
 
Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VIII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження сучасних 

досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-
практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році»  

 
                                                                                                                                   Напрям: «Організація і управління охороною здоров’я» 

 
Конференція  

«Сучасні стратегії кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я» 
Дата та час проведення: 17 квітня 2019, 14.30–17.30 
Місце проведення: м. Київ, МВЦ, Броварський пр.-т, 15, павільйон № 1, зал № 8 
Організатор: Кафедра управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика 

Модератор: Михальчук В.М., д.м.н., проф., зав. каф. управління охороною здоров’я НМАПО  
імені П. Л. Шупика 

 
ПРОГРАМА* 

14.30-14.50 
Безперервна медична освіта на сучасному етапі охорони здоров’я 
Вдовиченко Ю.П., д.м.н., проф., чл.-к. НАМН України, перший проректор НМАПО імені  
П. Л. Шупика 

14.50-15.10 
Сучасні підходи до підготовки керівників органів і закладів охорони здоров’я – запорука 
реформи 
Михальчук В.М., д.м.н., проф., зав. каф. управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика 

15.10-15.40 

Актуальні питання підготовки магістрів громадського здоров’я 
Геннадій Слабкий, д.м.н., проф., зав. каф. громадського здоров’я виховання ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» МОН України; 
Іван Миронюк, декан факультету здоров’я та фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» МОН України 

15.40-16.00 
Навчальні технології безперервного професійного розвитку менеджерів охорони здоров’я з 
управління якістю медичної допомоги 
Горачук В.В., д.м.н., проф. каф. управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика 

16.00-16.20 

Форми здобуття комунікативних навичок керівниками закладів охорони здоров’я в сучасній 
системі безперервного професійного розвитку 
Орина Децик, д.м.н., проф., зав. каф. соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я 
Івано-Франківського НМУ 

16.20-16.40 

Управління керівним персоналом організації у сфері охорони здоров’я України як особливий 
вид професійної діяльності 
Ірина Кринична, д.н. з держ. упр., проф. каф. управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. 
Шупика 

16.40-17.00 
Комунікативна компетентність керівника закладу охорони здоров’я 
Огнєв В.А., д.м.н., проф., зав. каф. соціальної медицини ХНМУ; 
Чухно І.А., к.н. з держ.упр., доцент кафедри соціальної медицини ХНМУ 

17.00-17.20 Удосконалення методики навчання біостатистики фахівців охорони здоров'я 
Іншакова Г.В., ас. каф. соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ ім. О.О. Богомольця 

17.20-17.40 

Профілактична складова підготовки фахівців охорони здоров'я 
Грузєва Т.С., д.м.н., проф., ак. АН ВО України, зав. каф. соціальної медицини та громадського 
здоров’я НМУ ім. О.О. Богомольця; Галієнко Л.І., к.м.н., доц.каф. соціальної медицини та 
громадського здоров’я НМУ ім. О.О. Богомольця; Замкевич В.Б., к.м.н., доц. каф. соціальної 
медицини та громадського здоров’я НМУ ім. О.О. Богомольця 

 
 
 
  Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!                                             

                                                                                                                                                                                                        * В програмі можливі зміни та доповнення 


