська, англійська 

Регламент роботи: 
- доповідь на пленарних засіданнях  – до 15-20 хв, 
- виступи при обговоренні  –  до 3 хв, 
- майстер-класи – до 40 хв. 

 

Розсилка електронних сертифікатів всім зареєстрованим учасникам 
конференції здійснюватиметься протягом 10 робочих днів по закінченню 
конференції: основний сертифікат (10 балів) і сертифікат за майстер-класи (5 балів) 
- після проходження тестування.  

Посилання на тестування буде надіслано на вказану під час реєстрації 
електронну скриньку 26.02.2021 і буде доступним протягом п’яти днів. 
 

  

https://www.gp.te.ua/


1-Й ДЕНЬ  
ЧЕТВЕР 25 ЛЮТОГО 2021 РОКУ  
Відкриття конференції 

09.00-09.30 
Вступне вітальне слово голови оргкомітету, ректора Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України,  
професора М.М. Корди. 

Вітальне слово начальника управління охорони здоров′я Тернопільської 
обласної держадміністрації О.М. Ярмоленко.  

СТУДІЯ ДОПОВІДЕЙ 
10.00-15.30 

Головуючі: професор М.М. Корда, професор А.Г. Шульгай, професор І.М. Кліщ, професор 
С.Й. Запорожан, професор Л.С. Бабінець, доцент Н.І Корильчук, доцент І.О. Боровик, М.Н. 
Сельська. 

1. Проф. Бабінець Л.С., м. Тернопіль Можливості ведення пацієнта серцево-судинного 
профілю у період COVID-19 інфекції: клінічний досвід і викладання для лікаря загальної 
практики. 

2. Доцент П.О. Колесник, м. Ужгород, Байен Сабін, Лільський університет, Франція, 
І.В. Шушман, м. Ужгород, Україна. Кроки до впровадження скринінгу у сімейній 
медицині в Україні: багатовимірний SWOT-аналіз можливостей і слабких сторін 

3. Професор І.П. Катеренчук, м. Полтава.  Переваги та недоліки впровадження 
дистанційного навчання при вивченні внутрішньої медицини на додипломному етапі 
навчання 

4. Доцент Боровик І.О., м. Тернопіль. Оптимізація медичної освіти в умовах 
дистанційного навчання 

5. Професор Л.С. Бабінець, м. Тернопіль.  Ранні та віддалені емоційно-поведінкові 
наслідки епідемії COVID-19 

6. Професор О.П. Мощич, м. Київ. Перспективи застосування лікарських засобів 
біорегуляційної терапії в практиці сімейної медицини. 

7. Професор Л.Л. Пінський, м. Київ. Сучасні методи діагностики та лікування 
медикаментозних гепатитів 

8. Професор Л.С. Бабінець, м. Тернопіль. Постковідний синдром: що відомо і як діяти? 
9. Професор Л.В. Андріюк, м. Львів. Клініко-патогенетична діагностика і реабілітація 

хворих з дегенеративно-дистрофічними ураженнями шийного відділу хребта. 
10. Професор О.К. Колоскова, м. Чернівці. Сучасні можливості у контролі над 

запаленням  бронхіального дерева у дітей  
11. Доцент Боровик І.О., м. Тернопіль. Тактика ведення пацієнта із болем в спині 
12. Професор Хухуліна О.С., м. Чернівці. Сучасні підходи до лікування атрофічного 

гастриту 
13. Професор С.А. Левицька, м. Івано-Франківськ. Хронічний тонзиліт : чому не діють 

ліки 
14. Доцент Н.З.  Ярема, м. Тернопіль. Подагра та гіперурикемія: роль і місце колхіцину 
15. Канд. мед. наук Н.Д. Рудницька, м. Львів. Хронічне обструктивне захворювання легень. 

Ключові моменти. 
 
 

СТУДІЯ МАЙСТЕР-КЛАСІВ 
15.30-17.00 

1.  Канд. мед. наук Т.А. Табалюк, м. Тернопіль. Вади зору та їх корекція. 
2. Доцент А.І. Мисак, м. Тернопіль. Основи діагностики та лікування доброякісної 

гіперплазії  простати в практиці сімейного лікаря. 



 
 
 

2-Й ДЕНЬ  
П’ЯТНИЦЯ 26 ЛЮТОГО 202І РОКУ  

СТУДІЯ ДОПОВІДЕЙ 
10.00-14.00 

Головуючі: професор М.М. Корда, професор А.Г. Шульгай, професор І.М. Кліщ, професор 
С.Й. Запорожан, професор Л.С. Бабінець, доцент Н.Є. Боцюк, доцент І.О. Боровик, М.Н. 
Сельська. 

1. Професор С.О. Шейко, Н.О., Колб. м. Дніпро-Кривий Ріг Ремоделювання серця у 
хворих похилого віку з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією та хронічною 
серцевою недостатністю. 

2. Професор  Л.М. Маланчук, м. Тернопіль. Професійні компетентності лікаря загальної 
практики у реалізації програми збереження репродуктивного здоров’я жінки.  

3. Професор С.Г. Котюжинська, І.М. Шмакова, Л.В. Гончарова, м. Одеса. 
Дистанционное обучение в медицине: сильные и слабые стороны 

4. Професор Л.С. Бабінець, м. Тернопіль.  Остеоартроз та проблема хронічного болю 
5. Професор Є.С. Сірчак, м. Ужгород. Доцільність використання ферментних препаратів 

при цукровому діабеті 
6. Доцент Боровик І.О., м. Тернопіль. Нові можливості контролю БА на первинній ланці 

медичної допомоги 
7. Професор О.Є. Самогальська, м. Тернопіль. COVID-19 і ураження печінки 
8. Професор І.П. Катеренчук, С.Т. Рустамян, м. Полтава. Нирки здорові, хворі, штучні, 

трансплантовані – що потрібно знати сімейному лікарю? 
9. Професор Л.С. Бабінець, м. Тернопіль.  Можливості стандартизованої фітокорекції при 

коморбідності у практиці сімейного лікаря  
10. Канд. мед. наук С.В. Боднарчук, м. Вінниця. Анемія: коли і як лікувати? Клінічні 

випадки  
11. Доцент З.П. Мандзій, м. Тернопіль. Діагностика та лікування хвороби Гоше в практиці 

лікаря-інтерніста. 
12. Професор Г.А. Павлишин, О.М. Дивоняк, м. Тернопіль. Мультисистемний запальний 

синдром, асоційований з COVID-19 – досвід сьогодення  
13. Професор Л.А. Грищук, м. Тернопіль.  Виявлення і ведення хворих на туберкульоз 

лікарями загальної практики-сімейної медицині у сучасних умовах 
 

СТУДІЯ МАЙСТЕР-КЛАСІВ 
14.00-16.00 

1.  Канд. мед. наук І.В. Хоружий, м. Тернопіль. Аденоїди, неалергічний назофарингіт, 
показання до аденотомії. 

2. Доцент Волянська Л.А., м. Тернопіль. Проведення вакцинації в умовах COVID-19 
3. Доцент Боровик І.О., м. Тернопіль. Типові складні ситуації у взаємодії лікар-пацієнт в 

залежності від особистісних особливостей і психічного стану реагування пацієнта: 
агресивний пацієнт 
 

 
СТУДІЯ ДОПОВІДЕЙ І ФОРУМ ДРУКОВАНИХ РОБІТ  

за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» 
Головуючі: проф. І.М. Кліщ, проф. Л.С. Бабінець, Л.В. Андріюк, О.Є. Самогальська. 

 
Кліщ І.М. Сучасні можливості лабораторної діагностики в практиці сімейного лікаря 



С.О. Шейко, Н.О. Колб, м. Дніпро-Кривий Ріг.  Діастолічна дисфункція лівого шлуночка у 
хворих похилого віку з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією та хронічною 
серцевою недостатністю  
С.М. Геряк, м. Тернопіль Особливості комунікації з іноземними студентами в умовах 
дистанційного навчання  
І.В. Чопей, М.М. Гечко, А.В. Курах, м. Ужгород. Пост-ковідний синдром: клінічні прояви 
та їх особливості.  
Н.І. Багній, м. Тернопіль  Самостійна робота студентів в умовах дистанційного навчання як 
невід'ємний компонент безперервного професійного розвитку лікаря загальної практики  
Багній Л.В., м. Тернопіль  Сучасні методи діагностики стеатогепатозу у вагітних із 
надмірною масою тіла на етапі диспансерного спостереження як предиктор попередження 
акушерських ускладнень  
З.П.  Мандзій, м. Тернопіль  Корекція залізодефіцитних станів у клініці внутрішніх 
захворювань на етапі лікаря сімейної медицини -  загальної практики. 
К.Ю. Кицай, м. Тернопіль  Імплементація формул прогнозування структурного стану 
підшлункової залози у хворих з хронічним панкреатитом  у практику сімейного лікаря 
К.О. Алексевич, Н.В. Грималюк, Т.В. Бойко, О.М. Дивоняк, м. Тернопіль  Досвід 
безперервного професійного розвитку лікаря в умовах пандемії COVID-19 
О.І. Грималюк, м. Тернопіль  Досвід дистанційного викладання гістології в умовах пандемії 
COVID-19 
Л.М.  Мігенько, м. Тернопіль  Актуальність визначення дефіциту вітаміну В12 в 
профілактиці розвитку та поглибленні ускладнень цукрового діабету". 
Б.О Мігенько, м. Тернопіль  Сучасні підходи до лікування хворих на хронічний панкреатит 
після перенесеного гострого панкреатиту 
І.М. Галабіцька, м. Тернопіль   Вплив комплексного лікування пацієнтів з первинним 
остеоартрозом у коморбідності зі зовнішньосекреторною недостатностю підшлункової 
залози на патогенетичні параметри та перебіг захворювання 
Н.О. Шевченко, м. Одеса. Використання міжнародних опитувальників  при оцінці  
вегетативної дисфункції  та  якості життя у пацієнтів із хронічним панкреатитом  середнього 
віку  
Н. І. Корильчук, м. Тернопіль. Інсулінорезистентність в практиці сімейного лікаря; 
Н. І. Корильчук, м. Тернопіль. Вибіркова  дисципліна "Практична дієтологія. Типологічні 
особливості харчової поведінки". 
Н.М. Олійник, м. Тернопіль  Особливості фіброзувальних процесів при формуванні цирозів 
печінки різної етіології, сучасні принципи терапії 
Л.Б. Романюк, м. Тернопіль  Деякі аспекти перебігу патології гепатобіліарної системи  у 
коморбідності з ендемічним зобом у дітей 
Н.Я. Кравець, м. Тернопіль  Огляд рекомендацій по забору матеріалу для аналізу на 
коронавірусну інфекцію 
В.В.  Сопель, м. Тернопіль  Ризики інфікування та клінічні прояви Covid-19 у вагітних з 
ОАА 
Б.М.  Бегош, м. Тернопіль  Особливості ведення вагітних в 1 триместі з Covid-19. 
Н.Б. Бегош,  м. Тернопіль  ЕЕГ зміни у пацієнтів, які перенесли Covid-19 
Ю.Б. Якимчук, м. Тернопіль  Прогалини та їх наслідки в цитологічному скринінгу патології 
шийки матки у зв’язку з карантином Covid-19 
Т.В. Бігуняк, м. Тернопіль  Кейс-метод в умовах дистанційного навчання 
О.О. Кулянда, м. Тернопіль  Використання інтерактивного модуля діяльності “Урок” у 
системі управління навчальним контентом “Moodle” 
З.В. Салій, професор С.І. Шкробот, канд. мед. наук М.І. Салій, м. 
Тернопіль  Імплементація нової системи класифікації епілепсії в освітній процесс 
Н.В. Петренко, м. Тернопіль  Для чого лікарю потрібні soft skills 
Н.А. Бількевич, м. Тернопіль  Рольові ігри як інструмент тренінгу навичок активного 
слухання під час дистанційного навчання студентів 



Н.Б. Галіяш, м. Тернопіль  Активне структуроване спостереження як метод підвищення 
ефективності симуляційного заняття 
В.М. Творко м. Тернопіль  Впровадження клінічних протоколів та настанов, елементів 
доказовостіву викладання основ сімейної медицини на додипломному рівні-вимога часу. 

Н.Є. Боцюк Особливості викладання загальної практики-сімейної медицини на 
додипломному рівні навчання в умовах пандемії СOVID-19 
Н.В. Пасяка Методика «стандартизований пацієнт» - як навчити студента працювати з 
пацієнтом 
О.С. Земляк, м. Тернопіль  Детоксикаційна складова у комплексній терапії загострення 
хронічного пакреатиту в амбулаторних умовах 
З.І. Сабат, м. Тернопіль  Можливості визначення вегетативного статусу у пацієнтів 
гастроентерологічного профілю в амбулаторній практиці і викладацькій практиці 
О.Р. Шайген Впровадження  положень європейських протоколів у первинну лікарську і 
викладацьку практику щодо ведення пацієнтів з вірусними гепатитами  
І.В. Махніцька, м. Тернопіль  Варіант  ефективного лікування  хронічного h. pylori-
асоційованого гастриту на тлі хронічного панкреатиту із використанням вітамінного 
комплексу 
З.Я. Онуфрик, м. Тернопіль  Актуальні питання викладання хронічного панкреатиту на 
кафедрі первинної медичної допомоги: тютюнопаління,  загальноклінічні і  біохімічні 
аспекти 
Г.М. Сасик, м. Тернопіль  Антиоксидантний захист  при коморбідності хронічного 
панкреатиту і  цукрового діабетому 2 типу в амбулаторній практиці 
Г.О. Хомин, м. Тернопіль  Поняття коморбідності  при викладанні  загальної практики-
сімейної медицини (на прикладі поєднаного перебігу хронічного панкреатиту із вірусним 
гепатитом С)  
О.В. Редьква м. Тернопіль  Прогнозування екскреторної недостатності при коморбідності  
цукрового діабету 2 типу і хронічного панкреатиту в сімейній практиці 
Л.П. Мартинюк, м. Тернопіль. Нові підходи до опрацювання методик діагностики і 
лікування порушень мінеральної щільності кісткової тканини та прогнозування 10-річного 
ризику переломів у пацієнтів на практичних заняттях аспірантів на кафедрі невідкладної 
медичної допомоги. 
І.М. Маланчин, м. Тернопіль. Особливості диспансерного нагляду за вагітними жінками в 
умовах пандемії COVID-19. 
Л.Є. Лимар, Н.А. Лимар, м. Тернопіль. Роль сімейного лікаря у своєчасній діагностиці 
коморбідної патології на етапі планування вагітності. 
Є.А. Лимар, Є.А. Лимар, м. Тернопіль. Роль сімейного лікаря у профілактиці 
тромботичних ускладнень після пошкодження гомілково-ступневих суглобів на тлі 
дисгормональних захворювань жіночих статевих органів 
В.М. Мартинюк, м. Тернопіль. Оптимізація навчального процесу на кафедрі акушерства та 
гінекології в умовах пандемії COVID-19 
Л.Є. Лимар, Н.А. Лимар, м. Тернопіль.  Роль сімейного лікаря у своєчасній діагностиці 
коморбідної патології на етапі планування  
Коптюх В.І., м. Тернопіль.  Вдосконалення практичних навичок з гінекології у практиці 
сімейного лікаря 
Маланчук Л.М., Піцик І.Б., м. Тернопіль. Використання скринінгових методів діагностики 
онкопатології репродуктивних органів в практиці сімейного лікаря.  
Маланчук С.Л., м. Тернопіль. Аспекти фармакологічної взаємодії лікарських препаратів 
при коморбідній патології.  
Бойчук А.В., м. Тернопіль. Оптимізація навчального процесу лікарів-курсантів та лікарів-
інтернів акушерів-гінекологів в умовах тривалого карантину 
Шадріна, м. Тернопіль. Використання стимуляційного центру університету для 
покращання оволодіння практичними навичками лікарями-інтернами та лікарями-
курсантами акушерами-гінекологами  



Б.Г. Гаврищук, О.Є Коваленко, м. Київ. Гендерні та вікові особливості хворих з 
початковими проявами хронічної ішемії мозку 
О.П. Венгер, м. Тернопіль. Депресивні порушення в практиці та компетенції сімейного 
лікаря. Проблеми та рішення. 
Ю.І. Мисула, м. Тернопіль. Особливості афективних порушень в осіб з соматичними 
розладами. 
Михалків М.М., м. Тернопіль. Особливості викладання аналітичної хімії на 
фармацевтичному факультеті тнму в умовах дистанційного навчання 
С. С.  Рябоконь, м. Тернопіль. Методологія викладання пульмонології на кафедрі 
первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики сімейної медицини 
Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського 
Пасієшвілі Л.М., Желєзнякова Н.Н., Пасієшвілі Т.М. Складнощі у підготовці сімейних 
лікарів: паліативна допомога від А до Я. 
 

ОБГОВОРЕННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ВИДАЧА СЕРТИФІКАТІВ 
Розсилка електронних сертифікатів здійснюватиметься всім зареєстрованим 

учасникам конференції протягом 10 робочих днів по закінченню конференції: 
основний сертифікат (10 балів) і сертифікат за майстер-класи (5 балів) - після 
проходження тестування.  

Посилання на тестування буде надіслано на вказану під час реєстрації 
електронну скриньку 26.06.2020 і буде доступним протягом п’яти днів. 

 


