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Вельмишановний(а)__________________________________________________ 

 

           Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної 

конференції з міжнародною участю “Актуальні питання сучасного акушерства 

та гінекології” (№97 в Реєстрі з’їздів, конгресів, семінарів та конференцій 2021 

року). 

Конференція буде проходити 8-9 квітня 2021 року на базі Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України 

в онлайн режимі за допомогою системи Microsoft Teams (conf.tdmu.edu.ua). 

 

Реєстрація учасників   

Конференції відбудеться 8-9 квітня 2021року з 900 в онлайн режимі за 

допомогою системи Microsoft Teams, перейшовши за посиланням: 

conf.tdmu.edu.ua 

 Відкриття конференції –8 квітня 2021 року о 0930 дистанційно в онлайн 

режимі за допомогою системи Microsoft Teams. 

Оргкомітет 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Корда  

МихайлоМихайлович 

Голова організаційного комітету,  

ректор Тернопільського національного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського  

Міністерства охорони здоров’я України; 
 

Президія: 

Академік НАМН України, президент ГО «ААГУ», проф. В.М. Запорожан 

голова викон. комітету ГО «ААГУ», проф. В.В. Камінський 

Член - кореспондент НАМН України, проф. Л. Б. Маркін , віце-президент ГО 

«ААГУ». 

Член – кореспондент НАМН України, проф. Т.Ф. Татарчук  

Член - кореспондент НАМН України, проф. В.І. Медведь, керівник комітету ГО 

«ААГУ» «Екстрагенітальна патологія». 

Проф. В.В. Подольський, заступник директора ДУ «ІПАГ НАМН України» з 

наукової роботи, заступник голови координаційної науково-методичної ради  

ГО «ААГУ». 

Проф. А.В.Бойчук, голова ГО "Асоціація акушерів-гінекологів Тернопільської 

області". 

Члени оргкомітету : 

- проф. О.А. Андрієць  

- проф. О.В. Булавенко  

- проф. І. Б. Венцківська  

- проф. Н.І. Геник  

- проф. С.М. Геряк  

- проф. І.З. Гладчук  

- проф. О. П. Гнатко  

- проф. В.І. Пирогова 

- проф. В.К Кондратюк  

- проф. О.В. Кравченко  

- проф. О.М. Макарчук  

- проф. Л.М. Маланчук  

- проф. В. Ф. Нагорна  

- проф. Н.М. Рожковська  

- проф. С.В. Хміль 

- проф. О. М. Юзько 

- доц. Б. М. Бегош; 

- доц. В. І. Коптюх; 

- доц. В. В. Сопель; 

- доц. О. І. Хлібовська; 

- доц. В. С. Шадріна; 

- ас. Ю.Б. Якимчук 

- ас. Федченко О.О. 
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

(дистанційно в онлайн режимі за допомогою системи Microsoft Teams conf.tdmu.edu.ua) 

 

8 квітня 2021 року 

900 

 «Актуальні питання сучасного акушерства та гінекології» 
 

Модератори: член-кор. НАМН України, проф. Л.Б.Маркін, член-кор. НАМН України, 

проф. В.В.Подольський, проф. А.В.Бойчук, члени організаційного комітету 

 

09:30 Вітальне слово Ректора ТДМУ імені І.Я. Горбачевського –  

професора, д. мед. наук Михайла Михайловича Корди. 

9:45 Вітальне слово начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації  -  

Ольги Маркіянівни Ярмоленко. 
 

10:00-10:20 Маркін Л.Б. Антенатальна загибель плода 
10:20-10:40 Медведь В.І. «Фізіологічні симптоми» вагітності, що 

потребують медичної допомоги. 
10:40-11:00 ПодольськийВ.В., 

Подольський Вл.В. 

Декотрі питання корекції змін репродуктивного 

здоров’я жінок. 
11:00-11:20 Жук С.П. Пріоритетність поглядів на акушерську 

патологію – клініцистів та фармакологів. 
11:20-11:40 Ткаченко Р.О. Іноваційні підходи до лікування анемії. 
11:40-12:00 Бойчук А.В. Ендометріоз: сучасні гадлайни та практичний 

досвід використання 
12:00-12:20 Кісельова М.М. Перший досвід ефективності застосування 

вітчизняного препарату-дженерику (кофеїну 

цитрат) у відділеннях, що надають допомогу 

недоношеним новонародженим України 
12:20-12:40 Пирогова В. Як зберегти молодість душі та тіла. Поради 

експерта. 
12:40-13:00 Ткаченко Р.О. Нові тренди в діагностиці, профілактиці та 

терапії  прееклампсії. Огляд останніх 

міжнародних гайдлайнів. 
13:00-13:15 Маланчук Л.М., 

Піцик І.Б. 

Аналіз спектру мікробіоти піхви та шийки матки 

у жінок з дисплазією шийки матки. 
13:15-13:30 Кравченко О.В. Проблемні питання клінічної  діагностики та 

лікування бактеріально-

кандидозного вульвовагініту.  
13:30-13:45 Подольський Вл.В.  Актуальні зміни репродуктивного здоров’я та 

особливості психосоматичного стану жінок, що 

перенесли корона вірусне інфікування. 
13:45-14:00 Геник Н.І., 

Гвоздецька Г.С. 

Психоемоційні порушення у жінок з ранніми 

гестозами. 
14:00-14:15 Нагорна В.Ф. Ruptura uteri  в сучасній акушерській практиці. 
14:15-14:30 Геряк С.М.  

 

СЗРП у вагітних із екстрагенітальною 

патологією: ключові індикатори діагностики та 

лікування. 
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14:30-14:45 Рожковська Н.М, 

І.Гладчук, В. Мари-

череда, А.Волянська 

Кишковий ендометріоз 

14:45-15:00 Кривокульський 

Д.Б. 

Біоелктрозварювання тканин в оперативній 

гінекології. 
15:00-15:15 Титаренко Н.В. 

Кукурудза І Л. 

Знеболення в акушерстві 2020-2021: що нового? 

15:15-15:30 Бойчук А.В. Прегравідарна підготовка з обтяженим 

анамнезом 
15:30-15:45 Булавенко О.В. Комплексна реабілітація функції яєчників у 

жінок з хронічним сальпінгоофоритом 
15:45-16:00 Титаренко Н.В. Впровадження протоколу раннього відновлення 

акушерських пацієнтів. 
16:00-16:15 Макарчук О.М. Ефективність гестагенів в терапії 

невиношування. 
16:15-16:30 Мiщенко В. П., 

Белоусова С. В., 

Котляренко В. М. 

Патогетичне обгрунтування алгоритму 

пiдготовки до вагiтностi майбутн iх батькiв зi 

звичним невиношування в анамнезi жiнки.  
16:30-16:45 Геряк С.М Сучасні підходи до ведення вагітних із анемією. 

16:45-17:00 Хлібовська О.І., 

Бойчук А.В. 

Резус-когфлікт: профілактуємо за світовими 

стандартами. 
17:00-17:15 Єрмоленко Т.А. Генітоурінальний менопаузальний синдром: 

можливості терапії. 

9.04.2021 
Мастер-клас  

«Новітні репродуктивні технології» 
Бельгійського центру репродукторології 

9:00-9:20 Prof. Dr. 

Herman 

Tournaye 

Чи не використовуємо ми ICSI 

(інтрацитоплазматичну ін'єкцію сперматозоїдів) 

надто часто? // Do we perform too much ICSI?  

 
9:20-9:40 Prof. Dr. 

Christophe 

Blockeel 

Індивідуалізований підхід до стимуляції яєчників. // 

Individualization of ovarian stimulation 

9:40-10:00 
Prof. Dr. Willem 

Verpoest 

Чи ми повинні пропонувати передімплантаційну 

генетичну діагностику усім нашим пацієнтам? // 

Should we offer PGT to all our patients?  
10:00-10:20 Prof. Dr. Shari 

Mackens 

Як підійти до повторних імплантаційних втрат? // 

How to approach recurrent implantation failure? 

10:20-10:40 Dr. Liese 

Boudry 

Слабка реакція на стимуляцію овуляції // How to treat 

poor responders? 

10:40-11:00 Dr. Valerie 

Schutyser 

Забір ооцитів та ембріотрансфер — передовий досвід 

// Oocyte Pick-up and Embryo transfer - Best Practices 

11:00-11:20 Prof. Dr. Michel 

De Vos 

Дозрівання яйцеклітин in vitro (IVM) aк 

альтернатива для ЕКЗ // IVM as an alternative for IVF? 
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11:20-11:40 Dr. Veerle 

Vloeberghs 

Результати ДРТ при необструктивній азооспермії // 

Results of ART with testicular sperm in non-obstructive 

azoospermia 

9.04.2021 

Секція «Репродуктивне здоров’я жінки» 
12:30-12:45 Кравченко О.В. Плацентарна дисфункція: сучасний погляд 

на діагностику та лікування. 
12:00-12:15 Хміль С. В., Кулик 

І. І.   

Ендометріоз-асоційоване безпліддя: сучасні погляди 

репродуктолога.  
12:15-12:30 Бойчук А.В. Менеджмент менопаузи: ефективність та профіль 

безпеки препарату «Фемостон» 
12:30-12:45 Скурятіна Н.Г. Сучасні підходи до лікування рецидивуючих 

запальних захворювань статевих органів у жінок. 
12:45-13:00 Юзько В.О. Можливість підвищення ефективності допоміжних 

репродуктивних технологій. 
13:00-13:15 Якимчук Ю.Б, 

Якимчук О.М., 

Рудик Т.В. 

Лікувальна тактика при отриманні патологічного 

цитологічного мазка шийки матки. 

13:15-13:30 Склярова В.О. Паразитарні інвазії при патології репродукції. 
13:30-13:45 Бойчук А.В. Акушерські кровотечі. Складний шлях реабілітації 
13:45-14:00 Чубатий А.І., 

Коврига П.М., 

Семенюк Л.Л. 

Вибір лікувальної тактики в ургентній підлітковій 

гінекології: сучасний погляд. 

14:00-14:15 Остафійчук С.О. Генетичні аспекти метаболічних розладів у вагітних 

з надлишковим збільшенням маси тіла під час 

вагітності. 
14:15-14:30 Трегуб В.В., 

Кондратюк В.А., 

Альтман І.В., 

Тарасюк О.К. 

Емболізація маткових артерій - органозберігаюча 

методика лікування лейоміоми матки. -1200 операцій 

(відео), (2008-2021рр.) 

 
14:30-14:45 Трегуб В.В., 

Кондратюк В.А., 

Альтман І.В., 

Тарасюк О.К. 

Емболізація маткових артерій - ефективний метод 

профілактики і боротьби з масивними акушерськими 

кровотечами при патології плаценти та гіпотонії 

матки (відео). 
14:45-15:00 Якимчук Ю.Б., 

Верещагіна Т. 

Гіперпроліферативні процеси ендометрію. Тактика 

ведення. 
15:00-15:15 Лецин Д.В.  Клінічний випадок успішного лікування синдрому 

гіперстимуляції яєчників тяжкого ступеню в 

ранньому терміні вагітності. 
15:15-15:30 Остап'юк Л.Р., 

Булавенко О.В., 

Рудь В.О. 

Оптимізація надання медичної допомоги породіллям 

з гнійно-запальними захворюваннями на основі 

патогенетичної моделі. 
15:30-15:45 Трегуб В.В., 

Кондратюк В.А., 

Альтман І.В., 

Тарасюк О.К. 

Емболізація маткових артерій - ефективний метод 

профілактики і боротьби з масивними акушерськими 

кровотечами при патології плаценти та гіпотонії 

матки (відео). 
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15:45-16:00 Корда І.В. Оцінка та лікування безпліддя у жінок старшого 

репродуктивного віку 

 

9.04.2021 

Секція  «Охорона материнства та дитинства» (стендові доповіді) 
10:00-10:20 Маланчук Л.М. Сучасний погляд на роль мікробіому піхви в 

порушеннях менструальної функції. 
10:20-10:40 Хлібовська О.І. Особливості ведення вагітних з Ковід-19. 
10:40-11:00 Ониськів Б.О., 

Корда І.В 

Вибір шляху гістеректомії при доброякісних 

захворюваннях матки 
11:00-11:20 Шадріна В.С. 

 

Порівняльна терапія жінок з гіперпластичними 

процесами ендометрію дітородного та 

клімактеричного віку за допомогою гестагенів та 

гестагенів з імуномодуляторами. 
11:20-11:40 Хміль С. В., 

Франчук У. Я. 

Сучасні маркери прогнозування прееклампсії у 

жінок на тлі метаболічного синдрому. 
11:40-12:00 Федосюк К.  Мікробіоценоз піхви у жінок в стані хронічного 

стресового навантаження. 
12:00-12:20 Походун К.А. Переваги та недоліки сучасних малоінвазивних 

втручань 
12:20-12:40 Харковська Т.В., 

Гук В. О.  

Стан когнітивних функцій та системи кровообігу у 

жінок репродуктивного віку в умовах глобального 

потепління. 
12:40-13:00 Мартинюк В.М. Сучасні аспекти профілактики та лікування 

генітального ендометріозу у жінок з 

дисгормональними захворюваннями молочних залоз. 
13:00-13:15 Нікітіна І.М., 

Микитин К.В. 

Диференційований підхід до вибору методу 

лікування і профілактики рецидивуючих поліпів 

ендометрія у жінок репродуктивного віку. 
13:15-13:30 Маланчук Л.М., 

Грабчак Т.А. 

Пошук скринінгових методів профілактики 

невиношування вагітності у жінок з передчасними 

пологами в анамнезі. 
13:30-13:45 Маланчин І.М. Маркери ризику виникнення прееклампсії 

(прогнозування і профілактика). 
13:45-14:00 Хміль С.В., Корда 

І.В. 

Оцінка ефективності преімплантаційної підготовки  

при використанні екстракорпорального запліднення 

у пацієнток старшого репродуктивного віку.  
14:00-14:15 Добрянська В.Ю. 

 

Особливості імунного статусу у вагітних із 

пролапсом мітрального клапана та стигмами НСТД. 
14:15-14:30 Маланчук С.Л. Нутритивна підтримка під час вагітності. 
14:30-14:45 Лимар Л.Є., Лимар 

Н.А. 

Порушення менструальної функції на тлі хронічних 

захворювань гепато-біліарної системи та їх корекція 

в умовах пандемії. 
14:45-15:00 Походун К.А. Малоінвазивна хірургія сьогодні: завдання, 

проблеми та перспективи 
15:00-15:15 Багній Л.В. Особливості лабораторного контролю у діагностиці 
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неалкогольного  стеатогепатиту у вагітних із 

надмірною масою тіла. 
15:15-15:30 Токарчук О.А., 

Маланчин І.М. 

Діагностика та медикаментозна корекція когнітивних 

порушень у жінок в постменопаузальному періоді. 
15:30-15:45 Петренко Н.В. 

 

Прогнозування акушерських та перинатальних 

ускладнень у вагітних з імунодефіцитом. 
15:45-16:00 Сопель В.В. Особливості корекції біоценозу піхви при 

використанні розвантажувального песарію у вагітних 

з не виношуванням. 
16:00-16:15 Ониськів Б.О. Синдром затримки росту плода: скринінг, 

діагностика, тактика ведення. 
16:15-16:30 Cтельмах О.Є. 

 

Ефективні методи лікування гіперплазії ендометрія у 

жінок в пременопаузі. 
16:30-16:45 Багній Н.І. 

 

Оптимізація лікування вагітних із розладами 

зовнішньо-секреторної функції підшлункової залози. 
16:45-17:00 Бегош Б.М.  Багатоплідна вагітність. Тактика ведення в першому 

триместрі. 
17:00-17:15 Лимар Є.А. Порушення функції опорно-рухового апарата  у 

жінок з гіпофункцією яєчників  в умовах гіподинамії. 
17:15-17:30 Гнатко О.М. Гінекологічні проблеми підліткового віку. 

8.04.2021 

Секція «Особливості ведення вагітних та гінекологічних хворих в умовах сьогодення» 

(секція стендових доповідей) 
10:00-10:20 Бегош Н.Б. Інтегральна характеристика біоелектричної 

активності головного мозку у вагітних з порушенням 

функції щитоподібної залози. 
10:20-10:40 Бульварено І.П. 

Вовк Х.С. 

Застосування ВМС «Мірена» у пацієнток з 

гіперпластичними процесами ендометрію у жінок з 

ожирінням. 
10:40-11:00 Бакалець О.В. Методи діагностики змін дихальної системи при 

вагітності і пуерперії. 
11:00-11:20 Дзига С.В. Діагностична цінність різних методів амбулаторної 

реєстрації ЕКГ у вагітних. 
11:20-11:40 Зарічанська Х.В. 

 

Особливості мікробіоценозу статевих шляхів у жінок 

репродуктивного віку із доброякісною патологією 

шийки матки. 
11:40-12:00 Гоцанюк Р.В., 

Приймак О.О. 

Бактеріальний вагіноз та його асоціація з запальними 

захворюваннями органів малого тазу. 

  
12:00-12:20 Перхулин О.М. Оцінка гормонального гомеостазу у вагітних із 

різними методами корекції ІЦН. 
12:20-12:40 Бендас М.П., Куса 

О.М. 

Оперовані яєчники: теперішній стан та майбутні 

перспективи 
12:40-13:00 Жеребак Н.М. Моторно-евакуаторна функція шлунково-кишкового 

тракту і її вплив на перебіг вагітності. 
13:00-13:15 Графова О.О. Використання морфологічної оцінки фацій 
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сироватки венозної крові в гінекологічній практиці. 

13:15-13:30 Дубецький Б. Патологія пуп очного канатика і перинатальні 

наслідки. 
13:30-13:45 Чередарчук А. Урогенітальні та сексуальні розлади у часто 

народжуючи жінок. 
13:45-14:00 Довбан Л.А., 

Петренко Н.В 

Особливості психоемоційних реакцій у відповідь на 

повідомлення поганих новин. 
14:00-14:15 Суліменко Є.М. 

 

Місце епідуральної аналгезії з проколом твердої 

мозкової оболонки в структурі сучасного знеболення 

пологів.  
14:15-14:30 Суліменко О.М. Складнощі та перспективи прогнозування 

прееклампсії при багатоплідній вагітності. 
14:30-14:45 Гайдук А. Д. Роль хронічного ендометриту в генезі втрати 

вагітності. 

14:45-15:00 Кротік О.М. Інфекції, що передаються статевим шляхом та їх 

вплив на репродуктивне здоров'я. 
15:00-15:15 Якимчук Ю.Б., 

Міклашевська О.А. 

Скринінгові обстеження молочної залози в умовах 

коморбідних гінекологічних захворювань 

 
9.04.2021 

Секція «Оптимізація медичної освіти в умовах дистанційного 

навчання  та стратегії ведення навчання онлайн»  

(стендові доповіді) 

12:00-12:15 В.М.Запорожан, 

В.Г.Марічереда, 

І.З.Гладчук, 

А.Г.Волянська 

Впровадження системи ОСКІ з дисципліни 

"Акушерство і гінекологія" на додипломному та 

післядипломному етапі підготовки лікарів.  
12:15-12:30 Кравченко О.В. Досвід організації ОСКІ для студентів 6 курсу зі 

спеціальності «Медицина». 
12:30-12:45 І.З.Гладчук, 

А.Г.Волянська, 

Н.М.Рожковська, 

К.О.Ніточко 

Забезпечення дистанційного навчального процесу з 

дисципліни "Акушерство і гінекологія": проблеми та 

шляхи їх подолання 
12:45-13:00 Ігнатьев Т.М., 

Єрмоленко Т.І., 

Панюта О.І., 

Опаріна Т.П. 

Досвід застосування  результатів медичних оглядів 

жінок в навчальній практиці на післядипломній освіті. 

13:00-13:15 Бойчук А.В. Особливості підготовки акушер-гінекологів з 

практичних навиків на циклі ТУ «Лапароскопічна 

техніка в оперативній гінекології». 
13:15-13:30 Нагорна В.Ф. Клінічне мислення.Як цьому навчити 

студента,інтерна,фахівця?             
13:30-13:45 Маланчин І.М. Особливості написання та захисту навчальної історії 

гінекологічної пацієнтки в умовах дистанційного 

навчання 
13.45-14.00 Хлібовська О.І. Симулятивне навчання  в підготовці лікарів-інтернів 

фаху» Акушерство та гінекологія» з надання 
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невідкладної допомоги. 

14:00-14:15 Мартинюк В.М. Симуляційні технології у формуванні професійних 

компетенцій при вивченні  дисципліни "Акушерство та 

гінекологія". 
14:15-14:30 Маланчук Л.М. Експертиза компетентності майбутнього фахівця-лікаря 

в умовах реорганізації медичної галузі. 
14:30-14:45 Бегош Б.М. Деякі підходи симулятивного навчання  в підготовці 

лікарів-інтернів фаху «Акушерство та гінекологія»  при 

оперативних втручаннях. 
14:45-15:00 Шадріна В.С. 

 

Симуляційне навчання надання рутинної та 

невідкладної  акушерської допомоги в пологах для 

лікарів-інтернів. 
15:00-15:15 Бегош Н.Б. Симуляційне навчання електроенцефалографічних 

технологій в умовах дистанційного навчання. 
15:15-15:30 Сопель В.В. Використання боксу- тренувального для  

симуляційного навчання у лікарів-інтернів фаху 

«Акушерство та гінекологія»  ІІІ року навчання. 
15:30-15:45 Якимчук Ю.Б., 

Гребеник М.В. 

Особливості підготовки лікарів –інтернів фаху 

«загальна практика-сімейна медицина» до здачі 

ліцензованого іспиту Крок-3. 
15:45-16:00 Маланчук С.Л. Використання кейс-методу при вивченні теми 

фармакологічних аспектів впливу лікарських засобів під 

час вагітності та лактації. 
16:00-16:15 Геряк С.М Особливості формування практичних навичок у 

студентів в умовах дистанційного навчання. 
16:15-16:30 Самогальська 

О.Є.  

Використання новітніх технологій при викладанні 

клінічної фармації. 
16:30-16:45 Cтельмах О.Є. 

 

Організація ефективної самостійної роботи студентів 

при освоєнні практичних навичок. 
16:45-17:00 Багній Н.І. 

 

Креативність клінічного мислення як маркер контролю 

якості навчання студентів. 
17:00-17:15 Петренко Н.В. Формування Soft skills при вивченні акушерстві та 

гінекології: на що звернути увагу під час online та offline 

навчання. 
17:15-17:30 Якимчук Ю.Б. Нові реалії спостереження за вагітними лікарями 

сімейної медицини 
17:30-17:45 Походун К.А. Симуляційне навчання. Преспективи розвитку. 

17:45-18:00 Багній Л.В Особливості контролю якості навчання студентів при 

дистанційній формі навчання. 

 

 
 

1. Підсумки роботи пленарного і секційного засідань. 

2. Прийняття рішень конференції. 

 

Закриття конференції 
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