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КАРТКА ЗАХОДУ 

(майстер-клас, симуляційний тренінг, тренінг з оволодіння практичними 

навичками, тренінг, семінар, фахова (тематична) школа) 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
1. Назва заходу БПР Алгоритм роботи з біологічним 

матеріалом для виявлення ТБ  

молекулярно-генетичним методом 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань) 

Громадська організація «Громадське 

науково-медичне об’єднання 

фтизіатрів» 

3. Співорганізатори заходу відсутні 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Мікробіологія і 

вірусологія,бактеріологія, клінічна 

лабораторна діагностика, лабораторна 

справа (клініка), лабораторна справа 

(гігієна), лабораторна справа 

(патологія),сестринська справа 

5. Вид заходу БПР Семінар 

6. Запланована кількість учасників 30 

7. Мета навчання Організація роботи лабораторії 

первинної ланки (лабораторії загально-

лікарняної мережі) з виявлення ТБ 

молекулярно-генетичним методом на 

платформі GeneXpert. 

8. Метод / методи навчання Презентації лекцій, обговорення 

презентацій з учасниками дистанційно в 

режимі реального часу 

9. Кількість балів БПР 10 

10. Дата заходу БПР 18.08.2022 

11. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 

Україна 

12. Прізвище, ім’я та по батькові 

лектора/тренера 

Шукатка Володимир ,Ніна Жеребко, 

Людмила Скоклюк 

13. Резюме лектора/тренера Резюме Шукатка Володиміра  

(Додаток № 1), резюме Ніни Жеребко 

(Додаток № 2), резюме Людмили 

Скоклюк (Ддодаток № 3) 

14. Програма заходу БПР Додаток 4 

15. Опис вимог рівня знань, 

володіння темою, навичок, 

досвіду учасників до моменту 

реєстрації на даний захід (за 

потреби) 

 

16. Технічна підтримка (так/ні?). У 

разі якщо під час проведення заходу 

БПР з оволодіння певними 

практичними навичками планується 

використання медичних виробів, які 

надані дистриб’ютором, Провайдер 

розміщує копію угоди, в якій 

зазначено шляхи недопущення 

ні 
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виникнення потенційного конфлікту 

інтересів та заборону використання 

торгової назви медичного виробу 

17. Методи оцінювання набутих 

знань 

Тестування учасників тренінгу 

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 

номер заходу БПР вноситься після 

присвоєння Адміністратором) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

                                                                                             Додаток № 1 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Шукатка Володимир 

 096 54 02 950  vshukatk@path.org 

Коротка інформація 

Лікар фтизіатр та організатор охорони здоров’я з 10-річним досвідом 

боротьби з туберкульозом, в тому числі 

з досвідом у наданні медичної допомоги хворим на ТБ. Його досвід 

включає програмний менеджмент, 

клінічний менеджмент випадків чутливого, ЛС ТБ, ко-інфекції ТБ/ВІЛ 

та ЛТБІ, фармменеджмент. Лікар ІІ 

категорії. 

Досвід роботи 

Проект «Підтримка зусиль у 

протидії туберкульозу в 

Україні», РАТН 

Координатор 

Координація діяльності проекту «Підтримка зусиль у протидії 

туберкульозу в Україні» на зменшення тягаря туберкульозу (ТБ) в 

Україні 

шляхом профілактики, раннього виявлення захворювання та належного 

лікування хворих на ТБ, хіміорезистентний туберкульоз (ХР ТБ) і 

коінфекцію ТБ/ВІЛ. 

Київська обл., Київський 

обласний 

фтизіопульмонологічний 

центр 

лікар фтизіатр 

Завідуючий відділенням хіміорезистентних форм ТБ для дорослих, 

організація роботи відділення, практика ведення випадків стійкого ТБ 
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та 

випадків ко-інфекції. Участь у впровадження в закладі та , в цілому, в 

області нових підходів ВООЗ у лікуванні MDR/XDR TB. Голова ЦЛКК 

ХРТБконсиліуму, призначення та постійний моніторинг лікування 

пацієнтів на 

амбулаторному та стаціонарному етапах. Розрахунок потреби та 

забезпечення регіону у ПТП. Формування статистичних даних та 

звітності 

регіону. 

Київська обл., Тетіївська 

центральна районна 

лікарня 

районний фтизіатр 

Організація виявлення, діагностики та лікування на амбулаторному 

етапі. 

Робота у вогнищах захворювання. Робота з відповідною документацією. 

Формування квартальної та річної звітності. Ведення електронного 

реєстру 

eTB-manager 

Освіта 

Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім.Шупика 

"Організація і управління охороною здоров’я" 

Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім.Шупика 

"Пульмонологія та фтизіатрія" 

Тернопільський державний 

медичний університет 

ім.Горбачевського 

Лікувальна справа 

06/2022 - тепер. час 

12/2015 - 06/2022 

02/2014 - 12/2015 

2016 - 2016 

2012 - 2014 

2006 - 2012 

Про себе 

Коротко Вільне володіння українською, знання російської та англійської 

мови 

(intermediate), надалі вивчаю англійську; 

володіння ПК (Word, Excell, PowerPoint); 

самоосвіта 
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                                                                                                           Додаток №2 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ніна Жеребко 

Лабораторний експерт 

PATH 

Коротка інформація 

Як лабораторний експерт, маю понад 35 років досвіду лабораторної 

мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань, включаючи 

молекулярно-генетичні методи та контроль якості лабораторних 

досліджень. Я маю освіту лікаря за спеціальністю «Епідеміологія/нагляд, 

гігієна та громадське здоров’я» Київського державного медичного 

інституту. Протягом останніх одинадцяти років я зосередилася на 

туберкульозі та зміцненні протитуберкульозних лабораторій і 

лабораторної діагностики в проектах, що фінансуються Глобальним 

фондом та USAID. В рамках цих проектів я брала участь в оцінці 

програм, розробці заходів і моніторингу, а також у національних 

зустрічах і перевірці нормативних актів. Я працювала в проекті Support 

TB, що фінансується USAID, де відповідав за впровадження сучасних 

підходів та методів діагностики туберкульозу, МР/ШР-ТБ чи ЛТБІ, 

таких як LPA, PCR, Elisa. Надавала технічну підтримку фахівцям з 

фтизіатрії для перегляду найновішої клінічної інформації щодо ведення 

випадків туберкульозу та впровадження їх на практиці відповідно до 

чинних національних нормативних документів та міжнародних 

рекомендацій щодо ведення випадків чутливого та хіміорезистентного 

туберкульозу. Брала участь у робочих групах щодо підготовки змін / 

нових підходів до лікування туберкульозу; результати були включені до 

розроблених нових навчальних програм та національних нормативних 

документів. 

Професійний досвід 

PATH, Kyiv, Ukraine        12/2020 до тепер 

Laboratory and Diagnostic Сonsultant, USAID-funded Support TB  

Надаю експертні послуги на підтримку проектної діяльності з протидії 

туберкульозу для виконання Загальнодержавної програми боротьби з 

туберкульозом в Україні щодо посилення лабораторної діагностики 

туберкульозу. Надаю технічну допомогу у впровадженні нових методів 

діагностики туберкульозу в Національній референс-лабораторії з 

туберкульозу та регіонах, які підтримуються проектом Support TB. Беру 

участь у розробці/перегляді СОП щодо лабораторних процедур, у 

навчанні персоналу лабораторій, розробці навчальних матеріалів та 

робочих посібників з клінічної інтерпретації результатів тестування 

генетичних методів діагностики туберкульозу. Забезпечую технічну 
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допомогу у запровадженні сучасної діагностики ЛТІ, такої як 

Quantiferon TB Gold, у проектних регіонах.  

Беру участь в оцінці потреб у закупівлі лабораторного обладнання та 

витратних матеріалів, підготовці технічних умов для закупівлі 

лабораторного обладнання та витратних матеріалів. 

 

PATH, Kyiv, Ukraine        09/2019 до 08/2020 

Laboratory and Diagnostic Advisor, USAID-funded Support TB  

У проекті Support TB я відповідала за координацію діяльності у 

Миколаївській та Львівській областях. Координувала планування, 

розробку та реалізацію проектної діяльності щодо пацієнт-орієнтованих 

підходів до лікування МРТБ, а також сучасних методів лабораторної 

діагностики ТБ/МР-ТБ/ЛТБІ. Мною було надано підтримку обласним 

лабораторним центрам та ЦГЗ України в організації та проведенні 

лабораторної діагностики коронавірусної інфекції, а також у закупівлі 

необхідного обладнання та витратних матеріалів. Забезпечила навчання 

на робочому місці зондовому аналізу (LPA), полімеразній ланцюговій 

реакції (ПЛР) і тестуванню на квантиферон. Брала участь у плануванні 

заходів та моніторингу проекту, включаючи спільні оглядові зустрічі та 

тренінги, круглі столи, конференції. 

 

PATH, Kyiv, Ukraine        02/2015 до 09/2019 

Program Officer, USAID-funded Challenge TB    

Відповідала за координацію діяльності проекту «Виклик туберкульозу» 

в Миколаївській та Львівській областях, тісно співпрацюючи з 

місцевими координаторами проекту на обласному рівні, а також 

начальниками обласного управління охорони здоров’я та головними 

фтизіатрами. Координувала планування, розробку та реалізацію 

проектної діяльності щодо пацієнт-орієнтованих підходів до лікування 

МРТБ, соціально-психологічного супроводу пацієнтів на амбулаторному 

етапі лікування та сучасних методів лабораторної діагностики ТБ/МР-

ТБ/ЛТБІ з використанням ЛПА, ПЛР та Квантиферону. Проводила 

навчання без на робочому місці з лінійного зонд-аналізу (LPA), ПЛР і 

тестів Quantiferon. Брала участь у плануванні заходів та моніторингу 

проектів, включаючи спільні оглядові зустрічі та тренінги, зустрічі за 

круглим столом, конференції. Впроваджено LPA у Львівському центрі 

легеневого здоров’я. Розробила програму та навчальні матеріали з 

лабораторної діагностики МРТБ в рамках тренінгу з ведення випадків 

МРТБ для фтизіатрів та сімейних лікарів, відповідні презентації, 

навчальні плани. 

 

Organization for Appropriate Technologies in Health, Kyiv, Ukraine       

06/2011 до 12/2014   

Program Officer, Global Fund-funded 4M454K Reducing the TB Burden in 

Ukraine.  
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Розробляла стратегію зміцнення потенціалу діагностики туберкульозу 

шляхом підготовки рекомендацій щодо оптимізації мережі лабораторної 

діагностики туберкульозу в Україні. Проводила оцінку існуючих 

процедур забезпечення якості в протитуберкульозних диспансерах. За 

результатами оцінки розроблено Наказ «Про запровадження системи 

контролю якості лабораторних досліджень в Україні», прийнятий МОЗ 

України 28 липня 2016 р. №786 та зареєстрований Мін’юстом за №1311. 

/29441 від 03.10.20916 р. Проведено навчання персоналу лабораторії з 

мікроскопії туберкульозу, мікробіологічної діагностики туберкульозу 

(загалом навчено 536 осіб), навчання тренерів з мікроскопії 

туберкульозу. Проводила моніторинг шляхом відвідування сайтів 

проекту та надавала технічну допомогу протитуберкульозним 

лабораторіям, організувала два раунди зовнішнього контролю якості 

мікроскопії на туберкульоз для забезпечення дотримання протоколів 

забезпечення якості. Брала участь у розробці стандартів 

мікробіологічної діагностики туберкульозу в Україні спільно з 

фахівцями МОЗ, а також навчального модулю з мікробіологічної 

діагностики туберкульозу, який переданий НТП для 

загальнодержавного використання. 

 

Representative Office, InterLabservice Ltd., Kyiv, Ukraine  03/2007 дo 

06/2011         

Head of Representative Office                                                                        

Компанія виробляла та продавала реагенти та обладнання для ПЛР-

діагностики інфекційних захворювань, я керувала діяльністю 

Представництва та підтримувала розробку рутинних програм 

зовнішнього та внутрішнього контролю якості для лабораторій МОЗ, 

АМН України та приватних лабораторій. Проводила тренінги з ПЛР-

діагностики інфекційних захворювань для лікарів України. Проводила 

маркетингові дослідження щодо використання ПЛР-тестів. Мною 

розроблено та запущено тематичне навчання для 280 учасників з ПЛР-

лабораторій в Академії післядипломної освіти. За моєї участі розроблено 

методичний посібник з ПЛР-діагностики інфекційних захворювань для 

Академії післядипломної освіти. 

 

Center of Molecular Diagnostics of Infectious Diseases, MOH, Kyiv, Ukraine 

Head of the Center                                                                                            

01/2006 дo 03/2007 

Керувала діяльністю референс-Центру МОЗ України з молекулярної 

діагностики інфекційних захворювань (будь-яких, крім ВІЛ та 

туберкульозу). Двічі на рік проводила постійне навчання спеціалістів 25 

бактеріологічних лабораторій санепідслужби України. Організовувала 

та контролювала закупівлю витратних матеріалів, збирав інформацію 

про потребу в реагентах та обладнанні, укладала контракти та 

закуповувала вказані матеріали. Брала участь у розробці наказів МОЗ 
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щодо ПЛР-діагностики інфекційних хвороб. Проводила лабораторну 

діагностику особливо небезпечних захворювань, таких як SARS та 

пташиний грип. 

 

Central Sanitary Epidemiological Station, MOH, Kyiv, Ukraine     

 09/1996 дo 01/2006 

Bacteriologist                                                                                                  

Організовувала готовність всіх мікробіологічних лабораторій 

санепідслужби України до виявлення та диференціації біологічних 

патогенів. Співпрацював з PATH з контролю інфекційних захворювань, 

таких як дифтерія, менінгококова інфекція, Hib-інфекція. 

Запроваджувала процедури контролю якості та щорічне навчання 

персоналу з 25 бактеріологічних лабораторій санепідслужби України (по 

одному представнику від лабораторії). 

Проводила лабораторну діагностику респіраторних інфекцій. Брала 

участь у розробці національних документів з бактеріологічної 

діагностики на основі міжнародних рекомендацій. Проводила тренінги з 

бактеріологічної діагностики інфекційних захворювань. 

Працювала асистентом кафедри мікробіології, вірусології та імунології 

Національного медичного університету. 

 

Ukrvaccina Company, MOH, Kyiv, Ukraine                               09/1993 

дo 05/1996 

Epidemiologist                                                                                                 

Організовувала та контролювала закупівлю вакцин, діагностичних 

систем, реактивів. Вибудовувала контакти з виробниками щодо 

постачання вакцин, діагностикумів, реагентів. Брала участь у створенні 

холодового ланцюга для доставки вакцин, діагностичних систем та 

реагентів. Брала участь у розробці посібника з вакцин, діагностичних 

систем і реактивів для лаборантів і керівників лабораторій. 

Освіта 

Лікар за фахом «Епідеміологія/нагляд, Гігієна, Громадське здоров’я», 

Київський медичний інститут, Kиїв, Україна, 1986 

Свідоцтво лікаря-бактеріолога вищої категорії, Післядипломний курс з 

бактеріології, Академія післядипломної освіти, Київ, Україна, 2010 р. 

Інше навчання 

• Навчальний курс із застосування молекулярно-генетичних методів 

дослідження C.diphtheria на базі Центральної референс-лабораторії 

ВООЗ з дифтерії (Лондон, Великобританія); 

• Навчальний курс з виявлення збудників бактеріального менінгіту, 

спричиненого менінгококом і пневмококом і Haemophilus influenzae типу 

В (HiB) у референс-лабораторії Оулу, Фінляндія; 

• Міжнародний тренінг з контролю якості лабораторних досліджень 

і молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу в Наднаціональній 

лабораторії в Ризі, Латвія. 
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• Навчання на робочому місці з діагностики ТБ методом лінійного 

зонд-аналізу, Київ 

 

Мова 

Українська, російська, англійська. 

Публікації 

Zhurylo О., Barbova А., Pavlenko О., Zherebko N., Yunatska О., Ways for 

TB bacteriological diagnostics laboratory network work optimization. Kyiv, 

2012. 

Zhurylo О., Barbova А., Hlushkevych Т., Honcharenko N., Zherebko N., 

others. System for bacteriological tests quality assurance in TB laboratory 

diagnostics facilities at various levels of health care provision. Kyiv, 2013. 

Barbova А., Zhurylo О., Zherebko N., Chaika А. Procedure for the use of 

molecular-genetic methods in TB diagnostics laboratories in Ukraine. Kyiv, 

2014. 

Feshchenko Yu., Cherenko S., Lytvynenko N., Protsyk L, Pohrebna M., Senko 

Yu., Chobotar О., Varytska H., Маtveieva О., Lishchishyna О., Теrleieva Ya., 

Pavliuk L., Іdrisova М., Gamazina К., Pavlova О., Іvanenko Т., Zherebko N., 

others. Adverse reactions management in the course of patients with TB and 

co-infection treatment (Tuberculosis/HIV co-infection/AIDS). Kyiv, 

2016.______________________________________________________________

____     

     

                                                                                                             Додаток № 3 

 

 Резюме 

 

Скоклюк Людмила Борисівна  

 

lskoklyuk@path.org                                                                                                                        

+38 (050) 199 67 92 

 

Дата народження         22.03.1980 

 

Кваліфікація                                          В 2011 році закінчила аспірантуру 

Інституту мікробіології та вірусології НАНУ ім. Д.К. Заболотного. 

Отримала звання кандидата біологічних наук за спеціальністю 

«мікробіологія», спеціалізація «біохімія мікроорганізмів» 

 

Науковий та практичний досвід      Лютий 2021 – донині: лабораторний 

фахівець проекту «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні», 

РАТН  

 

Серпень 2017 – лютий 2021 року: керівник напрямку «Лабораторна 

діагностика» 



9  

SIA «Magnipharma», Riga, Latvia. Сфера роботи  - використання та 

навчання роботі з лабораторним обладнанням для спеціалістів 

бактеріологічних, клініко-діагностичних, ПЛР-лабораторій медичних 

закладів України 

Жовтень 2012 - серпень 2017: Старший викладач кафедри молекулярної 

біології, мікробіології та біобезпеки, Національний Університет 

Природокористування Та Біоресурсів України, Київ. Галузі: 

мікробіологія, біохімія мікроорганізмів, імунологія, генетика 

З квітня 2012 року по вересень 2015 року працювала менеджером з 

програмного навчання роботі на автоматичних та автоматизованих 

мікробіологічних аналізаторах, ПЛР-системах та іншому обладнанні. 

Основна категорія учасників тренінгів: лабораторні фахівці 

бактеріологічних та ПЛР-лабораторій медичних закладів України 

З січня 2002 року по березень 2012 року працювала науковим 

співробітником відділу біохімії мікроорганізмів Інституту мікробіології і 

вірусології ім. Д.К.Заболотного. 
_____________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                             Додаток №4 
 

 

                                                                Семінар 

                              (дистанційне навчання в режимі реального часу) 

«Алгоритм роботи з біологічним матеріалом для виявлення ТБ  

молекулярно-генетичним методом» 

 

18 серпня 2022 року 

 

Мета зустрічі: організація роботи лабораторії первинної ланки (лабораторії загально-

лікарняної мережі) з виявлення ТБ молекулярно-генетичним методом на платформі 

GeneXpert. 

Завдання:  
1. Ознайомитися з алгоритмом виявлення хворих на ТБ на рівні закладів охорони 

здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу 

2. Обговорити особливості роботи з діагностичним матеріалом для дослідження на 

туберкульоз у лабораторіях 1 рівня. Ознайомитися з вимогами до ведення 

документації 

3. Закріпити знання із забезпечення біологічної безпеки та безпеки праці в лабораторії 

протитуберкульозної служби  

 

 

Учасники: лабораторні фахівці первинної ланки Дніпропетровської області 

 

ПРОГРАМА 

 
№ Назва сесії  Час 
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1 Привітання учасників зустрічі.  Представник Дніпровського 

тренінгового центру 

 

11:00-11:10 

 

2 Алгоритм виявлення хворих на ТБ на 

рівні закладів охорони здоров’я, що 

надають первинну медико-санітарну 

допомогу 

Володимир Шукатка, 

координатор проекту РАТН 

11:10-11:30 

3 Алгоритм роботи з біологічним 

матеріалом для виявлення ТБ 

молекулярно-генетичним методом 

Людмила Скоклюк,  

лабораторний фахівець, РАТН 

11:30 – 12:00 

4 Деякі питання протиепідемічного 

режиму при тестуванні матеріалу в 

лабораторії 1 рівня з мікробіологічної 

діагностики туберкульозу 

Ніна Жеребко, 

консультант проекту РАТН  

12:00 – 12:30 

5 Питання та відповіді  Учасники зустрічі 12:30 – 12:50 

6 Проведення онлайн-анкетування Учасники зустрічі 12:50 – 13:20 

 

 


