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ДОДАТКОВА КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇЇ 

«СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ 
ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ» 

 
ДЕ БУДЕ ПРОХОДИТИ КОНФЕРЕНЦІЯ? 
Конференція буде проходити у приміщенні Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І.Пирогова аудиторії 1-4 нового корпусу 
університету (третій, четвертий та п’ятий поверхи), вул. Пирогова, 56.  

Реєстрація на конференцію проводиться на п’ятому поверсі. 
Тільки для членів ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України» діє знижка 

до 30% на майстер-класи та тренінги, що будуть проходити під час 
конференції (за пред’явою квитка).  

 
ЯК ПОТРАПИТИ НА КОНФЕРЕНЦІЮ? 
Тролейбус 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Зупинка «Медичний університет» 
Трамвай 1,2,5,6. Зупинка «Медичний університет» 
Taкci: 0432555069, 0432555444, 0432555777, 0432555006, 0432555888, 

0432555900, 0432555050 (виклик безкоштовний). 
Середня вартість проїзду від ВНМУ ім. М.І. Пирогова до залізничного вокзалу 

– 65-80 грн. 
ХАРЧУВАННЯ, ЧАЙ ТА КАВА 
У нас передбачено перерви на каву: welcome-кава - з 8:00 до 09:30 у холах 

сим.центру університету та кава-брейк з 12:00 до 12:30 10-11.05.2017 у лаунж-зонах 
на п’ятому та четвертому поверхах нового корпусу університету (неподалік від 
аудиторій лекційного залу сим.центру та лекційних залів, 3-4).  

Обідня перерва - з 14:00 до 15:00 (10.05.2017). Обід буде сервірований у 
оновленому корпусі столової медичного університету (тільки для зареєстрованих 
делегатів та доповідачів!).  

О 19:30 10.05.2017 розпочнеться дружня 
гала-вечірка у ресторано-готельному комплексі 
«Діканька». Якщо Ви сплатили або отримали 
запрошення, чекаємо на Вас о 18:45 біля готелю 
«Добродій» на трансфер.  

 
 
 

Зорієнтуватися Вам допоможуть організатори та 
навігаційні вказівники. 

 



ПАРКІНГ знаходиться перед неподалік від готелю «Добродій», 20 
паркомісць, на території ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 30 паркомісць. Абсолютно 
безкоштовно ДЛЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ©.  

 
ПАЛІННЯ дозволене лише у відведеному місці на вулиці - перед входом до 

університету або перед входом до нового корпусу. 
 
 
ДОСТУП ДО WI-FI - у залах та аудиторіях університету (без пароля). 
 
ДОСТУП ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ:зарядити мобільні телефони Ви можете, 

по периметру 1-2, 3-4 нового корпусу університету (третій, четвертий та п’ятий 
поверхи). 

 
СЕРТИФІКАТИ 
Сертифікати Ви зможете отримати після 14:00 11.05.2018 на стійці 

Оргкомітету (на п’ятому поверсі).  
 
АПТЕЧКА 
Аптечка с ліками знаходиться на стійці Оргкомітету (на п’ятому поверсі). 
 
ІНША ІНФОРМАЦІЯ 
Бейджі та сертифікати були надруковані з попередньо наданих даних. Але 

якщо в них є помилка, зверніться, будь ласка, до Оргкомітету. 
 
Після закінчення конференції запрошуємо Вас на фотосесію у лаунж-зоні 

аудиторій нового корпусу університету (четвертий та п’ятий поверхи). Також 
тут Ви зможете поспілкуватися з колегами та спікерами конференції, 
сфотографуватися з ними на добру згадку, отримати сертифікат про участь у 
конференції. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



10 ТРАВНЯ  
 
8.00-9.30 П’ятий поверх приміщення гінекологічної секції університетського симуляційного центру Вінницького 

національного медичного університету імені М.І. Пирогова. 

Реєстрація делегатів та доповідачів науково-практичної конференції «Сучасні аспекти збереження та відновлення 

здоров’я жінки», реєстрація на майстер-класи та тренінги. Для членів ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України» діє 

знижка до 30% на майстер-класи та тренінги. 

 

9.30-9.45 Лекційний конферанс-зал №1 ВНМУ імені М.І. Пирогова (розташований на третьому поверсі нового корпусу, вхід з 

боку реєстрації, або з боку симуляційного центру). Наші тьютери допоможуть Вам, у разі потреби, потрапити у лекційний 

зал. 

 

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
Ректор Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, академік НАМН України, д.мед.н., проф. 

Мороз В.М. 

Президент ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України», віце-президент НАМН України, академік НАМН України, 

д.мед.н., проф. Запорожан В.М. 

Головний експерт з акушерства та гінекології МОЗ України, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Камінський В.В. 

Заступник директора з наукової роботи ДУ "ІПАГ НАМН України", завідувач відділення ендокринної гінекології ДУ “ІПАГ 

НАМН України”, член-корр. НАМН України, д.мед.н., проф. Татарчук Т.Ф. 

Голова Вінницької філії ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України» к.м.н., Бойчук В.М.  



10 ТРАВНЯ 
Аудиторія 1 Аудиторія сим.центра 
09.45-14.00 
СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ  
«СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЕНДОКРИННОЇ 
ГІНЕКОЛОГІЇ» 
Модератори: Камінський В.В., Татарчук Т.Ф., Резніков О.Г.  
 
9.45-10.05 Камінський В.В. член-корр. НАМН України, 
д.мед.н., проф. (Київ) «Ведення пацієнток з аномальними 
матковими кровотечами». 
10.05-10.25 Татарчук Т.Ф. член-корр. НАМН України, 
д.мед.н., проф. (Київ) «Проблема поликистоза яичников в 
аспекте медицины четырех "П"». 
10.25-10.50 Резніков О.Г. Академік НАМН України, 
д.мед.н, проф. (Київ) «Ендокринні дизраптори – 
пренатальні чинники розладів репродуктивного здоров’я». 
10.50-11.10 Потапов В.О. д.мед.н., проф. (Дніпро) 
«Инновационные подходы к выбору способа 
консервативной терапии гиперплазии эндометрия без 
атипии». 
11.10-11.30 Пирогова В.І. д.мед.н., проф. (Львів) «АМК: 
уявлення пацієнток та тактика лікаря». 
11.30-11.45 Макарчук О.М. д.мед.н., проф., (Івано-
Франківськ) «Менструальний цикл, як індикатор 
репродуктивного здоров’я жінки». 
11.45-12.00 Ефименко О.А. к.м.н., (Київ) 
«Патогенетическая терапия климактерических нарушений». 
 
 
 

09.30-14.00 
СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ  
«АКУШЕРСЬКИЙ СЕМІНАР» 
 
Модератори: Маркін Л.Б., Жабченко І.А., Алі-Заде. 
 
09.30-10.00 Маркін Л.Б., д.мед.н, проф. (Львів) 
«Прагматичний підхід до надання акушерської допомоги». 
10.00-10.20 Жабченко І.А. д.мед.н., проф., Олешко В.Ф., 
Ліщенко І.С. (Київ) «Корекція мікронутрієнтного статусу у 
вагітних з порушеннями обтураційної функції шийки матки». 
10.20-10.40 Давидова Ю. д.мед.н., професор, Дубров С., 
Бутенко Л.,  Лиманська А., Огородник А. (Київ) «Захворювання 
крові та вагітність: як обійти підводні рифи». 
10.40-10.55 Галич С.Р. д.мед.н., проф., (Одесса) 
«Преэклампсия – синдром личностной дезадаптации». 
10.55-11.10 Геник Н.І. д.мед.н. проф., Кінаш Н.І., к.м.н., доц., 
Левицький І.В., к.м.н., доц. (Івано-Франківськ) «Пролонгована 
вагітність. Досвід впровадження індивідуального підходу 
преіндукції пологів». 
11.10-11.25 Коньков Д.Г. д.мед.н., проф., Рудь В.О. д.мед.н., 
доц. (Вінниця) «Сучасні аспекти профілактики та лікування 
тяжкої прееклампсії». 
11.25-11.40 Круть Ю.Я. д.мед.н., проф., (Запоріжжя) «Сучасні 
принципи ведення недоношеної вагітності з метою зниження 
передчасних пологів». 
11.40-12.00 Заболотнов В.О. д.мед.н., проф., (Житомир) 
Шатило В.Й. д.мед.н., проф, Рибалка А.М. д.мед.н., проф., 
Сегедина Я.П.  «Невынашиване и тромбофилии». 



12.00 – 12.30 Кава-брейк 
12.30-12.45 Макарчук О.М. д.мед.н., проф., Дзьомбак В.Б., 
Околох О.Г. (Івано-Франківськ) «Корекція мастодинії у 
молодих жінок з порушенням становлення менструальної 
функції у анамнезі» 
12.45-13.00 Геряк С.М. д.мед.н., проф. (Тернопіль) «Золота 
осінь жінки: як пережити клімакс». 
13.00-13.15 Громова О.Л., к.м.н. (Київ) «Возможности 
антиандрогенной терапии при СПКЯ». 
13.15-13.30 Булавенко О.В. д.мед.н., проф. (Вінниця) 
«Корекція репродуктивної функції у жінок з СПКЯ». 
13.30-13.45 Косьяненко С.М. к.м.н., (Вінниця) 
«Сочетанная дисгормональная патология».  
13.45-14.00 Косей Н.В. д.мед.н., проф. (Київ) «Принципы 
коррекции стрессогенного бесплодия». 
 
 

12.00 – 12.30 Кава-брейк. 
12.30-12.50 Курбанова Д. Ф. д.мед.н., проф., Али-Заде Самайя 
к.м.н., доц., (Баку, Азейбарджан) «Охрана репродуктивного 
здоровья в Азейбарджане». 
12.50-13.05 Греку К. м.н.с., Петров В. д.мед.н., конференциар, 
Гладун С. к.м.н., (Кишинёв, Молдова) «Магнезиальная терапия 
с целью нейпрофилактики при преждевременных родах. 
Пересмотренный клинический протокол». 
13.05-13.20 Бурсаковская Н. м.н.с., Петров В. д.мед.н., 
конференциар, Гладун С. к.м.н. (Кишинёв, Молдова) 
«Снижение интенсивности шевелений плода как один из 
критериев его внутриутробного состояния». 
13.20-13.40 Попович О.О. к.м.н., доц., Мороз Л.В. д.мед.н., 
проф. (Вінниця) «TORСH у вагітних». 
13.40-14.00 Давидова Ю. д.мед.н., професор, Лиманська А., 
Дубров С., Огородник А., Бутенко Л. (Київ) «Серцева 
недостатність у вагітних: діяти вчасно та ефективно». 

11.30 – 14.00 Сателіт Алвоген «Индивидуализация выбора менопаузальной гормонотерапии» 
Аудиторія №2  
Модератор - Татарчук Т.Ф. 
11.30–12.10 Татарчук Т.Ф. член-корр. НАМН України, д.мед.н., проф. (Київ) «Медицина 4 П в ведении пациентов с 
климактерическим синдромом». 
12.10-12.30 Булавенко О.В. д.мед.н., проф. (Вінниця) «Синдром истощения яичников». 
12.30-13.00 Пирогова В.И. д.мед.н., проф. (Львів) «Хирургическая менопауза – современный взгляд на проблему». 
13.00-13.20 Антонян И.М. доц. (Харків) «Урогенитальные расстройства у женщин в период менопаузы». 
13.20-13.40 Пилягина Г.Я. д.мед.н., проф. (Київ) «Аффективные нарушения в период менопаузы». 
13.40-14.00 Ефименко О.А. к.м.н. (Київ) «Индивидуализация подходов к ведению пациентов в менопаузе. Клинический 
опыт». 

 

14.00 – 15.00 Обід. Тім-брейк. 



10 ТРАВНЯ 
Аудиторія 1 Аудиторія №2 Аудиторія №4 Аудиторія сим.центра 
15.00-18.00 
СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ  
«НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В 
АКУШЕРСТВІ»  
 
 
Модератори: Ткаченко Р.О., 
Круть Ю.Я., Григоренко А.П. 
15.00-15.20 Ткаченко Р.О. 
д.мед.н., проф. (Київ) 
«Негативні ефекти інтенсивної 
терапії масивної акушерської 
кровотечі». 
15.20-15.40 Ткаченко Р.О. 
д.мед.н., проф. (Київ) 
«Особливості 
антибактеріальної терапії 
акушерського сепсису». 
15.40-16.00 Круть Ю.Я. 
д.мед.н., проф. (Запоріжжя) 
«Сучасні аспекти акушерських 
кровотеч». 
16.00-16.15 Голяновський 
О.В. д.мед.н., проф., Стецюк 
К.В., Голяновський В.О., 
Слободян Ю.В. (Київ)  
«Профілактика ускладнень 
кесаревого розтину у випадках 
передлежання плаценти». 

15.00-18.10 
СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ  
«АСПЕКТИ 
НЕВИНОШУВАННЯ 
ВАГІТНОСТІ» 
 
Модератори: Грищенко О.В., 
Бойчук А.В., Ліхачов В.К. 
15.00-15.15 Грищенко О.В. 
д.мед.н., проф. (Харків) 
«Реабілітація репродуктивної 
функції та особливості 
прегравідарної підготовки у 
жінок зі звичним 
невиношуванням». 
15.15-15.30 Ліхачов В.К. 
д.мед.н., проф., Добровольська 
Л.М., Макаров О.Г., 
Тарановська О.О., Шиманська 
Я.В. (Полтава) «Реалії 
перинатальної допомоги в 
Полтавській області та шляхи 
її покращення». 
15.30-15.40 Коньков Д.Г. 
д.мед.н., проф. (Вінниця) 
«Современные возможности 
оптимальной терапии 
невынашивания беременности 
в ранних сроках». 

15.00-17.45 
СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ  
«ПРОБЛЕМИ 
ОПЕРАТИВНОЇ ТА 
НЕОПЕРАТИВНОЇ 
ГІНЕКОЛОГІЇ» 
Модератори: Макарчук О.М., 
Яковлева О.А., Пирогова В.І. 
15.00-15.20 Пирогова В. І. 
д.мед.н., проф. (Львів) «Засади 
персоналізованої медицини у 
вирішенні поширених 
гінекологічних проблем». 
15.20-15.50 Яковлева О.А. 
д.мед.н., проф., Пивторак Е.В. 
доц., Блиндур Е.П., Астаева 
М.О. (Вінниця) «Пробиотики 
«За» или «Против»?!». 
15.50-16.10 Шурпяк С.О. 
к.м.н., доц. (Львів) 
«Диференціація больових 
синдромів у жінок із 
поєднаними доброякісними 
проліферативними 
захворюваннями 
репродуктивних органів». 
 
 
 

15.00-18.00 
СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ  
«ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНА ТА 
ПЕРИНАТАЛЬНА 
ПАТОЛОГІЯ» 
 
Модератори: Медведь В.І., 
Резніченко Г.І. Мищенко В.П. 
15.00-15.25 Медведь В.І. 
член-корр. НАМН України, 
д.мед.н., проф. (Київ) 
«Екстрагенітальні 
захворюваня та ДРТ: 
обмеження, перешкоди, 
особливості». 
15.25-15.45 Медведь В.І. 
член-корр. НАМН України, 
д.мед.н., проф. (Київ) 
«Прееклампсія. Два «Р» з 
чотирьох». 
15.45-16.00 Бойчук О.Г. 
д.мед.н., проф. (Івано-
Франківськ) «Перинатальні 
наслідки та стан 
новонароджених після 
програми ДРТ на фоні 
дисфункції гепатобіліарної 
системи». 
 



16.15-16.35 Герман Ю.В. 
(Херсон) «Модификация 
кесарева сечения по методу 
M.Stark, в исполнении двух 
хирургов». 
16.35-16.55 Григоренко А.П. 
д.мед.н., проф. 
(Хмельницький) «Актуальні 
питання кесаревого розтину».  
16.55-17.10 Кукуруза І.Л. 
к.м.н., Титаренко Н.В. к.м.н. 
(Вінниця) «Акушерський 
сепсис очима акушера та 
анестезіолога».  
17.10-17.25 Ткач Є.П. к.м.н., 
(Чернівці) «Місце 
низькомолекулярних 
гепаринів у профілактиці 
венозного тромбоемболізму у 
хворих акушерсько-
гінекологічного профілю».  
17.25-17.40 Титаренко Н.В. 
к.м.н. (Вінниця) «Безпека 
гестаційного застосування 
антитромботичних агентів». 
 
 
 
 
 
 

15.40-15.55 Бойчук А.В. 
д.мед.н., проф. (Тернопіль) 
«Особливості лікування 
ретроплацентарних гематом в 
І триместрі вагітності». 
15.55-16.10 Геник Н.І. 
д.мед.н., проф., Литвин Н.В. 
(Івано-Франківськ) 
«Прогнозування відшарування 
хоріона у жінок, включених в 
програму IVF». 
16.10-16.25 Кравченко О.В. 
д.мед.н., проф. (Чернівці) 
«Алгоритм ведення вагітних з 
ретрохоріальною гематомою в 
І триместрі ґестації». 
16.25-16.35 Донськой Б.В. 
к.б.н., (Київ) «Імунологічні 
акцентуації та рецептивність 
ендометрію при невиношувані 
вагітності». 
16.35-16.50 Геряк С.М. 
д.мед.н., проф., Добрянська 
В.Ю. (Тернопіль) 
«Невиношування ранніх 
термінів: ризики і переваги 
менеджменту». 
 
 
 
 

16.10-16.30 Макарчук О.М. 
д.мед.н., проф. (Івано-
Франківськ) «Сучасні підходи 
до хірургічного та 
постхірургічного 
медикаментозного ведення 
пацієнток з ендометріозом». 
16.30-16.50 Макарчук О.М. 
д.мед.н., проф., Околох 
Ониека Гибсон (Івано-
Франківськ) «Хронічний 
тазовий біль після 
оперативних втручань на матці 
і додатках». 
16.50-17.10 Мороз Н.В. 
(Минск, Белорусь) 
«Малоинвазивная 
перинеопластика и 
перинеолифтинг – 
недостающие звенья в 
хирургии тазового дна». 
17.10-17.30 Журавлёв А.Ю. 
к.м.н., Мороз Н.В. (Витебск-
Минск, Белорусь) «Властелин 
колец. Реабилитация мышц 
тазового дна в практике 
гинеколога». 
17.30-17.45 Скурятина Н.Г. 
к.м.н. (Київ) «Негормональна 
терапія гіпоменструального 
синдрому у молодих жінок». 

16.00-16.15 Дзісь Н.П. 
д.мед.н., проф. (Вінниця) 
«Актуальні питання 
профілактики та 
патогенетичної  терапії анемії 
вагітних». 
16.15-16.30 Романенко Т.Г. 
д.мед.н., проф, Чайка О.І. 
(Київ) «Тактика ведення 
індукованої вагітності при 
патології щитоподібної 
залози».  
16.30-16.45 Чуєва Т.П., 
Гладчук І.З., д.мед.н., проф., 
Носенко О.М., д.мед.н., проф., 
Косюга О.М. (Одеса) 
«Особливості перебігу 
вагітності у жінок з 
ендометріоїдною хворобою». 
16.45-17.00 Резніченко Г.І. 
д.мед.н., проф., Резніченко 
Н.Ю., д.мед.н., доц. 
(Запоріжжя) «Проблема 
інфекцій сечовидільної 
системи в практиці лікаря 
акушера-гінеколога».  
 
 
 
 
 



17.40-18.00 Кондратюк А.І. 
к.псих.н., доц., Кривоніс Т.Г. 
к.м.н., доц. (Вінниця) 
«Особенности проявления 
синдрома 
психоемоционального 
выгорания в работе врачей». 

16.50-17.05 Россоха З.І. к.м.н. 
(Київ) «Фактори ризику 
генетично обумовлених 
порушень фолатного обміну та 
шляхи їх профілактики у 
пацієнток з репродуктивними 
розладами». 
17.05-17.20 Чечуга С.Б. 
д.мед.н., доц., (Вінниця) 
«Современные возможности 
профилактики и лечения 
невынашивания 
беременности». 
17.20-17.35 Падуре В. м.н.с., 
Петров В. д.мед.н., 
конференциар, Гладун С. 
к.м.н., (Кишинёв, Молдова) 
«Особенности перинатального 
периода, осложненной 
внутриутробной гибелью 
плода в сроке до 37 недель». 
17.35-17.50 Зайченко А.В. 
д.мед.н., проф. (Київ) 
«Клинико-фармакологические 
аспекты гестагенотерапии 
невынашивания 
беременности». 
 
 
 
 

17.00-17.15 Ткаченко Р.О. 
д.мед.н., проф. (Київ) 
«Проблема анемії в 
акушерстві та гінекології та 
шляхи її вирішення». 
17.15-17.30 Мищенко В.П. 
д.мед.н., проф., (Одеса)   
«Профилактика гестационных 
ослонений у женщин с 
варикозной болезнью». 
17.30-17.45 Коньков Д.Г. 
д.мед.н., проф. (Вінниця) 
«Сучасні аспекти лікування 
безсимптомної бактеріурії у 
вагітних  жінок». 
17.45-18.00 Літвінов С.К. 
к.м.н., доц. (Вінниця) 
«Сучасний погляд на 
етіопатогенез гестаційного 
цукрового діабету» 



17.50-18.10 Астахов В.М. 
д.мед.н., проф., Бацилєва О.В. 
д.псих.н., проф., Пузь І.В. 
к.псих.н., доц. (Краматорськ-
Вінниця) «Проблема безпліддя 
та невиношування вагітності у 
жінок з психоемоційним 
напруженням». 

10.05.2018 
15.00-17.00 Сателіт Др.Редіс «Фолаты и Омега- 3 ПНЖК в профилактике врожденных пороков и 
гестационных осложнений для рождения здоровых и умных детей» 
Аудиторія 3  
Модератор – Булавенко О.В. 
15.00-15.20 Булавенко О.В. д.мед.н., проф. (Вінниця) «Фолати у якості оптимальної превентивної терапії при акушерсько-
гінекологічній патології».  
15.20-15.50 Зайченко А.В. д.мед.н., проф. (Київ) «Клиническая фармакология фолатов и их применение в акушерко-
гинекологической практике»  
15.50-16.10 Мищенко В.П. д.мед.н., проф. (Одеса) «Профилактика плацентарной дисфункции путём применения фолатов».  
16.10-16.40 Анохина Г.А. д.мед.н., проф. (Київ)  «Народити здорову та розумну дитину , акцент на Омега-3 жирні кислоти».  
16.40-17.00 Постоловская Т.Д. к.м.н. (Вінниця) «Современная концепция профилактики врождённых пороков развития 
плода». 
10.05.2018 
15.00-17.00 
Майстер-клас «Використання перфузора при інтенсивній терапії в акушерстві» із використанням манекенів та стимуляторів. 
Симуляційний центр ВНМУ імені М.І.Пирогова (кімната для дебріфінгу) 
Майстер-клас проводять Кливак В.В. к.м.н. та Коньков Д.Г. д.мед.н., проф. (Вінниця). 
15.00-17.00 
Майстер-клас «Катетеризація периферійних вен» із використанням манекенів та стимуляторів. 
Симуляційний центр ВНМУ імені М.І.Пирогова (гінекологія №1) 
Майстер-клас проводить Титаренко Н.В. к.м.н. (Вінниця). 
 



11.05.2018 

Аудиторія 4 Аудиторія 2 Аудиторія сим.центра Аудиторія 3 

9.30-14.00 
СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 
«ВІД ТЕОРІЇ ДО 
ПРАКТИКИ» (МАТЕРІАЛИ 
ДИСЕРТАЦІЙНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ). 
Модератори:Чайка Г.В., 
Носенко О.М. 
9.30-9.45 Чайка Г.В. д.мед.н., 
проф., Маркевич Б.О., 
(Вінниця) «Дискримінантні 
моделі можливості 
виникнення первинної 
дисменореї у дівчат загальної 
групи і різних соматотипів в 
залежності від особливостей 
конституціональних 
параметрів тіла».  
9.45-10.00 Суханова А.А. 
д.мед.н., проф., Егоров М.Ю. 
(Київ) «Влияние 
молекулярного профиля 
эпителиальных опухолей 
яичников на выбор 
послеоперационного 
противорецидивного 
лечения». 
  

9.30-14.00 
СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 
«ПАТОЛОГІЯ ШИЙКИ 
МАТКИ ТА ВАГІНАЛЬНИЙ 
ДИСБІОЗ». 
 
Модератори Таран О.А., 
Суханова А.А., Дзісь Н.П. 
9.30-9-50 Косей Н.В. д.мед.н., 
проф. (Київ) «Бактериальный 
вагиноз и цервикальная 
неоплазия». 
9.50-10.10 Резніченко Н.Ю., 
д.мед.н., доц., Резніченко Г.І. 
(Запоріжжя) «Бактеріальний 
вагіноз: діагностика і вибір 
оптимальної терапії». 
10.10-10-30 Кондратюк В.К. 

д.мед.н., проф., Емець Н.О. 

к.м.н., Дзюба Г.А. к.м.н., 
Парпалей Є.І. к.м.н. (Київ) 
«Сучасні підходи до ведення 
жінок репродуктивного віку з  
диспластичними ураженнями 
шийки матки». 
 
 
 

9.30-14.00  
СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 
«КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК». 
 
 
 
Модератори Ліхачов В.К., 
Григоренко А.М. 
9.30-9-45 Дейнека І., Вітренко 
Д. к.м.н., (Черкаси) «Клінічний 
випадок лiкування важкоi 
прееклампсii, HELLP синдром 
в термiнi вагiтностi 33 тиж». 
9.45-10.05 Галич С.Р. д.мед.н., 
проф. (Одеса) «Клинічний 
випадок. Материнський 
дзеркальний синдром». 
10.05-10.20 Піц І.О., 
Сулімовський С.І., Муравська 
С.І. (Рівне) «Клінічний 
випадок. Двійня з трійні». 
10.20-10.35 Малюк В.В. к.м.н., 
доц. (Одеса) «Клінічний 
випадок. Медикаментозный 
аборт: клинические аспекты 
оказания помощи». 
 
 

9.30-11.30 
СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 
«СПІРНІ ПИТАННЯ У 
РОБОТІ ЛІКАРЯ 
ЖІНОЧОЇ 
КОНСУЛЬТАЦІЇ» 
Модератори Макарчук 
О.М., Бакшеев С.М. 
9.30-10.00 Макарчук О. М. 
д.мед.н., проф., Островська 
О.М. (Івано-Франківськ) 
«Збереження якості життя та 
соціальної активності жінок 
в пострепродуктивний 
період – попередні 
результати соціального 
проекту «Жіночність 
майбутнього» у Івано-
Франківській області».  
10.00-10.15 Шостак Ю.М. 
«Оптимізація тактики 
ведення пацієнток с 
ановуляторним безпліддям 
на фоні оперованих 
яєчників». 
 
 
 



10.00-10.15 Суханова А.А. 
д.мед.н., проф., Егоров М.Ю. 
(Київ) «Варикозная болезнь 
вен малого таза. Актуальность 
проблемы и пути решения». 
10.30-10.45 Гнатко О.П. 
д.мед.н., проф., Бен Амор 
Мариам, Скурятина Н.Г. к.м.н. 
(Киев) «Сучасний погляд на 
плацентарну дисфункцію при 
прееклампсії». 
10.45-11.00 Каланжова О.М. 
к.мед.н., доц., Галич С.Р., 
д.мед.н., проф. (Одеса) 
«Сучасні стандарти 
оперативного розродження 
при тазовому передлежанні 
плода». 
11.00-11.15 Носенко О.М., 
д.мед.н., проф., Москаленко 
Т.Я., Камел Бакарі, Рутинська 
Г.В. (Одеса) «Проблемні 
питання корекції істміко-
цервікальної недостатності у 
вагітних» 
11-15-11.30 Вітренко Д., 
к.м.н., (Черкаси) «Кесарів 
розтин та репродуктивне 
здоров`я жінок».  
 
 

10.30-10.50 Горбунова О.В. 
д.мед.н., проф., Зарічанська 
Х.В. к.м.н., доц. (Київ) 
«Оптимізація прегравідарної 
підготовки жінок із 
вагінальним кандидозом на тлі 
папіломавірусної інфекції».  
10.50-11.10 Таран О.А. 
д.мед.н., доц., (Вінниця) 
«Оптимізація діагностики 
цервікальних 
інтраепітеліальних неоплазій». 
11.10-11.30 Суханова А.А. 
д.мед.н., проф. Ткачук Р. Р., 
Суменко В.В. (Київ) 
«Перспективы в лечении 
рецидивирующего 
вульвагинального кандидоза». 
 
 
 
11.30-12.00 Кава-брейк 
 
12.00-12.20 Суханова А.А. 
д.мед.н., проф., Шалько М.Н., 
Суменко В.В. (Київ) «ВПЧ 
ассоциированные поражения 
шейки матки: практические 
аспекты». 
 
 

10.35-10.50 Кукуруза І.Л. 
к.м.н., Титаренко Н.В. к.м.н., 
Коньков Д.Г. д.мед.н. проф. 
(Вінниця) «Клінічний випадок. 
Множинні спонтанні розриви 
печінки на тлі пеліозу у 
післяпологовому періоді». 
10.50 -11.10 Григоренко А.М. 
д.мед.н., доц. (Вінниця) 
«Клінічний випадок. Досвід 
лапароскопічної корекції 
атрезії піхви при синдромі 
Рокитанського-Кюстнера». 
11.10-11.30 Церковнюк Р.Г. 
к.м.н., Григоренко А.М. 
д.мед.н., доц. (Вінниця) 
«Клінічний випадок. Досвід 
лапароскопічноі передньої 
екзентерації в онгогінекологіі 
та онкоурології». 
 
11.30-12.00 Кава-брейк 
 
12.00-13.00 Веропотвелян 
М.П. к.м.н., (Кривий Ріг) 
«Клінічні випадки. 
Ненароджений пацієнт – 
прогноз і тактика ведення при 
різних аномаліях розвитку 
плода». 
 

10.15-10.25 Боженко О.О. 
«Тактика ведення хворих 
при стресовому нетриманні 
сечі від первинного 
прийому у жіночій 
консультації до оперативних 
втручань».  
10.25-10.40 Бубнова Я.П. 
«Профілактичний шов на 
шийку матки у 9-13 тиж. 
При багатоплідній 
вагітності. Аналіз 
передчасних пологів у жінок 
зі швом та без шва». 
10.40-10.55 Животок О.Ю. 
«МГВП чи ЗВУР. Що 
робити на етапі жіночої 
консультації».  
10.55-11.10 Гичка Н.М., 
Петренко Т.Г., Белько О.М., 
Бакшеєв С.М. «Обмінна 
картка вагітних. Двійня. 
Допоміжне материнство. 
Проблемні питання на етапі 
жіночої консультації».  
11.10-11.30 Бакшеєв С.М. 
«Антенатальна загибель 
внутриутробної дитини. Чи 
можемо ми впливати та 
знизити показники? Досвід 
ЖК КМПБ №3». 



11.15-11.30 Манасова Г.С. 
д.мед.н., доц., Диденкул Н.В. 
(Одеса) «Плацентарная 
дисфункция: особенности 
витамин D-статуса и 
полиморфизма гена его 
рецепторов у беременных с 
перинатальным 
инфицированием». 
 
11.30-12.00 Кава-брейк 
 
12.00 – 12.15 Мушак Н.І. 
(Ужгород) «Особливості 
гіпофізарно-тиреоїдної 
системи у вагітних із 
первинною артеріальною 
гіпертензією на тлі 
гестаційного йододефіциту». 
12.15-12.30 Бербець А.М. 
к.м.н., доц. (Чернівці) «Зміни 
сну, гормонального балансу та 
цитокінового профілю у 
вагітних з плацентарною 
недостатністю». 
12.30-12.45 Кушнаренко 
О.В., Астахов В.М. д.мед.н., 
проф. (Краматорськ) 
«Адаптивна реакція вагітної 
жінки у відповідь на дію 
пренатального стресу». 

12.20-12.40 Дзісь Н.П. 
д.мед.н., проф. (Вінниця) 
«Сучасні аспекти діагностики 
та лікування генітальної 
інфекції асоційованої з ВПЛ». 
12.40-13.00 Дзісь Н.П. 
д.мед.н., проф. (Вінниця) 
«Флора піхви та шийки матки, 
як маркер прегравідарної 
підготовки». 
13.00-13.20 Машир Н.В. 
«Аналіз занедбаних форм раку 
шийки матки по жіночій 
консультації КМПБ №3 за 
2017 рік. Що ми не 
допрацьовуємо?». 
13.20-13.40 Таран О.А. 
д.мед.н., доц., (Вінниця) 
«Тактика ведення хворих з 
цервікальними 
інтраепітеліальними 
ураженнями». 
13.40-14.00 Дискусія 

13.00-13.20 Вітренко Д., к.м.н., 
Дейнека І. (Черкаси) 
«Клінічний випадок 
ефективного лікування 
гіпотонічної кровотечі, яка 
виникла в ранньому 
післяопераційному періоді 
після кесарева розтину з 
використанням методу 
балонної тампонади матки». 
13.20-13.40 Кузьміна А.В, 
Герасіменко Н. П., Бакшеєв 
С.М., (Київ). «Клінічний 
випадок. Випадок введення 
вагітної з невиношуванням 
вагітності. Шов та песарій при 
пролабуванні плідного міхура. 
Тактика поза стандартами». 
13.40-14.00 Вознюк А., Банах 
Ю.В. (Вінниця) «Клінічний 
випадок ТЕЛА після строкових 
пологів шляхом кесарського 
розтину трихоріальної 
триамніотичної трійні». 

 



12.45-12.55 Бойчук О.Г. 
д.мед.н., проф., Ебає Нсан 
Еком Нсед (Івано-Франківськ) 
«Особливості системи 
гемостазу при внутрішньо-
печінковому холестазі 
вагітних новонароджених 
після програми ДРТ». 
12.55-13.05 Добрянська В.Ю., 
Геряк С.М. д.мед.н., проф. 
(Тернопіль) «Особливості 
перебігу вагітності у жінок із 
сполучнотканинною 
дисплазією серця». 
13.05-13.20 Костюк І.Ю. 
(Вінниця) «Предиктори 
маніфестації синдрому 
гіперактивного сечового 
міхура у вагітних жінок різних 
соматотипів». 
13.20-13.35 Малініна О.Б. 
к.м.н., (Вінниця) «Особливості 
функціонального стану 
яєчників у жінок різних 
морфотипів із синдромом 
полікістозних яєчників». 
13.35-13.50 Астахова О.В. 
(Вінниця) «Патогенетичні 
аспекти лікування непліддя у 
жінок з тазовим венозним 
повнокрів‘ям». 



13.50-14.00 Борзенко І.Б., 
Паращук Ю.С.  д.мед.н., проф.  
кафедра (Харків) 
«Особливості клінічної 
характеристики вагітних з 
плацентарною дисфункцією 
без синдрому внутрішньо-
утробного росту плода». 
11.05.2018 
Симуляційний тренінг 
09.45-11.45 
Симуляційний центр ВНМУ 
імені М.І.Пирогова (пологовий 
зал). 
Симуляційний тренінг 
12.00-14.00 
Симуляційний центр ВНМУ 
імені М.І.Пирогова (пологовий 
зал). 

«Тяжка прееклампсія. Алгоритм дій медичного персоналу» із використанням манекенів та 
симуляторів. 
Модератори тренінга Коньков Д.Г. д.мед.н., проф. та Кливак В.В. к.м.н. (Вінниця). 

 

«Масивна післяпологова кровотеча. Алгоритм дій медичного персоналу» із використанням 
манекенів та симуляторів. 
Модератори тренінга Коньков Д.Г. д.мед.н., проф. та Кливак В.В. к.м.н. (Вінниця). 

 

 

9.00-14.00 
Хол 
симуляційного 
центру ВНМУ 
імені 
М.І.Пирогова 
 
СТЕНДОВІ 
ДОПОВІДІ 

 
 
«Особливості впливу поліморфізму гену CYP2C19*2 на розвиток та перебіг онкологічної 
патології у жінок» 
Медведєва Н.Л. 1, Кир'яченко С.П. 1, Костюкова Н.І. 2, Россоха З.І. 1, Горовенко Н.Г.3 
1Державний заклад «Референс-центр з молекулярної діагностики МОЗ України» 
2Київський центр трансплантації кісткового мозку 
3Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика 
 
 
 



 
«Оцінка міжгенної взаємодії TLR4 (+3725 G/C) та PAI-I(-675 5G/4G) у розвитку ранніх 
репродуктивних втрат» 
Самбор І.Ю.1, Попова О.Ф.1, Кир’яченко С.П.1, Россоха З.І.1, Горовенко Н.Г. 2 
1ДЗ «Референс центр з молекулярної діагностики МОЗ України» 
2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. 
 
«Антифосфоліпідний синдром в акушерстві, з погляду сьогодення»» 
Тарасюк О.К. Кафедра акушерства і гінекології №1, Вінницький національний медичний університет 
імені М.І. Пирогова 
 
«Зміні в обміні гомоцистеїну при позаматковій вагітності» 
Якимчук Ю.Б., Бойчук А.В., Коптюх В.І. 
Кафедра акушерства та гiнекологiї навчально-наукового інституту пiслядипломної освiти, 
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. 
 
«Великі ендометріоїдні кісти та оваріальний резерв» 
Курило О.Ю., Бойчук А.В. 
Кафедра акушерства та гiнекологiї навчально-наукового інституту пiслядипломної освiти, 
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. 
 
«Фактори, які визначають порушення плацентації у жінок із безпліддям, асоційованим з 
ендометріозом» 
Шемелько Т.Л. 
Івано-Франківський національний медичний університет 

 


