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КАРТКА ЗАХОДУ 

(науково-практична конференція) 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
1. Назва заходу БПР Ювілейна науково-практична конференція, присвячена 120-річчю  

заснування кафедри акушерства та гінекології Одеського 

національного медичного університету «Інноваційні методи 

діагностики та  лікування в акушерстві та гінекології»  

(9-10 вересня 2022 р). Додатково в рамках конференції планується 

проведення тренінгу  з оволодіння практичними навичками   і 

симуляційного тренінгу  
2. Назва Провайдера (з 

Єдиного державного 

реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань) 

 

провайдер 1051 

 Одеський національний медичний університет 

3.  Виконавець 

(виконавці)заходу 
Одеський національний медичний університет, 

Одеське відділення Асоціації акушерів-гінекологів України   
4. Цільова аудиторія 

(відповідно до 

Номенклатури 

лікарських 

спеціальностей) 

Акушерство і гінекологія, онкогінекологія, дитяча гінекологія, 

хірургія, загальна практика – сімейна медицина, анестезіологія, 

урологія, ультразвукова діагностика  

5. Вид заходу БПР Науково-практична конференція 
6. Запланована 

кількість учасників 
500  

7. Організаційний 

комітет 
МОЗ України, ГО «Асоціація акушерів гінекологів України», 

Одеський національний медичний університет,  

Кафедра акушерства та гінекології ОНМедУ 

Департамент охорони здоров’я ООДА 

Ректор ОНМедУ, академік НАМН України, доктор мед.наук, 

професор , Президент  Асоціації акушерів-гінекологів України 

Валерій Запорожан – голова 

Проректор з науково-педагогічної  роботи ОНМедУ, доктор 

мед.наук, професор Валерія Марічереда -співголова 

Завідувач кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ, доктор 

мед.наук, професор Ігор Гладчук - співголова 

Директор Департаменту охорони здоров’я ООДА Наталія Одарій– 

Захар’єва 

Голова виконавчого комітету Асоціації акушерів-гінекологів 

України, академік НАМН України В’ячеслав  Камінський  

Заступник директора ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та 

гінекології  ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України»,  

завідувачка відділення ендокринної гінекології, член-кор. НАМН 

України Тетяна Татарчук   

Віце-президент Асоціації акушерів-гінекологів України, член-кор. 

НАМН України Борис Венцківський 

Віце-президент Асоціації акушерів-гінекологів України, член-кор. 

НАМН України  Леонід Маркін 

Перший проректор НУОЗУ ім. П.Л.Шупика, член-кор. НАМН 

України Юрій Вдовиченко 
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Голова Одеського відділення Асоціації акушерів-гінекологів 

України, д.мед.н.,  професор кафедри акушерства та гінекології 

ОНМедУ  Гульсим Манасова 

Професор  кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ, доктор 

мед.наук, професор Алла Волянська  

Професор  кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ, доктор 

мед.наук, професор Валентина Міщенко 

Професор  кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ,  

доктор мед.наук, професор  Світлана Посохова  

Професор  кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ, доктор 

мед.наук, професор  Наталя Рожковська 

Начальник Навчально-виробничого комплексу інноваційних 

технологій навчання, інформатизації та безперервної освіти 

ОНМедУ, канд. мед.наук Юрій Петровський   
8. Резолюція заходу В роботі конференції прийняли участь  понад 1150 учасників 

з України, Молдови, Польщі, Румунії, Узбекістану, Таджикістану, 

формат конференції -   онлайн на платформі  YouTube. Учасниками 

конференції були керівники органів управління охорони здоров'я, а 

також акушерсько-гінекологічних установ, завідувачі кафедр, 

професори, доценти, аспіранти, докторанти  кафедр  акушерства та 

гінекології, хірургії вищих освітніх медичних установ, представники 

практичної охорони здоров'я. 

У заході було представлено  близько 40 доповідей на актуальні 

теми з акушерства і гінекології, перинатології, репродуктології, 

ендокринології, хірургії, організації освітнього процесу.  

Серед доповідачів провідні акушери-гінекологи України: 

академік Запорожан В.М., член-кор. НАМН України: Венцківський 

Б.М.,  академік НАМН України Камінський В.В., 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), члени-

кореспонденти НАМН України  д.мед.н., професори Маркін Л.Б., 

Татарчук Т.Б., Вдовиченко Ю.П., Медведь В.І., експерти МОЗ 

України: д.мед.н., проф. Ткаченко Р.О., д.мед.н., проф. Артьоменко 

В.В. 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  Дондюк Ю. В. (Молдова),  д.мед.н., 

професор, завідувач хірургічного відділу Польського інституту 

материнського здоров’я, Лодзь, (Польща)- Анджей Малиновський, 

доктор мед.наук, професор, завідувач кафедри акушерства та 

гінекології, Клінічна лікарня  Полізу, Університет медицини і 

фармації “Carol Davila”, Бухарест (Румунія) -  Нікола Суціу , д.мед.н., 

професор Єшімбетова Г.З. (Узбекістан),  д.мед.н., доцент, академік 

Таджикського відділення міжнародної академії Вищої школи 

М.Я.Камілова (Таджикістан) та ін.  

Ювілейна конференція, присвячена 120-річчю кафедри 

акушерства та гінекології Одеського національного медичного 

університету, засвідчила  значний внесок кафедри, яка створена 

однією з перших на Півдні України, в розвиток додипломної та 
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післядипломної освіти, медичної науки, акушерсько-гінекологічної  

допомоги. 

З перших років свого існування  пріорітетними напрямками 

роботи кафедри, крім освітньої  діяльності, були вдосконалення 

організації акушерсько-гінекологічної допомоги, наукова  розробка і 

практичне впровадження в лікувальну роботу методів 

органозберігаючого хірургічного лікування, визнаних в Європі 

(проф. Орлов),  впровадження  німецької моделі університетської 

клініки (проф. Цомакіон). Значний внесок в розвиток вітчизняної 

акушерсько-гінекологічної  освіти, науки і практики внесли 

завідуючі кафедрою проф. Соляник-Шилейко В.А., проф. Рембез  

І.М., проф. Зелінський О.О., професор Нагорна В.Ф. (проблеми 

фізіологічної та патологічної вагітності, перинатології, оперативної 

гінекології, ендокринної гінекології тощо). Значний розвиток 

кафедра здійснила під керівництвом академіка НАМН України 

Запорожана В.М., який одним з перших в Україні та світі розробляв  

проблеми  перинатальної охорони плода («плід як пацієнт»), 

вроджених вад розвитку, інфекційних ускладнень в акушерстві та 

гінекології, гіперпластичних, передракових та пухлинних 

захворювань жіночої репродуктивної системи, кріохірургії, 

мініінвазивної, ендоскопічної та роботизованої хірургії. 

Наразі кафедра акушерства та гінекології Одеського 

національного медичного університету під керівництвом проф. 

Гладчука І.З. продовжує розвивати сучасні, інноваційні технології в 

освітньому процесі, до- і післядипломній підготовці студентів, 

лікарів-інтернів та лікарів-курсантів, зокрема симуляційне навчання, 

розробляє наукові  проблеми вагітності високого ризику, 

багатоплідної вагітності, актуальних інфекцій, неопластичних і 

ненеопластичних  захворювань, вдосконалює  лікувальні технології  

в акушерстві та гінекології (ендоскопічна, малоінвазивна, 

репродуктивна, органозберігаюча та радикальна хірургія, 

використання новітніх хірургічних енергій і  робототехніки). 

Створено перший в України науковий і клінічний центр 

ендометріозу,  акредитований Європейською лігою Ендометріозу. 

Пошук нових напрямків характеризується розробкою складних 

питань акушерства (передчасні пологи,  гіпертензивні розлади, 

акушерські кровотечі),  хірургії  гінекологічних пролапсів, лікування  

неплідності, аномалій розвитку статевих органів, ендометріозу, 

міоми матки, пухлин яєчників, інноваційних методів діагностики та 

лікування в онкогінекології, розвитком симультанних хірургічних 

втручань, використанням відеотелевізійних систем з високою 

роздільною здатністю,   тримірністю зображення, робототехніки, 

глобальних телекомунікаційних мереж, нанотехнологій 

(молекулярна хірургія).  

 На конференції розглянуті актуальні питання охорони 

репродуктивного та загально-соматичного здоров'я нації, 

профілактики материнської, перинатальної захворюваності та 

смертності. Велику увагу приділено концепції медицини 21 століття 

"4 Р медицини", яка базується на організації якісної, доступної,  

високоспеціалізованої, профілактичної медичної допомоги за умов 

плідної співпраці з пацієнтами. 
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Додатково в рамках конференції проведений тренінг  з 

оволодіння практичними навичками «Лапароскопічна і роботизована 

хірургія) і симуляційній тренінг «Профілактика масивної 

акушерської кровотечі: поетапна деваскуляризація матки» 

Міждисциплінарний характер конференції надав унікальну 

можливість поспілкуватися з фахівцями з різних галузей медицини, 

поділитися новаторськими думками і рішеннями, обговорити наукові 

напрацювання.   

За результатами представлених доповідей та загальної 

дискусії учасники конференції рекомендовано: 

Керівникам органів управління охорони здоров'я, головним 

акушерам-гінекологам регіонів, завідувачам кафедр акушерства і 

гінекології вищих медичних освітніх установ, директорам КНП 

відповідного профілю, головам регіональних товариств акушерів-

гінекологів та інших громадських лікарських об'єднань: 

1.Забезпечити організацію діяльності акушерсько-

гінекологічних установ відповідно до вимог діючих в даний час 

клінічних настанов та вимог міжнародних стандартів надання 

медичної допомоги з урахуванням доказової медицини, що 

рекомендовані МОЗ України.  

2.Вдосконалювати  безперервну додипломну  і  післядипломну  

освіту з використанням сучасних методів навчання, у т.ч. 

дистанційного та симуляційного навчання, іспиту ОСКІ, проведення 

науково-практичних конференцій, фахових семінарів, тренінгів. 

3. Розвивати спільну наукову і освітню діяльність між 

профільними вищими навчальними закладами України і зарубіжних 

країн, де ведеться підготовка фахівців, з медичними установами - 

клінічними базами, що надають медичну допомогу населенню.  

4. Сприяти об'єднанню зусиль усіх територіально-

адміністративних, соціальних органів, кафедр медичних вузів, 

громадських організацій, закладів охорони здоров’я для 

впровадження в практику стандартів надання медичної допомоги в 

акушерстві, гінекології та перинатології, зниження материнської та 

перинатальної захворюваності і смертності, покращання  

репродуктивного здоров’я, розвитку  сучасної малоінвазивної, 

органозберігаючої та радикальної, роботизованої, симультанної, 

реконструктивно-пластичної хірургії, хірургії ендометріозу,  

інноваційних методів діагностики та лікування в онкогінекології. 
9. Мета  заходу Знайомство з історією кафедри, підбиття підсумків науково-

педагогічної та лікувальної роботи, визначення напрямів подальшої 

роботи, обмін досвідом, визначення  та впровадження у практику 

новітних підходів в навчанні в умовах евроінтеграції,  актуальні 

питання збереження здоров'я жінки, матері і новонародженого, 

вдосконалення хірургічних навичок 
10. Форма заходу  Науково-практична конференція,  в рамках конференції - тренінг з 

оволодіння практичними навичками, симуляційний тренінг 
11. Кількість балів БПР  Участь у конференції  (слухач) – 10 балів, доповідь - 30 балів, участь 

у тренінгах - по 15 балів (офлайн)  
12. Дата заходу БПР 09.09 - 10.09. 2022 
13. Місце проведення 

заходу БПР (повна 

адреса) 

м. Одеса, вул. Пастера, 9, Україна, 65086 
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14. Прізвище, ім’я та по 

батькові доповідачів 

1. Артьоменко Володимир Вікторович 

2. Бойчук Алла Володимирівна 

3. Бондар Олександр Вадимович 

4. Булавенко Ольга Василівна 

5. Берлінська Людмила Іванівна 

6. Василюк Сергій Михайлович 

7. Вдовиченко Юрій Петрович 

8. Венцківський Борис Михайлович 

9. Волянська Алла Георгіївна 

10. Геник Наталія Іванівна 

11. Геряк Світлана Миколаївна 

12. Гладчук Ігор  Зіновійович 

13. Гладчук Василь Ігорович 

14. Голяновський Олег Володимирович 

15. Грищенко Ольга Валентинівна 

16. Дерішов Василь Васильович 

17. Дондюк Юрій Васильович (Молдова) 

18. Дубоссарська Зінаїда  Михайлівна 

19. Дубоссарська Юліанна Олександрівна 

20. Єрмоленко Тетяна Олексіївна 

21. Єшимбетова Гульсара  (Узбекістан)  

22. Железов Дмитро Миколайович 

23. Жилка Надія Яківна 

24. Заболотнов Віталій Олександрович 

25. Запорожан Валерій Миколайович 

26. Камілова Мерхабо (Таджикістан) 

27. Камінський В’ячеслав Володимирович  

28. Кожаков Віталій Леонідович 

29. Кожухар Ганна Володимирівна 

30. Кравченко Олена Вікторівна 

31. Кузьмин Наталія Василівна 

32. Латій Кирило Віталійович 

33. Макарчук Оксана Михайлівна 

34. Максимовський В‘ячеслав Євгенович 

35. Малиновський Анджей (Польща)   

36. Малюк Віктор Вікторович 

37. Манасова Гульсим Серікбаївна  

38. Марічереда Валерія Геннадіївна 

39. Маркін Леонід Борисович 

40. Медведь Володимир Ісаакович 

41. Міщенко Валентина  Павлівна 

42. Мніх  Людмила Володимирівна 

43. Москаленко Тетяна Яківна 

44. Нагорна Вікторія Федорівна 

45. Оріщак Ірина Костянтинівна 

46. Пирогова Віра Іванівна 

47. Посохова Світлана Петрівна 

48. Потапов Валентин Олександрович 

49. Приймак Ольга Олегівна 

50. Рибін Андрій Ігорович 

51. Рогачевський Олександр Петрович 

52. Рожковська Наталя Миколаївна 

53. Суціу Нікола (Румунія) 

54. Татарчук Тетяна Феофанівна 

55. Ткаченко Руслан Опанасович 

56. Хасхачих  Дмитро Анатолійович 

57. Шаповал Микола Віталійович 
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58. Шпак Ігор Вікторович 

59. Щурко Микола Іванович 

60. Юзько Олександр Михайлович 

61. Якимчук Юлія Богданівна 

15.Резюме 

доповідачів 

1. Артьоменко Володимир Вікторович, д. мед.н., професор, професор 

кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ, заслужений лікар 

України 

2. Бойчук Алла Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувачка 

кафедри акушерства та гінекології ННІ ПО Тернопільського  

національного медичного університету 

3. Бондар Олександр Вадимович, д.мед.н., професор, професор 

кафедри променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини і 

онкології ОНМедУ 

4. Берлінська Людмила Іванівна, асистент кафедри акушерства та 

гінекології ОНМедУ  

5. Булавенко Ольга Василівна, д.мед.н., професор, зав. кафедри 

акушерства і гінекології № 2 Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І.Пирогова 

6. Василюк Сергій Михайлович, д.мед.н., професор, професор 

кафедри хірургії № 1 Івано-Франківського національного 

медичного університету 

7. Вдовиченко Юрій Петрович, член-кор. НАМН України, д.мед.н., 

професор, перший проректор Національного університету охорони 

здоров'я України ім. П. Л. Шупика, заслужений лікар України  

8. Венцківський Борис Михайлович, д.мед.н., професор, член-кор. 

НАМН України,  професор кафедри акушерства і гінекології № 1 

Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця 

9. Волянська Алла Георгіївна, д.мед.н., професор, професор кафедри 

акушерства та гінекології ОНМедУ  

10. Геник Наталія Іванівна, д.мед.н., професор, професор кафедри 

акушерства та гінекології ім.І.Д.Ланового Івано-Франківського 

національного медичного університету 

11. Геряк Світлана Миколаївна, д.мед.н., професор, завідувачка 

кафедри акушерства та гінекології № 2 Тернопільського  

національного медичного університету 

12. Гладчук Ігор Зіновійович, д.мед.н., професор,  завідувач кафедри 

акушерства та гінекології ОНМедУ   

13. Гладчук Василь Ігорович, к.мед.н., доцент кафедри симуляційних 

медичних технологій ОНМедУ 

14. Голяновський Олег Володимирович д.мед.н., професор, завідувач 

кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного 

університету охорони здоров'я України ім. П. Л. Шупика  

15. Грищенко Ольга Валентинівна, д.мед.н., професор, завідувачка 

кафедри акушерства та гінекології  Харківського національного 

університету ім. В.Н.Каразіна 

16. Дерішов Василь Володимирович, к.мед.н., доцент, доцент кафедри 

акушерства та гінекології ОНМедУ 

17. Дондюк Юрій Васильович, д. мед. н., професор, головний 

спеціаліст акушер-гінеколог Міністерства охорони здоров'я, праці 

та соціального захисту Республіки Молдова, голова Асоціації 

кольпоскопії та патології шийки матки Республіки Молдова.  

18. Дубоссарська Зінаїда Михайлівна, д.мед.н., професор кафедри 

сімейної медицини факультету післядипломної освіти 

Дніпровського державного медичного університету  

19. Дубоссарська Юліанна Олександрівна, д.мед.н., професор, 

завідувачка кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО 

Дніпровського державного медичного університету 
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20. Єрмоленко Тетяна Олексіївна, д.мед.н., професор, професор 

кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ  

21. Єшимбетова Гульсара Закіровна, д.мед.н., професор кафедри 

акушерства, гінекології та перинатальної медицини Центру 

розвитку професійної кваліфікації медичних робітників 

(Узбекістан) 

22. Железов Дмитро Миколайович, д.мед.н.,  медичний директор КНП 

«Пологовий будинок № 5 ОМР, заслужений лікар України 

23. Жилка Надія  Яківна, д.мед.н., професор кафедри акушерства, 

гінекології та перинатології НУОЗУ імені П.Л. Шупика 

24. Заболотнов Віталій Олександрович, д.мед.н., професор, завідувач 

кафедри «Сестринська справа»  Житомирського медичного 

інституту 

25. Запорожан Валерій Миколайович, ректор ОНМедУ, академік 

НАМН України, д.мед.н., професор, президент Асоціації акушерів-

гінекологів України 

26. Камілова Мавджуда Ядгоровна, д.мед.н., доцент кафедри 

акушерства і гінекології науково-дослідного інституту при 

президенті Республіки Таджикістан, академік Таджикського 

відділення міжнародної Академії Вищої школи, член правління 

Асоціації акушерів-гінекологів  Республіки Таджикістан  

27. Камінський В’ячеслав  Володимирович, академік НАМН України, 

д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та 

репродуктології Національного університету охорони здоров’я 

України ім. П.Л. Шупика, заслужений лікар України, Голова 

виконавчого комітету Асоціації акушерів-гінекологів України 

28. Кожаков Віталій Леонідович, к.мед.н., доцент, доцент кафедри 

акушерства та  гінекології ОНМедУ 

29. Кожухар Ганна Володимирівна, к.мед.н., доцент, доцент кафедри 

акушерства та  гінекології ОНМедУ   

30. Кравченко Олена Вікторівна,  д.мед.н., професор, завідувачка 

кафедри акушерства, гінекології та перинатології Буковинського 

державного медичного університету. 

31. Кузьмин Наталія Василівна, асистент кафедри акушерства та 

гінекології ОНМедУ  

32. Латій Кирило Віталійович, к.мед.н., доцент, доцент кафедри 

акушерства та гінекології ОНМедУ 

33. Макарчук Оксана Михайлівна, д.мед.н., професор, зав. кафедри 

акушерства і гінекології післядіпломної освіти Івано-

Франківського національного медичного університету 

34. Максимовський Вя’челав Євгенович, к.мед.н., доцент, доцент 

кафедри променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини і 

онкології ОНМедУ 

35. Малиновський Анджей (Malinowski  Andrzey),  MD, PhD, 

професор,  завідувач хірургічного відділу Польского інституту 

материнського здоров’я,  Лодзь (Польща)   

36. Малюк Віктор Вікторович, к.мед.н., доцент, доцент кафедри 

акушерства  та  гінекології ОНМедУ  

37. Манасова Гульсим Серікбаєвна, д.мед.н., професор, професор 

кафедри акушерства  та гінекології ОНМедУ , Голова Одеського 

відділення асоціації акушерів-гінекологів України, заслужений 

лікар України 

38. Марічереда Валерія Геннадіївна, д.мед.н., професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи ОНМедУ  

39. Маркін Леонід Борисович, член-кор. НАМН України д.мед.н., 

професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології 
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Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького 

40. Медведь Володимир Ісаакович,  член-кор. НАМН 

України, д.мед.н., професор, завідувач відділення внутрішньої   

патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та 

гінекології ім. академіка О. М. Лук’яновоі» НАМН України 

41. Міщенко Валентина  Павлівна, д.мед.н., професор, професор 

кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ, заслужена діячка 

науки і техніки України 

42. Мніх Людмила Володимирівна, к.мед.н., доцент, доцент кафедри 

акушерства та  гінекології ОНМедУ   

43. Москаленко Тетяна Яківна, д.мед.н., професор, професор кафедри 

акушерства  та  гінекології ОНМедУ, директор КНП «Пологовий 

будинок №7» ОМР, заслужений лікар України 

44. Нагорна Вікторія Федорівна, д.мед.н., професор, професор 

кафедри акушерства і гінекології ОНМедУ, заслужена діячка 

науки і техніки України 

45. Оріщак Ірина Костянтинівна, аспірант каф. акушерства та 

гінекології ім.І.Д.Ланового ІФНМУ 

46. Пирогова Віра Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри 

акушерства, гінекології та перинатології факультету 

післядипломної освіти Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького 

47. Посохова Світлана Петрівна,   д. мед.н., професор, професор 

кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ, заслужений лікар 

України 

48. Потапов Валентин Олександрович, д.мед.н., професор, завідувач 

кафедри акушерства і гінекології  Дніпровського державного 

медичного університету 

49. Приймак Ольга Олегівна, аспірант кафедри акушерства та 

гінекології ім.І.Д.Ланового Івано-Франківського національного 

медичного університету 

50. Рибін Андрій Ігорович, д.мед.н., професор,  професор кафедри 

променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини і онкології 

ОНМедУ 

51. Рогачевський Олександр Петрович, к.мед.н, д.екон.н.,  завідувач 

кафедри симуляційних медичних технологій ОНМедУ  

52. Рожковська Наталя Миколаївна, д.мед.н., професор, професор 

кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ 

53. Суціу Нікола (Suciu Nicolae) MD, PhD, професор,  завідувач 

кафедри акушерства та гінекології, Клінічна лікарня Полізу, 

Університет медицини та фармації "Carol Davila", Бухарест 

(Румунія)            

54. Татарчук Тетяна Феофанівна, член-кор. НАМН України, д.мед.н., 

професор, заступник директора ДУ «Інститут, педіатрії, 

акушерства та гінекології м. академіка О.М. Лук’янової НАМН 

України»,   завідувачка відділення ендокринної гінекології, 

заслужена діячка науки і техніки України  

55. Ткаченко Руслан Опанасович, д.мед.н., професор, зав. курсом 

акушерської реанімації НУОЗУ ім. П.Л. Шупика, експерт МОЗ 

України, заслужений лікар України 

56. Хасхачих Дмитро Анатолійович к.мед.н, доцент кафедри 

акушерства і гінекології  Дніпровського державного медичного 

університету 

57. Шаповал Микола Віталійович д.мед.н., професор, професор 

кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ 
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58. Шпак Ігор Вікторович, д.мед.н., професор, професор кафедри 

акушерства та гінекології ОНМедУ,  директор КНП  

«Пологовий будинок № 5 ОМР, заслужений лікар України 

59. Щурко Микола Іванович, к.мед.н., доцент, доцент кафедри 

акушерства та гінекології ОНМедУ 

60. Юзько Олександр Михайлович, д.мед.н., професор, завідувач 

кафедри акушерства і гінекології Буковинського державного 

медичного університету, Президент Української асоціації 

репродуктивної медицини (УАРМ) 

61. Якимчук Юлія Богданівна, PhD, асистент кафедри терапії та 

сімейної медицини ФПО ТНМУ 

16.Програма заходу 

БПР 

9.00-9.30 Привітання учасників конференції: 

 

- Ректор ОНМедУ, академік НАМН України, президент Асоціації 

акушерів гінекологів України Валерій Запорожан  

- Директор Департаменту охорони здоров’я ООДА Наталія Одарій–

Захар’єва 

- Проректор ОНМедУ з науково-педагогічної роботи, професор 

Валерія Марічереда 

- Голова виконавчого комітету Асоціації акушерів-гінекологів 

України, академік НАМН України В’ячеслав  Камінський  

- Заступник директора ДУ «Інститут  педіатрії, акушерства та 

гінекології м. академіка О.М. Лук’янової НАМН України, член-кор. 

НАМН України  Тетяна Татарчук   

- Віце-президент Асоціації акушерів-гінекологів України: член-кор. 

НАМН України Борис Венцківський 

- Віце-президент Асоціації акушерів-гінекологів України: член-кор. 

НАМН України  Леонід Маркін 

- Перший проректор НУОЗ ім. П.Л.Шупика, член-кор. НАМН 

України Юрій Вдовиченко 

- Завідувачка кафедри акушерства та гінекології  Харківського 

національного університету ім. В.Н.Каразіна, професор Ольга 

Грищенко  

- Привітання від співробітників « КНП Пологовий будинок № 1» 

Одеської міської ради 

- Завідувач кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ,  професор 

Ігор Гладчук 

 

Перше пленарне засідання 9.30-13.00.  

 

- Валерій Запорожан, Валентина  Міщенко.  Сторінками історії: 

видатні діячі кафедри  через призму століть. 

- Валерія Маричереда, Ігор Гладчук, Наталя Рожковська. Кафедрі 

акушерства та гінекології ОНМедУ - 120 років. Здобутки та 

інновації в освіті, науці, медицині. 

- Гульсим Манасова, Микола Шаповал, Василь Дерішов. Наукова 

школа професора  О.О.Зелінського: пам’яті вчителя 

- В’ячеслав Камінський. Передчасні пологи - огляд міжнародних 

рекомендацій FIGO  

- Юрій Вдовиченко.  Шляхи реформування післядипломної освіти та 

безперервного професійного розвитку лікарів на  сучасному  етапі 

- Тетяна Татарчук. Синдром полікістозних яєчників:  працюємо над 

помилками 

- Леонід Маркін. Антенатальна загибель  плода 

- Олег Голяновський.   Vasa previa: передлежання судин пуповини. 

Сучасний менеджмент. 

- Володимир Медведь. Нормативна база надання акушерської  
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допомоги  в Україні. Де ми сьогодні? Коли наступить завтра? 

- Вікторія Нагорна. Мікробіом та вагінальна мікробіота в фізіології 

та патології жіночого організму 

- Олександр Рогачевський, Алла Волянська, Василь Гладчук. 

Симуляційне навчання в акушерстві та гінекології 

- Світлана Посохова, Тетяна Єрмоленко.   Інноваційні підходи в 

післядипломній підготовці лікарів 

- Тетяна Москаленко. Пологовий будинок № 7 Одеської міської 

ради – лікувальна, освітня, наукова база кафедри акушерства та 

гінекології ОНМедУ: ділимося досвідом 

- Віктор Малюк, Кирило Латій, Микола Щурко. Досвід  та 

досягнення Миколаївського філіалу кафедри акушерства та 

гінекології ОНМедУ 

- Олександр Бондар, Андрій Рибін, В’ячеслав Максимовський. 

Персоніфіковане лікування хворих на рак яєчників із 

канцероматозом очеревини 

 

Друге пленарне засідання  14.00-18.00:   

 

- Ольга Грищенко. Значення прогнозування перебігу пологів для 

запобігання необгрунтованого кесаревого розтину 

- Віра Пирогова. Ендокринологія репродукції: невирішені питання 

- Ольга Булавенко. СПКЯ, стрес та реалізація репродуктивних планів 

– чому говоримо про це під час війни  

- Надія Жилка.  Сучасні  світові підходи до подолання  проблеми 

перинатальних ускладнень 

- Валерія Маричереда, Людмила Берлінська. Модель скринінгу 

прееклампсії на основі патогенетичного маркера гострого 

пошкодження нирок при вагітності. 

- Руслан Ткаченко.  Периопераційне ведення хворих: сучасні 

стандарти 

- Валентин Потапов, Дмитро Хасхачих. Парадокси 

гіперпроліферативної патології ендометрія. 

- Алла Бойчук, Юлія Якимчук. Стрес-скомпрометована вагітність 

вірусом SARS-Cov-2 

- Юліанна Дубоссарська. Передменструальний синдром: сучасні 

підходи. 

- Світлана Геряк. Дисфункція плаценти як  маркер 

неблагополучного перебігу вагітності: як уникнути втрат 

- Зінаїда  Дубоссарська.  Можливості антивікової терапії 

- Сергій Василюк, Оксана Макарчук. Роль скрайбінгу в процесі 

online навчання студентів 

- Наталія Геник, Ольга Приймак, Ірина Оріщак.  Стан екосистеми 

репродуктивних шляхів  у жінок  із гіперпластичними процесами 

ендометрію  

- Олена Кравченко. Проблемні питання організації та проведення 

ОСКІ  

- Володимир Артьоменко, Людмила Мніх, Ганна Кожухар. Раннє 

програмування здоров’я дитини на засадах 4Р-медицини: перший 

досвід в Україні  

 

2-й день, 10 вересня 

 

9.00-12.00.  

 

- Анджей Малиновський (Польща). Генітальні пролапси. 

Сучасні стратегії хірургічного лікування 
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- Нікола Суціу (Румунія)  Аденоміоз і репродукція 

- Гульсара Ешимбетова  (Узбекістан) Алгоритм ведення 

вагітних з рвотою, заснований на сучасних рекомендаціях 

- Мавджуда Камілова (Таджикістан) Профілактика 

плацентарної недостатності у жінок з соматичною патологією, 

пов’язаною з  дисфункцією ендотелія (анемія, цукровий діабет) 

- Юрій Дондюк (Молдова).  Материнська смертніcть в умовах 

пандемії COVID-19  

- Віталій Заболотнов. Міомектомія та акушерські ускладнення 

- Олександр Юзько. Вік  та фертильність 

- Ігор Гладчук, Віталій Кожаков.  Тренінг з оволодіння 

практичними навичками (офлайн) з лапароскопічної та  

роботичної хірургії  

- Ігор Шпак, Дмитро Железов, Гульсим Манасова, Наталія 

Кузьмин.  Симуляційний  тренінг (офлайн)  «Профілактика 

масивної акушерської кровотечі: поетапна деваскуляризація 

матки» 

 

 12. 00.  Підведення підсумків конференції. Прийняття резолюції 

  

17. Опис вимог 

рівня знань, 

володіння темою, 

навичок, досвіду 

учасників до 

моменту реєстрації 

на даний захід (за 

потреби) 

Умови: 60% і більше правильних відповідей на тести по доповідям 

(Онлайн-тестування після закінчення заходу - google-forms) 

18. Код заходу БПР 

(Реєстраційний 

номер заходу БПР 

вноситься після 

присвоєння 

Адміністратором) 

 

1005761 

 


