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Кваліфікаційна карта науково-дослідної школи 

(заповнюється станом на дату атестації (Звіт про наукові досягнення 

школи) та /або подачі заявки про реєстрацію) 

1. Назва науково-дослідної школи – Науково-дослідна школа з акушерства 

та гінекології ім. І.Д.Ланового – керівник д.мед.н., проф., О.М. Макарчук.  

2. Загальні відомості про школу: 

2.1. Засновник - прізвище, ім'я, по батькові – д. мед. н., професор кафедри 

акушерства та гінекології Івано-Франківського національного медичного 

університету Іван-Дем’янович Лановий. 

2.2. Керівник - прізвище, ім'я, по батькові та місце роботи. Перелік 

докторів та кандидатів наук/докторів філософії, у яких був керівником 

роботи. Наявність державних і міжнародних премій, почесних звань, 

медалей і відзнак (підтвердження). Список праць, знання іноземних мов, 

досвід експертної діяльності (наукове опонування, редагування, робота в 

експертних групах, спеціалізованих вчених радах), індекс Гірша. 

 

Керівник Макарчук Оксана Михайлівна – завідувач кафедри акушерства та 

гінекології ПО Івано-Франківського національного медичного університету, 

доктор медичних наук (диплом серії ДД 004442 від 08.06.2005 р.), професор 

(атестат професора - 12 ПР № 004608 від 22.02.2007). 

 

Перелік докторів та кандидатів наук/докторів філософії, у яких був 

керівником роботи. 

Керівник кандидатської дисертації Яцишин Н.Г. зі спеціальності  14.01.01 

– акушерство і гінекологія при Івано-Франківському національному медичному 

університеті, тема кандидатської дисертації «Диференційований підхід до 

профілактики та лікування недоношування вагітності у жінок з безпліддям 

ендокринного генезу», диплом кандидата медичних наук ДК № 039371, від 

26.06.2007р.; 

Керівник кандидатської дисертації Панькова О.М. зі спеціальності  

14.01.01 – акушерство і гінекологія при Івано-Франківському національному 

медичному університеті, тема кандидатської дисертації «Перебіг 

клімактеричного синдрому та корекція порушень у жінок з патологією 
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гепатобіліарної системи», диплом кандидата медичних наук ДК № 062682, від 

22.12.2010р.; 

Керівник клінічної аспірантури та кандидатської дисертації аспіранта 

Мохамад Басель Аль Канакрі зі спеціальності  14.01.01 – акушерство і 

гінекологія при Івано-Франківському національному медичному університеті, 

тема кандидатської дисертації « Оптимізація преконцепційної підготовки та 

профілактики акушерських ускладнень у жінок зі звиклим невиношуванням»; 

затверджено ДАК від 26.01.2012; лікар загальної практики сімейної медицини, 

королівство Данія; 

Керівник кандидатської дисертації асистента Юнгера В.І. зі спеціальності  

14.01.01 – акушерство і гінекологія при Івано-Франківському національному 

медичному університеті, тема кандидатської дисертації «Оптимізація програми 

діагностики, лікування та профілактики фонових процесів шийки матки у 

молодих жінок», диплом кандидата медичних наук ДК № 065734, від 

31.05.2011р.; 

Керівник кандидатської дисертації доцента Бойчук О.Г. зі спеціальності  

14.01.01 – акушерство і гінекологія при Івано-Франківському національному 

медичному університеті, тема кандидатської дисертації «Вагітність після 

допоміжних продуктивних технологій і захворювання гепатобіліарної системи», 

диплом кандидата медичних наук ДК № 065733, від 31.05.2011р.; 

Керівник кандидатської дисертації асистента Римарчук М.І. зі 

спеціальності  14.01.01 – акушерство і гінекологія при Івано-Франківському 

національному медичному університеті, тема кандидатської дисертації 

«Діагностика та профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у 

жінок з ретрохоріальними та ретроплацентарними гематомами», диплом 

кандидата медичних наук ДК № 037011, від 01.06.2016р.; 

Керівник кандидатської дисертації асистента Куси О.М. зі спеціальності  

14.01.01 – акушерство і гінекологія при Івано-Франківському національному 

медичному університеті, тема кандидатської дисертації «Профілактика та 

лікування акушерських та перинатальних ускладнень у жінок групи високого 

інфекційного», диплом кандидата медичних наук ДК № 037008, від 01.07.2016р.; 
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Керівник клінічної аспірантури та кандидатської дисертації асистента 

Абдулрахман Абдулбасет Мослем зі спеціальності  14.01.01 – акушерство і 

гінекологія при Івано-Франківському національному медичному університеті, 

тема кандидатської дисертації «Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування 

гіперпластичних процесів матки у жінок з ожирінням», диплом кандидата 

медичних наук ДК № 042635, від 11.10.2017р.; 

Керівник клінічної аспірантури та кандидатської дисертації асистента 

Гаврилюк Г.М. зі спеціальності  14.01.01 – акушерство і гінекологія при Івано-

Франківському національному медичному університеті, тема кандидатської 

дисертації «Оптимізація програми реабілітаційної терапії у пацієнток після 

операцій на матці», диплом кандидата медичних наук ДК № 044000, від 

11.10.2017р.; 

Керівник клінічної аспірантури та кандидатської дисертації Коцабин Н.В. 

зі спеціальності  14.01.01 – акушерство і гінекологія при Івано-Франківському 

національному медичному університеті, тема кандидатської дисертації 

«Диференційований підхід до покращення імплантаційного потенціалу 

ендометрію у жінок із невдалими спробами запліднення in vitro в анамнезі», 

диплом кандидата медичних наук ДК № 044001, від 11.10.2017р.; 

Керівник кандидатської дисертації асистента Дзьомбака В.Б. зі 

спеціальності  14.01.01 – акушерство і гінекологія при Івано-Франківському 

національному медичному університеті, тема кандидатської дисертації 

«Прогнозування акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з порушенням 

менструальної функції в пубертатному періоді», диплом кандидата медичних 

наук ДК № 047024, від 16.05.2018р..; 

Керівник кандидатської дисертації асистента Матвійківа Н.І. зі 

спеціальності  14.01.01 – акушерство і гінекологія при Івано-Франківському 

національному медичному університеті, тема кандидатської дисертації 

«Оптимізація програми діагностики та лікування фонових захворювань шийки 

матки у жінок з пухлинними утворами яєчників», диплом кандидата медичних 

наук ДК № 047029, від 16.05.2018р.; 
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Заплановані науково дослідні праці зі спеціальності  14.01.01 – 

акушерство і гінекологія при Івано-Франківському національному 

медичному університеті: 

Околох Онієка Гібсон зарахований в клінічну аспірантуру за спеціальністю 

«акушерство та гінекологія». Науковий керівник кандидатської дисертації – 

професор Макарчук О.М. Термін виконання – 2017-2021 рр. 

Оріщак І.К. зарахована в клінічну аспірантуру за спеціальністю 

«акушерство та гінекологія». Науковий керівник кандидатської дисертації – 

професор Макарчук О.М. Термін виконання – 2018-2022 рр. 

Дубецький Б.І.  зарахований в клінічну аспірантуру за спеціальністю 

«акушерство та гінекологія». Науковий керівник кандидатської дисертації – 

професор Макарчук О.М. Термін виконання – 2019-2023 рр. 

 

Наявність державних і міжнародних премій, почесних звань, медалей 

і відзнак (підтвердження). 

За вагомий особистий внесок в успішне впровадження Україно-

Швейцарської програми «Здоров’я матері і дитини» в Івано-Франківській 

області в 2015 році нагороджена подякою від керівника програми Швейцарський 

інститут охорони здоров’я та тропічної медицини, м. Базель.  

За високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, відданість 

справі, активну громадянську позицію та з нагоди професійного свята – Дня 

медичного працівника, нагороджена грамотою Департаменту охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

Загальна кількість публікацій – 58 за 5 років. 

Індекс Гірша 

Прізвище, ім.’я, по 

батькові наукового, 

науково-педагогічного 

працівника 

Індекс Гірша 

Google 

Scholar 

Індекс Гірша 

Scopus 

Індекс Гірша 

Web of Science 

Макарчук О.М.  4 4 

 

 



 5 

Наявність за останні п’ять років основних наукових публікацій: 

1. Дрогомирецький Л.В., Макарчук О.М. Деякі патогенетичні аспекти 

варикозної хвороби вен малого тазу при вагітності. // Здоровье женщины. - 2015. 

- № 5. - С. 97-98. 

2. Абдулрахман Абдулбасет Мослем, Дрінь Т.М., Макарчук О.М., 

Кантимир С. Характеристика даних інструментальних методів дослідження та 

особливості функціональної здатності гепатоцитів у жінок з фіброміомою матки 

на тлі ожиріння. Здоровье женщины. - 2015. - № 6. - С. 133-135. 

3. Римарчук О.М., Макарчук О.М. Оцінка рівня окремих факторів 

ендотеліальної дисфункції, їх інформаційна цінність як маркерів прогнозування 

розвитку плацентарної недостатності у жінок з локальним непрогресуючим 

відшаруванням нормально розміщеної плаценти // «Здоров’я жінки».-2015.-№4 

(100).-С.112-114. 

4. Коцабин Н.В., Макарчук О.М. Особливості гормональних 

взаємовідносин у жінок різних вікових груп з невдалими спробами ДРТ в 

анамнезі. // Здоровье женщины. - 2015. - № 5. - С. 150-153. 

5. N.V. Kotsabyn, O.M. Makarchuk. Increasing of endomentrial potential in 

women with failed in vitro fertilization attempts // Научно-практический журнал 

"Репродуктивная медицина" Издательство МедМедиа Казахстан Группа 

компаний МедЭкспо № 1-2 (22-23), 2015 год, стр.10-13. 

6. Kotsabyn N.V., Makarchuk OM Increasing of endomentrial potential in 

women with failed in vitro fertilization attempts Научно-практический журнал 

"Репродуктивная медицина" Издательство МедМедиа Казахстан№ 1-2 (22-23), 

2015 год, стр.10-13. 

7. Роль полиморфных вариантов генов GSTT1 , GSTM1 и GSTP1 в 

развитии плацентарной дисфункции и прогнозировании гестационных 

осложнений у женщин с локальным непрогрессирующим отслоением плаценты 

/ М. И. Римарчук, О. М. Макарчук // Репродуктивное. здоровье. Восточная 

Европа. – 2015. – С. 42-49. 

8. Роль белков острой фазы и коррекция иммунологических нарушений 

у беременных с риском поражения парвовирусом В-19 / О. М. Куса, О. М. 
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Макарчук // Репродуктивное здоровье женщины. Восточная Европа. – 2015. – № 

5. – С.89 – 94. 

9. Skręt-Magierło J, Barnaś E, S Januszek, Zmysło T, Skręt A, Kraśnianin 

E, Henryk N, Makarchuk O, Basiuga I, Kwartsyany O. Opinions and attitudes of 

parturients, midwives, and obstetricians about Caesarean section in the provinces of 

Podkarpackie, Poland, and Ivano-Frankivsk, Ukraine. Ann Agric Environ Med. 2016; 

23(1): 157–162. doi: 10.5604/12321966.1196873 

10. Mariana Rymarchuk, Oksana Makarchuk. Undifferentiated connective 

tissue dysplasia as a risk factor for placental dysfunction // The Pharma Innovation 

Journal 2015; 4(4): p. 66-68. 

11. Куса О. М., Макарчук О. М. Парвовірусна інфекція та її роль в генезі 

перинатальних втрат / О. М. Куса, О. М. Макарчук // Актуальні питання 

репродуктивного здоров’я молоді. Ендокринологічні аспекти: тези доповідей 

науково-практичної конференції з міжнародною участю,(Київ, Україна, 14 

травня 2015р). –  м. Київ, 2015. – С.16. 

12. Н.В. Коцабин, Л.Б. Николин, О.М. Макарчук. Особливості 

гормональних взаємовідносин у жінок різних вікових груп з невдалими 

спробами допоміжних репродуктивних технологій в анамнезі / Н. В. Коцабин, О. 

М. Макарчук // Здоровье женщины. — 2015. — № 5. — С.150-153.  

13. Макарчук О.М., Римарчук М.І. Локальне непрогресуюче 

відшарування хоріона та плаценти у жінок з маркерами недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини // Актуальні питання педіатрії, акушерства та 

гінекології № 2(16) 2015р. ТДМУ «Укрмедкнига».-Тернопіль.:2015.-С. 154-157. 

14. Римарчук О.М., Макарчук О.М. Оцінка рівня окремих факторів 

ендотеліальної дисфункції, їх інформаційна цінність як маркерів прогнозування 

розвитку плацентарної недостатності у жінок з локальним непрогресуючим 

відшаруванням нормально розміщеної плаценти // «Здоров’я жінки».-2015.-№4 

(100).-С.112-114. 

15. Римарчук М.И., Макарчук О.М., Горовенко Н.Г. Аналіз асоціації 

плацентарної дисфункції з поліморфізмом генів GSTT1, GSTM1, GSTP1 та 
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затримкою внутрішньоутробного розвитку у плодів //«Здоров’я жінки».-2015.-

№6. 

16. Дрогомирецький, Л. В. Макарчук О.М. Деякі патогенетичні аспекти 

варикозної хвороби вен малого таза при вагітності // Здоровье женщины. - 2015. 

- № 5. - С.97-98. 

17. Макарчук О. М., Римарчук М. І., Вакалюк Л. М., Дрогомирецький Л. 

В., Чередарчук А. Р. Оцінка показників специфічних білків вагітності та 

динаміка їх рівня в сироватці крові у вагітних із локальним непрогресуючим 

відшаруванням хоріона та плаценти // Актуальні питання педіатрії, акушерства 

та гінекології - 2016. - № 1. - С. 80-81. 

18. О.М. Макарчук БАДи і вагітність // Лікар.-№2.-2015.-С. 14-16. 

19. О.М. Макарчук, Н.І. Матвійків. Клінічний досвід застосування 

різноманітних підходів в комплексній та превентивній терапії функціональних 

кист яєчників // Здоровье женщины. - 2017. - № 4. - С. 31-34.  

20. Органо-зберігаючий підхід у терапії лейоміоми матки / Макарчук 

О.М., Кантимир С.О., Римарчук М.І., Вакалюк Л.М. / Галицький лікарський 

вісник: наук.-практ. журнал №1 (Т.23). – Івано-Франківськ, 2016. – С.126 – 129. 

21. Оцінка функціонального стану печінки та показники гемограми в 

жінок із гіперпроліферативними процесами матки / С.О. Кантимир., О.М. 

Макарчук., Абдулрахман Абдулбасет Мослем / Акушерство гінекологія 

генетика: наук.-практ.журнал №1 (3). – Київ, 2016. – С. 77-79. 

22. Окремі показники функціонального стану гепатоцитів та 

ферокінетики у жінок репродуктивного віку із доброякісною патологією тіла 

матки / Макарчук О.М., Кантимир С.О., Римарчук О.М. / Здоровье женщины: 

наук.-практ. журнал №4 (110). – Київ, 2016. – С. 143-146. 

23. Макарчук О. М. Психосоматические и психоэмоциональные 

исследования в алгоритме диагностики оценки качества жизни женщин с 

сочетанной патологией гиперпластических процессов матки и молочных желез 

/О. М. Макарчук,  Абдулрахман Абдулбасет Мослем // Репродуктивное здоровье. 

Восточая Европа. – 2016. – Т. 6, № 4. – С. 485-492.  
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24. Макарчук Оксана.  Досвід використання фітопрепаратів в 

комплексному лікуванні гіперпластичних процесів матки /Оксана Макарчук, 

Абдулрахман Абдулбасет Мослем //Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 

(East European Scientific Journal). – 2016. - № 7 (11), V. 1. – Р. 101-103.  

25. Макарчук О. М. Оценка гормонального баланса и овариального 

резерва у женщин репродуктивного возраста после оперативного оздоровления 

по поводу миомы матки / О. М. Макарчук, Г. М. Гаврилюк, Н. В. Косыло, С. О. 

Кантымир //Репродуктивное здоровье. Восточая Европа. – 2016. – Т.6, № 5. – 

С.670-675.  

26. Коцабин Н.В. Фактори анамнезу, які формують репродуктивне 

здоров’я жінок із неодноразовими невдалими спробами запліднення  in vitro / 

Н.В. Коцабин, О.М. Макарчук// Здоровье женшины.-2016.-№8(114).-С.140-143. 

27. Коцабин Н.В. Особливості експресії ядерних стероїдних рецепторів 

у ендометрії у жінок з невдалими спробами запліднення in vitro в анамнезі/ Н.В. 

Коцабин, О.М. Макарчук // Здоровье женшины.-2016.-№9(115).-С.155-158 

28. Алельний поліморфізм генів GSTS у матерів із плацентарною 

дисфункцією та їх новонароджених: акушерські та перинатальні наслідки. М.І. 

Римарчук, О.М. Макарчук, О.Г. Бойчук. – с. - 91-93. Вісник наукових досліджень. 

2017. №1  

29. Макарчук О. М. Особливості анамнезу, що формують здоров’я жінок 

репродуктивного віку із гіперпластичними процесами міометрію / О. М. 

Макарчук, Г. М. Гаврилюк, Абдулрахман Абдулбасет Мослем // Збірник 

наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів  - 2016. - № 2 (38). - С. 266–269.  

30. Абдулрахман Абдулбасет Мослем. Органозберігаючий підхід у 

терапії лейоміоми матки /Абдулрахман Абдулбасет Мослем., О. М. Макарчук, С. 

О. Кантимир., М. І. Римарчук, Л. М. Вакалюк // Галицький лікарський вісник. -

2016. - Т.23, №1. – С. 126-129.   

31. Абдулрахман Абдулбасет Мослем. Окремі показники 

функціонального стану гепатоцитів та ферокінетики  жінок репродуктивного 

віку із доброякісною патологією тіла матки /Абдулрахман Абдулбасет Мослем, 
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О. М. Макарчук, С. О. Кантимир., М. І. Римарчук // Здоровье женщины. - 2016. - 

№ 4 (110). -  С. 143–145. 

32. Макарчук О. М. Комплексне лікування міоми матки у жінок з 

метаболічними розладами у репродуктивний період / О. М. Макарчук, 

Абдулрахман Абдулбасет Мослем // Здоровье женщины. - 2016. - № 7 (113). -  С. 

135–137.  

33. Макарчук О. М. Особливості перебігу гіперпластичних процесів 

матки у жінок з ожирінням / О. М. Макарчук, Абдулрахман Абдулбасет Мослем 

// Галицький лікарський вісник. - 2016. - Т. 23, № 3, Ч.2. – С. 58-60.  

34. Абдулрахман Абдулбасет Мослем. Оцінка функціонального стану 

печінки та показники гемограми у жінок із гіперпроліферативними процесами 

матки /Абдулрахман Абдулбасет Мослем, О. М. Макарчук, С. О. Кантимир // 

Акушерство. Гінекологія. Генетика – 2016. - № 1 (3). – С. 77-79. 

35. Коцабин Н. В. Особливості експресії ядерних стероїдних рецепторів 

в ендометрії у жінок з невдалими спробами запліднення in vitro в анамнезі / Н. В. 

Коцабин, О. М. Макарчук // Здоровье женщины. - 2016. – № 9(115). – С. 155-158. 

36. Коцабын Н. В. Повышение имплантационного потенциала женщин с 

неудачными попытками использования репродуктивных технологий / Н. В. 

Коцабын, О. М. Макарчук // Репродуктивная медицина. – 2015. – №1-2(22-23). – 

С. 10-14. 

37. Гаврилюк Г. М. Постгістеректомічні порушення та особливості 

оцінки якості життя / Г. М. Гаврилюк, О. М. Макарчук //  Актуальні питання 

педіатрії, акушерства та гінекології. – 2016. – № 2(18). –  С. 51-53.  

38. Макарчук О. М. Особливості оцінки якості життя та пошук шляхів 

реабілітації у жінок, які перенесли операцію на матці / О. М. Макарчук, Г. М. 

Гаврилюк //  Галицький лікарський вісник. – 2016. – Т. 23, ч.3. – Частина 1.- С.40-

43.  

39. Гаврилюк Г. М. Постгістеректомічні порушення, їх діагностика та 

профілактика  / Г. М. Гаврилюк,  О. М. Макарчук //  Здоровье женщины. – 2016. 

–№ 7(113). – С. 52-54.  
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40. Макарчук О.М., Римарчук М.І., Вакалюк Л.М., Дрогомирецький 

Л.В., Чередарчук А.Р. Оцінка показників специфічних білків вагітності та 

динаміка їх рівня в сироватці крові у вагітних з локальним непрогресуючим 

відшаруванням хоріона та плаценти // Актуальні питання підіатрії, акушерства 

та гінекології. - №1. – 2016. С.80-82.  

41. Особливості перебігу вагітності у жінок з порушенням становлення 

менструальної функції в анамнезі / Макарчук О.М., Дзьомбак В.Б. // Збірник 

наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України.- Випуск 2 (38).-2016.-

С.270-272. 

42. Макарчук ОМ, Дзьомбак ВБ (2017)  Характеристика 

репродуктивного потенциала у женщин с нарушением становления 

менструальной функции в пубертате, методы профилактики и коррекции. 

Репродуктивное здоровье. Восточая Европа.7(4):522-529.  

43. Матвийкив Н.И., Макарчук О.М., Островская О.Н., Вакалюк Л.М. 

Проблема патологии шейки матки у женщин с яичниковой дисфункцией на фоне 

дорброкачественных опухолевидных образований яичников. Международный 

научно-практический журнал «Репродуктивное здоровье. Восточная европа». 

2017, том 7, № 6. С. 1153-1162. 

44. Макарчук О. М. , Островська О. М. , Вакалюк Л. М. , Римарчук М. І. 

, Околох Онієка Гібсон. Особливості «антенатального портрету» та спадкового 

анамнезу у жінок із гіпоменструальним синдромом. Основні чинники зниження 

репродуктивного потенціалу / HEALTH OF WOMAN. 2018.2(128):90–93; doi 

10.15574/HW.2018.128.90. 

45. Дзьомбак ВБ, Макарчук ОМ. (2017) Характеристика перебігу 

пубертатного періоду у дівчаток-підлітків Прикарпатського регіону та основні 

чинники зниження репродуктивного потенціалу. Здоровье женщины. 6 (22): 93-

96.  

46. Макарчук ОМ, Дзьомбак ВБ. (2017) Порушення становлення 

менструальної функції та його вплив на репродуктивний потенціал жінки.  

Галицький лікарський вісник 3:36-38.  
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47. Дзьомбак ВБ, Макарчук ОМ. (2017) Оцінка ростових факторів на 

етапі імплантації у жінок із порушенням становлення менструальної функції в 

анамнезі.  Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів 1(39): 42–46.  

48. Дзьомбак ВБ, Макарчук ОМ.  (2017)  Особливості репродуктивного 

потенціалу у жінок з порушенням становлення менструальної функції в анамнезі 

із врахуванням індексу маси тіла. Актуальні питання педіатрії, акушерства та 

гінекології. 2: 93-97.  

49. Матвійків НІ, Макарчук ОМ (2017) Оптимізація лікування фонових 

захворювань шийки матки у жінок з доброякісними пухлинами яєчників Збірник 

наукових праць асоціації акушер-гінекологів України 1(39): 104–108. 

50. Матвійків НІ, Макарчук ОМ (2017) Особливості гормонального 

гомеостазу та його роль у реалізації проліферативних процесів екзо- та 

ендоцервіксу при фонових захворюваннях шийки матки, асоційованих з 

функціональними кістами яєчників.  Здоровье женщины 6(122): 128-131. 

51. Матвійків НІ, Макарчук ОМ (2017)  Зміни факторів місцевого  

імунітету у жінок з фоновими захворюваннями шийки матки та доброякісними 

пухлинами яєчників.  Галицький лікарський вісник 24(3): 18–20..  

52. Матвійків НІ, Макарчук ОМ (2017)  Локальний імунітет при фонових 

процесах шийки матки, асоційованих із пухлинними утворами придатків. 

Акушерство. Гінекологія. Генетика 3(2): 35–37.  

53. Макарчук О. М.,  Островська О. М. , Вакалюк Л. М. , Римарчук М. І. 

, Околох Онієка Гібсон. Особливості «антенатального портрета» та спадкового 

анамнезу у жінок із гіпоменструальним синдромом. основні чинники зниження 

репродуктивного потенціалу / HEALTH OF WOMAN. 2018.2(128):90–93; doi 

10.15574/HW.2018.128.90. 

54. Оріщак І.К., Комплексна реабілітаційна терапія  генітального 

ендометріозу у жінок  з ендометріоз-асоційованою безплідністю / І.К. Оріщак, 

О.М. Макарчук, М.І. Римарчук, О.М. Островська // Здоровье женщины. – 2019. – 

№ 6 (142). – С. 84–86. 
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55. Римарчук М.І. Дистоція плічок: нові погляди на існуючі проблеми.  / 

Римарчук М.І., Макарчук О.М., Оріщак І.К. // Здоровье женщины. – 2019. – № 6 

(142). – С. 7–10. 

56. Околох Онієка Гібсон. Репродуктивний потенціал жінок із матковим 

фактором безплідності / Околох Онієка Гібсон, О.М. Макарчук, М.І. Римарчук, 

О.М. Островська // Здоровье женщины. -  2019. -  №5. -  С.45-48. 

57. Околох Онієка Гібсон. Role of vascular growth factors as a regulator of 

angiogenesis processes at the stage of implantation potential formation in women with 

uterine factor infertility / Околох Онієка Гібсон, О.М.Макарчук, М.І.Римарчук, 

О.М.Островська, Л.М. Вакалюк // Здоровье женщины. -  2019. -  №6. -  С.27-33. 

58. Якимчук Н.В. Поширеність різних типів психологічної домінанти та 

особливості психо-емоційного стану у жінок з плацентарною дисфункцією / Н.В. 

Якимчук, О.М. Макарчук,  М.І. Римарчук, Л.М. Вакалюк, О.М. Островська // 

Здоровье женщины. -  2019. -  №4. -  С.59-62. 

  

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії:  

1. Макарчук О.М., Вакалюк Л.М., Пелехан Л.І., Островська О.М., Бойчук 

О.Г., Римарчук М.І., Любінець В.О., Дзьомбак В.Б. Методичні рекомендації із 

спеціальності 14.01.01 «акушерство та гінекологія» Для керівників інтернів на 

заочних базах стажування /// Методичні вказівки, 30 с. Тираж: 100 прим. 

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії з післядипломного 

навчання лікарів. Протокол № 33 від 21.09.2015 р. 

Монографії:- 

Досвід експертної діяльності (наукове опонування, редагування, робота 

в експертних групах, спеціалізованих вчених радах): 

– Член Європейської асоціації акушерів-гінекологів 

– Член Асоціації акушерів-гінекологів України 

– Член Асоціації кольпоскопії та цервікальної патології (UACCP) 

– Член Вченої Ради медичного університету 
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– Член Асоціації акушерів-гінекологів України та осередку – асоціації 

акушерів-гінекологів Івано-Франківської області 

– Член експертної комісії МОЗ України 

– Член спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертаційних робіт Д 

58.601.02 при ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. 

Горбачевського»;  

– заступник голови спеціалізованої Вченої ради із захисту 

дисертаційних робіт K20.601.04 при Член спеціалізованої Вченої ради із захисту 

дисертаційних робіт K20.601.04  при Івано-Франківському національному 

медичному університеті 

– Член етичної комісії медичного університету 

– Член лікувальної комісії медичного університету 

Опонування: 

– Боднарюк Оксани Іванівни на дисертаційну роботу «Діагностика та 

лікування сальпінгоофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового 

міхура у дівчат-підлітків», поданої до спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 

при ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України» на здобуття наукового ступеня кандидата  

медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія  

– Булик Тетяни Сергіївни  на дисертаційну роботу на тему 

«Профілактика плацентарної дисфункції у вагітних з ожирінням з урахуванням 

генетичних предикторів», поданої до спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 при 

ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України» на здобуття наукового ступеня кандидата  

медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія  

– Гуменна Катерини Юріівни на дисертаційну роботу «Оптимізація 

діагностики, лікування та профілактики сальпінгооофоритів у дівчат 

пубертатного періоду» , поданої до спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 при 

ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України» на здобуття наукового ступеня кандидата  
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медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія, 29 червня 

2015 р. Тернопіль; 

– Котик Алла Олександрівна на дисертаційну роботу на тему «Клініко-

патогенетичне обґрунтування лікування жінок із лейоміомою матки та 

порушенням мінеральної щільності кісткової тканини», поданої до 

спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 при ДВНЗ «Тернопільський 

національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» на 

здобуття наукового ступеня кандидата  медичних наук за спеціальністю 14.01.01 

– акушерство та гінекологія  

– Щурко Д. М. на дисертаційну роботу «Оптимізація ведення 

вагітності та розродження жінок з    вродженими вадами розвитку плода», 

поданої до спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 при ДВНЗ «Тернопільський 

національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» на 

здобуття наукового ступеня кандидата  медичних наук за спеціальністю 14.01.01 

– акушерство та гінекологія  

– Худоб’як В.О. на дисертаційну роботу «Клініко-патогенетичне 

обґрунтування нових методів діагностики та комплексного лікування 

патологічних процесів шийки матки у жінок з ендокринними порушеннями», 

поданої до спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 при ДВНЗ «Тернопільський 

національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» на 

здобуття наукового ступеня кандидата  медичних наук за спеціальністю 14.01.01 

– акушерство та гінекологія  

– Нікітіна Ірина Миколаївна на дисертаційну роботу «Прогнозування, 

лікування і профілактика акушерської та перинатальної патології у жінок з 

багатопліддям», поданої до спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 при ДВНЗ 

«Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія; 

– Гончаренко Оксани Миколаївни на дисертаційну роботу 

“Комплексна реабілітація функції яєчників у жінок з рецидивним 

сальпінгоофоритом”, поданої до спеціалізованої вченої ради  Д 05.600.01 при 
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Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова МОЗ 

України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. 

– Пацков Андрій Олександрович на дисертаційну роботу «Оптимізація 

тактики ведення жінок раннього репродуктивного віку з ектопією циліндричного 

епітелію шийки матки на тлі інфікування вірусом папіломи людини», подану у 

спеціалізовану вчену раду Д 58.601.02 Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – 

акушерство та гінекологія 

– Гуменна Ірина Євгенівна на дисертаційну роботу “Клініко-

патогенетичні особливості порушень центральної, матково-плацентарної 

гемодинаміки, ендотеліальної функції та їх корекція у вагітних з артеріальною 

гіпертензією”, подану у спеціалізовану вчену раду Д 58.601.02 Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України 

на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.01 – акушерство та гінекологія 

– Андрієць Анатолій Володимирович  на дисертаційну роботу 

«Оптимізація тактики ведення пацієнток із безпліддям  при ендометріозі 

яєчників», поданої до спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02  при Національній 

медичній академії  післядипломної освіти  імені П. Л. Шупика МОЗ України на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 

– акушерство та гінекологія 

 

Відповідальний виконавець комплексних науково-дослідних робіт: 

– Науковий керівник кафедральної наукової теми «Клінічне і медико-

соціальне обґрунтування ефективних методів збереження та відновлення 

репродуктивного здоров’я  жінки при акушерській та гінекологічній патології» 

УДК 616-056.2+618.1+618.2, № держреєстрації0114U005593. Терміни виконання 

2014-2019 рр. 
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Головний дослідник міжнародних рандомізованих досліджень з 

вивчення лікарських препаратів: 

 Постмаркетингове неінвазивне дослідження: «Вплив препарату Візан на 

оцінку якості життя пацієнток в умовах рутинної клінічної практики». VS1101 

DIVA. Роки виконання 2012-2013. Головний дослідник: Макарчук О.М.; 

Співдослідники: Островська О.М. 

 «Міжнародне, багатоцентрове, відкрите дослідження ефективності та 

безпечності мікронізованого прогестерону для профілактики передчасних 

пологів у жінок із групи ризику», код дослідження UTRO-200-PTD, Роки 

виконання 2012-2013. Головний дослідник: Макарчук О.М.; Співдослідники: 

Дрогомирецький Л.В., Дельва К.М., Дмитраш В.Б. 

 “Постмаркетингова, проспективна, багатоцентрова, обсерваційна 

програма: режим терапії для нормалізації менструального циклу та збереження 

його регулярності в рутинній клінічній практиці в Росії, Україні, Казахстані і 

Узбекистані Протокол № Р13-688 ”, Роки виконання 2012-2013. Головний 

дослідник: О.М. Макарчук, Співдослідники: І.Т. Кишакевич, В.О. Любінець. 

 «3Б фаза, багатоцентрове, подвійне сліпе, рандомізоване дослідження 

ін'єкційного гідроксипрогестерону капроату, 250 мг/мл, в порівнянні з 

контрольним розчином з метою попередження передчасних пологів у жінок, у 

яких раніше були мимовільні передчасні пологи при одноплідній вагітності», код 

17P-ES-003. Термін виконання: 2013-2019 р.р. Головний дослідник: О.М. 

Макарчук; Співдослідники: О.М. Островська, В.О. Любінець, А.Р. Чередарчук. 

 «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження 2ї 

фази для визначення ефективності, безпеки та співвідношення доза-відповідь 

препарату ASP1707 у пацієнтів з болями в області тазу, що ассоційовані з 

ендометріозом, протягом 12ти тижнів, після цього 12ти тижневим подовженим 

подвійним сліпим періодом без плацебо, включаючи 24х тижневу відкриту групу 

лікування Леупрореліну Ацетатом для оцінки кісткової щільності 

(денситометрія)». Протокол 1707-СL-0011 . Термін виконання: 2013-2014 р.р. 

Головний дослідник: О.М. Макарчук; Співдослідники: В.О. Любінець, О.М. 

Островська, Л.В. Дрогомирецький. 
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 «Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване 

дослідження фази 3 для визначення ефективності та безпечності препарату-гелю 

SPL7013 (ВіваГель [VivaGel®]) при застосуванні для профілактики рецидиву 

бактеріального вагінозу», код дослідження SPL7013-018. Термін виконання: 

2015-2018р.р. Головний дослідник: О.М. Макарчук, Співдослідники: В.О. 

Любінець, М.І. Римарчук. 

 «Багатоцентрове, рандомізоване, відкрите клінічне дослідження 2 фази для 

оцінки характеру кровотеч, переносимості та безпеки при застосуванні трьох 

лікарських форм пролонгованого вивільнення комбінації дієногесту та 

етинілестрадіолу у порівнянні з гнучким режимом прийому контрацептивного 

препарату, що містить 3 мг дроспіренону та 20 мкг етинілестрадіолу», кодовий 

номер протоколу LPRI421-202. Термін виконання: 2017-2018р.р. Головний 

дослідник: О.М. Макарчук; Співдослідники: В.О. Любінець, М.І. Римарчук, 

А.Р. Чередарчук 

 «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване з підбором дози 

дослідження фази 2b для оцінки ефективності і безпечності препарату OBE2109 

у пацієнток з болем, пов'язаним з ендометріозом. 15-OBE2109-001, Термін 

виконання: 2016-2019. Головний дослідник: О.М. Макарчук; Співдослідники: 

В.О. Любінець, М.І. Римарчук. 

 Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване 

дослідження фази 3 з оцінки ефективності та безпечності щоденного 

перорального прийому препарату OBE2109 в якості монотерапії і в комбінації з 

терапією прикриття у веденні жінок в пременопаузі з важкою менструальною 

кровотечею, що пов’язана з міомою матки. 16-OBE2109-009. Термін виконання: 

2018-2020. Головний дослідник: О.М. Макарчук; Співдослідники: В.О. 

Любінець, М.І. Римарчук, А.Р. Чередарчук. 

 «Постмаркетингове клінічне спостереження за застосуванням виробу 

медичного призначення «Гінодек®» в порівнянні з лікарським засобом 

«Гексикон®» для нормалізації біоценозу піхви при неспецифічному вагініті у 

дорослих жінок з метою отримання зворотнього зв'язку щодо досягнення 

заявленого клінічного ефекту» U-F-Gyn/Vag-17. Термін виконання: 2018-2019. 
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Головний дослідник: О.М. Макарчук; Співдослідники: В.О. Любінець, І.М. 

Купчак, А.Р. Чередарчук. 

 «Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване 

клінічне дослідження фази 3 для оцінки ефективності і безпечності препарату 

лінзаголікс у пацієнток з помірним або сильним болем, пов'язаним з 

ендометріозом.» 18-OBE2109-003. Термін виконання: 2019-2020. Головний 

дослідник: О.М. Макарчук; Співдослідники: В.О. Любінець, І.М. Купчак, А.Р. 

Чередарчук. 

  «SPIRIT 1: Міжнародне, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-

контрольоване дослідження фази 3 для оцінки ефективності та безпеки 

застосування релуголіксу разом із низькими дозами естрадіолу та норетиндрону 

ацетату та без них у жінок із болем, пов'язаним з ендометріозом». MVT-601-3101. 

Термін виконання: 2018-2020. Головний дослідник: О.М. Макарчук; 

Співдослідники: В.О. Любінець, І.М. Купчак, А.Р. Чередарчук. 

  «ПОДОВЖЕНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ SPIRIT: Міжнародне, відкрите, 

подовжене дослідження фази 3 з однією групою для оцінки безпечності та 

ефективності застосування релуголіксу разом із низькими дозами естрадіолу та 

норетиндрону ацетату у жінок із болем, пов’язаним з ендометріозом». MVT-601-

3103. Термін виконання: 2018-2020. Головний дослідник: О.М. Макарчук; 

Співдослідники: В.О. Любінець, І.М. Купчак, А.Р. Чередарчук. 

 «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 

3 для оцінки ефективності та безпечності препарату VT-1161 у вигляді капсул 

для перорального прийому при лікуванні пацієнтів з рецидивуючим 

вульвовагінальним кандидозом», код дослідження VMT-VT-1161-CL-012. 

Термін виконання: 2019-2020. Головний дослідник: О.М. Макарчук; 

Співдослідники: В.О. Любінець, І.М. Купчак, А.Р. Чередарчук, М.І. Римарчук. 

 «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, з метою 

підтвердження концепції, клінічне дослідження 2a фази для оцінки ефективності 

та безпеки препарату МК-7264 у жінок з пов'язаним з ендометріозом болем 

середньої і високої інтенсивності», MK-7264-034. Термін виконання: 2019-2020. 

Головний дослідник: О.М. Макарчук; Співдослідники: В.О. Любінець, І.М. 
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Купчак, А.Р. Чередарчук. 

 «Одноцентрове відкрите порівняльне дослідження з метою оцінки 

ефективності поєднання перорального метронідазолу та вагінального кільця, що 

виділяє молочну кислоту,  в різних режимах застосування у порівнянні з 

лікуванням метронідазолом для профілактики рецидиву бактеріального вагінозу 

у жінок з анамнезом рецидивуючого бактеріального вагінозу». Кодований номер 

протоколу: UG-1801. Термін виконання: 2019-2020. Головний дослідник: О.М. 

Макарчук; Співдослідники: В.О. Любінець, І.М. Купчак, А.Р. Чередарчук. 

 «Багатоцентрове, подвійне сліпе, з подвійною імітацією, рандомізоване 

дослідження контрацептивної ефективності, переносимості та безпечності 

препарату LPRI-424 (дієногест 2 мг / етинілестрадіол 0,02 мг) при застосуванні 

впродовж дев’яти циклів у порівнянні з комбінацією дроспіренон 3 мг / 

етинілестрадіол 0,02 мг», кодований номер протоколу LPRI-424/302. Термін 

виконання: 2020-2021. Головний дослідник: О.М. Макарчук; Співдослідники: 

В.О. Любінець, І.М. Купчак, А.Р. Чередарчук. 

 

2.3. Кількісно-кваліфікаційний склад наукової школи (осіб) 

Назва категорії Кількість 

академіки Академій наук (державного статусу) – 

Члени-кореспонденти Академій наук (державного 

статусу) 

– 

академіки інших академій (вказати яких)  - 

Дійсні члени НТШ - 

професори 4 

т.ч. з науковим ступенем доктор наук 4 

т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор 

філософії 

- 

доценти 4 

т.ч. з науковим ступенем доктор наук – 
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т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор 

філософії 

4 

старші викладачі – 

т.ч. з науковим ступенем доктор наук – 

т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор 

філософії 

– 

асистенти 4 

т.ч. з науковим ступенем доктор наук – 

т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор 

філософії 

– 

докторанти - 

аспіранти 3 

здобувачі 2 

інтерни 30 

магістри – 

Примітка: одна особа може бути включена у різні категорії. Наприклад, 

коли доцент є докторантом; або коли професор є академіком чи членом-

кореспондентом Академії наук. 

 

2.4. Характеристика наявних наукових лабораторій, 

експериментальних баз. 

 

3. Наукові досягнення школи 

3.1. Найважливіші наукові досягнення за час існування школи; 

Виконання науково-дослідних робіт: 

– «Клінічне і медико-соціальне обґрунтування ефективних методів 

збереження та відновлення репродуктивного здоров’я  жінки при акушерській та 

гінекологічній патології» УДК 616-056.2+618.1+618.2, № 

держреєстрації0114U005593. Терміни виконання 2014-2019 рр. 
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Видання патентів:  

1.  Патент № 104928 Україна, МПК (2016.01) А 61 Р 15/00, А 61 К 38/00, 

А 61 М 25/01 (2006.01). Спосіб підготовки ендометрія до переносу ембріонів у 

жінок старшої вікової групи / Коцабин Н. В. - № u 2015 08533; 2016р., Бюл. № 4. 

2. Патент на корисну модель №89271 МПК А51Р 31/00 А61Р 43/00 

«Спосіб профілактики плацентарної дисфункції у вагітних з високим ризиком 

утробного інфікування» // Зареєстровано в ДРП України 10.04.2014 // заявники і 

патентовласники: Макарчук О.М., Куса О.М. 

3. Патент на корисну модель №92385 МПК (2014.01) A61B 1/00 A61B 

5/02 (2006.01) Спосіб діагностики затримки внутрішньоутробного розвитку 

плода за показниками функціонального стану геному нейтрофільних 

гранулоцитів периферійної крові вагітних жінок // Зареєстровано в ДРП України 

11.08.2014  // заявники і патентовласники: Кочерга З.Р., Ковальчук Л.Є., Макарчук 

О.М., Римарчук М.І.  

4. Патент на корисну модель №89270 МПК (2014.01)  A61P 31/00 A61P 

43/00  Спосіб профілактики перинатальної трансмісії парвовірусу в19 від вагітної 

до плоду // Зареєстровано в ДРП України10.04.2014//заявники і патентовласники: 

Макарчук О.М.,Куса О.М. 

5. Патент на корисну модель №51451.-2010 Бойчук О.Г., Макарчук О.М.  

Спосіб профілактики і лікування плацентарної недостатності у жінок, вагітність 

яких наступила внаслідок допоміжних репродуктивних технологій. Патент Бюл. 

№9 25.09.10р. 

6. Патент на корисну модель.- 2011.- U 87568 2011 Бойчук О.Г., 

Макарчук О.М Спосіб профілактики і лікування плацентарної недостатності у 

жінок, вагітність яких наступила внаслідок допоміжних репродуктивних 

технологій. Патент Реєстр № 9/36/11  

7. Патент на корисну модель.- 2013.-U 2013 13871 Бойчук-Товста 

О.Г., Рожко М.М., Бойчук О.Г Спосіб лікування генералізованого пародонтозу у 

вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії. Патент Бюл. №9 15.03.13р 
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8. Патент на корисну модель.- 2014.- U 89588 2014 Бойчук-Товста О.Г., 

Рожко М.М., Бойчук О.Г Спосіб місцевого медикаментозного лікування 

генералізованого пародонтиту.Патент Бюл.№5 22.05.14р 

9. Патент на корисну модель.- 2016.- U 87489 2016 Бойчук О.Г., 

Коломійченко Т.В. Спосіб прогнозування прееклампсії у вагітних групи високого 

ризику. Патент№ u201508940 Бюл. №10 25.09.16р. 

 

Виконання багатоцентрових  міжнародних досліджень: 

 Постмаркетингове неінвазивне дослідження: «Вплив препарату Візан на 

оцінку якості життя пацієнток в умовах рутинної клінічної практики». VS1101 

DIVA. Роки виконання 2012-2013. Головний дослідник: Макарчук О.М.; 

Співдослідники: Островська О.М. 

 «Міжнародне, багатоцентрове, відкрите дослідження ефективності та 

безпечності мікронізованого прогестерону для профілактики передчасних 

пологів у жінок із групи ризику», код дослідження UTRO-200-PTD, Роки 

виконання 2012-2013. Головний дослідник: Макарчук О.М.; Співдослідники: 

Дрогомирецький Л.В., Дельва К.М., Дмитраш В.Б. 

 “Постмаркетингова, проспективна, багатоцентрова, обсерваційна 

програма: режим терапії для нормалізації менструального циклу та збереження 

його регулярності в рутинній клінічній практиці в Росії, Україні, Казахстані і 

Узбекистані Протокол № Р13-688 ”, Роки виконання 2012-2013. Головний 

дослідник: О.М. Макарчук, Співдослідники: І.Т. Кишакевич, В.О. Любінець. 

 «3Б фаза, багатоцентрове, подвійне сліпе, рандомізоване дослідження 

ін'єкційного гідроксипрогестерону капроату, 250 мг/мл, в порівнянні з 

контрольним розчином з метою попередження передчасних пологів у жінок, у 

яких раніше були мимовільні передчасні пологи при одноплідній вагітності», код 

17P-ES-003. Термін виконання: 2013-2019 р.р. Головний дослідник: О.М. 

Макарчук; Співдослідники: О.М. Островська, В.О. Любінець, А.Р. Чередарчук. 

 «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження 2ї 

фази для визначення ефективності, безпеки та співвідношення доза-відповідь 

препарату ASP1707 у пацієнтів з болями в області тазу, що ассоційовані з 
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ендометріозом, протягом 12ти тижнів, після цього 12ти тижневим подовженим 

подвійним сліпим періодом без плацебо, включаючи 24х тижневу відкриту групу 

лікування Леупрореліну Ацетатом для оцінки кісткової щільності 

(денситометрія)». Протокол 1707-СL-0011 . Термін виконання: 2013-2014 р.р. 

Головний дослідник: О.М. Макарчук; Співдослідники: В.О. Любінець, О.М. 

Островська, Л.В. Дрогомирецький. 

 «Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване 

дослідження фази 3 для визначення ефективності та безпечності препарату-гелю 

SPL7013 (ВіваГель [VivaGel®]) при застосуванні для профілактики рецидиву 

бактеріального вагінозу», код дослідження SPL7013-018. Термін виконання: 

2015-2018р.р. Головний дослідник: О.М. Макарчук, Співдослідники: В.О. 

Любінець, М.І. Римарчук. 

 «Багатоцентрове, рандомізоване, відкрите клінічне дослідження 2 фази для 

оцінки характеру кровотеч, переносимості та безпеки при застосуванні трьох 

лікарських форм пролонгованого вивільнення комбінації дієногесту та 

етинілестрадіолу у порівнянні з гнучким режимом прийому контрацептивного 

препарату, що містить 3 мг дроспіренону та 20 мкг етинілестрадіолу», кодовий 

номер протоколу LPRI421-202. Термін виконання: 2017-2018р.р. Головний 

дослідник: О.М. Макарчук; Співдослідники: В.О. Любінець, М.І. Римарчук, 

А.Р. Чередарчук 

 «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване з підбором дози 

дослідження фази 2b для оцінки ефективності і безпечності препарату OBE2109 

у пацієнток з болем, пов'язаним з ендометріозом. 15-OBE2109-001, Термін 

виконання: 2016-2019. Головний дослідник: О.М. Макарчук; Співдослідники: 

В.О. Любінець, М.І. Римарчук. 

 Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване 

дослідження фази 3 з оцінки ефективності та безпечності щоденного 

перорального прийому препарату OBE2109 в якості монотерапії і в комбінації з 

терапією прикриття у веденні жінок в пременопаузі з важкою менструальною 

кровотечею, що пов’язана з міомою матки. 16-OBE2109-009. Термін виконання: 

2018-2020. Головний дослідник: О.М. Макарчук; Співдослідники: В.О. 
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Любінець, М.І. Римарчук, А.Р. Чередарчук. 

 «Постмаркетингове клінічне спостереження за застосуванням виробу 

медичного призначення «Гінодек®» в порівнянні з лікарським засобом 

«Гексикон®» для нормалізації біоценозу піхви при неспецифічному вагініті у 

дорослих жінок з метою отримання зворотнього зв'язку щодо досягнення 

заявленого клінічного ефекту» U-F-Gyn/Vag-17. Термін виконання: 2018-2019. 

Головний дослідник: О.М. Макарчук; Співдослідники: В.О. Любінець, І.М. 

Купчак, А.Р. Чередарчук. 

 «Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване 

клінічне дослідження фази 3 для оцінки ефективності і безпечності препарату 

лінзаголікс у пацієнток з помірним або сильним болем, пов'язаним з 

ендометріозом.» 18-OBE2109-003. Термін виконання: 2019-2020. Головний 

дослідник: О.М. Макарчук; Співдослідники: В.О. Любінець, І.М. Купчак, А.Р. 

Чередарчук. 

  «SPIRIT 1: Міжнародне, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-

контрольоване дослідження фази 3 для оцінки ефективності та безпеки 

застосування релуголіксу разом із низькими дозами естрадіолу та норетиндрону 

ацетату та без них у жінок із болем, пов'язаним з ендометріозом». MVT-601-3101. 

Термін виконання: 2018-2020. Головний дослідник: О.М. Макарчук; 

Співдослідники: В.О. Любінець, І.М. Купчак, А.Р. Чередарчук. 

  «ПОДОВЖЕНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ SPIRIT: Міжнародне, відкрите, 

подовжене дослідження фази 3 з однією групою для оцінки безпечності та 

ефективності застосування релуголіксу разом із низькими дозами естрадіолу та 

норетиндрону ацетату у жінок із болем, пов’язаним з ендометріозом». MVT-601-

3103. Термін виконання: 2018-2020. Головний дослідник: О.М. Макарчук; 

Співдослідники: В.О. Любінець, І.М. Купчак, А.Р. Чередарчук. 

 «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 

3 для оцінки ефективності та безпечності препарату VT-1161 у вигляді капсул 

для перорального прийому при лікуванні пацієнтів з рецидивуючим 

вульвовагінальним кандидозом», код дослідження VMT-VT-1161-CL-012. 

Термін виконання: 2019-2020. Головний дослідник: О.М. Макарчук; 
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Співдослідники: В.О. Любінець, І.М. Купчак, А.Р. Чередарчук, М.І. Римарчук. 

 «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, з метою 

підтвердження концепції, клінічне дослідження 2a фази для оцінки ефективності 

та безпеки препарату МК-7264 у жінок з пов'язаним з ендометріозом болем 

середньої і високої інтенсивності», MK-7264-034. Термін виконання: 2019-2020. 

Головний дослідник: О.М. Макарчук; Співдослідники: В.О. Любінець, І.М. 

Купчак, А.Р. Чередарчук. 

 «Одноцентрове відкрите порівняльне дослідження з метою оцінки 

ефективності поєднання перорального метронідазолу та вагінального кільця, що 

виділяє молочну кислоту,  в різних режимах застосування у порівнянні з 

лікуванням метронідазолом для профілактики рецидиву бактеріального вагінозу 

у жінок з анамнезом рецидивуючого бактеріального вагінозу». Кодований номер 

протоколу: UG-1801. Термін виконання: 2019-2020. Головний дослідник: О.М. 

Макарчук; Співдослідники: В.О. Любінець, І.М. Купчак, А.Р. Чередарчук. 

 «Багатоцентрове, подвійне сліпе, з подвійною імітацією, рандомізоване 

дослідження контрацептивної ефективності, переносимості та безпечності 

препарату LPRI-424 (дієногест 2 мг / етинілестрадіол 0,02 мг) при застосуванні 

впродовж дев’яти циклів у порівнянні з комбінацією дроспіренон 3 мг / 

етинілестрадіол 0,02 мг», кодований номер протоколу LPRI-424/302. Термін 

виконання: 2020-2021. Головний дослідник: О.М. Макарчук; Співдослідники: 

В.О. Любінець, І.М. Купчак, А.Р. Чередарчук. 

 

3.2. Найважливіші наукові досягнення за останні 5 років: 

Виконання науково-дослідних робіт: 

 – «Клінічне і медико-соціальне обґрунтування ефективних методів 

збереження та відновлення репродуктивного здоров’я  жінки при акушерській та 

гінекологічній патології» УДК:616-056.2+618.1+618.2, № 

держреєстрації0114U005593. Терміни виконання 2014-2019 рр. 
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Видання патентів:  

1. Патент на корисну модель.- 2016.- U 87489 2016 Бойчук О.Г., 

Коломійченко Т.В. Спосіб прогнозування прееклампсії у вагітних групи високого 

ризику. Патент№ u201508940 Бюл. №10 25.09.16р. 

Виконання багатоцентрових  міжнародних досліджень: 

1. «3Б фаза, багатоцентрове, подвійне сліпе, рандомізоване 

дослідження ін'єкційного гідроксипрогестерону капроату, 250 мг/мл, в 

порівнянні з контрольним розчином з метою попередження передчасних пологів 

у жінок, у яких раніше були мимовільні передчасні пологи при одноплідній 

вагітності», код 17P-ES-003. Термін виконання: 2013-2019 р.р. Головний 

дослідник: О.М. Макарчук; Співдослідники: О.М. Островська, В.О. Любінець, 

А.Р. Чередарчук. 

2. «Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-

контрольоване дослідження фази 3 для визначення ефективності та безпечності 

препарату-гелю SPL7013 (ВіваГель [VivaGel®]) при застосуванні для 

профілактики рецидиву бактеріального вагінозу», код дослідження SPL7013-018. 

Термін виконання: 2015-2018р.р. Головний дослідник: О.М. Макарчук, 

Співдослідники: В.О. Любінець, М.І. Римарчук. 

3. «Багатоцентрове, рандомізоване, відкрите клінічне дослідження 2 

фази для оцінки характеру кровотеч, переносимості та безпеки при застосуванні 

трьох лікарських форм пролонгованого вивільнення комбінації дієногесту та 

етинілестрадіолу у порівнянні з гнучким режимом прийому контрацептивного 

препарату, що містить 3 мг дроспіренону та 20 мкг етинілестрадіолу», кодовий 

номер протоколу LPRI421-202. Термін виконання: 2017-2018р.р. Головний 

дослідник: О.М. Макарчук; Співдослідники: В.О. Любінець, М.І. Римарчук, А.Р. 

Чередарчук 

4. Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-

контрольоване дослідження фази 3 з оцінки ефективності та безпечності 

щоденного перорального прийому препарату OBE2109 в якості монотерапії і в 

комбінації з терапією прикриття у веденні жінок в пременопаузі з важкою 

менструальною кровотечею, що пов’язана з міомою матки. 16-OBE2109-009. 
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Термін виконання: 2018-2020. Головний дослідник: О.М. Макарчук; 

Співдослідники: В.О. Любінець, М.І. Римарчук, А.Р. Чередарчук. 

5. «Багатоцентрове, подвійне сліпе, з подвійною імітацією, 

рандомізоване дослідження контрацептивної ефективності, переносимості та 

безпечності препарату LPRI-424 (дієногест 2 мг / етинілестрадіол 0,02 мг) при 

застосуванні впродовж дев’яти циклів у порівнянні з комбінацією дроспіренон 3 

мг / етинілестрадіол 0,02 мг», кодований номер протоколу LPRI-424/302. Термін 

виконання: 2020-2021. Головний дослідник: О.М. Макарчук; Співдослідники: 

В.О. Любінець, І.М. Купчак, А.Р. Чередарчук. 

 

3.3. Індекс Гірша науковців школи: 

Прізвище, ім.’я, по 

батькові наукового, 

науково-педагогічного 

працівника 

Індекс Гірша 

Google 

Scholar 

Індекс Гірша 

Scopus 

Індекс Гірша 

Web of Science 

Макарчук О.М.  4 4 

Вакалюк Л.М.  1 1 

Бойчук Л.Г.  3 3 

Кишакевич І.Т.  3 3 

Островська О.М.  1 1 

Римарчук М.І. 1 2 2 

Купчак І.М.  2 2 

Матвійків Н.І.  2 2 

Поліщук І.П.  1 1 

 

3.4. Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших 

джерел фінансування за останні 5 років: 

 

3.5. Участь у грантових міжнародних програмах, міжнародних 

наукових проектах за останні 5 років:  

1. Україно-Швейцарської програми «Здоров’я матері і дитини» в Івано-

Франківській області (2007-2017 р.р.) (Макарчук О.М., Римарчук М.І.) 



 28 

2. Програма «Ефективне консультування вагітних сімейними 

лікарями» у рамках Програми UNICEF (2015 р.) (Макарчук О.М., Римарчук М.І.) 

3. У рамках Україно-Швейцарської програми «Здоров’я матері і 

дитини» навчання при «Європейському товаристві симуляційних технологій» 

Sesam. Belfast Nothern Ireland 24th-26th June. (Римарчук М.І.) 

 

3.6. Визнання наукової школи академічною та громадською спільнотою 

(Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів 

України, Верховної ради, почесні звання, дипломи, грамоти тощо за останні 

5 років).  

– Подяка Макарчук Оксані Михайлівні та Римарчук Маріяні Іванівні за 

вагомий особистий внесок в успішне впровадження Україно-Швейцарської 

програми «Здоров’я матері і дитини» в Івано-Франківській області в 2015 році 

нагороджена подякою від керівника програми Швейцарський інститут охорони 

здоров’я та тропічної медицини, м. Базель.   

– Макарчук Оксана Михайлівна - за високий професіоналізм, багаторічну 

сумлінну працю, відданість справі, активну громадянську позицію та з нагоди 

професійного свята – Дня медичного працівника, нагороджена грамотою 

Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 

Островська Оксана Миколаївна - за високий професіоналізм, багаторічну 

сумлінну працю, відданість справі, активну громадянську позицію та з нагоди 

професійного свята – Дня медичного працівника, нагороджена грамотою 

Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації; 

Островська Оксана Миколаївна – орден обласної державної Адміністрації 

та обласної ради «За заслуги перед Прикарпаттям». 

 

3.7. Перелік докторів і кандидатів наук/докторів філософії, 

підготовлених за останні 5 років із зазначенням назви дисертацій та 

прізвища наукового керівника/консультанта: 

1. Кишакевич І.Т., доктор медичних наук, 14.01.01 – акушерство і 

гінекологія. Диплом ДД№ 04438, рішення Атестаційної колегії від 30.06.2015р.; 
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тема кандидатської дисертації «Природна менопауза у різні вікові періоди: якість 

життя і тактика лікувально-профілактичних заходів». Науковий керівник – 

д.мед.н., проф. КМАПО Ю.П. Вдовиченко. 

2. Бойчук Л.Г. доктор медичних наук, 14.01.01 – акушерство і 

гінекологія. Диплом ДД №006293, рішення Атестаційної колегії від 28.02.2017р.; 

тема кандидатської дисертації «Вагітність після допоміжних продуктивних 

технологій і захворювання гепатобіліарної системи». Науковий керівник – 

д.мед.н., проф. КМАПО В.В. Камінський., 

3. Римарчук М.І.: кандидатська дисертація на тему: «Діагностика та 

профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з 

ретрохоріальними та ретроплацентарними гематомами», диплом кандидата 

медичних наук ДК № 037011, від 01.06.2016р., керівник: д. мед. н., професор, 

завідувач кафедри акушерства і гінекології ПО ІФНМУ Макарчук О.М. 

4. Куса О.М.: кандидатська дисертація на тему: «Профілактика та 

лікування акушерських та перинатальних ускладнень у жінок групи високого 

інфекційного», диплом кандидата медичних наук ДК № 037008, від 01.07.2016р., 

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

ІФНМУ Макарчук О.М. 

5. Купчак І.М. - кандидат медичних наук, 14.01.01 – акушерство і 

гінекологія. Диплом ДК № 0411577, рішення Атестаційної колегії від 

27.04.2017р.; тема кандидатської дисертації «Діагностика та профілактика 

акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з ретрохоріальними та 

ретроплацентарними гематомами». Науковий керівник – завідувач кафедри 

акушерство і гінекологія ім. І.Д. Ланового ІФНМУ, д.мед.н., проф. Геник Н.І. 

6. Абдулрахман Абдулбасет Мослем: кандидатська дисертація на тему: 

«Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування гіперпластичних процесів 

матки у жінок з ожирінням», диплом кандидата медичних наук ДК № 042635, від 

11.10.2017р., керівник: д. мед. н., професор завідувач кафедри акушерства і 

гінекології ПО ІФНМУ Макарчук О.М. 

7.  Гаврилюк Г.М.: кандидатська дисертація на тему: «Оптимізація 

програми реабілітаційної терапії у пацієнток після операцій на матці», диплом 
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кандидата медичних наук ДК № 044000, від 11.10.2017р., керівник: д. мед. н., 

професор кафедри акушерства і гінекології ПО ІФНМУ Макарчук О.М. 

8. Коцабин Н.В.: кандидатська дисертація на тему: «Диференційований 

підхід до покращення імплантаційного потенціалу ендометрію у жінок із 

невдалими спробами запліднення in vitro в анамнезі», диплом кандидата 

медичних наук ДК № 044001, від 11.10.2017р., керівник: д. мед.н., професор 

Макарчук О.М. 

9. Дзьомбак В.Б.: кандидатська дисертація на тему: «Прогнозування 

акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з порушенням менструальної 

функції в пубертатному періоді», диплом кандидата медичних наук ДК № 

047024, від 16.05.2018р., керівник: д. мед. н., професор Макарчук О.М. 

10. Матвійків Н.І.: кандидатська дисертація на тему: «Оптимізація 

програми діагностики та лікування фонових захворювань шийки матки у жінок 

з пухлинними утворами яєчників», диплом кандидата медичних наук ДК № 

047029, від 16.05.2018р., керівник: д. мед. н., професор Макарчук О.М. 

 

3.8. Практичне використання отриманих наукових результатів за 

останні 5 років (перелік актів впровадження, галузевих нововведень): 

– Всього за 5 років 15 нововведень впроваджено в практику охорони 

здоров’я, отримано 42 актів впровадження.  

 

3.9. Перелік патентів, авторських свідоцтв, рацпропозицій, 

отриманих протягом останніх 5 років: 

1. Патент на корисну модель.- 2016.- U 87489 2016 Бойчук О.Г., 

Коломійченко Т.В. Спосіб прогнозування прееклампсії у вагітних групи високого 

ризику. Патент№ u201508940 Бюл. №10 25.09.16р. 

 

3.10. Перелік опублікованих монографій, методичних рекомендацій, 

інформаційних листів за останні 5 років: 
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– Інформаційний лист №52-2015 - «Профілактика розвитку 

плацентарної дисфункції та ЗВУР плода у вагітних з обтяженим акушерським 

анамнезом» -Київ, 2015., Макарчук О.М., Римарчук М.І. 

– Алгоритми вирішення проблем пацієнтів (на основі міжнародної 

класифікації первинної медичної допомоги ICPC -2 – E): посібник / Вакалюк І.П., 

Готюр О.П., Левандовська Х.В., Тимочко Н.Б., Драпчак І.М., Рудник В.Т.. 

Купчак І.М.; за редакцією д.мед.н., професор Вакалюк І.П.; м.Івано-Франківськ, 

ДВНЗ «Івано-Франківський Національний Медичний Університет, 2019 – 209 с. 

Монографії: 

Obstetrics and gynecology. PreTest MRCOG [Text] / Vinnytsya nat. Pirogov 

memorial med. univ. ; ed. by Olha Bulavenko and Dmytro Konkov. - Vinnytsya : 

Nilan-Ltd, 2017. - 243 p. : fig., tab. - 50  

Konkov D.G., Bulavenko O.V. Clinical Cases in Obstetrics and Gynecology / 

Konkov D.G., Bulavenko O.V. first reviewer Makarchuk Oksana. – Vinnytsya: LLC 

“Nilan-LTD”.-2018.-414 p. 

 

3.11. Перелік та кількість опублікованих статей у виданнях, що 

індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, за останні 

5 років: 

1. Бойчук О.Г., Бойчук-Товста О. Г. Морфологічні та імуногістохімічні 

особливості плацент жінок із непліддям після ДРТ. Світ медицини та біології. 

№4 (66) 2018. - С . 33-35 

2. Камінський А. В., Бойчук О.Г., Коломійченко Т.В. Протромботичні 

стани у жінок з безпліддям та психосоматичними розладами. Regulatory 

Mechanisms in Biosystems. – 2018. – Vol 9. – No 4. – С. 546-552  

3.  Бойчук О.Г., Бойчук-Товста О.Г. Особливості етіології, патогенезу, 

лікування та профілактики захворювань пародонта у вагітних жінок на тлі 

залізодефіцитної анемії (огляд літератури). Запорізький медичний журнал №1.-

(2019). С 126-130 

4.  O.H. Boychuk Perinatal complications in high-risk pregnancies as a result 

of vascular regulation disorders. PHARMACIA, vol. 65, No. 4/2018 
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5. V.Kaminskiy, A. Kaminskiy, T. Kolomiichenko, O. Boychuk The role of 

vascular deregulation in induction of perinatal disorders among the women with high-

risk inducted pregnancy  тези European Journal of Obstetrics & Gynecology and 

Reproductive Biology. – 2016. – November 2016. – Vol. 206 . – P. e53. Scopuce 

6.  Kyshakevych I.T., Kryzhanivska A.E.,  Dyakiv I.B. / Сlinical and 

immunohistochemical features of primary breast cancer and metachronous ovarian and 

endometrial tumors./ Experimental Oncology.– 2018.–vol.40, №2.– С. 124 – 127. 

(індексується Web of Science, Scopus). 

7.   Кишакевич І. Т./ Цитофлавин при послеоперационном 

гипопаратиреозе в эксперименте./ Скрипко В.Д., Коваленко А.Л., Дидушко О.Н., 

ТаликоваЕ.В., Ипполитова А.А./ Экспериментальная и клиническая 

фармакология. – 2018. – ТОМ 81. - №9. – С. 13-20  (індексується Web of Science, 

Scopus). 

8.  Kyshakevych I.T. / Impact ofpolycystic ovary syndrome on quality of  life 

of women in early reproductive age. /  Pakharenko L.V.Vorobii V.D. / Журнал «Світ 

медицини та біології» -  2018. - №4.- С.110-113 (індексується Web of Science, 

Scopus).  

9. М.І.Римарчук / Роль макро- та мікроелементів в патогенезі 

полікистозу яйників/ М.Г. Проданчук, Т.Ф. Татарчук, С.В.Гуньков, 

П.Г.Жмінько, М.І.Римарчук / Scopus. Репродуктивна ендокринологія, N 4(48), 

2019, С.-22-25. 

10.  Матвійків Н.І. / Evaluation of the risk factors of cervical insufficiency in 

women with infertility associated with anovulation. / Пахаренко Л.В., Перхулин 

О.М, Геник Н.І. / Scopus / Georgian medical news. 2020; 1(298):27-33. 

11.  I. Kupchak / Epidemiological features of chronic endometritis in 

reproductive age women with disorders of reproductive health / V Sklyarova, I 

Kyshakevych, P Volosovsky, P Sklyarov / Scopus / Georgian Med News. Jul-Aug 

2020;(304-305):27-32. 

12. Татарчук Т.Ф., Косей Н.В., Занько О.В., Околох Онієка Гібсон Роль 

відносної гіперпролактинемії у генезі розвитку функціональних кист яєчників. 

Репродуктивна ендокринологія. – 2020. – №3(53). – С.23-28.  
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3.12. Перелік опублікованих статей у виданнях, рекомендованих MOH 

України, в українських та закордонних реферованих журналах за останні 5 

років: 

1. Бойчук О.Г. Особливості поліморфізмів гену eNOS у жінок з 

безпліддям та порушеннями гепатобіліарної системи // Матеріали конференції 

молодих вчених України «Перинатальна медицина», Київ, 24 квіт.2015 р.). – С. 

116. 

2. Бойчук О.Г. Перинатальні наслідки вагітності у жінки після 

програми ДРТ при функціональних порушеннях печінки // Пріоритети сучасної 

медицини: теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м.Одеса, 6-7 лютого 2015. – С. 78-82. 

3. Камінський В.В.,  Жданович О.І., Бойчук О.Г., Коломійченко Т.В. 

Особливості перебігу вагітності, пологів, стану плода і новонародженого у жінки 

після програми ДРТ при функціональних порушеннях печінки // 

Перинатологогія і педіатрія.  – 2015. - № 1. – С. 123-127.  

4. Бойчук О.Г. Вплив гепатобіліарної системи жінки на результати 

допоміжних репродуктивних технологій // Здоровье женщины – 2015. - № 1. – С. 

89-91. 

5. Бойчук О.Г. Поліморфніі варіанти гену ендотеліальної  NO синтетази 

у жінок  з безпліддям та порушеннями гепатобіліарної системи // Вісник 

Вінницького національного медичного університету. – 2015. - № 1. – С. 44-48. 

6. Бойчук О.Г., Суменко В.В. Гормональний стан жінок з патологією 

печінки, залучених у програми ДРТ // Репродуктивна ендокринологія. – 2015. - 

№ 2.- С. 66-68. 

7. Бойчук О.Г. Особливості плаценти у жінок після програми ДРТ при 

гепатобіліарній патології // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник 

Української медичної стоматологічної академії - 2015. - № 2. – С. 92-95. 

8. Бойчук А.Г. Влияние, генетических факторов на возникновение 

бесплодия и эффективность его лечения при гепатобилиарных нарушениях // 

Репродуктивное здоровье женщины. Восточная Европа.  – 2015. - № 2.- С.125-12. 
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9. Бойчук О.Г., Жданович О.І., Коломійченко Т.В. Перинатальні 

ускладнення та стан новонароджених після програми допоміжних 

репродуктивних технологій при функціональних порушеннях печінки // 

Современная педиатрия.-2015.-№3(67), С. 112-115 

10. Бойчук О.Г., Жданович О.І., Коломійченко Т.В., Головчак І.С. 

Поліморфізм гену фібриноген бета у жінок з безпліддям та захворюваннями 

печінки // Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник Української медичної 

стоматологічної академії.- 2015 .-Т. 15, вип.1(49). С. 76-81 

11. Камінський В.В., Бойчук О.Г. Вплив антифосфоліпідних антитіл у 

жінок з патологією гепатобіліарної системи на результативність програм ДРТ // 

Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник Української медичної 

стоматологічної академії.-2015.-Т. 15, вип. 3(51). С. 67-71 

12. Дрогомирецький Л.В., Макарчук О.М. Деякі патогенетичні аспекти 

варикозної хвороби вен малого тазу при вагітності. // Здоровье женщины. - 2015. 

- № 5. - С. 97-98. 

13. Абдулрахман Абдулбасет Мослем, Дрінь Т.М., Макарчук О.М., 

Кантимир С. Характеристика даних інструментальних методів дослідження та 

особливості функціональної здатності гепатоцитів у жінок з фіброміомою матки 

на тлі ожиріння. Здоровье женщины. - 2015. - № 6. - С. 133-135. 

14. Римарчук О.М., Макарчук О.М. Оцінка рівня окремих факторів 

ендотеліальної дисфункції, їх інформаційна цінність як маркерів прогнозування 

розвитку плацентарної недостатності у жінок з локальним непрогресуючим 

відшаруванням нормально розміщеної плаценти // «Здоров’я жінки».-2015.-№4 

(100).-С.112-114. 

15. Коцабин Н.В., Макарчук О.М. Особливості гормональних 

взаємовідносин у жінок різних вікових груп з невдалими спробами ДРТ в 

анамнезі. // Здоровье женщины. - 2015. - № 5. - С. 150-153. 

16. N.V. Kotsabyn, O.M. Makarchuk. Increasing of endomentrial potential in 

women with failed in vitro fertilization attempts // Научно-практический журнал 

"Репродуктивная медицина" Издательство МедМедиа Казахстан Группа 

компаний МедЭкспо № 1-2 (22-23), 2015 год, стр.10-13. 
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17. N.V. Kotsabyn, OM Makarchuk Increasing of endomentrial potential in 

women with failed in vitro fertilization attempts Научно-практический журнал 

"Репродуктивная медицина" Издательство МедМедиа Казахстан№ 1-2 (22-23), 

2015 год, стр.10-13. 

18. Роль полиморфных вариантов генов GSTT1 , GSTM1 и GSTP1 в 

развитии плацентарной дисфункции и прогнозировании гестационных 

осложнений у женщин с локальным непрогрессирующим отслоением плаценты 

/ М. И. Римарчук, О. М. Макарчук // Репродуктивное. здоровье. Восточная 

Европа. – 2015. – С. 42-49. 

19. Роль белков острой фазы и коррекция иммунологических нарушений 

у беременных с риском поражения парвовирусом В-19 / О. М. Куса, О. М. 

Макарчук // Репродуктивное здоровье женщины. Восточная Европа. – 2015. – № 

5. – С.89 – 94. 

20. Skręt-Magierło J, Barnaś E, S Januszek, Zmysło T, Skręt A, Kraśnianin 

E, Henryk N, Makarchuk O, Basiuga I, Kwartsyany O. Opinions and attitudes of 

parturients, midwives, and obstetricians about Caesarean section in the provinces of 

Podkarpackie, Poland, and Ivano-Frankivsk, Ukraine. Ann Agric Environ Med. 2016; 

23(1): 157–162. doi: 10.5604/12321966.1196873 

21. Mariana Rymarchuk, Oksana Makarchuk. Undifferentiated connective 

tissue dysplasia as a risk factor for placental dysfunction // The Pharma Innovation 

Journal 2015; 4(4): p. 66-68. 

22. Куса О. М., Макарчук О. М. Парвовірусна інфекція та її роль в генезі 

перинатальних втрат / О. М. Куса, О. М. Макарчук // Актуальні питання 
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дуктивного віку з симптомокомплексом ПМС та в період менопаузи» 

14. XIV з’їзд акушерів-гінекологів України та Науково-практична 

конференція з міжнародною участю 2017р.  

- Бойчук О.Г. «Проблемні питання акушерства, гінекології та 

репродуктології в сучасних умовах»  

- Бойчук О.Г. «Система ведення вагітності після ДРТ при 

неалкогольній жировій хворобі печінки 
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15. Науково-практична конференція для акушер-гінекологів 

«Гірепластичні процеси клінічної репродуктивної сфери від науки ддо 

практики» м.Яремче 1-3 лютого 2017р.  

- Кишакевич І.Т. «Можливості гістероскопії у діагностиці 

паталогічних змін ендометрію. Розбір клінічного випадку». 

16. Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки» 11-12 травня, 

м. Вінниця 2017.  

- Макарчук О.М., Римарчук М.І., «Дистрес плода – сучасні неінвазивні 

методи діагностики та прогнозування негативних перинатальних наслідків»;  

- Кишакевич І.Т. «Месенджери гістероскопії, оцінка стану 

ендометрію», «Сучасний погляд на діагностику та лікування паталогії шийки 

матки»;  

- Бойчук Л.Г. «Оптимізація ефективності лікування трубно-

перитонеального непліддя».  

17. Міжнародний науково-практичний медичний форум «Медицина 

України – європейський вибір» (Україна-Литва-Естонія-Словаччина) 25-26 

квітня 2017 року,  

- Макарчук О.М., Римарчук М.І., «Застосування мікронізованого 

прогестерону у програмі невиношування вагітності у жінок із захворюваннями 

гепатобіліарної системи» 

18. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю „Актуальні питання сучасного акушерства”, 07-08 квітня 2017 року 

в ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України".  

- Макарчук О.М., Дзьомбак В.Б. «Гормональна підтримка при 

невиношуванні вагітності із позицій доказової медицини».  

- Макарчук О.М. «Постгістеректомічний синдром та нові підходи 

корекціїї порушень».   

- Макарчук О.М., Дзьомбак В.Б. «Преконцепційна підготовка у жінок 

із порушенням становлення менструального циклу в анамнезі».  
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19. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до 

практики» 16-17 листопада 2017 року Івано-Франківськ – Яремче.  

- Макарчук  О. М., Матвійків Н.І. «Функціональні кисти, доцільність 

та  методи медикаментозної корекції.»  

- Макарчук  О. М., Дзьомбак В. Б. «Гормональна підтримка при не 

виношуванні вагітності з позицій доказової медицини.»  

- Макарчук О. М. «Соціальний проект «Жіночність майбутнього». 

Перші результати в Івано-Франківській області.» 

- Кишакевич І. Т. «Кроки до профілактики та лікування цервікальних 

інтраепітеліальних неоплазій.»  

- Бойчук О. Г. «Оптимізація тактики лікування гіпепроліферативних 

процесів у жінок з непліддям»   

- Макарчук О.М. «Синдром хронічного тазового болю після 

оперативних втручань на матці.»  

- Макарчук О. М., Дзьомбак В. Б. «Аномальні маткові кровотечі.» 

- Бойчук О. Г. «ДРТ на тлі порушень гепатобіліарної системи – 

вагітність високого ризику»  

- Матвійків Н.І.  «Нові підходи до корекції репаративних процесів 

після деструкції шийки матки.»  

20. Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Доказові аспекти сучасного акушерства та гінекології» 16.03.2018р. м. 

Київ: 

- Макарчук О.М. «Гормональна підтримка при невиношуванні з 

позицій доказової медицини»  

21. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю “Актуальні питання сучасного акушерства” 12-13 квітня 2018р. м. 

Тернопіль: 

- Макарчук О.М. «Гормональна підтримка в першому триместрі 

вагітності при невиношуванні з позиції доказової медицини»; 
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- Макарчук О.М. «Мастодинії і мастопатії у молодих жінок з 

порушенням менструального циклу»;  

- Бойчук О.Г., Ебає Нсан Еком Нсед «Гормональний статус жінок з 

непліддям після ДРТ та порушенням гепатобіліарної системи»;  

22. Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Сучасні аспекти збереження та відновлення здоровя жінки», Вінниця, 10-

11.05.2018. 

- Макарчук О.М. «Менструальний цикл, як індикатор 

репродуктивного здоров’я жінки».  

- Макарчук О.М., Дзьомбак В.Б., Околох О.Г. «Корекція мастодинії у 

молодих жінок з порушенням становлення менструальної функції у анамнезі»  

- Бойчук О.Г. «Перинатальні наслідки та стан новонароджених після 

програми ДРТ на фоні дисфункції гепатобіліарної системи».  

- Макарчук О.М. «Сучасні підходи до хірургічного та 

постхірургічного медикаментозного ведення пацієнток з ендометріозом».  

- Макарчук О.М., Околох Ониека Гибсон «Хронічний тазовий біль 

після оперативних втручань на матці і додатках».  

- Макарчук О. М. Островська О.М. «Збереження якості життя та 

соціальної активності жінок в пострепродуктивний період – попередні 

результати соціального проекту «Жіночність майбутнього» у Івано-Франківській 

області». 

- Бойчук О.Г., Ебає Нсан Еком Нсед «Особливості системи гемостазу 

при внутрішньо-печінковому холестазі вагітних новонароджених після програми 

ДРТ».  

23. Науково-практична конференція та Пленум «Асоціації акушер-

гінекологів України» «Акушерство, гінекологія та репродуктологія: освіта, 

клініка, наука», Одеса. 21-22.09.2017р.  

- Бойчук О.Г., Роль гормонального статусу жінок з безпліддям та 

порушеннями гепато-біліарної системи. 

- Макарчук О.М., Островська О.М., Гаврилюк Г.М. 

Постгістероктомічний синдром: медико-психологічні аспекти 
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- Макарчук О.М.,Дзьомбак В.Б., Костяк Н.В. Гормональна підтримка 

при невиношуванні з позиції доказової медицини 

- Кишакевич І. Т. Сучасні підходи до лікування та профілактики 

рецидиву цервікальної інтраепітеліальної неоплазії 

-  Камінський В.В., Бойчук О.Г. Прогностичні маркери ефективності 

ДРТ у жінок з непліддям та порушеннями гепато-біліарної системи 

24. Школа жіночого здоров’я «100 питань про жіноче здоров’я: 

гормональна корекція, онкоризики і профілактика», 1-2.02.19  Грузія, 

Гудаурі.  

- Кишакевич І.Т. «Доброякісна проліферація? Передрак? Рак?»  

25. Науково-практична конференція з міжнародною участю та 

пленум ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України» «Репродуктивне 

здоров’я в Україні: тенденції, досягнення, виклики та пріоритети» 20-21 

вересня 2018, Київ. 

- О.М. Макарчук «Хронічний тазовий біль після оперативних 

втручань на матці і додатках»; 

- О.М. Макарчук, Околох Онієка Гібсон «Ендометрій та імплантація: 

шляхи профілактики плацентарної дисфункціі»; 

26. Міжнародний симпозіум УАРМ 19 «Теорія і практика 

репродукції людини» 31.05-02.06.2019, Буковель, Україна.  

- Кишакевич І.Т. «Гістероскопічні знахідки в жінок репродуктивного 

віку»; 

- Макарчук О.М. «Підготовка до ЕКЗ та протитромботична 

профілактика при використанні ДРТ. Роль ADAMTS 13». 

27. Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Контраверсії в сучасному акушерстві: прееклампсія та передчасні пологи» 

22.03.2019 м. Київ.  

- Макарчук О.М., Околох Онієка Гібсон «Невиношування та 

передчасні пологи: гормональна підтримка з позицій доказової медицини» 
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28. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Актуальні питання сучасного акушерства» 4-5.04.2019року. м. 

Тернопіль.  

- Макарчук О.М., Околох Онієка Гібсон «Менеджмент вагітності при 

невиношуванні та її наслідки» 

29. Науково-практична конференція з міжнародною участю: 

«Медична симуляція-погляд у майбутнє» 8 лютого 2019, Вінниця.  

- «Симуляційне навчання – запорука професійної мобільності 

фахівців акушерсько-гінекологічної служби» Римарчук М.І. 

30. Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в акушерстві і гінекології: від науки до практики», 

29-30 листопада 2018, Яремче.  

- Купчак І.М. « Сучасний підхід до деструктивних методів лікування 

патології шийки матки»;  

- Макарчук О. М. «Ендометрій та плацентарна дисфункція: гестагенна 

підтримка при ДРТ» 

- Макарчук О. М. Функціональні кісти:  результати клінічного 

дослідження ефективності лікувальної програми щодо профілактики рецидивів 

- Макарчук О. М., Ендометрій та плацентарна дисфункція: гестагенна 

підтримка при ДРТ.;  

- Макарчук О. М., Юнгер В.І. Порушення біотопу піхви як предиктор 

невиношування вагітності. 

- Макарчук О. М., Островська О.М. Операції на матці та додатках: 

профілактика ускладнень та покращення якості життя. 

- Кишакевич І.Т. «Гістероскопічна діагностика гіперпластичних 

станів ендометрію» 

31. Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки», Вінниця, 10-

11.05.2019. 

- Макарчук О.М., Околох Онієка Гібсон. «Внутрішньоматкова 

патологія та репродуктивне здоров'я жінки»;  
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- Кишакевич І.Т., Римарчук М.І. «Персоніфікований підхід до 

лікування інтраепітеліальних цервікальних неоплазій в жінок репродуктивного 

віку.»; 

- Макарчук О. М. Островська О.М. «Збереження якості життя та 

соціальної активності жінок в пострепродуктивний період – попередні 

результати соціального проекту «Жіночність майбутнього» у Івано-Франківській 

області» Івано-Франківськ, 15.05.2019. 

32. Науково-практична конференція з міжнародною участю та 

пленум ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України» «Акушерство та 

гінекологія: актуальні та дискусійні питання» 3-4 жовтня 2019, Київ.: 

- Макарчук О.М. «Дискусійні питання антикоагулянтної терапії в 

програмі корекції невиношування. Фактор Adams»;  

- Макарчук О.М., Оріщак І.К. «Оцінка факторів ризику порушень 

репродуктивного здоров’я у жінок із гіперпластичними процесами»; 

- Макарчук О.М., Околох Онієка Гібсон «Гормональна підтримка при 

невиношуванні - «за» і «проти» з позиції доказової медицини»;  

- Бойчук О.Г., Гулій Д.Я. «Менеджмент вагітності у жінок з 

фіброміомою матки»;  

- Бойчук О.Г., Дорофеєва У.С. «Чи можливо повернути молодість 

яйникам?»;  

- Бойчук О.Г., Ебає Нсан Еком Нсед «Психоемоційний статус вагітних 

на фоні холестатичного гепатозу»  

33. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до 

практики» 12-13 грудня 2019 року. Яремче «Буковель». 

- Макарчук О.М. «Гормональна підтримка при вагітності: дискусійні 

питання»;  

- Макарчук О.М. «Спадкові тромбофілії – кому призначати? Як 

інтерпретувати результати?»;  

- Макарчук О.М. «Йододефіцитні стани та вагітність»;  
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- Макарчук О.М. «Збереження здоров’я та якості життя жінки: роль 

гінеколога»; 

- Макарчук О.М. «Рецидив апоплексії: функціональні кисти яєчників 

як чинник рецидивуючої апоплексії»; 

- Купчак І.М. «Моніторинг жінок після деструктивних методів 

лікування шийки матки»; 

34. ІІІ Науково-практична конференція «Новітні технології в 

акушерстві, гінекології і перинатології», м. Запоріжжя, 10-11 жовтня 2019р.: 

- Макарчук О.М., Околох Онієка Гібсон «Антикоагулянтна терапія у 

профілактиці невиношування вагітності. Фактор ADAMS»;  

- Макарчук О.М., Дубецький Б.І. «Гормональна підтримка з позиції 

доказової медицини»  

35. Міждисциплінарна науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Сучасні напрямки перинатальної та репродуктивної 

медицини: від теорії іноваційного пошуку до практики», 26-27 червня, Одеса 

2020: 

- Бойчук О.Г., Дорофеєва У.С. Репродуктивний потенціал жінки – 

предиктори можливостей та фактори впливу.  

- Бойчук О.Г., Гулій Д.Я Особивості діагностики доброякісних пухлин 

яєчників під час вагітності 

- Бойчук О.Г.,  Ебає Нсан Еком Нсед Менеджмент вагітності у жінок з 

непліддям на тлі внутрішньопечінкового.холестазу. 

- Бойчук О.Г., Мадуаколам Корнеліус Агоді Міома матки у пізньому 

репродуктивному віці - особливості діагностики.   

36. Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична 

конференція «Жіноче здоров`я: імплементація сучасних протоколів в 

клінічну практику», 27-28.02.2020р., м.Тернопіль: 

- Макарчук О.М., Дубецький Б.І. «Антенатальний супровід вагітності 

з патологією пуповини»  

- Макарчук О.М. «Віртуальний пацієнт» у програмі оцінки 

практичних навиків лікарів-інтернів акушерів-гінекологів: обмін досвідом»  
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- Оріщак І.К., Макарчук О.М., Геник Н.І., Литвин Н.В. 

«Репродуктивний потенціал жінок із патологічними процесами ендометрію»  

37. Онлайн семінар (вебінар) «Контраверсійні питання з 

акушерства та гінекології» 26.05.2020. 

- Макарчук.О.М. «Спадкові тромбофілії – діагностика та роль з 

позиції доказової медицини. Роль АDAMТS 13»  

3.16. Публікації про наукову школу та її досягнення (вітчизняні та 

закордонні), в тому числі з ініціативи інших науковців:  

3.17. Участь у наукових стажуваннях як в Україні, так і закордоном 

(очних та онлайн): 

1. Стажування «Інновації в науці та освіті: сучасні виклики» в 

Екуменічному інституті Люблінського католицького університету Йоана Павла 

II міста Люблін з 13.11.2018-16.11.2018 р. Римарчук М.І. 

2. Global Congress of Hysteroscopy. 1-2.05.2019 Барселона, Іспанія. 

Здача екзамену Pre-Course GESEA – гінекологічна ендоскопічна хірургічна 

освіта і атестація. Кишакевич І.Т. 

 

3.18. Перелік заходів проведених членами наукової школи 

(волонтерство, школи молодого вченого, майстер-класи, академічні 

виступи) 

1. Вакалюк Л.М., Римарчук М.І. «Вакуум-екстракція плода» 

Симуляційний центр Івано-Франківського обласного перинатального центру. 

16.11.2017р. 

2. Макарчук О. М. Майстер-клас з акушерства та гінекології «Здоров’я 

жінки у 21 столітті» «Гормональна підтримка в першому триместрі вагітності 

при невиношуванні з позиції доказової медицини». 27.03.2018р. м. Івано-

Франківськ. 

3. Макарчук О. М. Майстер клас. Травматизм в акушерстві, 

діагностика, лікування: практично-симуляційний тренінг. Всеукраїнська 

науково-практична конференція з міжнародною участю Інноваційні технології в 
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акушерстві та гінекології: від науки до практики» 29-30 листопада 2018 року 

Івано-Франківськ – Яремче.  

4. Макарчук О. М. Майстер клас. ІЦН. Тактика з позиції доказової 

медицини. Методи корекції. Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від 

науки до практики» 29-30 листопада 2018 року Івано-Франківськ – Яремче.  

5. Кишакевич І.Т., Коцабин Н.В. «Гістероскопія: будуючи міст між 

теорією та практикою» м. Яремче, 17.11.2018р. 

6. Макарчук О.М., Римарчук М.І. Майстер-клас: Істміко-цервікальна 

недостатність: профілактика не виношування з пицій доказової медицини. 

Методи корекції. – Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від 

науки до практики» 12-13 грудня 2019 року. Яремче «Буковель». 

7. Кишакевич І.Т. Майстер- клас з он-лайн трансляцією « Гормони та 

здоров`я жінки». 11 квітня, 2020. Київ.  

8. Кишакевич  І.Т. Майстер- клас «Гістероскопічні знахідки. 

Діагностика хронічного ендометриту. Доброякісні утворення, передрак, рак»  

Науково-практичний фаховий майстер-клас з міжнародною участю «Мистецтво 

Гістероскопії» за участі Giampietro Gubbini 17 листопада Київ, 2019 рік. 

9. Міжнародний майстер-клас «Курс кольпоскопії та менеджмент 

цервікальної патології. Альберт Зінгер». 24-25.05.19. Львів. «Дискусійна панель: 

абляція чи ексцизія» Українська асоціація з кольпоскопії та цервікальної 

патології UACCP/ Кишакевич І.Т. 

10. Макарчук О.М. Функціональні кисти яйників як предиктор 

рецидивуючих апоплексій. Майстер-клас з акушерства та гінекології «Здоров’я 

жінки у 21 столітті» 26.03.2019р. м. Івано-Франківськ. 

11. Макарчук О.М. Функціональні кисти яйників як предиктор 

рецидивуючих апоплексій. Майстер-клас з акушерства та гінекології 21.06.2019, 

м.Ужгород 
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СНГ за останні 5 років :  

Проведено науково-практичну конференцію лікарів-інтернів в 2016 

році, де були представлені наступні доповіді: 

1. «Оцінка ехографічних маркерів невиноніування в першому 

триместрі вагітності у жінок з тривало лікованим непліддям». Баланда О.М. - 

Науковий керівник - к.мед.н., доц. Бойчук Л.Г. 

2. «Характеристика функціонального стану гомеостазу 

постоваріоектомічного синдрому у жінок з ожирінням». Вакалюк І.Л. - Науковий 

керівник - к.мед.н., асист. Поліщук І.П. 

3. «Морфофункціональний аналіз матки у вагітних із варикозним 

розширенням вен тазу». Дрінь І.Т. - Науковий керівник - ас. Дрогомирецький 

Л.B. 

2. «Діагностично-лікувальна цінність гістероскопії у жінок 

репродуктивного віку при порушенні менструального циклу» Калиній Т.С. - 

Науковий керівник - д.мед.н., проф. Кишакевич І.Т. 

3. «Гормональний стан жінок з безпліддям та порушеннями 

гепатобіліарної системи». Матейчук Н.В. - Науковий керівник - к.мед.н., доц. 

Бойчук Л.Г. 

4. «Завмерла вагітність: значення інфекційного фактора у її 

виникненні» Оріщак І.К., Лабчук А. Р. - Науковий керівник: к.мед.н., доц. 

Островська О.М. 

5. «Оцінка показників нейронспецифічної енолази та динаміки їх рівня 

в сироватці крові вагітних з локальним непрогресуючим відшаруванням хоріону 

та плаценти». Чередарчук А.Р. - Науковий керівник - асистент кафедри Римарчук 

М.І. 

 

Проведено науково-практичну конференцію лікарів-інтернів в 2017 

році, де були представлені наступні доповіді: 

1. «Перинатальні ускладення та стан новонароджених після програми ДРТ 

при функціональних порушеннях печінки.» Баланда О.М. Науковий керівник - 

к.мед.н., доц. Бойчук Л.Г. 
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2. «Особливості перебігу вагітності на тлі серцево-судинної паталогії 

(клінічний випадок).» Гулій Д.Я. Науковий керівник - к.мед.н., доц. Бойчук Л.Г. 

3. «Дистрес плода – сучасні неінвазивні методи діагностики та 

прогнозування негативних перинатальних наслідків.» Жукуляк О. Науковий 

керівник - к.мед.н. ас. Римарчук М.І. 

4. «Роль гістероскопії та імуногістохімії в діагностиці хронічного 

ендометриту.» Калиній Т.С. Науковий керівник - д.мед.н., проф. Кишакевич І.Т. 

5. «Порівняльна характеристика вагінальної мікроекосистеми у практично 

здорових не вагітних жінок та під час другого триместру вагітності.» Ходирева 

І.Т., Кушлик Я.В. Науковий керівник - к.мед.н., в.о. доц. Поліщук І.П. 

6. «Оцінка ефективності терапії хронічного тазового болю у жінок з 

варикозним розширенням вен малого тазу.» Оріщак І.К. Науковий керівник: 

к.мед.н., доц. Островська О.М. 

7. «Групова належність крові і клінічні наслідки у жінок, розроджених 

кесаревим розтином.» Чередарчук А.Р.;Дрінь І.Т. Науковий керівник – 

д.мед.наук. проф.Вакалюк Л.М. 

 

Проведено науково-практичну конференцію лікарів-інтернів в 2018 

році, де були представлені наступні доповіді: 

1. «Резекція ендометрію, як терапія вибору при гінекологічний 

патології.» Оріщак І.К., Науковий керівник О.М. Островська. 

2. «Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з лейоміомою 

матки» Гулій Д.Я. Науковий керівник  О.Г. Бойчук. 

3. «Комплексний підхід до лікування ендоцервікозів у жінок 

репродуктивного віку» Ілик Т. Науковий керівник Купчак І.М. 

4. «Особливості імуногістохімічного дослідження біоптатів шийки 

матки у жінок х фоновими захворюваннями шийки матки, асоційованими із 

пухлиноподібними утворами яєчників» Ільків Г.І. Науковий керівник Матвійків 

Н.І. 



 61 

5. «Досвід використання вітчизняних препаратів у профілактиці 

постоваріоектомічних ускладнень у жінок з метаболічним синдромом.» «Яцущак 

І.Ф., Підлуська С.Б. Науковий керівник  Поліщук І.П. 

6. «Перинатальні наслідки у вагітних після ДРТ на фоні 

внутрішньопечінкового холестазу.» Ебає Нсан Еком Нсед Бойчук О.Г. 

7. «Діагностична цінність бульбашкового тесту у жінок з безпліддям.» 

Калиній Т.С. Науковий керівник Кишакевич І.Т. 

 

Проведено науково-практичну конференцію лікарів-інтернів в 2019 

році, де були представлені наступні доповіді: 

1. «Прогнозування порушень репродуктивного здоров’я у жінок з 

патологічним перебігом пубертату». Візняк Т., Науковий керівник О.М. 

Островська. 

2. «Досвід застосування секнідазолу та клотримазолу при 

бактеріальному вагінозі» Тодорів Л.Р., Франчук М.І.  Науковий керівник  

Поліщук І.П. 

3. «Перспективи застосування канабінолу у медичній практиці та 

гінекології зокрема» Горщанік Ю.В. Науковий керівник Матвійків Н.І. 

4. «Безсимптомна бактеріурія в контексті акушерських ускладнень.» 

Дубецький Б.І., Пронь А.В. Науковий керівник Римарчук М.І. 

5. «Клініко-морфологічні особливості епітелію шийки матки у жінок з 

інтраепітеліальними ураженнями на фоні папіломовірусної інфекції.» Ілик Т. 

Науковий керівник  Купчак І.М. 

 

Участь у науково-практичній конференції лікарів-інтернів в 2020 

році, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією наукові здобутки лікарів –

інтернів представлені у вигляді збірника тез науково-практичної 

конференції лікарів-інтернів, де було подано наступні доповіді: 

1. Порівняльна характеристика лікувального ефекту найбільш 

застосовувальних вагінальних форм мікронізованого прогестерону у вагітних із 

загрозою мимовільного викидня. Бейсюк О.Д., Божак О.П.., Науковий керівник 
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Поліщук І.П.. 

2. Гістероскопічне дослідження ендометрію на фоні прийому 

тамоксифену у жінок, які перенесли рак молочної залози. Мартинюк Д.С., 

Науковий керівник  Кишакевич І.Т. 

3. Порівняльна характеристика методів лікування ектопічної 

вагітності. Данилко М. Науковий керівник Купчак І.М. 

4. Патологія пуповини: доцільність моніторингу. Мартинюк Д.С., 

Науковий керівник Макарчук О.М., Дубецький Б.І. 

5. Плазмоліфтинг – природній спосіб вивчення делікатних проблем. 

Маслей Н.Я. Науковий керівник  Матвійків Н.І. 

6. Штучна плацента: сучасний спосіб підтримки життя. Ілюк Л.П., 

Науковий керівник Чередарчук А.Р. 

 

Майстер-класи, відкриті лекції і практичні заняття для студентів 

та лікарів: 

Майстер класи 

1. Виступ-круглий стіл на телестудії обласного телебачення « 

Галичина»; «Здоров’я жінки-медичні аспекти, шляхи профілактики- червень- 

Бойчук О.Г., 2015р;  

2. Виступ-круглий стіл на телестудії обласного телебачення « 3- тя 

студія» « Свідома українська сім’я – відродження нації» - Римарчук М.І., 2015р.; 

3. Виступ-круглий стіл на телестудії обласного телебачення « 

Галичина»  «Пологи у жінок з рубцем на матці» - Островська О.М., 2015р.; 

4. Семінар круглий стіл сумісно з Департаментом охорони здоров’я до 

Всеукраїнського тижня планування сім’ї та збереження репродуктивного 

здоров’я на тему: «Консультування дівчаток підлітків з питань планування сім’ї 

як запоруки безпечного материнства» – Макарчук О.М., травень 2015р.; 

5. Виступ-круглий стіл на телестудії обласного телебачення 

«Галичина» «Планування сім’ї» –– Макарчук О.М., травень 2015; 
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6. Виступ-круглий стіл на телестудії обласного телебачення 

«Галичина» «Репродуктивне здоров’я жінок на тлі надмірної та недостатньої 

ваги тіла» –– Островська О.М., квітень 2015; 

7. Виступ-круглий стіл на телестудії обласного телебачення «Вежа» 

«Планування сім’ї – запорука здорової нації» –– Бойчук О.Г., травень 2015; 

8. Виступ на обласному радіо на тему «Ефективне консультування 

дівчат-підлітків з питань планування сім’ї – запорука безпечного материнства» –

– Римарчук М.І., травень 2015; 

9. Римарчук М. І. «Удосконалення техніки практичних навичок по 

відпрацюванню покрокового алгоритму з надання невідкладної допомоги при 

серцево – легеневій реанімації в контексті симуляційного  навчання». Майстер-

клас. 11.04.16 р. Симуляційний центр ОПЦ. 

10. Купчак І.М. Тренінг з питань вакцинації «Профілактика раку шийки 

матки» 9 вересня 2018, Івано-Франківськ. 

11. Купчак І.М. «Нові підходи до діагностики та лікування патології 

шийки матки» 27 вересня 2018, Івано-Франківськ. Переривисті курси для 

акушер-гінекологів. 

12. Купчак І.М. «Порівняльна характеристика цитологічних 

класифікацій» 21 лютого 2019, Івано-Франківськ. Переривисті курси для 

акушер-гінекологів. 

13. Макарчук О.М. Функціональні кисти яйників як предиктор 

рецидивуючих апоплексій. Майстер-клас з акушерства та гінекології «Здоров’я 

жінки у 21 столітті» 26.03.2019р. м. Івано-Франківськ. 

 

Відкриті лекції і практичні заняття 

1. Доцент Поліщук І.П. «Удосконалення техніки практичних навичок 

по відпрацюванню техніки хірургічних швів під час кесарського розтину». 

Відкрите практичне заняття 05.04.16р. Лекційний зал ОПЦ.  

2. «Гіперпластичні процеси ендометрію». Кишакевич І.Т. 22.02.2017, 

відкрита лекція  Лекційний зал ОПЦ 
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3. «Кольпоцервікоскопія, прицільна біопсія, цитологія». Поліщук І.П.. 

21.03.2017. Лекційний зал ОПЦ 

4. «Антенатальні шкідливі фактори (споживання наркотиків, алкоголю, 

куріння тощо). Медикаментозна терапія під час вагітності». Лекційний зал ОПЦ 

Поліщук І.П. 30.10.2017 

5. «Методи контрацепції: класифікація, механізм дії, переваги, 

недоліки, необхідне обстеження перед початком використання, початок 

використання, режим використання, побічні ефекти, інструкції для пацієнтки.». 

Лекційний зал ОПЦ Бойчук О.Г.; 12.02.2018 

6. «Непліддя. Принципи обстеження подружньої пари при 

неплідності».  Лекційний зал ОПЦ Бойчук О.Г. 12.03.2018 

 

3.19. Інші досягнення наукової школи: 

На кафедрі акушерства та гінекології ПО ІФНМУ з 2003 р. для лікарів 

хірургічного профілю проводяться цикли стажування за спеціальністю 

«акушерство та гінекологія» для підвищення рівня професійної категорії лікарів-

слухачів, проводяться цикли тематичного удосконалення лікарів за тематикою 

«Репродуктивне здоров'я населення та планування сім’ї», «Оперативна 

гінекологія», «Актуальні питання дитячої та підліткової  гінекології», 

«Актуальні питання акушерства і гінекології», «Оперативне акушерство», 

«Невідкладні стани в акушерстві з використанням можливостей центру 

симуляційного навчання», «Аномальні маткові кровотечі у жінок різних вікових 

груп», «Методи діагностики та лікування фонових процесів шийки матки», 

«Екстрагенітальна патологія і вагітність», «Гінекологічна ендокринологія», 

«Основи гістероскопії»  для лікарів хірургічного профілю, дистанційний цикл 

«Антенатальний супровід вагітності» для лікарів загальної практики сімейної 

медицини.  

Підготовлено інформацію кафедри акушерства та гінекології ПО про 

науково-педагогічних працівників згідно вимог постанови КМ України, щодо 

ліцензування освітньої діяльності, для проходження ліцензування  освітніх 

програм в ІФНМУ. Робота для забезпечення навчально-методичної, наукової, 
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організаційної, лікувальної, виховної та матеріально-технічної бази кафедри 

акушерства та гінекології ПО згідно основних вимог міжнародного стандарту 

ISO 9001 “Системи управління якістю. Створено проектну групу освітньої 

діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою. 

Участь працівників кафедри  у роботі професійних асоціацій та 

еакспертних рад. 

проф. Макарчук О.М. 

1. Член Європейської асоціації акушерів-гінекологів 

2. Член Асоціації акушерів-гінекологів України 

3. Член Асоціації кольпоскопії та цервікальної патології (UACCP) 

4. Член Вченої Ради медичного університету 

5. Член Асоціації акушерів-гінекологів України та осередку – асоціації 

акушерів-гінекологів Івано-Франківської області 

6. Член експертної комісії МОЗ України 

7. Член спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертаційних робіт Д 

58.601.02 при ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. 

Горбачевського»;  

8. Заступник голови спеціалізованої Вченої ради із захисту 

дисертаційних робіт K20.601.04 при Член спеціалізованої Вченої ради із захисту 

дисертаційних робіт K20.601.04  при Івано-Франківському національному 

медичному університеті 

9. Член етичної комісії медичного університету 

10. Член лікувальної комісії медичного університету 

 

проф. Вакалюк Л.М. 

1. Член Асоціації акушерів-гінекологів України 

2. Член експертної комісії МОЗ України 

3. Член спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертаційних робіт 

K20.601.04  при Івано-Франківському національному медичному університеті 

4. Голова апробаційної комісії спеціалізованої Вченої ради K20.601.04 

із захисту дисертаційних робіт при Член спеціалізованої Вченої ради із захисту 
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дисертаційних робіт K20.601.04  при Івано-Франківському національному 

медичному університеті 

 

проф. Бойчук О.Г. 

1. Член Асоціації акушерів-гінекологів України 

2. Член Української асоціації репродуктивної медицини 

3. Член спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертаційних робіт 

K20.601.04 при Івано-Франківському національному медичному університеті 

 

проф. Кишакевич І.Т. 

1. Член Асоціації акушерів-гінекологів України 

2. Член Асоціації кольпоскопії та цервікальної патології (UACCP) 

3. Член спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертаційних робіт 

K20.601.04 при Івано-Франківському національному медичному університеті 

 

доц. Островська О.М. 

1. Член Асоціації акушерів-гінекологів України 

2. Вчений секретар спеціалізованої Вченої ради із захисту 

дисертаційних робіт K20.601.04 при Івано-Франківському національному 

медичному університеті 

3. Обласний позаштатний спеціаліст ГУОЗ ОДА по  патології 

вагітності 

 

доц. Римарчук М. І. 

1. Член Асоціації акушерів-гінекологів України 

2. Член Асоціації кольпоскопії та цервікальної патології (UACCP) 

3. Член Української асоціації медичних освітнії симуляційних 

технологій 

в.о. доц. Матвійків Н.І. 

1. Член Асоціації акушерів-гінекологів України 

 в.о. доц. Купчак І.М. 
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1. Член Асоціації акушерів-гінекологів України 

2. Член Асоціації кольпоскопії та цервікальної патології (UACCP) 

ас. Поліщук І.П. 

1. Член Асоціації акушерів-гінекологів України 

 

На кафедрі створена програма OpenLabyrynth (Віртуальний пацієнт), що 

дало можливість створення міждисциплінарних клінічних навчальних кейсів, 

використання на етапі післядипломної підготовки. Технологія навчання на базі 

віртуального пацієнта побудована на рольовому принципі, відповідно до якого 

інтерн відчуває себе на місці лікаря, бачить наслідки прийняття своїх рішень 

(щодо діагнозу та алгоритму лікування пацієнта), а також несе всю 

відповідальність за наслідки своїх дій. Реальність професійної ситуації створює 

особливу емоційну атмосферу, яка сприяє засвоєнню навчального матеріалу та 

підвищує якість навчання. 

 

 

Керівник наукової школи                                        професор Макарчук О.М. 


