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Вельмишановний (а) колего! 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ І РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ» 

присвяченій 50-річчю кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ. 

Конференція відбудеться 1 листопада 2017 року у Запорізькому 

державному медичному університеті згідно з Реєстром з’їздів і конференцій 

на 2017 р. 

У конференції братимуть участь фахівці Запорізького регіону та інших 

областей України. 

 

З повагою, Організаційний комітет 
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Адреса оргкомітету 

69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського , 26 Запорізький державний медичний 

університет, e-mail: соnferenciazdmu2017@gmail.com. 

Контакти: завідувач кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ, професор  

Круть Юрій Якович, тел. +38 (050) 341-11-91,e-mail: yuriy.krut@ukr.net 

Загальні організаційні питання: 

доцент Сюсюка Володимир Григорович +38 (099) 098-82-55 

доцент Амро Ірина Геннадіївна +38 (099) 00-43-041, +38 (067) 452-74-41 

 

Місце проведення конференції. Реєстрація: 

69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського , 26 Запорізький державний медичний 

університет, спортивно-аудиторний корпус (аудиторія №4, №6). 

 

Наукові доповіді і презентації: 

Тривалість доповідей – згідно з регламентом. 

Оргкомітет забезпечує проекційне обладнання для супроводу доповідей.  

Всі матеріали мають бути надані на CD-носії або flash-карті в технічну групу 

за годину до початку засідання. 

Сертифікати 

Видача сертифікатів о 15:00 1 листопада 2017 року на стійці оргкомітету. 

Аптечка 

Аптечка з ліками  знаходиться на стійці оргкомітету. 

Інша інформація 

Після закінчення конференції запрошуємо Вас на фотосесію в хол 

конференц-залу. Також тут Ви зможете поспілкуватися з колегами та 

спікерами конференції, сфотографуватися з ними, отримати Сертифікат про 

участь. 

mailto:соnferenciazdmu2017@gmail.com
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ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні питання акушерства, гінекології і 

репродуктивної медицини», присвяченої 50-річчю кафедри акушерства і 

гінекології ЗДМУ.  

Конференція відбудеться 1 листопада 2017 року у м. Запоріжжі. 

ГОЛОВА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Колесник Ю.М. – ректор Запорізького державного медичного університету, 

заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор. 

 

СПІВГОЛОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Туманський В.О – проректор з наукової роботи ЗДМУ, заслужений діяч 

науки і техніки України, д.мед.н., професор; 

Візір В.А. – проректор з науково-педагогічної роботи ЗДМУ, д.мед.н., 

професор; 

Моргунцова С.А. - проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи 

ЗДМУ, к.мед.н., доцент; 

Круть Ю.Я. – завідувач кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ, д.мед.н., 

професор;  

Жаркіх А.В. – професор кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ. 

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

Сюсюка В.Г. – к.мед.н., доцент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ; 

Амро І.Г. – к.мед.н., доцент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ; 

Павлюченко М.І. – к.мед.н., доцент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ; 

Сергієнко М.Ю. - к.мед.н., асистент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ. 
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08:00- 09:00 – РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

 

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

09:00 – 09:30  

Привітання  

Ректора Запорізького державного медичного університету, д.мед.н., 

професора Колесника Ю.М. 

Академіка НАН України, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин  

ім. В.П. Комісаренка НАМН України» Резнікова О.Г. 

Директора Департаменту Охорони здоров`я Запорізької обласної державної 

адміністрації, д.мед.н., професора Кліменко В.І. 

Директора Департаменту Охорони здоров`я Запорізької міської Ради 

Ушакової В.В. 

Завідувача кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ, д.мед.н., професора 

Крутя Ю.Я. 

 

 

9:30 – 10:00 

Кафедрі акушерства і гінекології Запорізького державного медичного 

університету – 50! 

Жаркіх А.В. – професор кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ. 

Круть Ю.Я. – завідувач кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ, д.мед.н., 

професор;  

Залізняк В.О. – професор кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Модератори: Круть Ю.Я., Жаркіх А.В., Луценко Н.С., Авраменко Н.В. 

(аудиторія № 4) 

10:00 – 10:20 

Утрожестан – прогестерон з доказовою безпекою для матері та плода  

Резніков О.Г. - Академік НАН України, ДУ «Інститут ендокринології та 

обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» 

10:20 – 10:35 

Тактика підготовки ендометрію у пацієнток в програмі ДРТ для 

підвищення ефективності лікування 

Авраменко Н.В. - докт.наук, професор, завідувачка кафедри акушерства, 

гінекології та репродуктивної медицини ФПО ЗДМУ 

10:35 – 10:50 

Сучасні аспекти надання допомоги при акушерських кровотечах 

Круть Ю.Я. - д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології 

ЗДМУ 

10:50 – 11:00 

Акушерські кровотечі: як покращити безпеку жінок в Україні 

Воротинцев С.І. - к.мед.н., доцент кафедри хірургії і анестезіології  

ФПО ЗДМУ 

11:00 – 11:15 

Клімактерічні прояви: як бути? 

Резніченко Г.І. - д.мед.н.,професор кафедри акушерства і гінекології   

ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» 

11:15 – 11:30 

Іноваційні форми прогестерону в терапії звичного невиношування 

Потапов В.О. - д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та 

гінекології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»  
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11:30 – 11:45 

Недоношування вагітності  

Грищенко О.В. - д.мед.н., професор, завідувачка кафедри перинатології, 

акушерства і гінекології, ХМАПО 

11:45 – 12:00 

Сучасна стратегія збереження здоров’я жінки: роль служби  

планування сім’ї 

Дубоссарська Ю.О. - д.мед.н., професор завідувачка кафедри акушерства, 

гінекології та перинатології ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія 

МОЗ України»  

12:00 – 12:15 

Загроза самовільного викидня в ранньому терміні вагітності – лікувати, 

чи не лікувати? 

Медведєв М.В. - д.мед.н., професор кафедри акушерства і гінекології   

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»  

12:15 – 12:30 

Малоінвазивна хірургія при лейоміомі матки 

Громова А.М. - д.мед.н., професор, завідувачка кафедри акушерства та  

гінекології №1 ВДНЗУ «УМСА», м. Полтава 

12:30 – 12:45 

Гіперпролактинемічний гіпогонадизм: прогнозування тактики та 

ефективності лікування 

Єрмоленко Т.О. - д.мед.н., професор кафедри акушерства та гінекології 

ОНМедУ, м. Одеса 

12:45 – 13:00 

Проблема молочної залози очима гінеколога 

Медведєв М.В. - д.мед.н., професор кафедри акушерства і гінекології  

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»  

13:00 – 14:00 Перерва 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Модератори: Круть Ю.Я., Грищенко О.В., Потапов В.О. 

(аудиторія № 4 ) 

14:00 – 14:15 

Синдром хронічного тазового болю: діагностика і диференційована 

терапія 

Потапов В.О. - д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та 

гінекології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»  

14:15 – 14:30 

Біохімічні маркери в діагностиці оксидативного стресу у вагітних з 

варикозною хворобою та шляхи його корекції 

Сюсюка В.Г. - к.мед.н., доцент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ 

Бєленічев І.Ф., професор; Нечухаєва І.О. 

14:30 – 14:45 

Органозберігаюче лікування міоми матки. Сучасний погляд. 

Медведєв М.В. - д.мед.н., професор кафедри акушерства і гінекології  

ДЗ «Дніпроетровська медична академія МОЗ України»  

14:45 – 15:00 

Лікування шийки матки у пацієнток репродуктивного віку 

Волошина Н.М. - к.мед.н., доцент кафедри онкологiї ДЗ «ЗМАПО  

МОЗ України» 

15:00 – 15:15 

Cучасні стандарти хірургічного лікування в онкогінекології 

Колесник О.П. - д.мед.н., професор кафедри онкології ЗДМУ 

15:15 – 15:30 

Проталіс – Європейське відкриття в лікуванні безпліддя при синдромі 

полікістозних яєчників 

Медведєв М.В. - д.мед.н., професор кафедри акушерства і гінекології   

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»  
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15:30 – 15:45 

Роль гестагенів в реалізації неконтрацептивних ефектів КОК 

Сергієнко М.Ю. - к.мед.н., асистент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ 

15:45 – 16:00 

Профілактика перинатальних ускладнень у вагітних з вадами серця 

Гайдай Н.В. - к.мед.н., доцент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ 

16:00 – 16:15  

Сучасні підходи до хірургічного та постхірургічного медикаментозного 

ведення пацієнтів з ендометріозом 

Медведєв М.В. - д.мед.н., професор кафедри акушерства і гінекології ДМА,  

ГУ ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»  

16:15 – 16:30 

Помилки та необґрунтовані призначення в програмах ДРТ 

Білишко О.В., Коломоєць П.В. - МЦ  «Medical Plasa» м. Дніпро 

16:30 – 16:45 

Мікронутрієнти і вагітність  

Потебня В.Ю. - к.мед.н., доцент кафедри акушерства і гінекології  

ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» 

16:45 – 17:00 

Комплексний підхід до ведення пацієнток з ретенціоними кістами 

яєчників  

Шаповал О.С. - к.мед.н., доцент кафедри акушерства та гінекології  

ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» 

17:00 – 17:10 

Діагностика затримки росту плода у вагітних,  шляхом  використання 

біохімічних маркерів, що характеризують порушення стресадаптації 

Колокот Н.Г. - асистент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ 

(керівник –професор кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ Жарких А.В.) 
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17:10 – 17:20 

Ефективність застосування комбінованої терапії у часто хворіючих дітей 

з риносинуситами 

Ярцева М.О. - к.мед.н.,  асистент кафедри  госпітальної педіатрії ЗДМУ  

17:20 – 17:30 

Оцінка поведінкової реакції дітей після хірургічної корекції вад 

розвитку нирок та верхніх сечових шляхів 

Кокоркін О.Д. - к.мед.н., асистент кафедри дитячої хірургії та 

анестезіології ЗДМУ 

17:30 – 17:40 

Особливості гестаційного процесу у жінок при помірному ідіопатичному 

мало- і багатоводді 

Маляр В.В. - к.мед.н., доцент кафедри акушерства та гінекології ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» 

 

 

 

Обговорення доповідей 

Закриття конференції 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Модератори: Сюсюка В.Г., Бачурін Г.В., Сергієнко М.Ю. 

(аудиторія № 6 ) 

10:00 – 10:15 

Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок із вродженими вадами 

розвитку плода 

Амро І.Г. - к.мед.н., доцент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ 

10:15 – 10:30 

Комбінаційна фармакотерапія антибіотиками в лікуванні запальних 

захворювань малого таза 

Білай І.М. - д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної фармації, 

фармакотерапії та УЕФ ЗДМУ 

10:30 – 10:45 

Сучасні аспекти ведення вагітних з пієлонефритом 

Бачурін Г.В. - д.мед.н., професор, завідувач кафедри урології, променевої 

діагностики і терапії  ЗДМУ 

10:45 – 11:00 

Гнійно-септичні ускладнення післяпологового періоду. Сучасні критерії 

діагностики та вибору оптимальної тактики лікування 

Павлюченко М.І. - к.мед.н., доцент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ 

Слинько О.М., доцент. 

11:00 – 11:15 

Обмеження росту плода. Діагностика, тактика, ведення 

Пучков В.А. - к.мед.н., асистент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ 

11:15 – 11:30 

Білінгвальні проблеми нейролінгвістичних процесів перинатальної та 

пренатальної психології 

Бачинський П.П. - д.мед.н., професор кафедри клінічної лабораторної 

діагностики ДНУ ім. Олеся Гончара   
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11:30 – 11:45 

Особливості метаболізму амінокислот при ускладненому перебігу 

вагітності 

Сюсюка В.Г. - к.мед.н., доцент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ 

Бєленічев І.Ф., професор, Котлова Ю.В., доцент 

11:45 – 12:00 

Гіпоестрогенні стани в дитячій гінекології: репродуктивний прогноз 

Сергієнко М.Ю. - к.мед.н., асистент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ  

12:00 – 12:15 

Сучасні можливості пошуку хромосомних аномалій плода під час 

першого скринінгу вагітності 

Луговська Т.В., Бут Г.Г. 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара,   

ПП «Центр планування сім`ї Т. Луговської»  

12:15 – 12:30 

Кислотно-залежні захворювання у вагітних 

Олійник О.І. - к.мед.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з 

загальним доглядом за хворими ЗДМУ 

12:30 – 12:45 

15 хвилин про печінку для гінеколога. Можливості 

мультипараметричного УЗД в гепатології 

Федусенко О.А. - к.мед.н., доцент кафедри променевої діагностики КМАПО  

ім. П.Л. Шупика 

12:45 – 13:00 

Артериальна гіпертензія у вагітних 

Авраменко Н.Ф. – к.мед.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішніх 

хвороб з загальним доглядом за хворими ЗДМУ 

13:00 – 14:00 Перерва 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Модератори: Барковський Д.Є., Амро І.Г., Сергієнко М.Ю. 

(аудиторія № 6 ) 

14:00 – 14:15 

Акушерська патологія у жінок з дифузним нетоксичним зобом 

Шелестова Л.П. - д.мед.н. професор кафедри кафедра акушерства та 

гінекології. Донецький національний медичний університет МОЗ України 

Радченко Н.Н. 

14:15 – 14:30 

Планування сім'ї: основні напрямки роботи та перспективи розвитку 

Мальцева О.І. - к.мед.н., завідувачка ОЦПС, КЗ «Дніпропетровський 

обласний перинатальний центр зі стаціонаром» ДОР» 

14:30 – 14:45 

Ефективність лікування жінок різних вікових періодів з лейоміомою 

матки 

Корнацька А.Г. д.мед.н., професор, Ревенько О.О., д.мед.н., 

Овчар І.В., Даніленко О.В., Дубенко О.Д. 

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» 

14:45 – 15:00 

Роль коморбідної патології у жінок, хворих на псоріаз 

Макуріна Г.І. - к.мед.н., доцент кафедри дерматовенерології та 

косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини  

ФПО ЗДМУ 

15:00 – 15:10 

Порівняльна характеристика  двох методів  періопераційного періода 

при лапароскопічних операціях на придатках матки 

Лашкул О.С. - заочний аспірант кафедри акушерства та гінекології  

ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» 
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15:00 - 15:10 

Багатоплідна вагітність в структурі Вінницького обласного 

перинатального центру 

Вознюк А.В. - аспірант кафедри акушерства та гінекології №2, Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова  

15:10 – 15:20 

Методика відновлення епітелію шийки матки та профілактика 

ускладнень після малоінвазивних гінекологічних втручань 

Ковач В.О. - старший лаборант кафедри акушерства та гінекології№2 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова  

15:20 – 15:30 

Перспективи в лікуванні запальних захворювань малого таза: погляд 

клінічного фармаколога 

Цис О.В. - старший лаборант кафедри клінічної фармації, фармакотерапії 

та УЕФ  ЗДМУ 

15:30 – 15:40 

Сучасні аспекти діагностики та лікування гіперпластичних процесів 

ендометрія 

Земляна Н.А.  - PhD- аспірант кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ 

(керівник – д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології 

ЗДМУ Круть Ю. Я.) 

15:40 – 15:50 

Дослідження вродженого та адаптивного імунного статусу вагітних в 

терміні гестації 26-34 тижні, ускладненого передчасним розривом 

плодових оболонок 

Любомірська К.С. - PhD- аспірант кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ 

(керівник – д.мед.н., професор , завідувач кафедри акушерства і гінекології 

ЗДМУ Круть Ю. Я.) 
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15:50 – 16:00 

Сучасні аспекти ведення вагітних з хронічною артеріальною 

гіпертензією 

Дейніченко О.В. - PhD- аспірант кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ 

(керівник – д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології 

ЗДМУ Круть Ю. Я.) 

16:00 – 16:10 

Клініко-лабораторні та інструментальних методи в діагностиці 

дисгормональних дисплазій молочних залоз  

Коваленко А.Ю., Черненька А.С., Першина В.Д. - студенти ЗДМУ  

(керівники - к.м.н., доцент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ 

Сюсюка В.Г. та - к.м.н., асистент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ  

Сергієнко М. Ю.) 

16:10 – 16:20 

Випадок успішного перебігу вагітності та пологів у пацієнтки з 

гіпофізарним нанізмом 

Кириченко М.М. - лікар- інтерн кафедри акушерства та гінекології ЗДМУ 

(керівник – ас. Богомолова О.А.) 

16:20 – 16:30 

Психологічна адаптованість вагітних із загрозою передчасних пологів в 

умовах промислового центру  

Шевченко А. О. - асистент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ 

(керівник – д.мед.н., професор, завідувач  кафедри акушерства і гінекології 

ЗДМУ Круть Ю. Я.)  

16:30 – 16:40 

Оцінка ефективності  гормональної терапії загрозливого викидня на 

ранніх термінах вагітності  

Білугина Т.В. - студенка 6 курсу 20 гр. ЗДМУ 

(керівник - к.м.н , асистент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ  

Сергієнко М. Ю.) 
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16:40 – 16:50 

Вплив краснухи на вагітність 

Пустова К.В. - студентка 4 курсу 7 групи ЗДМУ 

(керівник - к.мед.н, асистент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ  

Олейник Н.С.) 

16:50 – 17:00 

Структура вроджених вад розвитку  в ОПЦ м. Запоріжжя у 2014-2016 рр.  

Кордик Ю.В., Амро А.Т., Сукач Д.С. - студенти медичного факультету, 

 2 курсу 22  групи ЗГМУ  

(керівник - к.мед.н., доцент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ  

Амро І.Г.) 

17:00 – 17:10 

Роль імуногістохімії в діагностиці і терапії раку молочної залози 

Калініна А.К. - студентка 5 курсу  32 групи ЗДМУ 

(керівник - к.мед.н , асистент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ   

Онопченко С.П.) 

17:10 – 17:20 

Діагностика та лікування полипів ендометрія у жінок репродуктивного 

віку 

Міхальчук Ю.М. - студентка 5 курсу --1 групи ЗДМУ 

(керівник - к.мед.н , доцент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ  

Амро І.Г.) 

17:20 – 17:30 

Комплексний підхід до діагностики трихомоніазу в акушерсько-

гінекологічної практиці 

Ісак О.С.  – магістр кафедри технології медичної діагностики і лікування 

ЗДМУ 

(керівник  - к.мед.н , доцент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ Амро І.Г.) 
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17:30 – 17:40 

Емболізація маткових артерій при міомі матки 

Люта Ю.С. - студентка 6 курсу -7 групи ЗДМУ 

(керівник - к.мед.н., доцент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ 

Павлюченко М.І.)  

17:40 – 17:50 

Цікаві факти про акушерство, близнюків, багатоплідну вагітність 

Богуславський Д.Р. - студент  4 курсу 22 гр. ЗДМУ 

(керівник - к.мед.н., асистент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ  

Сергієнко М. Ю.) 

 

 

Обговорення доповідей 

Закриття конференції 
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СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ: 

1. Пубертатні маткові кровотечі  

Тучкіна І.О.
 - 

д.мед.н., професор кафедри акушерства, гінекології і 

дитячої гінекології Харьківського національного медичного 

університету Сергієнко М.Ю.
 
- к.мед.н., асистент кафедри акушерства 

і гінекології ЗДМУ 

2. Problem of genital herpes in pregnancy  

Volikova O.A., Petulko A.P., Petrashenko I.I., Panikova T.N., Garagulya 

A.A., Simonova N.V.  

SE «Dnipropetrovsk medical academy of Health Ministry of  

Ukraine» Department of Infectious Diseases 

3. Оцінка впливу задоволеності/незадоволеності шлюбом на рівень 

тривожності жінок під час вагітності  

Сюсюка В.Г. - к.мед.н., доцент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ 

4. Пренатальна діагностика в щоденній роботі лікаря акушера-

гінеколога  

Амро І.Г. - к.мед.н.,  доцент кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ, 

Кузовова В.Є. - завідувачка відділенням патології вагітності  

пологового будинку №1 м. Запоріжжя 

5. Problem of genital herpes in pregnancy  

Волікова О. О. - асистент кафедри інфекційних хвороб ДЗ «ДМАМОЗУ» 

6. Особливості перебігу ВПЧ асоційованого – хронічного цервіциту на 

фоні вірусних гепатитів  

Сімонова Н.В. - к.мед.н., асистент кафедри акушерства та гінекології 

ДЗ«ДМАМОЗУ»  

7. Визначення показників протромбінового теста у дітей перших  

6 місяців життя,які знаходяться на грудному вигодовуванні   

Соляник О.В. - асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб ЗДМУ 
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8. Анамнестичні предиктори розвитку бронхіальної астми у дітей  

Федосєєва О.С., Шумна Т.Є., Колесник О.Я.  

кафедра факультетської педіатрії ЗДМУ 

9. Функціональні кісти яєчників у дівчат-підлітків 

Тучкіна І.О.
 - 

д.мед.н., професор кафедри акушерства, гінекології і 

дитячої гінекології Харьківського національного медичного 

університету 

Сергієнко М.Ю.
 
- к.мед.н., асистент кафедри акушерства і гінекології 

ЗДМУ 

10. Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності у жінок з 

надлишковою масою тіла та ожирінням: клініко-анамнестичні, 

діагностичні лікувальні та прогностичні аспекти 

Бідзіля П. П. – к.мед.н., доцент кафедри внутрішніх хвороб 1 ЗДМУ 

11. Особливості гістероскопічного лікування лейоміоми матки з 

геморагічним синдромом 

Закордонець Р.М. - аспірант кафедри акушерства та гінекології ПВНЗ 

«Київський медичний університет»  

(керівник - д.мед.н, професор кафедри акушерства і гінекології ПВНЗ 

«Київський медичний університет» Cенчук А.Я.) 

12. Магнієва профілактика прееклампсії 

Чермак В.І. – аспірант кафедри акушерства та гінекології ПВНЗ 

«Київський медичний університет»  

(керівник - д.мед.н, професор кафедри акушерства і гінекології ПВНЗ 

«Київський медичний університет» Cенчук А.Я.) 

13. The measurement of  leukograms in diagnostic of acute appendicitis 

during pregnancy 

Панікова Т.М., Петулько А.П. - ДЗ«ДМАМОЗУ»  

14. Laparoscopic diagnosis and treatment in acute surgical abdominal 

pathology during pregnancy 

Петулько А.П., Панікова Т.М. - ДЗ«ДМАМОЗУ» 
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15. Молочна залоза в дитячий гінекології 

Тучкіна І.О.
 - 

д.мед.н., професор кафедри акушерства, гінекології і 

дитячої гінекології Харьківського національного медичного 

університету 

Сергієнко М.Ю.
 
- к.мед.н., асистент кафедри акушерства і гінекології 

ЗДМУ 

16. Ретроспективний аналіз побутових умов проживання дітей з 

алергічним ринітом в період їх внутрішньоутробного розвитку 

Шумна Т.Є., Зінченко Т.П., Мельникова Н.В., Порубльова К.В. 

кафедра факультетської педіатрії ЗДМУ  

17. Мотиваційні аспекти і підготовленість партнерів до участі в 

сімейних пологах 

Сюсюка В.Г. - Запорізький державний медичний університет,  

Комарова О.В., Пейчева О.В., Аверченко Є.Г. - КУ «Пологовий будинок 

№9» м. Запоріжжя. 

18. Особливості вагітностей і пологів у жінок із передчасним розривом 

плодових оболонок у терміні після 34 тижнів вагітності 

Онопченко С.П. - к.мед.н , асистент кафедри акушерства і гінекології 

ЗДМУ  

19. Сучасні аспекти андрології та лікування чоловічого непліддя. 

Нікіфоров О.А. - к.мед.н., доцент кафедри акушерства, гінекології та 

репродуктивної медицини ФПО ЗДМУ 

Ломейко О.О. - асистент кафедри акушерства, гінекології та 

репродуктивної медицини ФПО ЗДМУ 

20. Зміни симпатовагального балансу матері та плода у жінок з 

прееклампсією 

Лахно І.В. - к.мед.н., доцент кафедри перинатології, акушерства і 

гінекології, ХМАПО 

 

 


