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Резюме 

Дараган  Галина Миколаївна 

 
Особисті дані:      
                                  Дата нарождення:19 листопада 1966р. 

                                  Контактний телефон: +38-050- 912-17-39,   

                                  Е-mail: kolgal1@mail.ru 

                              Місто проживання: м. Дніпропетровськ  

                              Вища  категорія за фахом епідеміологія,  

                        к.мед.н. (доктор філософії), доцент  

Навчання:          1974-1984 
                              середня школа № 13 м. Донецьк, золота медаль 

                                  1984-1992  

                                  Донецький державний медичний  університет ім.  М.Горького        

                                  за фахом лікар-епідеміолог, гігієніст, профпатолог  

                                 (диплом з відзнакою).  

 

                            

Післядипломне 

навчання:           1997, 2002, 2008 

                                  Донецький державний медичний  університет ім. М Горького  

                                 «Епідеміологія»,  м.Донецьк 

                                  2001          

                                  Національна медична академія післядипломної                            

                              освіти ім.П.Л.Шупіка (НМАПО)  

                              «Епідеміологія»,  м.Київ     

                               2003      

                              Харківська медична академія післядипломної                  

                              освіти лікарів «Внутрішньолікарняні інфекції», 

                              м. Харків,     

                              2007 
                                  Донецький державний медичний  університет ім. М. Горького  

                                  «Імунопрофілактика. Імунодіагностика інфекційних             

                                  захворювань», м. Донецьк,                           

                                                      

                                 2010 

                                 Національна медична академія післядипломної                            

                             освіти ім.П.Л.Шупіка (НМАПО) ТУ                          

                                 «Статистичні методи в епідеміології»                 

                                 «Епідеміологічний нагляд за  інфекційними хворобами»,                         

                                 м.  Київ 

                                  

                                  

 

 

Навчання на  
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тренінгах:  

                          2004-2005   

                             - 3 семінара -тренінга  Програми розвитку  ООН «Лідерство –            

                               запорука успіху», м. Київ 

                              2008    

                      -   стажування у США з питань організації масових  

                               спортивних заходів у межах підготовки до чемпіонату          

                               Євро-2012 по програмі «Громадські зв’язки», USAID, 

                           2007-2009 

                         - тренінги з ВІЛ/СНІДу, пташиному грипу, проект  

                           американської громадської організації «Міжнародна  

                           допомога та розвиток, Ink» (ІРД), мм. Ялта, Одеса, Полтава  

                           

                            2012 

                        -   2 тренінга з    аналітичної епідеміології, проект     

                            «Зменшення біологічної загрози» м. Київ 

                             2012 

                         -  тренінг для тренерів «Огляд тренінгових методик. Навички   

                            ефективного тренера» БФ «Розвиток України», м. Донецьк 

                            2013  

                            тренінг   щодо підвищення кваліфікації роботи з         

                            комп’ютерними програмами, БФ «Розвиток України»,  

                            м. Донецьк 

                            2015 

                           - тренінги «Базовий курс для дослідників у сфері протидії  

                             ВІЛ/СНІДу», «Інструменти збору та аналізу данних для            

                             реалізації дослідницьких ідей», проект «Технічна допомога в       

                             сфері МІО та ефективного використання даних» (МЕТІДА),       

                             МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»,  

                             за підтримки Центрів контролю та профілактики           

                             захворювань (США). 

                             

 

Навчання на  

тренінгах з 

ВІЛ/СНІД :      2005-2007 

                         - тренінги з  подолання стигми і дискримінації при     

                            ВІЛ/СНІД, американська громадська організація  

                           «Міжнародна допомога та розвиток, Ink» мм. Ялта, Алушта   

                              

                           2005 

                            -  тренінги з організації профілактичної роботи з   

                                ВІЛ/СНІД на промислових підприємствах,    

                                проект СМАРТ Міністерства  освіти США і   

                                Міністерства  праці і соціальної політики  України, м.Київ 

                                

                                2014, 2015 
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                             - тренінги «Методика викладання теми «Здоров’я населення та     

                                толерантність до пацієнтів з груп ризику», програма  профі- 

                                лактики ВІЛ/СНІД GIZ в Україні, мм.Одеса, Дніпропетровськ      

 

 

 

Навчання  на  

тренінгах  

з туберкулёзу:   

                           2003-2013 

                            -  тренінг по модулям ВООЗ щодо впровадження стратегії         

                                ДОТС, м. Донецьк,2003р. 

                             -  тренінг з мультирезистентного туберкульозу, м. Томськ (РФ),        

                               2007р.  

                      -  тренінг з інфекційного контролю при туберкульозі,               

                               м. Мурманськ (РФ), 2009р.  

                            - тренінг з мультирезистентного туберкульозу, м Донецьк,      

                               2009р.     

                            -  тренінги з інфекційного контролю при туберкульозі, в т. ч.               

                               тренінг для тренерів,  проект  ТBCARE  при участі  Асоціації                

                              «FILHA» (Фінска Асоціація з питань легеневих і серцевих                          

                               захворювань),   колаборативного центру ВООЗ в Латвії,      

                               міжнародних тренерів США (СDC),  м.Донецьк, 

                               2009р., 2010р., 2011р.  

                         -   тренінг з інфекційного контролю при туберкульозі,               

                              м. Володимір (РФ), 2013р. 

    Досвід  роботи:   

                           1992-1994 

                           Лікар-епідеміолог Добропільської міської санітарно-          

                           епідеміологічної станції Донецької області 

                           1994-2005 

                           Лікар–епідеміолог відділу  особливо небезпечних інфекцій              

                           Донецької обласної санітарно-епідеміологічної станції 

                               1998-2012  
                                лікар–епідеміолог  Донецького обласного Центру з надання  

                                екстреної медичної допомоги (сумісництво) 

                           2006-2012            

                           Завідуюча    відділом  особливо небезпечних інфекцій              

                           Донецької обласної санітарно-епідеміологічної станції 

                               2013- 2014 (вересень) 

                           Начальник епідеміологічного управління  Головного     

                           управління Державної санітарно-епідеміологічної служби 

                           у Донецькій області 

                           вересень 2014 – по дійсний час 

                           доцент кафедри мікробіології,  вірусології, імунології  

                           і епідеміології Дніпропетровської медичної академії МОЗ        

                           України    
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Досвід  

викладацької  

роботи: 

                 2009-2014 (червень) 

                -асистент, з 2010р. доцент   кафедри організації вищої                     

                 освіти, управління охороною здоров’я і епідеміології  

                 Донецького Національного  медичного університету  

                 ім. М. Горького  

                 1997-2012       

                 Викладач кафедри епідеміології, Донецьке медичне  

                 училище  підвищення кваліфікації,  

                       вересень 2014 – по дійсний час 

                       викладач кафедри мікробіології, вірусології,  

                       імунології і епідеміології  

                      Дніпропетровської медичної академії МОЗ України      

 

Досвід роботи  

в міжнародних 

проектах:  

                   2004 

                  2 місто  в конкурсе проекті СМАРТ «Здоровий працівник –   

                  здорова економіка»  за программу профілактики ВІЛ- 

                  інфекції  на робочому місці для працівників Донецької  

                  обласної санітарно-епідеміологічної станції  в номінації  

                 «За кращу профілактичну програму», м.Київ  

                      

                            2005-2007 

                            мастер-тренер в проекті «Подолання стигми і дискримінації     

                            з проблеми ВІЛ/СНІД» американської громадської  

                            організації «Міжднародна допомога  і розвиток, Ink» (ІРД)   

                          

                            2007-2009  

                             регіональний координатор проекту в Донецькій області     

                            «Надання технічної підтримки для швидкого реагування на      

                             пташиний грип в Україні»,  американської громадської  

                             організації «Міжднародна допомога і розвиток, Ink»,  

                            «International Relief and Development (IRD), Inc.» 

                                  

                        2010 

                        Консультант   проекту PATH (Програма оптимальних  

                        технологій в охороні здоров’я) з розробки  

                        нормативної документації для пересувних амбулаторій з                    

                        ВІЛ/СНІД 

 

                      2011-2012, 2015рр. 

                      Консультант проекту PATH (Програма оптимальних  
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                      технологій в охороні здоров’я) з розробки   

                      моніторингових профілей з організації інфекційного  

                      контролю при туберкульозі  

                       

                      2012 

                      Координатор з питань   роботи санітарно-епідеміологічної                                 

                      служби у Донецькій області  проекту USAID «Посилення  

                      контролю за туберкульозом в Україні». 

                       2015 

                      Консультант моніторингових візитів у проекті «Моніторинг          

                      поведінки та поширення ВІЛ-інфекції серед споживачів  

                      ін’єкційних наркотиків та їх статевих партнерів як компонент         

                      епіднагляду за ВІЛ другого покоління», проект «Технічна       

                      допомога в сфері МІО та ефективного використання даних»  

                      (МЕТІДА), МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні». 

  

Досвід тренерської 

 роботи:   

                        2005-2007 

                        -  тренінги з подолання стигми і дискримінації з ВІЛ/СНІД  

                         для працівників  промислових підприємств (заводи, шахти) 

                         і підприємств побутового призначення  Донецької               

                             області, проект «Подолання стигми і дискримінації     

                             з проблеми ВІЛ/СНІД» американської громадської  

                             організації «Міжднародна допомога  і розвиток, Ink» (ІРД)   

 

                        2009-2013 

                  Семінари-тренінги з інфекційного контролю при  

                  туберкульозі  для фахівців санітарно-епідеміологічної                   

                  служби, лікарів-інфекціоністів, епідеміологів центрів              

                  (відділень, кабінетів) з профілактики і боротьби зі СНІД,  

                  лікарів - фтизіатрів ЦМЛ, ЦРЛ при підтримці   проекту ВООЗ,   

                  проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в  

                  Україні»,  м. Донецьк.   

 

                       2009-2014 

                     - 14 тренінгів з інфекційоного контролю при туберкульозі,  

                        мм. Київ, Донецьк, Ялта, Миколаїв, Маріуполь, Горлівка для  

                        фахівців фтизіатричної, санітарно-епідеміологічної  

                        служб, загально-лікувальної мережі Донецької області та інших                   

                        областей України, для завідуючих кафедрами фтизіатрії вищих          

                        навчальних медичних закладів України,              

                        завідуючих кафедрами епідеміології та викладачів     

                        Національних медичних університетів мм. Києва, Харківа  

 

Маю  73 публікації в наукових журналах і збірниках   
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Навички:          Добре володію як українською, так і російською мовами,          

                            англійський – базовий.  

                            Office equipment: РС-Windows, MSOffice (Word, Excel, Power     

                            Point), Internet, E-mail, Adobe Acrobat 

                            Проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, робота з ЗМІ. 

 

 

01.01.2016р. 


