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ПРОГРАМА  СИМПОЗІУМУ          
Науковий медичний форум внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які 

проводитимуться у 2021 році, узгодженому в HAMH України та затвердженому МОЗ України, до розділу 3 під № 17. 



Міжнародний симпозіум «Теорія та практика репродукції людини» 
International Symposium «Theory and Practice of Human Reproduction» 
Международный симпозиум «Теория и практика репродукции человека» 
 

 28 травня 2021, п’ятниця 
May 28, 2021, Friday 
28 мая 2021, пятница 
 

 

Години | Time |Время Доповіді | Presentations | Доклады Спікери | Speakers | Спикеры 

08:45 – 09:00 Відеоматеріали: знайомство зі спікерами, фармкомпаніями, клініками ДРТ 

09:00 – 10:45 Відкриття симпозіуму 
Opening 

Открытия симпозиума 
 

Секція №1 | Section № 1 | Секция № 1 
«Репродуктивна медицина в 21 столітті» 

 
«Reproductive Medicine in the 21st Century» 

 
«Репродуктивная медицина в 21 веке» 

Модератори:  
Олександр Юзько, 

Валерій Зукін 
 

Moderators:  
Oleksander Yuzko,  

Valerii Zukin 
 

Модераторы:  
Александр Юзько, 

Валерій Зукин 

09:00 – 09:25 Допоміжні репродуктивні технології в Україні 
Assisted reproductive technologies in Ukraine 
Вспомогательные репродуктивные технологии в Украине 

Олександр Юзько 
Oleksander Yuzko  
Александр Юзько 

09:30 – 10:00 ДРТ у світі. Куди ми рухаємось? 
ART in the world. Where are we moving? 
ВРТ в мире. Куда мы движемся? 

Валерій Зукін 
Valerii Zukin 
Валерий Зукин 

10:05 – 10:45 Сучасні проблеми надання послуг у галузі ДРТ в умовах дикого 
капіталізму 
Modern problems of providing services in the field of ART in the 
conditions of wild capitalism 
Современные проблемы предоставления услуг в области ВРТ в 
условиях дикого капитализма 

Павло Іциксон (Ізраїль) 
 
Pavel Itsykson (Israel) 
 
Павел Ициксон (Израиль) 

10:45 – 11:00 Відеоматеріали | Video | Видеоматериалы 

11:00 –13:00 Секція №2 | Section № 2| Секция № 2 
«Сучасний стан репродуктології: рік, що змінив світ» 

(за підтримки офіційного спонсора компанії «Merck») 
 

«The state of the ART: a year that changed the world» 
(With the Support of the Official Sponsor of the Symposium «Merck») 

 
«Репродукция на современном этапе: год, что изменил мир» 

(при поддержке официального спонсора компании «Merck») 

 
Модератор:  

Микола Грищенко 
 

Moderator:  
Mykola Gryshchenko 

 
Модератор:  

Николай Грищенко 

11:00 – 11:40 Світ ніколи не буде таким, як колись. Клініка лікування 
безпліддя під час пандемії COVID -19 
The world will never be the same. Infertility treatment during the 
COVID-19 pandemic 
Мир никогда не будет прежним. Клиника лечения бесплодия во 
время пандемии COVID -19 

Микола Грищенко 
 
Mykola Gryshchenko 
 
Николай Грищенко 

11:40 – 12:20 Якість ембріонів та протоколи стимуляції 
Embryo quality and stimulation protocols 
Качество эмбрионов и протоколы стимуляции 

Маркос Мезегер  (Іспанія) 
Marcos Meseguer (Spain) 
Маркос Мезегер  (Испания) 

12:20 – 13:00 
 

Ми, але потім 
We, but later 
Мы, но потом 

Олег Чабан  
Oleg Chaban 
Олег Чабан 

13:00 – 13:30 Перерва на каву | Coffee break | Перерыв на кофе 
Відеоматеріали | Video | Видеоматериалы 

  



Міжнародний симпозіум «Теорія та практика репродукції людини» 
International Symposium «Theory and Practice of Human Reproduction» 
Международный симпозиум «Теория и практика репродукции человека» 
 

Години | Time |Время Доповіді | Presentations | Доклады Спікери | Speakers | Спикеры 

13:30 –15:30 Секція №3 | Section № 3| Секция № 3 
«Поєднуємо науку з мріями. Що забезпечує успіх в ДРТ?» 

(за підтримки офіційного спонсора компанії «Ferring 
Pharmaceuticals») 

 
 «Combining science with dreams. What ensures success in ART?» 

 (With the Support of the Official Sponsor of the Symposium «Ferring 
Pharmaceuticals») 

 
 

«Объединяем науку с мечтами. Что обеспечивает успех в 
ВРТ?» 

(при поддержке официального спонсора компании «Ferring 
Pharmaceuticals») 

Модератори:  
Ірина Судома, 

Галина Стрелко, 
Ксенія Хажиленко 

 
Moderators:  

Iryna Sudoma, 
Galyna Strelkо,  

Ksenia Khazhylenko 
 

Модераторы:  
Ирина Судома, 

Галина Стрелко, 
Ксения Хажиленко 

13:30 – 14:00 Нові горизонти стимуляції фолікулярного росту 
New horizons of follicular growth stimulation 
Новые горизонты стимуляции фолликулярного роста 

Ірина Судома 
Iryna Sudoma  
Ирина Судома 

14:00 – 14:30 Перший досвід з фолітропіном-дельта: про що говорить 
практика 
The first experience with follitropin-delta: what practice says  
Первый опыт с фолитропин-дельта: о чем говорит практика 

Галина Стрелко 
 
Galyna Strelkо 
Галина Стрелко 

14:30 – 15:00 
 

Міфи оваріальної стимуляції  
Myths of ovarian stimulation 
Мифы овариальной стимуляции 

Ксенія Хажиленко 
Ksenia Khazhylenko 
Ксения Хажиленко 

15:00 – 15:30 
 

Способи оптимізації підготовки ендометрію в кріопротоколах 
Methods of optimizing endometrial preparation in cryoprotocols 
Способи оптимізації підготовки ендометрію в кріопротоколах 

Любов Михайлишин  
Lyubov Mykhaylyshyn 
Любов Михайлишин 

15:30 – 15:45 Відеоматеріали | Video | Видеоматериалы  

15:45 – 17:45 Секція №4 | Section № 4 | Секция № 4 
«Новини репродуктивної медицини» 

(за підтримки офіційних спонсорів компаній «Abbott» та «Dr. 
Reddy’s») 

 
«Reproductive Medicine News» 

(With the Support of the Official Sponsors of the Symposium 
«Abbott» and «Dr. Reddy’s») 

 
 

«Новости репродуктивной медицины» 
(при поддержке официальных спонсоров компаний «Abbott» та 

«Dr. Reddy’s») 

Модератори:  
Ксенія Хажиленко 

Ірина Жабченко 
Олександр Юзько 

 
Moderators:  

Ksenia Khazhylenko 
Iryna Zhabchenko, 
Oleksander Yuzko 

 
Модераторы:  

Ксения Хажиленко  
Ирина Жабченко 

Александр Юзько 

15:45 – 16:15 Підтримка лютеїнової фази в циклах ДРТ: обираємо 
оптимальний варіант на основі даних доказової медицини 
Luteal phase support in ART cycles: choosing the best option based on 
evidence-based medicine data  
Поддержка лютеиновой фазы в циклах ВРТ: выбираем 
оптимальный вариант на основе данных доказательной 
медицины 

Георг Грізінгер (Німеччина) 
 
Georg Griesinger (Germany) 
 
Георг Гризингер (Германия) 

16:15 – 16:30 Дискусія 
Q&A 
Дискуссия  

 

16:30 – 16:45 Підтримка лютеіновоі фази в ДРТ: критеріі якості 
Support of the luteal phase in ART: quality criteria 
Поддержка лютеиновой фазы в ВРТ: критерии качества 

Ксенія Хажиленко 
Ksenia Khazhylenko 
Ксения Хажиленко 

  



Міжнародний симпозіум «Теорія та практика репродукції людини» 
International Symposium «Theory and Practice of Human Reproduction» 
Международный симпозиум «Теория и практика репродукции человека» 
 

Години | Time |Время Доповіді | Presentations | Доклады Спікери | Speakers | Спикеры 

16:45 – 17:45 Дует гінеколога і репродуктолога. Де перетинаються 
паралельні прямі? Спільна мета репродуктолога та акушера-
гінеколога – здорові мати і дитина 
Duo of gynecologist and reproductive specialist. Where do the parallel 
lines intersect? The common goal of a reproductive specialist and an 
obstetrician-gynecologist is a healthy mother and child 
Дуэт гинеколога и репродуктолога. Где пересекаются 
параллельные прямые? Общая цель репродуктолога и акушера-
гинеколога - здоровые мать и ребенок 

Ірина Жабченко 
Ольга Булавенко 
 
Iryna Zhabchenko 
Olga Bulavenko 
 
Ирина Жабченко 
Ольга Булавенко 

17:45 – 18:00 Відеоматеріали | Video | Видеоматериалы 

15:00 – 18:00 Секція | Section | Секция 
«Молодіжний УАРМ» 

(За підтримки Буковинського державного медичного 
університету)  

 
 «Youth UARM» 

(With the Support of Bukovynian State Medical University) 
 

 «Молодежный УАРМ» 
 (При поддержке Буковинского государственного медицинского 

университета) 
 

https://meet.google.com/bvv-snwg-skk  
 

 
Модератори:  

Тетяна Булик,  
Наталія Бабій 

 
Moderators:  

Tetyana Bulyk, 
Natalia Babiy  

 
Модераторы:  

Татьяна Булык,  
Наталия Бабий 

15:00 – 15:15 Мелатонін та його роль в репродукції людини 
Melatonin and its role in human reproduction 
Мелатонин и его роль в репродукции человека 

Вікторія Юзько 
Viktoriya Yuzko 
Виктория Юзько 

15:15 – 15:30 Як зменшити втрати вагітності після ДРТ? Можливості 
розрахунку ризику прееклампсії 
How to reduce pregnancy loss after ART? Possibilities of calculating 
the risk of preeclampsia 
Как уменьшить потери беременности после ВРТ? 
Возможности расчета риска преэклампсии 

Наталія Бабій 
 
Natalia Babiy 
 
Наталия Бабий 
 

15:30 – 15:45 Характеристика водно-сольового обміну та характеристика 
маткового кровотоку у пацієнток в програмі 
екстракорпорального запліднення 
Characteristics of water-salt metabolism and characteristics of 
uterine blood flow in patients at in vitro fertilization program 
Характеристика водно-солевого обмена и характеристика 
маточного кровотока у пациенток в программе 
экстракорпорального оплодотворения 

Денис Лецин  
 
 
Denys Letsyn  
 
Денис Лецин  

15:45 – 16:00 Моніторинг системи регуляції агрегатного стану крові в клініці 
ДРТ. Що це нам дає? 
 
Monitoring of the regulation system of the blood aggregate state in 
the ART clinic. What does it give us? 
 
Мониторинг системы регуляции агрегатного состояния крови 
в клинике ВРТ. Что это нам дает? 

Дмитро Кошик, Ігор Захаренко, 
Анастасія Сейлова,  
Наталія Стречень 
Dmytro Koshyk, Ihor Zakharenko, 
Anastasiya Seilova,  
Nataliya Strechen 
Дмитрий Кошик,  
Игорь Захаренко, 
Анастасия Сейлова,  
Наталья Стречень 

16:00 – 16:15 Особливості ембріологічного етапу ДРТ у подружніх пар з 
вірусами гепатиту В/С 
Specifics of the embryological stage of ART in couples with hepatitis 
B/C viruses 
Особенности эмбриологического этапа ВРТ у супружеских пар с 
вирусами гепатита В/С 

Ганна Бондаренко  
 
Hanna Bondarenko 
 
Анна Бондаренко  
 

  

https://meet.google.com/bvv-snwg-skk


Міжнародний симпозіум «Теорія та практика репродукції людини» 
International Symposium «Theory and Practice of Human Reproduction» 
Международный симпозиум «Теория и практика репродукции человека» 
 

Години | Time |Время Доповіді | Presentations | Доклады Спікери | Speakers | Спикеры 

16:15 – 16:30 Аутотрансплантація кортексу яєчника  як альтернатива 
донації ооцитів у пацієнтів зі зниженим оваріальним резервом 
The ovarian cortex autotransplantation as an alternative to oocyte 
donation in patients with diminished ovarian reserve 
Аутотрансплантация кортексом яичника как альтернатива 
донации ооцитов у пациентов со сниженным овариальным 
резервом 

Ігор Осовський 
 
Ihor Osovskyi 
 
Игорь Осовский 
 

16:30 – 16:45 Використання штучного інтелекту для селекції ембріонів 
Use of artificial intelligence for embryo selection 
Использование искусственного интеллекта для селекции 
эмбрионов 

Лада Дяченко 
Lada Dyachenko 
Лада Дяченко 

16:45 – 17:00 Нові можливості Next  Generation Sequencing (NGS) у практиці 
допоміжних репродуктивних технологій 
The new opportunities of Next Generation Sequencing (NGS) in the 
practice of assisted reproductive technologies 
Новые возможности Next Generation Sequencing (NGS) в 
практике вспомогательных репродуктивных технологий 

Юлія  Зінь  
 
Yuliia Zin 
 
Юлия  Зинь  
 

17:00 – 17:15 Роль інфекцій, що передаються статевим шляхом, в розвитку 
безпліддя 
The role of sexually transmitted infections in the development of 
infertility 
Роль инфекций, передающихся половым путем, в развитии 
бесплодия 

Олена Кротік 
 
Olena Krotik 
 
Елена Кротик 
 

17:15 – 17:30 Оптимізація тактики допоміжних репродуктивних технологій 
у жінок з хронічним ендометритом 
Optimization of tactics of assisted reproductive technologies in  
women with chronic endometritis 
Оптимизация тактики вспомогательных репродуктивных 
технологий у женщин с хроническим эндометритом 

Анастасія Гайдук 
 
Anastasia Gaiduk 
 
Анастасия Гайдук 
 

17:30 – 17:45 Актуальні проблеми багатоплідної вагітності 
Actual problems of multiple pregnancy 
Актуальные проблемы многоплодной беременности 

Ольга Суліменко 
Olha Sulimenko 
Ольга Сулименко 

17:45 – 18:00 Чи можемо ми поліпшити якість ембріонів? 
Can we improve the quality of embryos? 
Можем ли мы улучшить качество эмбрионов? 

Ірина Чемьоркіна 
Irina Chemyorkina 
Ирина Чемеркина 

 

 

  



Міжнародний симпозіум «Теорія та практика репродукції людини» 
International Symposium «Theory and Practice of Human Reproduction» 
Международный симпозиум «Теория и практика репродукции человека» 
 

 29 травня 2021, субота 
May 29, 2021, Saturday 
28 мая 2021, суббота 
 

 

Години | Time |Время Доповіді | Presentations | Доклады Спікери | Speakers | Спикеры 

08:45 – 09:00 Відеоматеріали | Video | Видеоматериалы 

09:00 – 10:45 Секція №5 | Section № 5 | Секция № 5 
«"Білі плями" в допоміжних репродуктивних технологіях» 
(за підтримки офіційного спонсора компанії «Ріхтер Гедеон») 

 
“Blind spots in assisted reproduction» 

(With the Support of the Official Sponsor of the Symposium «Gedeon 
Richter») 

 
«" Белые пятна "в вспомогательных репродуктивных 

технологиях» 
(При поддержке официального спонсора компании «Рихтер 

Гедеон» 

 
Модератор:  

Світлана Жук 
 

Moderator:  
Svitlana Zhuk 

 
 

Модератор:  
Светлана Жук 

 
 

09:00 – 09:30  Стимуляція овуляції в ДРТ. Міфи, легенди та реалії 
Ovarian stimulation in assisted reproduction. Myths, legends and 
reality 
Стимуляция овуляции в ВРТ. Мифы, легенды и реалии 

Горка Барренетксеа (Іспанія) 
Gorka Barrenetxea (Spain) 
 
Горка Барренетксеа (Испания) 

09:30 – 09:55  Підвищення ефективності діагностики та лікування безпліддя 
у жінок з генітальним ендометріозом у програмах ДРТ 
Improving the effectiveness of diagnosis and treatment of infertility in 
women with genital endometriosis in ART programs  
Повышение эффективности диагностики и лечения бесплодия у 
женщин с генитальным эндометриозом в программах ВРТ 

Стефан Хміль 
 
Stefan Khmil 
 
Стефан Хмиль 

09:55 – 10:20 Оптимізація протоколів контрольованої овуляторної 
стимуляції у пацієнток з СПКЯ 
Optimization of controlled ovulatory stimulation protocols in patients 
with PCOS  
Оптимизация протоколов контролируемой овуляторной 
стимуляции у пациенток с СПКЯ 

Марія Хміль  
 
Maria Khmil 
 
Мария Хмиль  
 

10:20 – 10:45  Залізодефіцит з вектором на допоміжні репродуктивні 
технології 
Iron defficiency: focus on assisted reproduction 
Железодефицит с вектором на вспомогательные 
репродуктивные технологии 

Світлана Жук 
 
Svitlana Zhuk 
Светлана Жук 
 

10:45 – 11:00 Відеоматеріали | Video | Видеоматериалы 

11:00 –13:00 Секція №6 | Section № 6| Секция № 6 
«Кращий та здоровіший кожний день для кожної жінки»  

(за підтримки офіційного спонсора компанії «Organon Ukraine») 
 

«A better and healthier every day for every women»  
 (With the Support of the Official Sponsor of the Symposium 

«Organon Ukraine») 
 

«Лучший и более здоровый каждый день для каждой 
женщины» 

(при поддержке официального спонсора компании «Organon 
Ukraine») 

Модератори:  
Галина Стрелко, 

Кристоф Блокель (Бельгія) 
 

Moderators:  
Galyna Strelko,  

Christophe Blockeel (Belgium) 
 

Модераторы:  
Галина Стрелко, 

Кристоф Блокель (Бельгия) 
 

11:00 – 11:30 Різниця між циклами стимуляції 
Cycle to cycle variability  
Разница между циклами стимуляции 

Кристоф Блокель (Бельгія) 
Christophe Blockeel (Belgium) 
Кристоф Блокель (Бельгия) 

11:30 – 12:00 Донація ооцитів – експертна практика чи базовий підхід? 
Oocyte donation – expert practice or basic approach?  
Донации ооцитов – экспертная практика или базовый подход? 

Уляна Дорофеєва  
Uliana Dorofeyeva  
Ульяна Дорофеева  



Міжнародний симпозіум «Теорія та практика репродукції людини» 
International Symposium «Theory and Practice of Human Reproduction» 
Международный симпозиум «Теория и практика репродукции человека» 
 

Години | Time |Время Доповіді | Presentations | Доклады Спікери | Speakers | Спикеры 

12:00 – 12:30 
 

Передові технології та машинне навчання в ЕКЗ 
Advanced technologies and machines learning in IVF 
Передовые технологии и машинное обучение в ЭКО 

Айдін Бірол  
Aydin Birol  
Айдин Бирол  

12:30 – 13:00 Варіабільність відповіді на стимуляцію. Чи можливо 
передбачити та що робити? 
Variability of response to stimulation. Is it possible to predict and 
what to do?  
Вариабильнисть ответа на стимуляцию. Возможно ли 
предусмотреть и что делать? 

Стрелко Галина  
 
Strelko Galyna  
 
Стрелко Галина  
 

13:00 – 13:30 Перерва на каву | Coffee break | Перерыв на кофе 
Відеоматеріали | Video | Видеоматериалы 

13:30 –15:30 Секція №7 | Section № 7| Секция № 7 
«Системність та раціональність застосування гормональної 

корекції в ДРТ та акушерстві» 
(за підтримки офіційного спонсора компанії «Besins Healthcare») 

 
«Systematic and rational use of hormonal correction in ART and 

obstetrics» 
(With the Support of the Official Sponsor of the Symposium «Besins 

Healthcare») 
 

«Системность и рациональность применения гормональной 
коррекции в ВРТ и акушерстве» 

(при поддержке официального спонсора компании «Besins 
Healthcare») 

 
Модератор:  

Володимир Медведь 
 
 

Moderator:  
Volodimir Medved 

 
 
 

Модератор:  
Владимир Медведь 

13:30 –14:00 Фармакодинаміка та безпека прогестерону в ДРТ, що повинні 
знати клініцисти? 
The pharmacodynamics and safety of progesterone in ART, what 
clinicians should know? 
Фармакодинамика и безопасность прогестерона в ВРТ, что 
должны знать клиницисты? 

Пол Пьєтт (Бельгія) 
 
Paul Piette (Belgium) 
 
Пол Пьетт (Бельгия) 

14:00 –14:30 Бренди та генерики – застосування в ДРТ та акушерстві. 
Застереження та підстави для сумнівів 
Brands and generics – use in ART and obstetrics. Warnings and 
grounds for doubts 
Бренды и дженерики – применение в ВРТ и акушерстве. 
Предостережения и основания для сомнений 

Володимир Медведь 
 
Volodimir Medved 
 
Владимир Медведь 

 

14:30 –15:00 Підтримка лютеїнової фази: баланс ефективності та безпеки 
Luteal phase support: balancing effectiveness and safety 
Поддержка лютеиновой фазы: баланс эффективности и 
безопасности 

Пітер Плато (Бельгія) 
Peter Platteau (Belgium) 
Питер Плато (Бельгия) 

15:00 –15:30 Оцінка сучасних важелів впливу на репродуктивну 
компетентність ендометрію 
Assessment of modern levers of influence on the reproductive 
competence of the endometrium 
Оценка современных рычагов влияния на репродуктивную 
компетентность эндометрия 

Володимир Котлік 
 
Volodymyr Kotlik 
 
Владимир Котлик 

 

15:30 – 15:45 Відеоматеріали | Video | Видеоматериалы 

  



Міжнародний симпозіум «Теорія та практика репродукції людини» 
International Symposium «Theory and Practice of Human Reproduction» 
Международный симпозиум «Теория и практика репродукции человека» 
 

Години | Time |Время Доповіді | Presentations | Доклады Спікери | Speakers | Спикеры 

15:45 – 17:45 Секція №8 | Section № 8| Секция № 8 
«Ембріологія» 

(за підтримки офіційного спонсора ТОВ «ХЛР») 
 

«Embryology»  
(With the Support of the Official Sponsor of the Symposium              

LLC НLR) 
 

«Эмбриология» 
 (при поддержке официального спонсора ООО «ХЛР») 

 
Модератор:  

Дмитро Микитенко 
 

Moderator:  
Dmytro Mykytenko 

 
 

Модератор:  
Дмитрий Микитенко 

15:45 – 16:10 Розширений генетичний скринінг в програмах ДРТ 
Extended genetic screening in ART programs 
Расширенный генетический скрининг в программах ВРТ 

Дмитро Микитенко 
Dmytro Mykytenko 
Дмитрий Микитенко 

16:10 – 16:40 Менше стресу на ембріон. Менше стресу на ембріолога  
 
Less Stress on the Embryo. Less Stress on the Embryologist 
 
Меньше стресса на эмбрион. Меньше стресса на эмбриолога 

Дуня Марія Бастон-Бюст 
(Німеччина) 
Dunja Maria Baston-Büst 
(Germany) 
Дуня Мария Бастон-Бюст 
(Германия)  

16:40 – 17:10 Останнє оновлення щодо вітрифікації яйцеклітин та ембріонів 
і результатів, пов’язаних із біопсією бластоцисти 
Latest update on oocyte and embryo vitrification and outcomes 
associated to blastocyst biopsy 
Последняя обновленная информация о витрификации ооцитов 
и эмбрионов и исходах, связанных с биопсией бластоцисты 

Жізела Маджіотто (Іспанія) 
 
Gisela Maggiotto (Spain) 
 
Жизела Маджиотто (Испания) 

17:15 – 18:00 Роль прогестерону як фізіологічного тригера овуляторних 
гонадотропінів у людини і перспективи його застосування в 
репродуктивній медицині 
Progesterone as a physiological trigger of ovulatory gonadotropins 
and its potential in reproductive medicine 
Роль прогестерона как физиологического триггера 
овуляторных гонадотропинов у человека и перспективы его 
применения в репродуктивной медицине 

Дмитро Дозорцев (США) 
 
 
Dmitri Dozortsev (USA) 
 
Дмитрий Дозорцев (США) 
 

18:00 Закриття симпозіуму 

 
 


