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Олександр Олексійович Зелінський (1944 - 2019 рр..) був одним з відомих в 

Україні та за її межами лікарів акушерів-гінекологів,  вченим, педагогом, розробником 
оригінальних підходів та способів лікування акушерсько-гінекологічної патології, 
автором багатьох підручників, книг. Ним були створені наукові школи гінекологів-
ендокринологів, перинатологів, дитячої та підліткової гінекології, клімактерію,  
реконструктивної та пластичної хірургії, репродуктології.    

Професор Зелінський був  одним з головних ініціаторів створення Асоціації 
акушерів-гінекологів України,  яка в 1996 році стала  одним з перших професійних 
лікарських спільнот в Україні і на даний час  є всеукраїнською громадською 
організацією, що об'єднує фахівців, зайнятих практичною, педагогічною та науково-
дослідницькою діяльністю в області акушерства та гінекології.  

Відображенням активного служіння суспільству була участь Олександра 
Олексійовича в роботі добровільного громадського об’єднання лікарів України  
незалежно від спеціальності - Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ), яке  
вирішує численні проблеми охорони і зміцнення здоров’я українського народу, 
розвиток вітчизняної медичної науки,  задоволення законних соціальних, 
економічних, творчих та інших інтересів лікарського суспільства.  

Професор О.О. Зелінський був не лише видатним науковцем та лікарем, а також 
глибоко порядною  людиною із великою самовідданістю, громадянином та справжнім 
патріотом своєї країни. Видатною якістю професора О.О. Зелінського було прагнення 
допомагати оточуючим, навчати та передавати свої знання, вміння та любов і увагу 
до людей молодому поколінню науковців та лікарів. Для своїх колег та учнів він був і 
є прикладом справжньої людини з великої літери. 

Ми завжди з великою повагою і шануванням згадуємо наших вчителів, серед 
яких ім'я вчителя, професора Олександра Олексійовича вже зайняло своє особливе 
місце.  

 

 

Президія громадьского об'єднання  

"Асоціація акушерів-гінекологів України" 



 

ОРГКОМІТЕТ 
 

СППІВГОЛОВИ:  
 

• Запорожан Валерій Миколайович, Президент ГО "Асоціація акушерів-
гінекологів України", академік НАМН України, ректор Одеського національного 
медичного університету,  д.мед.н., професор. 

 
• Гриневецький Сергій Рафаїлович, губернатор Одеської обласної державної 

адміністрації.  
 

• Якименко Олена Олександрівна, директор департаменту охорони здоров'я 
Одеської міської ради, д.мед.н., професор 

 
 
 

ПРЕЗИДІЯ 
 

Венцківський 
Борис Михайлович 
 

Почесний президент - засновник ГО "Асоціація акушерів-
гінекологів України ", чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., 
професор кафедри акушерства і гінекології №1 
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця 

Вдовиченко Юрій 
Петрович 

Перший проректор Національного університету охорони 
здоров’я України ім. П.Л. Шупика,  чл.-кор. НАМН України,  
д.мед.н., професор, Заслужений лікар України 

Гладчук Ігор 
Зіновійович 

Завідуючий кафедри акушерства і гінекології Одеського 
національного медичного університету,  д.мед. н., професор 

Запорожан Валерій 
Миколайович 

Ректор ОНмедУ, академік НАМН України, президент ГО 
«Асоціація акушерів-гінекологів України» 

Камінський 
В’ячеслав 
Володимирович 

Експерт з акушерства і гінекології Міністерства охорони 
здоров'я України, президент Федерації громадських 
медичних об'єднань України (ФГМОУ), Голова Виконавчого 
комітету Громадської організації «Асоціація акушерів-
гінекологів України», член Ради Європейської Президії та 
коледжу з акушерства та гінекології, (EBCOG), чл.-кор. 
НАМН України, д.мед.н., професор,  завідувач кафедри 
акушерства, гінекології та репродуктології Національного 
університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, 
директор КНП «Київський міський центр репродуктивної 
та перинатальної медицини» 

Колоденко 
Володимир 
Олександрович 

Президент Одеської Крайової організації Всеукраїнського 
лікарського товариства,  д. мед. н., професор 

Манасова Гульсим 
Серікбаївна 

Голова Президії Одеського відділення  ГО "ААГУ", 
Заслужений лікар України, д.мед.н., професор кафедри 
акушерства і гінекології Одеського національного 
медичного університету 

Маркін Леонід 
Борисович 

Віце-президент ГО "ААГУ", чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., 
професор,  Заслужений діяч науки і техніки України, 
завідувач кафедри акушерства і гінекології Львівського 
національного медичного університету ім. Д. Галицького 



Подольский Василь 
Васильович 

Заступник директора ДУ ІПАГ ім. акад. О. М. Лук'янової 
НАМН України, керівник відділення Проблем здоров'я 
жінки фертильного віку, Заслужений діяч науки і техніки 
України, д.мед.н., професор 

Татарчук Тетяна 
Феофанівна 

Заступник директора ДУ "ІПАГ ім. Академіка Лук'янової", 
чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., професор 

 
 
ПОЧЕСНІ ГОСТІ ТА ЗАПРОШЕНІ СПІКЕРИ  
 

Дондюк Юрій 
Васильович   

Головний спеціаліст акушер-гінеколог Міністерства 
охорони здоров'я, праці та соціального захисту Республіки 
Молдова. Голова Асоціації кольпоскопії та патології шийки 
матки Республіки Молдова, д. мед. н., професор 

Зелінська Наталія 
Борисівна  

Завідувач відділу дитячої ендокринології Українського 
науково-практичного центру ендокринної хірургії д. мед. н., 
ст. н. с. 

Поворознюк 
Владислав 
Володимирович 

Президент Української Асоціації остеопорозу, президент 
Української асоціації менопаузи, андропаузи та 
захворювань кістково-м'язової системи, президент 
Українського відділу EVIDAS, д.мед.н., професор  

Абзалієв Куат 
Баяндийович 

завідувач кафедри кардіохірургії АТ «Казахський медичний 
університет безперервної освіти», д.мед.н., професор;  
Казахстан 

 
 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 

 

Артьоменко 
Володимир 
Вікторович 

Професор кафедри акушерства і гінекології  Одеського 
національного медичного університету, д.мед. н. 

Гладчук Ігор 
Зіновійович 

Завідувач кафедри акушерства і гінекології  Одеського 
національного медичного університету,  д.мед.н., професор 

Камінський 
В’ячеслав 
Володимирович 

Чл.-кор. НАМН України, завідувач кафедри акушерства, 
гінекології та репродуктології, Національного 
університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, 
чл.-кор. НАМН України, д.мед. н., професор 

Манасова Гульсим 
Серікбаївна 

Професор кафедри акушерства і гінекології Одеського 
національного медичного університету, д.мед.н. 

Марічереда Валерія 
Геннадіївна 

Проректор з науково-педагогічної роботи, професор 
кафедри акушерства і гінекології Одеського національного 
медичного університету, д.мед. н. 

Носенко Олена 
Миколаївна 

Професор кафедри акушерства і гінекології  Одеського 
національного медичного університету, д.мед. н. 

Посохова Світлана 
Петрівна 

Професор кафедри акушерства і гінекології  Одеського 
національного медичного університету, д.мед. н. 

Рожковська 
Наталія 
Миколаївна 

Професор кафедри акушерства і гінекології  Одеського 
національного медичного університету, д.мед. н. 

Шаповал Микола 
Віталійович 

Професор кафедри акушерства і гінекології  Одеського 
національного медичного університету. д.мед. н. 

 



ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ 
Бондаренко Наталія 
Іванівна 

Головний спеціаліст департаменту охорони здоров'я 
Одеської міської ради,  к.мед.н.  

Волянська Алла 
Георгіївна 

Професор кафедри акушерства і гінекології Одеського 
національного медичного університету,  д.мед.н.  

Головатюк- 
Юзефпольска Ірина 
Леонелівна 

Директор КНП "Пологовий будинок №1" Одеської міської 
ради,  к.мед.н. 

Голубенко Максим 
Юрійович 

Директор КНП «Пологовий будинок №2» ОМР, д.мед.н., 
професор кафедри акушерства і гінекології Одеського 
національного медичного університету 

Дерішов Василь 
Володимирович 

Доцент кафедри акушерства і гінекології Одеського 
національного медичного університету,  к.мед.н.  

Москаленко Тетяна 
Яківна 

Директор КНП «Пологовий будинок №7» ОМР,  професор 
кафедри акушерства і гінекології  Одеського 
національного медичного університету, д .мед.н. 

Ніточко Катерина 
Олександрівна 

Доцент кафедри акушерства і гінекології Одеського 
національного медичного університету,  к.мед.н. 
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Іванович 

Медичний директор з акушерства і гінекології КНП 
«Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської 
облдержадміністрації 
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Вікторович 

Директор КНП «Пологовий будинок №5» ОМР,  професор 
кафедри акушерства і гінекології  Одеського 
національного медичного університету, д.мед.н. 

Хіменко Майя 
Віталіївна 

Директор КНП «Пологовий будинок №4» ОМР 
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Відповідальний секретар ГО "Асоціація акушерів-гінекологів 
України", випускаючий редактор Збірника наукових праць 
Асоціації акушерів-гінекологів України, 
головний науковий співробітник НМАПО імені П.Л.Шупика, 
заслужений працівник охорони здоров'я України, 
PhD 
 

Жовтенко Олеся 
Вікторівна 

Секретар ГО «Одеське обласне відділення Асоціації акушерів-
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НАУКОВА ПРОГРАМА  

 

 

16.04.2021 - 9.30. - 10.00  
 
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, ВСТУПНА ЧАСТИНА 
 

   
 Відкриття конференції,  

привітання від МОЗ України  
Камінський В'ячеслав Володимирович,  
Експерт з акушерства і гінекології 
Міністерства охорони здоров'я України, 
президент Федерації громадських 
медичних об'єднань України (ФГМОУ), 
Голова Виконавчого комітету 
Громадської організації «Асоціація 
акушерів-гінекологів України», член Ради 
Європейської Президії та коледжу з 
акушерства та гінекології, (EBCOG), чл.-
кор. НАМН України, д.мед.н., професор,  
завідувач кафедри акушерства, 
гінекології та репродуктології 
Національного університету охорони 
здоров’я України ім. П.Л. Шупика, 
директор КНП «Київський міський центр 
репродуктивної та перинатальної 
медицини» 

 Привітання від Одеської 
міської/обласної державної 
адміністрації 

На узгодженні 

 Привітання від Національної 
академії медичних наук України, ГО 
"ААГУ", ректора ОНМедУ  

Запорожан Валерій Миколайович, 
академік НАМН України, президент ГО 
"ААГУ",  д.мед.н., професор 



 Відео-презентація "Пам'яті 
професора О.О. Зелінського - Взірець 
служіння суспільству" – 7 - 8 хв. 

Відповідальна: Манасова Г.С., голова ГО 
"Одеське відділення ААГУ", Засл. лікар 
України, д.мед.н., професор кафедри 
акушерства і гінекології  ОНМедУ  

 Привітання від почесного 
президента, засновника  ГО "ААГУ" 

Венцківський Борис Михайлович, чл.-
кор. НАМН України, д.мед.н., професор  

 Привітання від вице-президента ГО 
"Асоціація акушерів-гінекологів 
України" 

Маркін Леонід Борисович, чл.-кор. 
НАМН України, д.мед.н., професор,  
Заслужений діяч науки і техніки України, 
завідувач кафедри акушерства і 
гінекології Львівського національного 
медичного університету ім. Д. 
Галицького 

 Привітання від Всеукраїнського 
лікарського товариства  

Колоденко Володимир Олександрович, 
Голова Одеської регіональної спілки 
ВУЛТ,  д.мед.н., професор  

 Привітання від Національного 
університету охорони здоров’я 
України ім. П.Л. Шупика 

Вдовиченко Юрій Петрович, перший 
проректор, чл.-кор. НАМН України, 
д.мед.н., професор, Заслужений лікар 
України 

   

 

16.04.2020. -10.00-13.00 
 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ.  
Про головні питання сьогодення і можливості міждисциплінарного 
підходу в акушерсько-гінекологічній практиці 
 
Модератори: Венцківський Борис Михайлович, Гладчук Ігор Зіновійович, 
Шаповал Микола Віталійович. 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПУ - 15 ХВИЛИН 
 

Години  Доповідач, місто Назва доповіді 
10.00 
1. 

Венцківський Борис Михайлович, 
чл.кор. НАМН України, Заслужений діяч 
науки та техники України,  д.мед.н., 
професор кафедри акушерства і 
гінекології  Національного медичного 
університету ім. О.О.Богомольця 

Сепсис-3 і  SIRS в акушерстві 

2 Татарчук Тетяна Феофанівна, 
заступник директора ДУ "ІПАГ ім. ак. 
О.М. Лук'янової НАМНУ", чл.-кор. НАМН 
України, д.мед.н., професор 

Збереження здоров'я та 
якості життя жінки – роль 
гінеколога в реаліях 
сьогодення 

3 Маркін Леонід Борисович, чл.-кор. 
НАМН України, д.мед.н., професор,  
Заслужений діяч науки і техніки 
України, завідувач кафедри акушерства і 
гінекології Львівського національного 

Кесарів розтин. Ні. Вагінальні 
пологи 



медичного університету ім. Д. 
Галицького 

4 Зелінська Наталія Борисівна, д. мед. н., 
ст. н. с., завідувач відділу дитячої 
ендокринології Українського науково-
практичного центру ендокринної хірургії. 

Спектр і прояви порушення 
статевого диференціювання у 
дітей за даними реєстру 

5 Дондюк Юрій Васильович,  головний 
спеціаліст акушер-гінеколог 
Міністерства охорони здоров'я, праці та 
соціального захисту Республіки Молдова. 
Голова Асоціації кольпоскопії та 
патології шийки матки Республіки 
Молдова, д.мед.н., професор. 

Організований цервікальний 
скринінг - проблема вирішення 
раку шийки матки 

6 Поворознюк Владислав 
Володимирович, керівник відділу клінічної 
фізіології і патології опорно-рухового апарату 
ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. 
Чеботарьова НАМН України»(1992), президент 
Української асоціації остеопорозу, Української 
асоціації менопаузи, андропаузи та захворювань 
кістково-м'язової системи, Українського 
підрозділу Європейської асоціації з вітаміну D, 
д.мед.н., професор 

Назва доповіді уточнюється 

7 Абзалієв Куат Баяндийович, завідувач 
кафедри кардіохірургії АТ «Казахський 
медичний університет безперервної 
освіти», д.мед.н., професор;  Казахстан 

Назва доповіді уточнюється 

8  Подольський Василь Васильович, 
заступник директора ДУ ІПАГ ім. акад. О. 
М. Лук'янової НАМН України, керівник 
відділення Проблем здоров'я жінки 
фертильного віку, заслужений діяч науки 
і техніки України, д.мед.н., професор, 
ЗДНТ  України  Подольський Володимир 
Васильович,  д. мед. н., головний 
науковий співробітник, старший 
дослідник, завідувач відділення Проблем 
здоров'я жінки фертильного віку, 
заслужений лікар України 

Зміни репродуктивного 
здоров'я та психосоматичні 
особливості жінок, що 
перенесли коронавірусне 
інфікування 

9 Могілевкіна Ірина Олександрівна 
д.мед.н, професор,  науково-навчального 
центру неперервної професійної освіти 
Інституту післядипломної освіти 
Національного медичного університету 
ім.О.О.Богомольця 

Система раннього попередження 
в акушерстві 

10 Гладчук Ігор Зіновійович д.мед.н., 
професор, зав. кафедри акушерства і 
гінекології, Кожаков В.Л., кмед.н., 
доцент,  Петровський Ю.Ю. , к.мед.н., 
кафедра акушерства і гінекології ОНмедУ 

Клінічний кейс ендометріозу 
сечового міхура (відео-
презентація) 

Обговорення, дискусії 

 
ОБЕД 13.00 -14.00 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94._%D0%A4._%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94._%D0%A4._%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992


 
16.04.2020 - 14.00-16.00 

  
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ, СІМЕЙНОЇ ТА 
РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ 
 
Модератори: Манасова Гульсим Серікбаївна, Міщенко Валентина Павлівна,  
Посохова Світлана Петрівна.  
 

РЕГЛАМЕНТ ДОПОВІДІ - 12 - 15 ХВІЛИН 
 

Години  Доповідач, місто Назва доповіді 
 

1 Дондюк Юрій Васильович, Головний 
спеціаліст акушер-гінеколог 
Міністерства охорони здоров'я, праці 
та соціального захисту Республіки 
Молдова. Голова Асоціації 
кольпоскопії та патології шийки 
матки Республіки Молдова,  д. мед. н., 
професор;  Алсатоу А., аспірант, каф. 
акушерства і гінекології,  Кишинів, 
Молдова 

Наслідки  пологів в залежності 
від структурних особливостей 
пуповини 
 

2 Манасова Гульсим Серікбаївна, 
д.мед.н., проф, Жовтенко О.В., 
к.мед.н. асистент, кафедра 
акушерства і гінекології  ОНМедУ  

Від планування до позитивного 
досвіду вагітності: ad ovo 

3 Міщенко Василь Васильович, 
д.мед.н, проф. кафедра хірургії №1; 

Міщенко Валентина Павлівна, 

д.мед.н., проф. кафедри акушерства і 
гінекології  ОНМедУ 

Роль і місце лапароскопічної 
апендектомії під час вагітності. 

4 Гріщенко Ольга Валентинівна, 
проф. каф. акушерства і гінекології 
медичного факультету Харківського 
національного медичного 
університету ім. В.Н. Каразіна 

Сучасні наукові дані і доказова 
медицина в терапії 
невиношування 

5 Запорожан Валерій Миколайович, 
академік НАМН України, д.мед.н., 
професор,  Шпак Ігор Вікторович, 
д.мед.н., професор, директор КНП 
"Пологовий будинок №5" Одеської 
міської ради; Жовтенко Олеся 
Викторівна, к.мед.н., асистент 
кафедра акушерства і гінекології  
ОНМедУ 

Про перспективи імплементації 
класифікації Робсона в Україні на 
прикладі міського 
спеціалізованого пологового 
будинку м. Одеси 

6 Петрів Тарас Ігорович, к. мед. н., 
лікар-нейрохірург відділення 
відновлювальної нейрохірургії з 
рентгенопераційною ДУ "Інститут 

Новітні технології у лікуванні 
новонароджених в ранньому 
неонатальному періоді (Spina 
bifida), дітей та дорослих із 



нейрохірургії ім. акад. А.П. Рамаданова 
НАМН України" 
 

гіпоксичними та 
травматичними ураженнями 
ЦНС із застосуванням 
збережених стовбурових клітин 
пуповнної крові та пуповини. 

7 Гладчук Ігор Зіновійович, д.мед.н., 
професор, зав. кафедри акушерства і 
гінекології; Железов Дмитро 
Миколайович,. к.мед.н., асистент, 
Коссей Т.В., ас. кафедри  акушерства і 
гінекології ОНМедУ 

Сучасні уявлення про 
патоморфоз міометрію в 
перицикатрікальній зоні  

8 Посохова Світлана Петрівна, 
д.мед.н., професор кафедри 
акушерства і гінекології  ОНМедУ 

Перинатальні аспекти 
невиношування вагітності   

9 Соболєв Руслан Валентинович, 
Головний лікар медичного центру 
репродуктивної медицини 
«Академіум», лікар акушер-гінеколог 
вищої категорії, к.мед.н. 

Кріоконсервація ооцитів в 
емансипованому суспільстві  

10 Латій Кирило Вiталiйович. 
завilдуючий гiнекологiчного 
вiддiлення КНП ММР "Пологовий  
будинок N3", асистент кафедри 
акушерствa та гiнекологiï OНМедУ,  
м. Миколаïв 

Субмукозна мiома матки: сучаснi 
стандарти лiкування 

Обговорення, дискусії 
 

КОФЕ-БРЕЙК 16.00-16.15 

16.04.2020 - 16.15 - 18.00 
Дискусійні питання акушерства, гінекології, сімейної та 
реабілітаційної медицини  
Модератори: Артьоменко Володимир Вікторович, Єрмоленко Тетяна 

Олексіївна, Носенко Олена Миколаївна 
 
РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПУ  12-15 хвилин  

Години Доповідач, місто Назва доповіді 

Регламент доповіді - 10-15 хвилин 
16.15   
1 Бойчук Олександра Григорівна 

д.мед.н., професор, Гулій Д.Я.  
м. Івано-Франківськ 

Особивості діагностики доброякісних 
пухлин яєчників під час вагітності 

2 Єрмоленко Тетяна Олексіївна, 
д.мед.н., професор кафедри 
акушерства и гінекології  ОНМедУ  

Збереження якості життя та 
соціальної активності жінок в 
пострепродуктивний період. 
Соціально-інформаційний проект: 
Жіночність майбутнього 
(Femininity of the future).   



3 Бойко Надія, д. біол. н., завідувач 
кафедри клініко-лабораторної 
діагностики та фармакології, 
директор Науково-дослідницького і 
навчального центру 
молекулярної мікробіології та 
імунології слизових оболонок ДВНЗ 
«УжНУ», Артьоменко Володимир 
Вікторович, д.мед.н., професор 
кафедри акушерства і гінекології  
ОНМедУ, Засл. лікар України 

Сучасні уявлення про вагінальний 
мікробіом - перший український 
досвід точної діагностики та 
впровадження засад P4 медицини у 
програмування здоров’я жінки 
 

4 Чумак Зінаїда Василівна, к.мед.н., 
Шаповал Микола Віталійович,  
д.мед.н., професор.; Дерішов Сергій 
Васильович, к.мед.н., доцент каф. 
акушерства і  гінекології  ОНМедУ 

Гіперпластичні процеси 
ендометрія: сучасні можливості 
молекулярно-генетичної 
діагностики 

5 Манасова Гульсим Серікбаївна, 
д.мед.н., професор, Ніточко 
Катерина Олександрівна, к.мед.н., 
доцент , Надворна Ольга 
Миколаівна, к.м.н., доцент, 
кафедра акушерства і гінекології  
ОНМедУ 

Анемія вагітних: клініко-
патогенетичне обгрунтування 
цільової профілактики та 
лікування  

6 Носенко Олена Миколаївна, 
д.мед.н., професор, к.мед.н. Ханча Ф.О., 

Камель Бакарі, кафедри акушерства 
і гінекології  ОНМедУ 

Особливості ведення вагітності, 
індукованої в циклах допоміжних 
репродуктивних технологій. 
 

7 Єрмоленко Тетяна Олексіївна, 
д.мед.н., професор кафедри 
акушерства і гінеколоії  ОНМедУ  

Менопаузальна терапія: акцент на 
персоналізацію 

8 Назаренко Олег Ярославович, 
головний гінеколог М.О. Україна, 
начальник клініки гінекології ВМКЦ 
ЮР підполковник м / с доктор 
медичних наук професор кафедри 
акушерства і гінекології ОНмедУ 

Ендоскопічна хірургія невідкладних 
станів в гінекології 

Обговорення, дискусії 

 

 

 

ДЕНЬ 2-ий:    17.04.2020 - 10.00 -13.00  

Новітні технології  на шляху  вирішення "класичних" та сучасних 
міждисциплінарних  медичних проблем  
Модератори: Андрієвський Олександр Георгійович, Рожковська Наталія 

Миколаївна, Волянська Алла Георгіївна 



Регламент доповіді: 10 - 12  хвілин 

Години  Доповідач, місто Назва доповіді 
1 Буднюк Олександр Олександрович, 

д.мед.н., професор, ОНМедУ 
Складнощі та ускладнення 
інтенсивної терапії в акушерстві 

2 Рожковська Наталія Миколаївна, 
д.мед.н., професор; Марічереда 
Валерія Генадіївна, д.мед. н., 
професор, Волянська Алла 
Георгіївна д.мед.н., професор, 
Каштальян Наталія Михайлівна, 
к.мед.н., асистент, кафедра 
акушерства і гінекології ОНМедУ.   

Сучасна діагностика  
преінвазивних захворювань шийки 
матки - шлях до ефективного 
лікування   

3 Андрієвський Олександр 
Георгійович, д.мед.н., професор, 
Манасова Гульсим Серікбаївна, 
д.мед.н., професор, кафедра 
акушерства і гінекології  ОНМЕдУ 

Проблемні питання ведення 
вагітності і пологів у жінок з 
синдромом оперованої матки. 

4 Дерішов Василь Володимирович, 
к.м.н., доцент, Єрмоленко Тетяна 
Олексіівна, д.мед.н., професор, 
Дерішов Сергій Васильович, к.м.н., 
доцент кафедри акушерства і  
гінекології  ОНМедУ  

Хронічний тазовий біль: сучасні 
підходи до лікування 

5 Бойчук Олександра Григорівна, 
д.мед.н., професор, м. Івано-
Франківськ 
Дорофєєва У.С. мед. директор 
Medicover м. Львів 

Репродуктивний потенціал жінки 
– предиктори можливостей та 
фактори впливу 

6 Носенко Олена Миколаївна, д.мед.н., 
професор кафедри акушерства і 
гінекології ОНМедУ 

Профілактика інфекцій області 
оперативного втручання в 
акушерстві та гінекології 

7 Міщенко Валентина Павлівна, 
д.мед.н., професор; Білоусова С.В., 
Котляренко В.Н. кафедра 
акушерства і гінекології ОНМедУ  

Клінічний досвід 
передконцепційної підготовки до 
вагітності майбутніх батьків. 

8 Артьоменко Володимир 
Вікторович, д.мед.н., професор 
кафедри акушерства і гінекології  
ОНМедУ, Засл. лікар України 

Стандартизовані підходи до 
лабораторних комплексів 
обстеження 
при патологічних піхвових 
виділеннях 

9 Трегуб Віктор Васильович, 
головний лікар мед. центру 
«Людмила» м. Вінниця;  Кондратюк 
Вадим Анатолійович, НДІ АМН 
України ім Шалімова, д.мед.н., 
старший науковий співробітник 
судинний хірург вищої категорії, м. 
Київ 

Емболізація маткових артерій - 
ефективний метод профілактики 
і боротьби з масивними 
акушерськими кровотечами при 
патології плаценти та гіпотонії 
матки (відео)" 

10 Трегуб Віктор Васильович, 
головний лікар мед. центру 
«Людмила» м. Вінниця;  Кондратюк 

Емболізація маткових артерій - 
органозберігаюча методика 



Вадим Анатолійович, НДІ АМН 
України ім Шалімова, д.мед.н., 
старший науковий співробітник 
судинний хірург вищої категорії, м. 
Київ; Альтман Ігор 
Володимирович, к.мед.н.,  Науково-
практичний Центр ендоваскулярної 
нейро-рентгенохірургії  НАМН 
України,  старший науковий 
співробітник, секретарь вченої ради, 
сосудістий хірург вищої категорії, м. 
Київ; Тарасюк Олена 
Костянтинівна, к.мед.н., 
Вінницький Національний 
Університет ім Пирогова 
 

лікування лейоміоми матки. (1100 
операцій (відео), 2008-2020 рр.) 

11 Крупник Ольга Михайлівна, к.м.н., 
доцент кафедри акушерства і 
гінекології ОНМедУ  
 

Оваріальний резерв у молоді та 
старшому репродуктивному віці. 
Сучасні можливості лікаря акушера-
гінеколога 

12 Малюк Віктор Вікторович, к.мед.н., 

доцент кафедри акушерства і 

гінекології ОНМедУ, Голова президії 

Миколаївського відділення ААГУ 

Медикаментозний аборт: клінічні 

аспекти надання допомоги 

Обговорення, дискусії 

 

17.04.2020 - 14.00-17.00 
Новітні технології  на шляху  вирішення "класичних" та сучасних 
міждисциплінарних  медичних проблем  
  
МОДЕРАТОРИ: Анчева Ірина Анатоліївна, Манасова Гульсим Серікбаївна, 
Шаповал Микола Віталійович.  

 

РЕГЛАМЕНТ доповіді: 10-12  хвилин   

1 Анчева Ірина Анатоліївна, д.мед.н., 

проф. кафедри акушерства і 

гінекології  ОНмедУ 

Пацієнтки старшого віку. Пізня 

вагітність і материнство 

2 Крупник Ольга Михайлівна, к.мед.н., 

доцент кафедри акушерства і 

гінекології ОНМедУ  

Місце та роль гормональних 

досліджень в алгоритмі діагностики 

ендокринних форм жіночого 

безпліддя 

3. Гертруда Шпатаковська - доктор 
психології (РhD), президент Асоціації 

"Психея", керівник інституту 

Перинатальної психології та 

Психосоматики, перинатальний 

(MИПУ), сімейний, (Samadeva, 

Франція), травмотерапевт (EMDR, 

Психологічний компонент 

гестаціонної домінанти 



Австрія), психотерапевт. м. Одеса, 

Україна 

4 Шаповал Микола Віталійович, 

д.мед.н., проф., Єрмоленко Тетяна 

Олексіівна, д.мед.н., проф.,Чумак 

Зінаїда Василівна, к.мед.н., ас. 

кафедра акушерства і гінекології 

ОНМедУ 

Лонг-ковід та клімактерій 

5. 

 

Голубенко Максим Юрійович, 

д.мед.н., професор кафедри 

акушерства та гінекології ОНМедУ, 

директор КНП «Пологовий будинок 

№2" ОМР, Шпак Ігор Вікторович, 

д.мед.н., професор кафедри 

акушерства та гінекології ОНмедУ, 

директор КНП «Пологовий будинок 

№5" ОМР , Бондаренко Наталія 

Іванівна, к.мед.н., головний спеціаліст 

Департаменту охорони здоров̓я ОМР 

Клініко-епідеміологічні особливості  

перебігу  COVID-19 у вагітних 

Одеського регіону: досвід роботи 

КНП "Пологовий будинок №2" ОМР.  

 

6 Камінський В.В., завідувач кафедри 

акушерства, гінекології та 

репродуктології НУОЗ імені П. Л. 

Шупика, член-кор. НАМН України, 

д.м.н., проф., 

Жданович О.І., професор 

кафедри  неонатології НУОЗ імені П. 

Л. Шупика, д.м.н., проф. 

Коломійченко Т.В,, гол.наук.співр. 

кафедри акушерства, гінекології та 

репродуктології НУОЗ імені П. Л. 

Шупика 

Данилова Ю.М., завідуюча відділення 

жіночої консультації КНП «Київський 

міський центр репродуктивної та 

перинатальної медицини», к.м.н. 

 

Ризики Covid-19 при вагітності і в 

пологах: клінічні спостереження 

 

7 Жданович О.І., професор 

кафедри  неонатології НУОЗ імені П. 

Л. Шупика, д.м.н., проф. 

Тетеріна О.М., завідуюча відділення 

інтенсивної терапії та реанімації з 

палатами догляду за 

новонародженими  КНП «Київський 

міський центр репродуктивної та 

перинатальної медицини» 

Коханов І.В., доцент кафедри 

промислової,клінічної фармації та 

клінічної фармакологіі Національного 

університету охорони здоров‘я 

України імені П. Л. Шупика, к.м.н. 

 

Особливості перебігу Covid-19 у 

новонароджених  

 

8 Макшаєва Елеонора Тенгізовна, к. 

біол.н., керівник наукового відділу ДУ 

Геноміка   HLA- системи в розрізі 

медико-біологічних дисциплін 



"ДНК технології Україні". зав 

молекулярно-генетичної лабораторії, 

м. Київ 

9 Білодід Ольга Олександрівна,  к.м.н., 

доцент кафедри акушерства, гінекології 

та онкогінекології ХМАПО, лікар 

онкогінеколог кабінету патології шийки 
матки Обласного Центру 

Онкології,  Голова Харківського 

осередку УАКЦП (UACCP), директор 
медичного передпухлинного центру 

«Молекула - Мед», м. Харків. 

ВПЛ – носійство, хвороба, дисплазія-

тактика лікаря  

10 Карауш Катерина Олександрівна, 
к.мед.н., репродуктолог, МЦРЗ 
«Гамета». Одесса 

Імуногенетичні аспекти 
імплантації ембріона 

11. Носенко Олена Миколаївна, д.мед.н., 

професор кафедри акушерства і 

гінекології  

Диференційований підхід до сучасної 

нутрицевтичної профілактиці 

гестаційних і перинатальних 

ускладнень* 
Примітка: * Не є підставою для нарахування балів за системою БПР лікарів 

 

 

ВІД  СТРАТЕГІЇ  ІНОВАЦІЙНОГО НАУКОВОГО ПОШУКУ 

ВИРІШЕННЯ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ  

ДО ПРАКТИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ    

Презентаційно - конкурсна програма молодих вчених за результатами 

власних досліджень. 

РЕГЛАМЕНТ доповіді: 8-10 хв. 

 
ЖЮРІ конкурсної програми. 

Голова: Венцківський Б.М. 

Заступник: Манасова Г.С. 

Члени: Дерішов В.В.  

Камінський В.В. 

Лебеденко В.С. 

Рожковська Н.М. 

Шаповал М.В. 

Секретар: Жовтенко О.В. 

 

1 Абдуллаєв Вагіф Етибар огли, 

асистент кафедри акушерства і 

гінекології 2, ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 

МУ «Інномед - центр ендохірургії». 

Клініко-патогенетичні аспекти 

гіперпроліферативних процесів 

ендометрія, асоційованих з 

хронічним  ендометритом  

2 Бойчук О.Г., д.мед.н., професор; 

Мадуаколам Корнеліус Агоді, 

аспірант кафедра акушерства та 

гінекологї Івано-Франківського 

національного медичного 

університету   

 Міома матки у пізньому 

репродуктивному віці - особливості 

діагностики  

3 Гладчук Василій Ігорович, к.мед.н., 

асистент кафедри акушерства і 

гінекології  ОНМедУ  

Сучасні методи діагностики та 

лікування аномалій розвитку матки. 



4 Гладчук І.З., Посохова С.П., Герман 

Ю.В., Григурко Д.О., аспірант 

кафедри акушерства і гінекології 

ОНМедУ 

Технічні аспекти мінімізації 

інтраопераційної крововтрати в 

кесаревому розтині 

5 Гриценко Ганна Сергіївна, к.мед.н.,  

кафедра акушерства і гінекології 

ОНМедУ, репродуктивний центр 

«Академіум», м. Одеса  

Оптимізація алгоритму ведення 

безплідних пацієнток з 

ендометріоїдними кістами яєчників 

та зниженим оваріальним резервом в 

циклах запліднення in vitro 

6 Діденкул Наталія Василівна, 

к.мед.н., лікар акушер-гінеколог КНП 

"Міська клінічна лікарня №1", 

ОНМедУ 

Диференційований підхід до 

профілактики плацентарної 

дисфункції на доклінічному етапі. 

7 Кузьмин Наталія Василівна, лікар 

акушер-гінеколог КНП "Пологовий 

будинок №5", аспірант кафедри 

акушерства і гінекології  ОНМедУ 

Прееклампсія вагітних: 

персоніфікація ризиків, можливості 

таргетної профілактики 

8 Лецин Денис Валерійович, аспірант 

кафедри акушерства, гінекології та 

репродуктивної медицини ФПО, 

Запорізький державний медичний 

університет 

Аналіз електролітних показників 

порушень водно-сольового обміну у 

жінок при екстракорпоральному 

заплідненні. 

9 Українська Світлана Іванівна, 

аспірант, Блашків Тарас 

Вірославович, д.б.н., Інститут 

фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ 

Порушення сперматогенезу та 

чоловічої фертільністі за 

умов введення антигену нирки 

10 Геник Наталія Іванівна, д.мед.наук, 

професор, завідувач кафедри 

акушерства та гінекології ім. І.Д. 

Ланового Івано-Франківського 

національного медичного 

університету;   

Гвоздецька Галина Сергіївна, 
аспірант кафедри 

Порушення психоемоційного стану у 

вагітних із ранніми гестозами 

Обговорення результатів, визначення переможця 

 

17.04.2020 - 10.00 -13.00  

КЛІНІЧНИЙ МАЙСТЕР- КЛАСС "CASE REPORT" 

1. Посохова Світлана Петровна,  

д.мед.н., проф. кафедри 

акушерства і гінекології ОНМедУ; 

Рязанцев Ігор Іванович, 

заступник директора з 

акушерства і гінекології КНП 

"ООКЛ" 

PASD - placenta accreta spectrum 

disorders (FIGO)  

2. Буднюк Олександр 

Олександрович, д.мед.н., проф., 

ОНМедУ 

Уточнюється 



3. Железов Дмитро Миколайович, 

к.мед.н., асистент кафедри 

акушерства і гінекології  ОНМедУ, 

зав. 2-м акушерським відділенням 

КНП "Пологовий будинок №5" 

ОМР 

Активне ведення 3 періоду пологів: 

простота і складність. Клінічний кейс - 

виворіт матки. 

  

17.04.2021 р. 17.00 ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ.  

Вручення відзнаки "Послідовник професора О.О. Зелінського". 

Затвердження резолюції конференції. 


