
АНКЕТА 

кандидата на звання провідного професора наукової школи з 

акушерства і гінекології 

 

1. Прізвище, ім'я, по батькові Макарчук Оксана Михайлівна. 

2. Всі варіанти написання прізвища та ініціалів латинськими буквами, 

що зустрічаються в публікаціях (для підрахунку цитування статей автора).  

Oksana Makarchuk, Makarchuk O.M., O. Makarchuk 

3. Телефони (робочий і домашній).  

Тел.роб. +380342553165,  

Тел. моб. +380505210192 

4. Факс, e-mail  

+380342553165,  

o_makarchuk@ukr.net 

5. Освіта, вчені ступені і звання з вказівкою року їхнього отримання 

(додати копії документів, що підтверджують отримання вченого ступеня і 

вченого звання). 

Івано-Франківський медичний інститут, диплом з відзнакою, УВ967101 

від 23.06.1989 – лікар лікувальник. 

Диплом кандидата медичних наук КН№011638 рішення спеціалізованої 

вченої ради Київської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України 

від 17.06.1996 протокол №18. 

Атестат доцента ДЦ№006480 рішення Атестаційної колегії від 23.12.2002 

року протокол № 5/1-Д 

Диплом доктора медичних наук ДД № 004442, рішення президії Вищої 

атестаційної комісії від 08.06.2005р., протокол № 24-09/5 

Атестат професора кафедри акушерства і гінекології 12ПР № 004608, 

рішення Атестаційної колегії від 22.02.2007 р., протокол № 1/01-П 

Лікарська кваліфікаційна категорія – «вища» за спеціальністю 

«Акушерство і гінекологія», посвідчення №2313 від 12.03.2016 подовжено до 

12.03.2021. 



 

6. Стаж: педагогічної діяльності і наукової діяльності (зокрема, в 

ІФНМУ). – 

Стаж науково-педагогічної роботи – 28 років 

7. Наявність академічних звань. – 

8. Почесні звання (Заслужений діяч науки і техніки, освіти, Почесний 

працівник освіти і тому подібне).  

9. Державні нагороди, ордени і медалі. – 

10. Суспільні нагороди (ордени, медалі, відзнаки).  

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 

11. Наявні премії (державні, міжнародні, відомчі та інші), з вказівкою 

року отримання. – 

12. Визнання науково-педагогічної школи як провідної школи України 

(провідні наукові школи України та ін.). – 

13. Відкриття, патенти (підтверджуються дипломом на відкриття, 

патентами, публікаціями в провідних журналах з посиланнями на виявлений 

ефект або явища). 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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. 

4. 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. 

5. 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  

 

14. Число підготовлених у науковій школі докторів, кандидатів наук і 

видатних фахівців, з вказівкою їх місця роботи і посади в даний час. 

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.; Працює в Прикарпатському центрі репродукції людини МОЗ 

України. Завідувач відділення ДРТ. 

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 

гепатобіліарної системи», диплом кандидата медичних наук ДК № 062682, від 

22.12.2010р.; працює зав. відділенням Хмельницький пологовий будинок 



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.; завідувач консультативної поліклініки лікарні «Феофанія», Київ. 

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 захворюваннях гепатобіліарної 

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

професор кафедри акушерства і гінекології післядипломної освіти ІФНМУ. 

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.; доцент кафедри 

акушерства і гінекології післядипломної освіти ІФНМУ. 

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.; 



асистент кафедри акушерства і гінекології ім. І.Д. Ланового ІФНМУ . 

Керівник клінічної аспірантури та кандидатської дисертації аспіранта 

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 аспіранта 

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.; лікар гінекологічного відділення КНП «Івано-Франківський 

обласний перинатальний центр ІФОР», асистент кафедри акушерства і 

гінекології ПО ІФНМУ. 

Керівник клінічної аспірантури та кандидатської дисертації аспіранта 

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.; 

співзасновник медичного центру репродуктивного здоров'я "Дамія", лікар 

акушер-гінеколог. 

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..; Заступник директора департаменту 

охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, обласний спеціаліст 

з акушерства і гінекології. 



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.; доцент кафедри акушерства і гінекології 

післядипломної освіти ІФНМУ. 

 

15. Число аспірантів, докторантів, претендентів, що працюють над 

дисертаціями в даний час із вказівкою конкретних прізвищ і передбаченого 

терміну подання дисертацій у Вчену раду по місцю захисту. 

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. 

 

16. Керівництво великими науково-технічними проектами або участь 

у таких за останні п'ять років: міжнародні програми і проекти, програми і 

проекти МОНу та інших міністерств і відомств, організацій. – 

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

Франківській області (2007-2017 р.р.)  

2. Програма «Ефективне консультування вагітних сімейними 

лікарями» у рамках Програми UNICEF (2015 р.)  

17. Отримання українських і міжнародних грантів (за останні п'ять 

років). – 

 



18. Загальна кількість публікацій – 77 за останні 10 років. 

19. 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. 1 4 4 

 

20. Книги, монографії і підручники з вказівкою співавторів, назви, роки 

видання, видавництва і число сторінок. 

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. 

2. 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. Посібники: 

- Hypertensive disorders in pregnancy. S.O. Ostafijchuk, T.M. Drin, N.I. 

Genik, O.M. Makarchuk // Manual.-Ivano-Frankivsk.-2011. 99 p. 

З  грифом МОЗ України: 

- Анемія вагітних: сучасні погляди на діагностику, профілактику та 

лікування. Макарчук О.М., Островський М.М., Глушко Н.Л., Островська О.М. // 

Івано-Франківськ: «СІМИК», 2010р. 104 с. 



- Вагітність та пологи у жінок з рубцем на матці після кесарського 

розтину. Під ред. Вдовиченко Ю.П.,  Гойда Н.Г, Юзько О.М.. Колектив авторів: 

Камінський В.В., Макарчук О.М. та ін. // Навчально-методичний посібник.- 

Київ.- 2011. 328с. 

- Багатоплідна вагітність. Під ред. Вдовиченко Ю.П.,  Гойда Н.Г, 

Юзько О.М.. Колектив авторів: Камінський В.В., Макарчук О.М. та ін. // 

Навчально-методичний посібник. - Київ.- 2011. 360 с. 

- Ведення фізіологічної вагітності. Під ред. Лесовська С.Г., Матюха 

Л.Ф., Осташко С.І. Колектив авторів: Бабінець Л.С., Макарчук О.М. та ін. // 

Методичний посібник.-Київ.-2012.-128 с. 

Електронні посібники: 

- Багатоплідна вагітність. Під ред. Вдовиченко Ю.П.,  Гойда Н.Г, 

Юзько О.М.. Колектив авторів: Камінський В.В., Макарчук О.М. та ін. 

//Електронний посібник.- Київ.-2011. 

- Ведення нормальних пологів. Камінський В.В., Макарчук О.М., 

Краснов В.В., Зеленська М.В.// Електронний посібник.- Київ.-2007. 

21. Огляди, опубліковані в провідних українських і міжнародних 

журналах. 

1. Римарчук М.І., Макарчук О.М. Патогенетичні аспекти передчасного 

відшарування нормально розміщеної плаценти, окремі генетичні маркери 

діагностики та прогнозування розвитку гестаційних ускладнень  (огляд 

літератури) // «Здоров’я жінки».-2015.-№10.-С.50-52 

2. Н.В. Коцабин, О.М. Макарчук Роль морфофункціонального стану 

ендометрію як провідного фактору успішноі імплантаціі заплідненоі 

яйцеклітини (Огляд літератури) //  Науково-практичний журнал "Архів клінічноі 

медицини" # 2(20) - 2014 рік, стор. 8-11. 

3. Куса О.М., О.М.Макарчук  Медико-соціальні аспекти проблеми 

внутрішньоутробного парвовірусного інфікування, акушерські та перинатальні 

наслідки(огляд літератури) / Галицький лікарський вісник, 2014.- №2. 



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

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

№ 5. - С.97-98. 

5. 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. 

 

22. Найбільш важливі роботи, опубліковані за останні десять років (не 

більше 5 робіт): 

6. 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 

7. 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.  

8. 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.  

9. 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. 

10. 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. 

 

http://tests.ifnmu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=101936
http://tests.ifnmu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=101936
http://tests.ifnmu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=101936


23. Організація (головування і тому подібне) міжнародних і українських 

конференцій, симпозіумів, семінарів, шкіл молодих учених та інших наукових 

зустрічей. 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики»  - 

щорічно Івано-Франківськ – Яремче.  

2. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Актуальні питання сучасного акушерства», 07-08 квітня 2016 р., м. Тернопіль.  

3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання 

репродуктивного здоров’я молоді», 28 квітня 2016р. Київ.  

4. Регіональна науково-практична конференція «Гіперпластичні процеси жіночої 

репродуктивної сфери - від науки до практики» м. Івано-Франківськ. 29.11.2016 

р. 

5. Майстер-клас з акушерства та гінекології «Здоров’я жінки у 21 столітті» 

Функціональні кисти яйників як предиктор рецидивуючих апоплексій.  

6. Майстер-клас з акушерства та гінекології «Здоров’я жінки у 21 столітті» 

26.03.2019р. м. Івано-Франківськ. 

24. Участь в міжнародних і всеукраїнських конференціях (загальне 

число за останні п'ять років ). Наукові виступи та майстер класи - 42. 

25.Курси лекцій, підготовлені претендентом. 

Основні навчальні курси, які веде професор Макарчук О.М. в ІФНМУ:  

Курси лекцій українською мовою з навчальних дисциплін: 

- “Акушерство і гінекологія” для інтернів, курсантів циклів 

тематичного удосконалення та циклу стажування (Всього: 600 лекційних годин 

на рік);  

 

 

26. Нові методи навчання: електронні курси лекцій і тому подібне. 

Впроваджено новітній дистанційній метод навчання за допомогою 

платформи Teams та підготовлені тести в систему tests.if.ua і pmk.ifnmu.edu.ua.  



Викладання дисципліни «Акушерство і гінекологія» проводили 

дистанційно з використанням тестової системи tests.if.ua і pmk.ifnmu.edu.ua та 

платформи Teams.  

Курси тематичного удосконалення за час карантину проводили  з 

використанням платформи Teams. 

Впроваджено в навчальний процес для інтернів інтерактивні системи 

моделювання «Віртуальний пацієнт» на основі інтерактивних комп’ютерних 

програм. 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. 

 

27. Науково-педагогічна діяльність як запрошений професор, лектор і 

тому подібне в інших українських і зарубіжних ЗВО і лабораторіях. – 

 

28.Організація співпраці в галузях науки і освіти між ІФНМУ, 

зарубіжними і українськими ЗВО.  

 Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин з ТОВ «Мед-

Атлант».  

 Угода про співпрацю та організацію взаємовідносин з ТОВ 

«Сімедгруп».  

 

Зав. кафедри акушерства та гінекології ПО 

Івано-Франківського національного  

медичного університету, д.мед.н., професор                     О.М.Макарчук 


