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 A non-interventional study with dienogest 2 mg to assess the 
quality of life in patients with endometriosis (DIVA study). 

Татарчук Т.Ф.   2nd Congress of the Society of Endometriosis and 
Uterine Disorders. 2016 

 Тhe  terapeutic possibilities of continous mode of oral 
contraceptives for Ukrainian military women in ATO zone.   

Татарчук Т.Ф.   Giorn in Obs. and Ginecology (Италия). 2016 

 DSD treatment – our experience.  
 

Татарчук Т.Ф.   “18th World Pediatric and Adolescent Gynecology 
Congress- WCPAG 2016”, Florence from 25-28 June 
2016. 

 Rare case of congenital pelvic arteriovenous malformation – case 
management. More questions than answers…”  

Татарчук Т.Ф.   “18th World Pediatric and Adolescent Gynecology 
Congress- WCPAG 2016”, Florence from 25-28 June 
2016. 

 Оvarian cysts in infants: indications for surgery.  Татарчук Т.Ф.   “18th World Pediatric and Adolescent Gynecology 
Congress- WCPAG 2016”, Florence from 25-28 June 
2016. 

 Immunohistochemical features of the endometrium in women with 
combined forms of endometriosis.  

Татарчук Т.Ф.   SEUD Congress 2016. 

 Proinflammatory cytokines and polycystic ovary syndrome.  Татарчук Т.Ф.   SEUD Congress 2016. 
 Morphological features of ovaries of rats with experimental 

hypovitaminosis.  
Татарчук Т.Ф.  
та інш. 

25th Annual Congress of the European Society for 
Gynaecological Endoscopy (ESGE), 2nd-5th October 
2016, Square – Brussels – Belgium 

 Hysteroscopic and morphofunctional features of endometrium after 
uterine fibroids treatments (hysteroscopy, laparotomy 
myomectomy or uterine artery embolization) among patients in 
reproductive age  

Татарчук Т.Ф.  
та інш.  

25th Annual Congress of the European Society for 
Gynaecological Endoscopy (ESGE), 2nd-5th October 
2016, Square – Brussels – Belgium 

 Медико-соціальне обгрунтування оптимізації моделі 
організації допоміжних репродуктивних технологій 
дискордантним парам   

Чепурнова 
Н.В. 
Жилка Н.Я. 

Матер. 70-ї підсумкової науково-практичної 
конференції професорсько-викладацького складу 
факультету післядипломної освіти та 



Слабкий Г.О. доуніверситетської підготовки ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет». 
Ужгород. 2016. С. 69-70. 

 Права сімейних лікарів на рецептурне забезпечення пацієнтів 
ліками, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини 
та прекурсори 

Жилка Н.Я. 
Кудря Н.Я. 

Матер. IV Всеукр. наук-пр. конф. “Теоретико-
правові засади формування сучасного медичного 
права в Україні”. Т.1. 27 листопада 2015 р. Полтава 

 Моніторингове клініко-епідеміологічне дослідження – 
важлива складова в оцінці стану здоров’я дитячої популяції 
України 

Шкіряк-
Нижник З.А. 

Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: 
збірник праць ІХ міжнародної міждисциплінарної 
наук.-практ. конф./ За ред. проф. Т.М. Ганича. – 
Ужгород : 2016. – 388 с. 
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 Економіка і право охорони 

здоров’я. 
Реалізація державної політики щодо здоров’я дітей у 
співпраці з міжнародними проектами (Аналітичний 
огляд наукової літератури)  

Жилка Н.Я.  
Слабкий Г.О. 

№ 1 (1), 2016  
С. 22-26. 

 Економіка і право охорони 
здоров‘я. 

Кращі міжнародні практики управління охороною 
здоров’я для розвитку сімейної медицини в Україні 
 

Жилка Н._Я. 
Кудря А.В. 

№ 1 (3), 2016  
С. 49-53 

 Сімейна медицина  
 

Перспективи у профілактиці передачі ВІЛ від матері 
до дитини: роль  лікаря загальної практики-сімейного 
лікаря. 

Жилка Н.Я.  
та інш.  
 

№5 (61), 2016  
С. 15-19. 

 Вісник Вінницького 
національного медичного 
університету. Науковий журнал 

Особливості тазової гемодинаміки у жінок 
репродуктивного віку з доброякісними утвореннями 
органів малого таза 

Дубчак А.Є. №1, ч.1(т.20) 
2016 
С. 88-91 

 Здоров'я суспільства 
(THE HEALTH OF SOCIETY) 
КВ № 21365-11165ПР 
від 09.06.15 

Labours With Partners and Sexual Health of Women Olga Gorbunova O. 
Vdovichenko S. 
Shekera I. 

2016; 
Том 5, № 1-2; 
P. 57-62 (6) 



 Здоровье женщины.  Сучасні підходи до преіндукції та індукції пологів, 
засновані на доказах  
 

Вдовиченко Ю.П.  
Жилка Н.Я.  
 

2016 
№3 (109) 
С. 24-29 

 Здоровье женщины Інноваційні підходи до лікування лейоміоми матки   Жилка Н.Я. 2016 
№4 (110) 
С. 24-29 

 Здоровье женщины  Сучасні аспекти використання міфепристону 
в передіндукції та індукції пологів 
 

Жилка Н.Я.  
та інш. 

2015 
№9 (105) 
С. 65-71 

 Репродуктивна гінекологія Гиперандрогенные состояния в акушерско-
гинекологической практике. Украинский 
междисциплинарный консенсус  

Жилка Н.Я.  
та інш. 

2016 
№ 7(21) 
C. 1-8 

 Україна. Здоров'я нації Стан інформованості ВІЛ-інфікованих жінок про 
методи та засоби планування сім’ї. 

Жилка Н.Я.  
Орлова О.О. 

2015 
№ 4 (36) 
C. 98-102. 

 Східноєвропейський журнал 
громадського здоров'я 
 

Актуальна поширеність неінфекційної патології 
вагітних та дітей за даними моніторингового 
дослідження 

Антипкін Ю. Г. 
Шкіряк-Нижник З.А. 
та інш. 

2015 
N 2 
C. 97-98  

 Актуальні питання педіатрії, 
акушерства та гінекології  

Типи відносин батьків до підлітків  15-18 років в 
промисловому місті  (за результатами проекту «Сім’я 
та діти України») 

Шкіряк-Нижник З.А. 
та інш. 

2015 
№1 
С. 87-89 

 Бібліотека сімейного лікаря та 
сімейної медсестри 

Сім’я як фактор формування психологічних 
особливостей дитини (за результатами проекту 
«Сім’я та діти України») 
 

Шкіряк-Нижник З.А. 
Синчук Л.М.  
Романенко Т.А. 
Непочатова-
Курашкевич Е.І. 
та інш. 

2015 
№ 3(54) 
С. 17-20 

 Репродуктивная эндокринология Main social aspects of affects the formation of 
adequate knowledge about reproductive health in 
adolescence girls 

Шкіряк-Нижник З.А. 
Сіліна Н.К. 
Непочатова-
Курашкевич Е.І. 
Сінчук Л.М. 
та інш. 

2015 
№ 6 (26) 
С. 28-32  



 Сучасні аспекти збереження 
здоров’я людини: збірник праць 
ІХ міжнародної 
міждисциплінарної наук.-практ. 
конф./ За ред. проф. Т.М. 
Ганича. – Ужгород :  

Моніторингове клініко-епідеміологічне дослідження 
– важлива складова в оцінці стану здоров’я дитячої 
популяції України 
 

Шкіряк-Нижник З.А. 2016 
388 с. 

 Здоровье женщины  Лікування змін мікробіоценозу урогенітальних 
органів у жінок з порушеннями вегетативного 
гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я  

Подольський В.В. 
та інш. 

2015 
№10 (106) 
С.125-128 

 Здоровье женщины  Зміни вегетативної функції у жінок з вродженими 
вадами розвитку центральної нервової системи плода 

Подольський В.В. 
та інш.  

2016 
№2 (108) С.121-124 

 Здоровье женщины.  Лечение стресс-индуцированной недостаточности 
лютеиновой фазы 

Татарчук Т.Ф.  
та ін. 

2016. 
№3  С. 18-23. 

 Репродуктивная 
эндокринология.  

Национальный консенсус по ведению пациентов с 
гиперпролактинемией 

Татарчук Т.Ф.  
та інш. 

2016 
№. 30  С. 8-18. 

 Репродуктивная 
эндокринология.  

Национальный консенсус  по ведению пациенток с 
гиперандрогенией 

Татарчук Т.Ф.  
та інш. 

2016 
№. 30 С. 19-31. 

 Репродуктивная 
эндокринология.  

Особливості лікування клімактеричного синдрому у 
жінок з ендометріозом 

Татарчук Т.Ф.  
та інш. 

2016 
№. 3(29) С. 60-66. 

 Репродуктивная 
эндокринология.  
 

Органосохраняющее лечение симптомной 
лейомиомы матки у пациентки репродуктивного 
возраста 

Татарчук Т.Ф.  
та інш. 

2016 
№. 2(28) 
С. 94-100. 

 Репродуктивная 
эндокринология.  

Генитоуринарный менопаузальный синдром- 
проблема  женщин элегантного возраста и не только 

Татарчук Т.Ф.  
та інш. 

2016 
 №. 28  С. 68-74. 

 Репродуктивная 
эндокринология.  

Неспецифический вульвовагинит смешанной 
этиологии: местное лечение- терапия выбора 

Татарчук Т.Ф.  
та інш. 

2016 
№ 27 С. 94-100. 

 Репродуктивная 
эндокринология.   
 

Использование антиоксидантных комплексов 
витаминов и минералов в качестве прегравидарной 
подготовки супружеской пары 

Татарчук Т.Ф.  
та інш. 

2016 
 №. 27. – С. 62-66. 

 Репродуктивная 
эндокринология.  

Національний консенсус щодо ведення пацієнток в 
клімактерії 

Татарчук Т.Ф.  
та інш. 

2016 
 №. 27   С. 8-25. 

 Репродуктивная Минеральный обмен при беременности и его Татарчук Т.Ф.  2016 



эндокринология.  адекватная коррекция та інш. № 27 С. 36-40. 
 Репродуктивная 

эндокринология.   
Возможности фитотерапии в коррекции 
функциональных стресс-индуцированных нарушений 
менструального цикла 

Татарчук Т.Ф.  
та інш. 

2016. 
№ 26.  С. 17-26. 

 Збірник наукових праць.  
 

Особливості менструального циклу після 
застосування різних видів органозберігаючого 
хірургічного лікування лейоміоми матки 

Татарчук Т.Ф.  
та інш. 

2016. 
С. 245 

 Здоровье женщины,  
 

Ендовідеохірургічна діагностика та лікування 
ендометріозу у жінок з безплідністю на тлі 
хронічного тазового болю 

Дубчак А.Є. 2015 
№ 9 (105) С. 107-111 

 Intermadical journal Медико-соціальне обґрунтування моделі служби 
планування сім’ї ВІЛ-інфікованих жінок  

Жилка Н.Я.  
та інш. 

2015 
Vol. IV (6)   Р. 15–20. 

 Репродуктивное здоровье. 
Восточная европа. (Белоруссия).  
 

Особенности ультразвуковой картины полипов и 
микрополипов эндометрия у женщин 
репродуктивного возраста. 

Татарчук Т.Ф.  
та інш. 

2016 

 Gynecological Endocrinology.  
 

The therapeutic possibilities of continuous mode of 
COCs for military women in terms of continued Russian-
Ukrainian conflict 

Татарчук Т.Ф.  
та інш. 

2016. 
Т. 32.  C. 173-174. 

 Gynecological Endocrinology.  

 

Dydrogesterone treatment for menstrual-cycle 
regularization in routine clinical practice: a multicenter 
observational study 

Татарчук Т.Ф.  
та інш. 

2016 

С. 246-249. 

 Научно-практический журнал 
«Акушерство и гинекология».  
 

Терапия дидрогестероном нарушений 
менструального цикла у женщин репродуктивного 
возраста: результаты многоцентрового 
наблюдательного исследования. 

Татарчук Т.Ф.  
та інш. 

2016.  
№10. 
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 Організація допоміжних репродуктивних технологій 
дискордантним парам  
 

Жилка Н.Я. 
Слабкий Г.О. 
Чепурнова Н.В. 

К.: – 2015. – 146 с. 

 Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Адаптована 
клінічна настанова, заснована на доказах.  

Жилка Н.Я.  
та інш. 

К.: 2016. – 108 с. 

 Тактика ведення пацієнтів з ендометріозом. Адаптована 
клінічна настанова заснована на доказах  

Жилка Н.Я.  
та інш. 

К.: 2016. – 118 с. 

 Аномальні маткові кровотечі. . Адаптована клінічна настанова 
заснована на доказах.  

Жилка Н.Я.  
та інш. 

К.: 2016. – 228 с. 

 Сучасні підходи до преіндукції та індукції пологів. Адаптована 
клінічна настанова заснована на доказах.  

Жилка Н.Я.  
та інш. 

К.: 2016. – 59 с. 

 Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-
епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони 
здоров’я України (2015 рік)   

за ред. Шафранського 
В. В. 
Жилка Н.Я. 

МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». 
– Київ, 2016. – 452 с. 

 Патология плаценты (современные аспекты)  
 

под ред. 
Антипкина Ю.Г. 
Подольський Вл.В. 
Подольський В.В. 
Дубчак А.Є.  

Монография - К. 2016. - 127 с. 

 Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією-СНІДом сімейним лікарем Жилка Н.Я., 
Бацюра Г.В. 
Гетьман Л.І.  та ін. 

Навчально-методичний посібник для 
викладачів. 
 К.– Агентство “Україна”. – 2015. - 520 с. 

 Актуальні питання акушерства у практиці сімейного лікаря Вороненко Ю.В. 
Вдовиченко О.П. 
Горбунова О.В. 
Жилка Н.Я. 
Шкіряк-Нижник З.А. 

Навч.посібник для лікарів-інтернів і 
лікарів – слухачів закладів (факультетів) 
післядипломної освіти 
К.: Видавець Заславський О.Ю., 2016 
(серія «Сімейна медицина»)  348 с. 



Непочатова-
Курашкевич Е.І. 
Синчук Л.М., 
Романенко Т.А.  
Марченко А.М. та інш. 

 Невиношування вагітності як мультифакторальні 
захворювання: шляхи діагностики, лікування та профілактики 

Скрипченко Н.Я. 
та інш. 

№73.15/160.16 

 Медичні та соціально-економічні основи удосконалення служби 
планування сім’ї для ВІЛ-інфікованих пацієнтів.  
 

Вдовиченко Ю.П.  
Грищенко О.В.  
Жилка Н.Я. та інш. 

Методичні рекомендації 
К. – 2014 – 38 с. 

 Діагностика передчасного розриву плодових оболонок Скрипченко Н.Я. 
та інш. 

Інформаційний лист №10, 2016 

 Алгоритм обстеження, діагностичних заходів та лікування 
жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного 
гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я у вигляді 
безпліддя  

Подольський Вл.В. 
Подольский В.В.  
Касаткіна Т.О. 

Інформаційний лист,- Київ, 2015. – с.4 

 Алгоритм обстеження, діагностичних заходів та лікування 
жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного 
гомеостазу, що перенесли артифіційний аборт  

Подольський Вл.В. 
Подольский В.В.  
Орлова О.О. 

Інформаційний лист,- Київ, 2015. – с.4 

 Алгоритм обстеження, діагностичних заходів та лікування 
жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного 
гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я у вигляді 
доброякісної пухлини матки (лейоміома матки)  

Подольський Вл.В. 
Подольский В.В. 
Тетерін В.В. 

Інформаційний лист,- Київ, 2015. – с.4 

 Алгоритм обстеження, діагностичних заходів та лікування 
порушень вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку з 
змінами репродуктивного здоров’я  

Подольський Вл.В. 
Подольский В.В. 
 Романів М.П. 

Інформаційний лист,- Київ, 2015. – с.4 

 Корекція патології гормонального забезпечення менструальної 
функції у жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу та 
змінами репродуктивного здоров’я 

Подольский В.В. 
Подольский Вл.В 

Інформаційний лист,- Київ, 2016. –4 с 

 Корекція змін мікробіоценозу урогенітальних органів у жінок з 
порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами 
репродуктивного здоров’я  

Подольский В.В. 
Подольский Вл.В. 

Інформаційний лист,- Київ, 2016. –4 с 

 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної Жилка Н.Я.  Наказ Міністерства охорони здоров’я 



(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги «Аномальні маткові кровотечі» 

Татарчук Т.Ф. 
 та інш. 

України 
13.04.2016 № 353 

 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної 
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги “Тактика ведення пацієнток з генітальним 
ендометріозом” 

Жилка Н.Я. 
Татарчук Т.Ф.  
 та інш. 

Наказ Міністерства охорони здоров’я 
України 
06.04.2016 № 319 

 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної 
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги “Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини” 

Жилка Н.Я.  
та інш. 

Наказ Міністерства охорони  
здоров’я України 
16.05.2016 № 449 

 
 



УЧАСТЬ 
співробітників кафедри акушерства, гінекології та перинатології  

у з’їздах, конференціях, симпозіумах 
у 2016 р. 

   
№ 
з/п 

 
 
 

Назва 

Дата проведення Країни учасники Кількість 
учасників 

Відповідальний 
виконавець від 

НМАПО 

Дата 
подання 
звіту до 

МОЗ 
України 

Отримані 
відзнаки 
(грамоти, 
дипломи, 
медалі) 

Включених до реєстру МОЗ, МОН України 
 Міжнародна науково-практична 

конференція «Планування сім’ї в 
аспекті демографічної ситуації в 
державі» 

9-10 червня 2016 Швеція, 
Швейцарія, 
Австрія, Італія, 
Бельгія, Ізраїль 

 Камінський В.В., 
Вдовиченко 
Ю.П. 
(оргкомітет – 
Дубчак А.Є.) 

  

 Науково-практична конференція з 
міжнародною участю «Актуальні 
питання сучасного акушерства» 
Доповідь: «Корекція ендокринних 
порушень у жінок з змінами 
репродуктивного здоров'я та 
порушеннями вегетативного 
гомеостазу». 

Тернопіль 
7-8.04.2016 р. 

Науково-
практична 
конференція з 
міжнародною 
участю 

 Подольський 
В.В. (доповідь) 

  

 Науково-практична конференція 
з міжнародною участю «Актуальні 
питання респіраторної та алергічної 
патології у дітей: національний 
консенсус» (без доповіді) 

Київ, 
13-14.04. 2016 р. 

Науково-
практична 
конференція з 
міжнародною 
участю 

 Подольський 
В.В. (доповідь) 

  

 Науково-практична конференція 
з міжнародною участю «Сучасні 
аспекти збереження та відновлення 

Вінниця, 
12-13.05.2016 р 

Науково-
практична 
конференція з 

 Подольський 
В.В. (доповідь) 

  



здоров’я жінки» 
Доклад: «Збереження здоров’я 
жінок фертильного віку з 
соматоформними захворювання 

міжнародною 
участю 

 Науково-практична конференція 
«Сучасні підходи до надання 
акушерсько-гінекологічної 
допомоги» 
Доклад: «Корекція змін 
репродуктивного здоров’я у жінок 
з соматоформними 
захворюваннями та порушенням 
вегетативного гомеостазу»  

Львів, 
22.04.2016 р. 

Науково-
практична 
конференція 
 

 Подольський 
В.В. (доповідь) 

  

 Міжнародна науково-практична 
конференція «Планування сім’ї в 
аспекті демографічної ситуації в 
державі» 
Доклад: «Гормональне 
забезпечення менструальної 
функції у жінок з змінами 
репродуктивного здоров'я та 
соматоформними захворюваннями, 
що супроводжуються порушенням 
вегетативного гомеостазу»  
Доклад: «Проблема медичних 
абортів: питання та відповіді 
(дискусія)» 

Київ, 
9-10.06.2016 р. 

Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 

 Подольський 
В.В. (доповідь) 

  

 Науково-практична конференція з 
міжнародною участю «Актуальні 
питання репродуктивної медицини 
в Україні» 
Доповідь: «Особливості стану 
репродуктивного здоров'я та 

Дніпропетровськ 
24-25.03.2016 р. 

Науково-
практична 
конференція з 
міжнародною 
участю 

 Подольський 
В.В. (доповідь) 

  



корекція його змін у жінок з 
порушенням  вегетативного 
гомеостазу»  

 Всеукраїнська міжвідомча науково-
практична конференція «Медичне 
забезпечення антитерористичної 
операції: науково-організаційні та 
медико-соціальні аспекти» (без 
доповіді) 

Київ, 
14-15.06.2016 р. 

Всеукраїнська 
міжвідомча 
науково-
практична 
конференція 

 Подольський 
В.В. (доповідь) 

  

 Програма «Здоров’я жінок 
України» Healthy women of Ukraine 
program(без доповіді) 

Київ, 
23.06.2016 р. 

  Подольський 
В.В. (доповідь) 

  

 XIV з’їзд акушерів-гінекологів 
України та науково-практична 
конференція з міжнародною 
участю «Проблемні питання 
акушерства, гінекології та 
репродуктології в сучасних 
умовах» 
Доклад: «Профілактика та 
лікування змін репродуктивного 
здоров’я у жінок з 
соматоформними захворюваннями 
та порушеннями вегетативного 
гомеостазу» 

Київ, 22-
23.09.2016 р. 
 

XIV з’їзд 
акушерів-
гінекологів 
України та 
науково-
практична 
конференція з 
міжнародною 
участю 

 Подольський 
В.В. (доповідь) 

  

 IX Міжнародна міждисциплінарна 
науково-практична конференція 
«Сучасні аспекти збереження 
здоров'я людини», приуроченої до 
30-річчя Чорнобильської 
катастрофи 

22-23 квітня 
2016 

Словаччина, 
Чехія, Латвія, 
Україна 

165 Шкіряк-Нижник 
З.А (доповідь)  

  

 XIV з’їзд акушерів-гінекологів 
України та Науково-практичної 

22-23-09.2016 Україна, 
Росія. 

700 Жилка Н.Я. 
(доповідь) 

  



конференції з міжнародною участю 
«Проблемні питання акушерства, 
гінекології та репродуктології в 
сучасних умовах» 

США, 
Німеччина 
Угорщина 

Не включених до реєстру МОЗ, МОН України 
 Круглий стіл Асоціації акушерів-

гінекологів «Дискусійні питання 
пре- та індукції пологів” 

12.02.2016 Україна, 
Росія 

30 Жилка Н.Я. 
 

  

 Тренінг з організації заходів 
профілактики передачі ВІЛ 
 від матері до дитини відповідно до 
міжнародних рекомендацій 
 та національних стандартів   
 

09-21.06.2016 Україна 
ЮНІСЕФ 

240 Жилка Н.Я.   

 Науково-практичні семінари 
Української фармацевтичної школи 

19.02.2016 
11.03.2016 
27.05.2016 
16.09.2016 
07.10.2016 
28.10.2016 

Україна 
Дніпропетровськ 
Київ 
Одеса 
Вінниця 
Львів 
Київ 

 
100 
150 
120 
80 
150 
150 

Горбунова О.В.   

 

 
 



ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ СПІВРОБІТНИКАМИ, АСПІРАНТАМИ ТА ПОШУКАЧАМИ  
КАФЕДРИ АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА ПЕРИНАТОЛОГІЇ у 2016 р. 

 
№ 
з/п 

ПІБ Посада ПІБ наукового 
керівника/ 

консультанта 

Тема 
дисертаційної 

роботи, терміни 
виконання 

Дата 
міжкаф
едральн

ого 
семінар

у 

Дата 
подання 

у 
спецрад
у, шифр 

ради 

Дата 
захисту 

Дата 
затвердж

ення 
МОН 

України, 
№ 

диплому 
 Орлова О.О. Асистент 

кафедри 
статистики 
НМАПО ім. П.Л. 
Шупика 

Жилка Н.Я. Медико-
соціальне 
обґрунтування 
моделі 
планування сім’ї 
ВІЛ-інфікованих 
жінок 

Грудень 
2015 

21.06.2016 Жовтень 
2016 

Квітень 
2017 

 


	Організація допоміжних репродуктивних технологій дискордантним парам 
	Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. 
	Тактика ведення пацієнтів з ендометріозом. Адаптована клінічна настанова заснована на доказах 

