
III НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

НА МЕЖІ КОМПЕТЕНЦІЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НЕВРОЛОГІЇ:
Психічні розлади при епілепсіях, 
первазивних та зумовлених органічним 
ушкодженням мозку розладах розвитку,  
розладах екстрапірамідної системи, 
неврологічні захворювання, 
що маніфестують з розладів психіки 
та поведінки

Місце проведення – КДЦ Менора, Будинок Пчолкіна, 
вул. Шолом-Алейхема, 4/26
http://menorah-center.com/ua/conference-service/pchelkins-house/
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ПРИВІТАННЯ  
ВІД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 
КОМІТЕТУ 

Шановні колеги, друзі!

Щиро вітаємо Вас на III науково-практичній конференції 
з міжнародною участю «НА МЕЖІ КОМПЕТЕНЦІЇ ПСИХІА-
ТРІЇ ТА НЕВРОЛОГІЇ: психічні розлади при епілепсіях, пер-
вазивних та зумовлених органічним ушкодженням мозку 
розладах розвитку, розладах екстрапірамідної системи, не-
врологічні захворювання, що маніфестують з розладів психі-
ки та поведінки» в місті Дніпро.

Участь у цій конференції може стати можливістю для фахів-
ців обмінятися досвідом та поглибити розуміння принципів 
роботи в міждисциплінарних командах у сфері психічного 
та неврологічного здоров’я, взаємодії фахівців різних дис-
циплін, можливістю обговорення клінічної практики в зоні 
перетину компетенцій фахівців різних дисциплін (психіатрії 
та неврології, дитячої психіатрії та дитячої неврології, психіа-
трії та психології). Ми раді запросити учасників конференції 
для обговорення суперечностей та взаємодоповнюваності 
різних методологічних підходів. Конференція включатиме 
лекції та доповіді по кожній з тем. 

Вітаємо вас у Дніпрі, Україна, 13–14 грудня 2018 року.

З повагою та побажаннями успішної роботи, 

Оргкомітет



ЗАГАЛЬНА 
ІНФОРМАЦІЯ
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  РОЗТАШУВАННЯ
Дніпро, Україна

  ДАТИ 
13–14 грудня 2018 р.

  МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
КУЛЬТУРНО-ДІЛОВИЙ ЦЕНТР «МЕНОРА», будок «Пчолкіна» 
м. Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема 4/26
http://menorah-center.com/ua/conference-service/pchelkins-house/ 

  ТРАНСПОРТ
Відстань від:

 Міжнародного аеропорту Дніпро – 14,3 км 

 Залізничний вокзал – 3,7 км
Як дістатись – громадський транспорт від залізничного вокзалу 
трамвай №1 до зупинки «Артема»

  ПОГОДА
Середня температура в  місті Дніпро під час проведення конференції 
-1÷-3°С 

  РЕЄСТРАЦІЯ
Четвер, 13 грудня:  
08.30–19.00 (КДЦ Менора, Будинок Пчолкіна, 1-й поверх)
П’ятниця, 14 грудня:  
08.00–15.00 (КДЦ Менора, Будинок Пчолкіна, 1-й поверх)

  МОВА
Офіційні мови конференції – українська/англійська. Передбачено 
синхронний переклад лекцій під час телемосту. Ви також можете 
зробити доповідь російською мовою. 

  ГОДИНИ РОБОТИ ВИСТАВКИ В КДЦ МЕНОРА
Четвер, 13 грудня:  
08.30–19.00 (КДЦ Менора, Будинок Пчолкіна, 1-й поверх)
П’ятниця, 14 грудня:  
08.00–15.00 (КДЦ Менора, Будинок Пчолкіна, 1-й поверх)

ПРО ДНІПРО  

Дніпро (колишній Дніпропетровськ) це динамічне і жваве місто, 
центр Наддніпрянщини (Історичного регіону, що включає в себе Дні-
про, частину Запорізької та Кіровоградської областей).

Місто дивує зеленню вздовж широкої однойменної річки Дніпро, 
третьої за довжиною й площею басейну ріки Європи. Дніпро пиша-
ється набережними, довгими бульварами та просторими парками.

Дніпро – центр високотехнологічних галузей, машинобудування, металур-
гії, цент освіти, науки та торгівлі. Місто славиться своєю глибокою історією.

Ми сердечно запрошуємо Вас приєднатися до нас у прекрасному 
місті Дніпро!

Більше інформації про Дніпро можна знайти за посиланням:
Путівник по Дніпру https://gorod.dp.ua/eng/guide/ 

https://gorod.dp.ua/eng/guide/
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  КАВА-ПЕРЕРВИ ТА ЛАНЧІ
Кава-перерви та ланчі будуть надані усім офіційно зареєстрованим 
учасникам відповідно до часу, вказаного у розкладі

  СЕРТИФІКАТ УЧАСНИКА
Всі зареєстровані учасники отримають сертифікат про участь у конференції

  ІНТЕРНЕТ
У конференц та виставковій зоні для учасників буде надано вільний 
доступ до Інтернету Wi-Fi 

  ПОЛІТИКА ПАЛІННЯ 
Відповідно до політики Конференції, ця конференція вільна від паління

  БЕЗПЕКА 
Будь ласка, весь час пильнуйте Ваші особисті речі, не залишайте їх без наг-
ляду, незалежно від того, зовні чи всередині сесійних / виставкових залів 

  ПАСПОРТ ТА VISA
Гості з ЄС, США, Канади, Британії можуть в’їжджати в Україну без візи. 
Дійсний паспорт – це все, що потрібно для в’їзду в Україну. Іншим 
громадянам рекомендується звернутися до посольства для перевірки 
візових вимог для України
Інформацію про вимоги щодо віз можна знайти на веб-сайті World Travel Guide: 
https://www.worldtravelguide.net/guides/europe/ukraine/

  ВАЛЮТА
Місцева валюта – це гривня (₴)

  РОЗМІЩЕННЯ 
ГОТЕЛЬ «МЕНОРА» 
м. Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема 4/26
http://menorah-center.com/hotels/menorah-hotel/

МІЖНАРОДНІ ЕКСПЕРТИ 

ТОВ «ПРОДЖЕКТС ІНН»
http://projects-inn.com
MEMBER  
unic.org.ua

ПРОФЕСІЙНИЙ  
ОРГАНІЗАТОР  
КОНГРЕСІВ

Prof. Matthew Hodes 
(London, UK)

Prof. Bruno Falissard 
(Paris, France)

Prof. Gordon Harper, 
(Boston, USA)

Iryna O. Savenko, 
(Groningen, Netherlands)

Людмила Дзяк (Дніпро)
Людмила Кирилова (Київ)
Ірина Македонська (Дніпро)
Віталій Мамчур (Дніпро)
Володимир Мартинюк (Київ)
Ігор Марценковський (Київ)
Наталія Пряникова (Київ) 
Володимир Харитонов (Київ)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ



ПРОГРАМА
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08.30–09.30 Запрошуємо на Каву 
Реєстрація

09.30–09.50 Церемонія відкриття, презентація спікерів

МОДЕРАТОРИ:  Ігор Марценковський (Київ)
Володимир Харитонов (Kиїв) 
Віталій Мамчур (Дніпро) 
Володимир Мартинюк (Київ) 
Людмила Кирилова (Київ) 
Ірина Македонська (Дніпро) 
Наталія Пряникова (Київ)

СЕСІЯ 1 ЛЕКЦІЇ
МОДЕРАТОРИ:  Володимир Мартинюк (Київ)

Людмила Дзяк (Дніпро) 
Володимир Харитонов (Kиїв)

09.50–10.20 Концептуальні засади допомоги ді-
тям з обмеженнями життєдіяльності
Володимир Мартинюк, Заслужений 
лікар України, доцент, к.мед.н., Київ, 
Україна.

Кафедра дитячої невро-
логії та медико-соціальної 
реабілітації, НМАПО імені 
П.Л. Шупика, Український 
медичний центр реабілітації 
дітей з органічним уражен-
ням нервової системи МОЗ 
України

10.20–10.50 Організація допомоги дітям із інсуль-
тами
Людмила Дзяк, Член-кореспондент 
НАМН України, Заслужений діяч науки 
та техніки України, професор, д.мед.н., 
Дніпро, Україна

ДУ «Дніпропетровська ме-
дична академія» МОЗ Укра-
їни, кафедра нервових 
хвороб та нейрохірургії 
факультету післядипломної 
освіти

10.50–11.20 Неврологічні розлади у дітей, що ма-
ніфестують з психічних порушень
Людмила Танцура, проф., д.мед.н., 
Харків, Україна

Відділ дитячої психоневро-
логії та пароксизмальних 
станів, ДУ “Інститут невро-
логії, психіатрії та наркології 
НАМНУ, Харків, Україна

11.20–11.30 Обговорення доповідей

11.30–12.00 Кава-перерва

СЕСІЯ 2 ЛЕКЦІЇ

МОДЕРАТОРИ:  Олег Левада (Запоріжжя)
Ігор Марценковський (Київ)

12.00–12.30 Лікування епілепсій при аутизмі
Ігор Марценковський, доцент, к.мед.н., 
Київ, Україна

Відділ психічних розладів 
дітей та підлітків ДУ «На-
уково-дослідний інститут 
психіатрії» МОЗ України

12.30–13.10 Lecture Skype Live

Психічні розлади у дітей через приз-
му теорій розвитку, психодинаміч-
но-орієнтовану терапію
Бруно Фалісард, професор  громад-
ського здоров’я, Париж, Франція

Віце-президент IACAPAP,  
професор Університету 
Парижа, директор CESP / 
INSERM U1018 (Центру епіде-
міологічних та популяційних 
досліджень)

13.10–13.50 Функціональне відновлення хворих 
з депресією - когнітивні аспекти
Олег Левада, проф., д.мед.н., Запоріж-
жя, Україна

Кафедра загальної практи-
ки - сімейної медицини з 
курсами дерматовенерології 
та психіатрії, ДУ «Запорізька 
медична академія післяди-
пломної освіти» МОЗ України

13.50–14.30 Ремедіація  когнітивних порушень 
у пацієнтів із депресією
Олександр Троян, лікар психіатр, Запо-
ріжжя, Україна  

Комунальна установа 
«Запорізька обласна клінічна 
психіатрична лікарня»

14.30–14.40 Обговорення доповідей

14.40–15.30 Обідня перерва

13 грудня 2018 
четвер
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СЕСІЯ 3 ЛЕКЦІЇ
МОДЕРАТОРИ:  Олена Хаустова (Київ)

Емілія Михайлова (Харків)

15.30–16.10 Динамічне планування лікування. 
Огляд традиційних підходів, їх обме-
жень, і пропозиція більш динамічно-
го, інклюзивного підходу, засновано-
го на консенсусній основі фокусного 
планування лікування
Гордон Харпер, проф. психіатрії та дитя-
чої психіатрії, Бостон, США

Асоційований клінічний про-
фесор психіатрії  Медичного 
центру Дитонеса Бет-Ізраїля,  
директор навчальних про-
грам для пацієнтів та лікарів  
у Гарвардській медичній 
школі,  програми вторинної 
спеціалізації з дитячої психіа-
трії в дитячій лікарні Бостона 
(США)

16.10–16.40 Застосування атипових антипсихоти-
ків у педіатричній практиці
Ігор Марценковський, доцент, к.мед.н., 
Київ, Україна

Відділ психічних розладів 
дітей та підлітків ДУ «На-
уково-дослідний інститут 
психіатрії» МОЗ України

16.40–17.10 Біполярні депресії: Фокус уваги на 
лікуванні стабілізаторами настрою та 
атиповими антипсихотиками
Олена Хаустова, проф., д.мед.н., Київ, 
Україна

Кафедра психосоматичної ме-
дицини та психотерапії меди-
ко-психологічного факультету 
ДУ «Національний медичний 
університет ім. О.О. Богомоль-
ця» МОЗ України.

17.10–17.40 Депресії у підлітків:  
вікові особливості та нейрокогнитивні 
характеристики
Емілія Михайлова, проф., д.мед.н., 
відділ психіатрії, Харків, Україна

ДУ «Інститут охорони 
здоров’я дітей та підлітків», 
НАМНУ, Харків, Україна

17.40–18.10 Практичні аспекти лікування та діа-
гностики епілепсії
Володимир Харитонов, лікар-психіатр 
дитячий, лікар невролог дитячий, Київ, 
Україна

Дитяче  відділення ТМО 
«Психіатрія» в м. Києві

18.10–18.30 Медикаментозне лікування дітей з 
розладами спектру аутизму: цілі та 
показання для застосування
Лариса Чудакова, к.мед.н.,лікар пси-
хіатр – дитячий,  Валерія Шинкаренко, 
Дніпро, Україна

КЗ «Дніпропетровська клі-
нічна психіатрична лікарня 
Дніпропетровської обласної 
ради»

18.30–18.50 Зв’язок психіатричних розладів  у ди-
тини впродовж життя з емоційними 
розладами матері в перинатальний 
період
Ольга Мостова, д.мед.н, лікар психіатр 
дитячий, психоаналітичний психотера-
певт, Вінниця, Україна

Бюро по  епілепсії в Україні

18.50–19.00 Обговорення доповідей

13 грудня 2018 
четвер
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08.00–09.00 Запрошуємо на Каву 
Реєстрація

09.00–11.00 СЕСІЯ 4 ЛЕКЦІЇ

МОДЕРАТОРИ:  Віталій Мамчур (Дніпро)
Володимир Мартинюк (Київ) 
Ірина Македонська (Дніпро)

09.00–09.30 Едаравон – японський протокольний 
стандарт лікування гострого ішеміч-
ного інсульта
Віталій Мамчур, проф., д.мед.н.,  
Дніпро, Україна 
Антон Левих, Дніпро 

ДУ «Дніпропетровська медич-
на академія» МОЗ України

09.30–10.00 Діагностика та лікування  туберозно-
го склерозу у дітей
Володимир Мартинюк, Заслужений 
лікар України, доцент, к.мед.н., Київ, 
Україна

Кафедра дитячої невро-
логії та медико-соціальної 
реабілітації, НМАПО іме-
ні П.Л. Шупика, Український 
медичний центр реабілі-
тації дітей з органічним 
ураженням нервової системи 
МОЗ України

10.00–10.30 Персоналізований підхід до терапії 
депресій 
Олена Хаустова, проф., д.мед.н., Київ, 
Україна

Кафедра психосоматичної ме-
дицини та психотерапії меди-
ко-психологічного факультету 
ДУ «Національний медичний 
університет ім. О.О. Богомоль-
ця» МОЗ України.

10.30–10.50 Педіатричні аутоімунні нейропсихіа-
тричні розлади, пов’язані зі стрептоко-
ковими інфекціями (PANDAS). Клінічні 
прояви, лабораторна діагностика
Ірина Македонська, к.мед.н., лікар 
невролог дитячий, головний дитячий 
невролог міста Дніпро, Україна

Відділення неврологіі молод-
шого віку 5 дитячої лікарні 
міста Дніпро.

10.50–11.00 Обговорення доповідей

11.00–11.30 Кава-перерва

11.30–14.00 СЕСІЯ 5 ЛЕКЦІЇ

МОДЕРАТОРИ:  Людмила Кирилова (Київ)
Ігор Марценковський (Київ) 
Ірина О. Савенко (Гротінген)

11.30–12.00 Діагностика та терапія рухових пору-
шень при тикозному, обсесивно-ком-
пульсивному, гіперкінетичному, кон-
версійному розладах та епілепсіях:  
Обговорення клінічних випадків
Ігор Марценковський, доцент, к.мед.н., 
Київ, Україна

Відділ психічних розладів 
дітей та підлітків ДУ «На-
уково-дослідний інститут 
психіатрії» МОЗ України

12.00–12.30 Розлади аутистичного спектру  
та орфанні захворювання:  
від теорії до практики
Людмила Кирилова – керівник відділення 
психоневрології для дітей з перинаталь-
ною патологією та орфанними захво-
рюваннями, д.м.н., президент Асоціації 
дитячиї неврологів України
Олександр Мірошников – науковий 
співробітник відділення психоневрології 
для дітей з перинатальною патологією та 
орфанними захворюваннями

ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології 
ім. акад. О.М. Лук’янової 
НАМН України»

12.30–13.10 Гіперкінетичний синдром – діагностика 
та лікування згідно моделі Нідерландів
Ірина О. Савенко, психіатр, дитячий 
психіатр, Гронінген, Нідерланди

CEO ADHD City B.V.

13.10–13.50 Депресія, тривожні розлади та ОКР у 
дітей та підлітків: основні супутні захво-
рювання та основні моменти лікування
Проф. Меттью Ходес, Лондон, Велико-
британія

Старший викладач дитячої та 
підліткової психіатрії Імперського 
коледжу Лондона; Почесний 
Консультант за фахом дитяча та 
підліткова психіатрія, служби 
надання психіатричних послуг 
дітям та підліткам імені Святої 
Марії, CNWL NHS Foundation 
Trust, Лондон, Великобританія 

13.50–14.00 Обговорення доповідей
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14.00–15.00 СЕСІЯ КОРОТКИХ ДОПОВІДЕЙ,  
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ

МОДЕРАТОРИ:  Ірина Македонська (Дніпро)
Тетяна Скрипник (Київ) 
Мирослава Матусова (Київ)

14.00–14.10 Надання комплексної спеціалізованої 
допомоги дітям з мовленевими та ког-
нітивними  розладами. Досвід роботи 
відділення «Матері та дитини»
Фісун Юлія, лікар-психіатр дитячий, 
Дніпро, Україна

КЗ «Дитячий психоневро-
логічний санаторій №4 для 
дітей з тяжкими розладами 
мови та ураженням ЦНС

14.10–14.20 ПТСР: подвійна діагностика з депре-
сивним та гіперкінетичним розлада-
ми у дітей та підлітків
Дмитро Марценковський, лікар-пси-
хіатр, лікар-психіатр дитячий, Київ, 
Україна

Американський медичний 
центр

14.20–14.30 Функціональні порушення шлунко-
во-кишкового тракту та серцево-су-
динної системи у дітей з первазивни-
ми порушеннями розвитку
Мирослава Матусова, дитячий психіатр, 
педіатр Київ, Україна

ДУ «Науково-дослідний 
інститут психіатрії» МОЗ 
України

14.30–14.40 Особливості клінічного перебігу роз-
ладів аутистичного спектру, ускладне-
них при епілептичними  нападами
Тетьяна Скрипник, лікар психіатр дитя-
чий, Київ, Україна  
Інна Марценковська, лікар психіатр 
дитячий, ДУ НДІ психіатрії МОЗ України, 
Київ, Україна 
Ганна Макаренко, лікар психіатр дитячий, 
головний обласний дитячий психіатр, зав. 
відділенням Кіровоградської обласної пси-
хіатричної лікарні, Кропивницький, Україна

ДУ «Науково-дослідний інсти-
тут психіатрії» МОЗ України

Кіровоградська обласна 
психіатрична лікарня

14.40–15.00 Обговорення доповідей, підбиття підсумків,  
прийняття резолюції

14 грудня 2018 
п’ятниця
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