
Верховна Рада України 

Комітет з питань охорони здоров’я 

Засідання «круглого столу» на тему: 

 «Про стан та перспективи медичної освіти в Україні» 

14 лютого 2017 року, 14:00   
вул. М. Грушевського, 18/2,  кім. № 12  

м. Київ 

П Р О Г Р А М А 

 

 

14:00 - 14:30 

Відкриття «круглого столу» 

БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна - народний депутат України, 

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я, модератор заходу 

Вступне слово народних депутатів України  

СИСОЄНКО Ірина Володимирівна - народний депутат України, 

заступник Голови Комітету  

МУСІЙ Олег Степанович - народний депутат України, 

заступник Голови Комітету 

КИРИЧЕНКО Олексій Миколайович - народний депутат України, 

член Комітету 

 

Привітальне слово  

ЦИМБАЛЮК Віталій Іванович - президент Національної академії 

медичних наук України, академік НАМН України 

14:30 

регламент 

до 10 хв. 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ Олександр Володимирович - заступник Міністра 

охорони здоров’я України  

Зміни медичної освіти: вимоги, продиктовані пацієнтами 

Вища медична освіта 

АМОСОВА Катерина Миколаївна - ректор Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця   

Про стан української вищої медичної освіти: виклики часу і 

напрям розвитку. Досвід НМУ ім. О.О. Богомольця і пропозиції 

для державної політики 

ЧЕРНИХ Валентин Петрович – ректор Національного 

фармацевтичного університету 

Сучасні аспекти та перспективи подальших напрямів розвитку 

вищої фармацевтичної освіти в Україні 



СКРИПНИК Ігор Миколайович - проректор з науково-

педагогічної роботи та післядипломної освіти ВДНЗ «Українська 

медична стоматологічна академія» 

Стан та перспективи розвитку вищої стоматологічної освіти 

в Україні 

БУЛАХ Ірина Євгенівна - директор ДО «Центр тестування 
професійної  компетентності  фахівців  з  вищою  освітою  
напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України»  

Незалежні іспити «Крок» та Центр тестування в системі 
медичної освіти. Складання іспитів «Крок-2» громадянами 
іноземних країн 

ЮРОЧКО Тетяна Петрівна - завідувачка кафедри Школа 

охорони здоров’я Національного університету «Києво-

Могилянська академія»  

Підготовка менеджерів в охороні здоров’я та фахівців з 

громадського здоров’я як вимоги сьогодення 

Післядипломна медична освіта 

ВОРОНЕНКО Юрій Васильович - ректор Національної медичної 

академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика  

Напрями розвитку системи підготовки лікарів на 

післядипломному етапі 

КОВТУНЕЦЬ Володимир - перший заступник Міністра освіти і 

науки України  

Медична освіта в загальній системі освіти України, актуальні 

питання в системі вищої та середньої освіти  

Середня медична освіта 

СТАСЮК Володимир Васильович - директор Івано-

Франківського базового медичного коледжу 

Болючі проблемні питання з підготовки молодших спеціалістів 

КОРДА Михайло Михайлович – ректор ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ 

України» 

Досвід дистанційного навчання медсестер-бакалаврів і 
медсестер магістрів в Тернопільському державному медичному 
університеті ім. І.Горбачевського 

 

Думка громадськості та студентства з проблем медичної освіти  
 

регламент 

до 5 хв. 

ШУЛЬГА Наталія Іванівна - депутат Київської міської ради, 

секретар постійної комісії КМР з питань освіти, науки, сім'ї, молоді 

та спорту  

Реформа освіти та децентралізація. Відповідальність громад 

та критерії оцінки якості 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/px_edu_testcentr_bulakh_iy.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/px_edu_testcentr_bulakh_iy.html


СЕНЮТА Ірина Ярославівна - завідувач кафедри медичного 

права ФПДО Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького  

Юридична складова в медичній освіти як запорука правової 

медицини  

УГРІН Мирон Миронович – член громадської ради МОЗ 

України, заступник Голови Національної Лікарської Ради 

Проблеми стоматологічної освіти в світлі реформи охорони 

здоров’я 

КУФТЕРІНА Наталія Сергіївна - голова Ради молодих вчених 

при МОЗ України, Голова Ради молодих учених Харківського 

національного медичного університету, доцент кафедри неврології 

№1 Харківського національного медичного університету, 

к.мед.наук, магістр державного управління  

Проблемні питання аспірантури 

МАРАНОВ Андрій Олександрович - студент 5 курсу НМУ              

ім. О.О. Богомольця, стипендіат Президента України, засновник 

медичного стартапу «ARANED», переможець Всеукраїнських 

конкурсів наукових робіт та міжнародних самітів  

Медична освіта в Україні очима студентів  

СОВСУН Інна - віце-президент Київської школи економіки 

Між автономією та відповідальністю: як міняється вища 

освіта в Україні? 

КОБЗИСТА Вероніка Володимирівна - акаунт-директор 

громадського об’єдання Revival Institute for Future  

Відповідність освітніх програм медичних ВНЗ до сучасних 

вимог суспільства. Які soft skills потрібні лікарю напередодні 

реформи  

РИЖУК Христина – студентка  

Аналіз проблем в університетській освіті, думка студента 

 Виступи учасників «круглого столу» 

Обговорення та пропозиції до проекту резолюції  
 

 

17:50 - 18:00 

 

Підбиття підсумків  

БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна  народний депутат України, 

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я  

 

 


