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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  Результати впровадження тестування 

фекалій на платформі GeneXpert з 

метою діагностики туберкульозу у дітей 

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  

4. Цільова аудиторія (відповідно 

до Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

-Бактеріологія 

-Дитяча фтизіатрія 

-Загальна практика – сімейна медицина 

-Організація і управління охорони 

здоров’я 

-Клінічна лабораторна діагностика 

-Мікробіологія і вірусологія 

-Фтизіатрія 

5. Вид заходу БПР Семінар 

6. Запланована кількість 

учасників 

90 

7. Мета навчання Обговорити реалізацію протоколу 

«Впровадження та розширення 

тестування на платформі GeneXpert з 

використанням фекалій в якості 

альтернативного зразка з метою 

діагностики туберкульозу в дітей» в 12 

областях за підтримки проекту.   

8. Метод / методи навчання Презентації лекцій, обговорення 

презентацій з учасниками семінару  

9. Кількість балів БПР 10 

10. Дата заходу БПР 20.10.2022 

11. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 

м. Київ,вул.Госпітальна,4,готель 

«Прем’єр Готель Русь» 

12. Прізвище, ім’я та по батькові 

лектора/тренера 

Ольга Павлова,  Ніна Жеребко ,  

Людмила Скоклюк , Олена Дюжева,  

Анна Барбова ,  Олена Кулініч 

 

13. Резюме лектора/тренера Резюме Ользі Павлової (Додаток №1, ), 

резюме Ніни Жеребко (Додаток № 2), 

резюме Людмили Скоклюк (Ддодаток 

№ 3) резюме Олени Дюжевої (Додаток 

№4), резюме Анни Барбової 

(Додаток№5), резюме Олени Кулініч 

(Додаток №6) 

14. Програма заходу БПР Додаток №7 

15. Опис вимог рівня знань, 

володіння темою, навичок, 

- 
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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 

виникнення потенційного 

конфлікту інтересів та заборону 

використання торгової назви 

медичного виробу 

ні 

17. Методи оцінювання набутих 

знань 

Тестування учасників семінару 

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 

номер заходу БПР вноситься після 

присвоєння Адміністратором) 

 

 

 

                                                                                           Додаток№1  

 

 

Ольга Павлова, д.м.н 
Заступник  директора, PATH 

 

РЕЗЮМЕ  

Доктор Ольга Павлова – фтизіатр та менеджер з питань охорони здоров’я з 22-річним 

досвідом роботи у сфері боротьби з туберкульозом в Україні, у тому числі 12-річним 

досвідом роботи у наданні послуг в сфері фтизіатрії. Спеціалізується на управлінні 

програмами, МР ТБ, ко-інфекції ТБ і ВІЛ, управлінні препаратами , реалізації стратегії 

активного моніторингу безпеки ліків (aDSM), зміцнення лабораторії та впровадження 

заходів із забезпечення та контролю якості. Ольга Павлова має підтверджений довід 

управлінця, працювала як на госпітальному, національному рівні, так і в неурядовому 

секторі під управлінням якої знаходились фінансові процеси та персонал. Брала участь у 

керівництві проектами: «Виклик туберкульозу» (Challenge TB) і «Підтримка зусиль у 

протидії туберкульозу в Україні», що фінансуються USAID, і проекті «Покращення 

виявлення випадків ВІЛ та розширення лікування за підтримки спільнот» за підтримки 

Центрів контролю і профілактики захворювань США (CDC), де вона відповідала за 

управління та реалізацію програм TБ, ЛС-ТБ та ТБ/ВІЛ. Отримала ступінь доктора 

медицини та закінчила клінічну аспірантуру за спеціальністю «Лікарська справа» в 

Одеському державному медичному університеті. Доктор Павлова вільно володіє 

українською, російською та англійською мовами. 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД 

PATH, Київ, Україна 08/2015 по теперішній час 

2019-по теперішній час  

Заступник директора проекту «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні», 

який фінансується USAID, з бюджетом 20 мільйонів доларів США. 
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Відповідає за загальну координацію та технічне виконання напрямків проекту. Здійснює 

технічне лідерство з покращення системи надання медичної допомоги хворим на ТБ в 

рамках діяльності проекту. Забезпечує координацію роботи персоналу проекту та 

контроль якості їх діяльності, співпрацю з персоналом національної ТБ програми на 

регіональному та національному рівні. Забезпечує в рамках своєї відповідальності 

звітування перед донором та бенефеціаром проекту. Координує та приймає участь в 

проведенні навчальних заходів з питань впровадження в Україні людино-орієнтованих 

послуг для осіб, що стикнулися з проблемою ТБ. Здійснює  адвокаційну діяльність для 

забезпечення стійкості послуг з ТБ через участь в телевізійних програмах, дискусійних 

платформах на онлайн- ресурсах, зустрічах, конференціях, круглих столах та 

публікаціях. 

2015-2019 

Старший координатор проекту, Проект «Виклик туберкульозу», який фінансується 

USAID, з бюджетом в 14 мільйонів доларів США, та 2,5 мільйонів доларів США від 

CDC. 

Відповідає за реалізацію напрямків, спрямованих на зміцнення системи протидії ТБ, МР 

ТБ, ТБ/ВІЛ на регіональному та національному рівнях в Україні. Співпрацює з НТП, 

USAID та партнерами на обласному рівні над розробкою проекту алгоритму для 

забезпечення безперервності та якості амбулаторного ведення випадків МР ТБ. Сприяє 

впровадженню лікування з новими протитуберкульозними препаратами та схемами в 

проектних областях та на національному рівні. Організувала міжнародний Консиліум з 

МР ТБ, раду фтизіатрів для прийняття рішень щодо кожного режиму лікування хворих 

на МР ТБ. Впроваджує рекомендовану ВООЗ систему aDSM для організації нових 

препаратів на обласному та національному рівні проекту. Очолює реалізацію навчальної 

програми для сприяння розширення якісного ведення випадків ТБ, ЛС ТБ та ко-інфекції 

ТБ/ВІЛ; провела понад 50 тренінгів для фтизіатрів, сімейних лікарів, інфекціоністів, 

соціальних працівників та медсестер з питань ведення випадків туберкульозу, ЛС ТБ та 

ТБ/ВІЛ відповідно до плану реалізації проекту. Бере активну участь в адвокаційних 

заходах проекту та поширенні результатів через зустрічі, конференції, круглі столи та 

публікації. Сприяє навчанню «Програмне та клінічне лікування лікарсько-стійкого 

туберкульозу для досягнення цілей сталого розвитку» російською та англійською 

мовами в Центрі ВООЗ з досліджень та навчання з лікування мультирезистентного 

туберкульозу. 

 

ДУ «Український центр соціального контролю захворювань», Київ, Україна  

04.2013 – 08.2015 

Заступник директора з протидії туберкульозу 

Як керівник НТП та Національний спеціаліст з фтизіатрії МОЗ України координувала та 

впроваджувала Національну програму протидії туберкульозу, що фінансується Урядом 

України. Виступала одним із головних менеджерів реалізації проекту одного з грантів 9-

го раунду Глобального фонду. Очолювала розробку політики щодо профілактики та 

контролю туберкульозу, резистентного туберкульозу та ко-інфекції ТБ/ВІЛ. Розробляла 

національні стандарти  щодо ведення випадків туберкульозу. Контролювала і 

підтримувала реалізацію політики, а також брала участь у вдосконаленні нормативно-

правової бази щодо ТБ, ЛС ТБ і ко-інфекції ТБ/ВІЛ. Координувала та сприяла реалізації 

заходів з протидії туберкульозу в Україні, зосереджуючись на забезпеченні 

високоякісного МіО. Відповідала за створення системи МіО — Національного Е-ТБ 

реєстру - на національному рівні, який також був запроваджений в усіх областях. Брала 

участь у робочих групах для визначення існуючих проблем та розробки тактики 

посилення політичних зобов’язань щодо впровадження нових методів боротьби з 

туберкульозом в Україні. Співпрацювала з донорами, міжнародними неурядовими 

організаціями, приватним сектором та іншими зацікавленими сторонами для розробки 
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політики запобігання поширенню туберкульозу. Брала участь у розробці та реалізації 

національних програм з протидії туберкульозу, що фінансувалися Урядом України.  

Підготувала до виконання План реалізації Програми протидії туберкульозу. Здійснювала 

контроль за виконанням протитуберкульозних заходів для своєчасного прийняття 

рішень. Займалась пошуком нових можливостей для реалізації завдань і заходів 

Національної програми протидії туберкульозу. Провела аналіз виконання Національної 

програми з протидії туберкульозу, плану реалізації гранту Глобального фонду, а також 

аналіз досягнень, проблем, отриманих уроків, особливо складних проблем. Надала 

рекомендації щодо майбутньої діяльності та розробці планів розширення програм. 

Здійснювала контроль за виконанням бюджету (в межах своєї компетенції) з 

раціональним використанням ресурсів. Готувала доповіді, огляди, виступи та презентації 

про епідеміологічну ситуацію з інфекційного контролю туберкульозу в Україні. 

 

 

 

 

PATH, Київ, Україна 09/2008 - 03/2013 

Координатор проекту з клінічного туберкульозу; Тренінг-консультант 

Брала участь у 9-му раунді Глобального фонду та проекті «Покращення виявлення 

випадків ВІЛ та розширення лікування за підтримки спільнот» за підтримки Центрів 

контролю і профілактики захворювань США (CDC). Контролювала впровадження 

найкращих практик боротьби з ТБ та МР ТБ для проекту USAID «Партнерство з 

боротьби з туберкульозом в Україні» в Одеській області, з бюджетом в 12 млн. доларів 

США. Координувала діяльність з питань туберкульозу та ТБ/ВІЛ, надаючи технічну 

допомогу та впроваджуючи стратегію підготовки обласних фтизіатрів. 

 

Одеський обласний протитуберкульозний диспансер 09.2002 - 02.2011 

Заступник директора 07/2004 по 02/2011 

Фтизіатр 09/2002 по 07/2004 

На посаді заступника директора здійснювала загальне керівництво та керівництво всіма 

медичними працівниками Одеської обласної туберкульозної клінічної лікарні, яка 

нараховує 450 працівників і приймає 1500 пацієнтів на рік. Забезпечувала своєчасне та 

належне лікування хворих на туберкульоз за міжнародними стандартами. На 

лікарняному рівні впроваджувала заходи контролю якості. Займалась моніторингом і 

оцінкою схем лікування туберкульозу та виявлення випадків туберкульозу, 

мультирезистентного туберкульозу та ТБ/ВІЛ. Забезпечувала взаємодію з центром 

СНІДу, центром первинної медико-санітарної допомоги, іншими відділеннями 

спеціальної медичної допомоги, обласними протитуберкульозними кабінетами та 

диспансерами. Забезпечувала зв’язок із ВІЛ-сервісами національних та регіональних 

громадських організацій, які реалізують проекти з профілактики ВІЛ-інфекції серед 

хворих на туберкульоз, виявлення випадків туберкульозу серед ВІЛ-позитивних 

пацієнтів, соціально-психологічного супроводу хворих на туберкульоз/ВІЛ. Освічений 

медичний працівник з ведення випадків туберкульозу та ВІЛ. Керувала розробкою та 

впровадженням практики інфекційного контролю в протитуберкульозному диспансері, в 

тому числі навчання медичного персоналу. Розробила загальну стратегію впровадження 

інфекційного контролю, включаючи проведення початкових оцінок, розробку плану 

впровадження, складання бюджету та проведення заходів з МіО протягом періоду 

впровадження. 

 

Одеський державний медичний університет 09/2002 по 02/2011 

Викладач, кафедра фтизіатрії та пульмонології 

Читала лекції для студентів та аспірантів з питань туберкульозу, мультирезистентного 
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туберкульозу, діагностики туберкульозу та ко-інфекції ТБ/ВІЛ. Співавтор кількох 

навчальних посібників з діагностики туберкульозу для фтизіатрів. Як обласний фтизіатр 

брала участь у розробці Національної стратегії боротьби з туберкульозом та у засіданнях 

обласної координаційної ради з органами державної влади України. Представляла 

фтизіатрів на наукових зустрічах та дискусіях з лікарями інших спеціальностей. Автор 

доповідей, статей та навчальних планів для кафедри фтизіатрії та пульмонології 

університету. Була куратором студентів у розробці презентацій для наукового інституту 

та керувала 15-20 молодшими співробітниками на кафедрі. 

 

ОСВІТА 

Інтернатура, спеціалізація сімейний лікар, Київський державний медичний університет, 

Київ, Україна, 2020 р. 

Аспірантура, клінічні дослідження в сфері туберкульозу, Одеський державний медичний 

університет, Одеса, Україна, 2002 р. 

Інтернатура, спеціалізація фтизіатрія, Одеський державний медичний університет, 

Одеса, Україна, 2000 р. 

Одеський державний медичний університет, Одеса, Україна, 1991 р. 

МОВИ 

Українська (рідна), російська (рідна), англійська (професійна) 

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА АКТИВНОСТІ 

«Інтегрована транспортна модель для безперебійного доступу до діагностики, лікування 

та моніторингу туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні» збірник тез конференції 

AIDS2022, 2021 

«Подвоєння показників охоплення профілактичним лікуванням туберкульозу серед 

людей, які живуть з ВІЛ в Україні», збірник тез 50-ї Всесвітньої конференції UNION з 

питань здоров’я легень, 2020 р. 

«Призначення АРТ фтизіатрами в Одеській області, Україна – успішна модель інтеграції 

послуг для пацієнтів із ко-інфекцією ТБ/ВІЛ» збірник тез 50-ї Всесвітньої конференції 

UNION з питань здоров’я легень, 2020 р. 

«Роль консультативних органів у розбудові спроможності персоналу з ЛС-ТБ в Україні» 

книга тез 49-ї Всесвітньої конференції UNION з питань здоров’я легень, Гаага, 

Нідерланди, 2018 р.  

«Використання бедаквіліну для лікування мультирезистентних форм ТБ у пацієнтів з ко-

інфекцією ТБ/ВІЛ в Україні» збірник тез 49-ї Всесвітньої конференції UNION з питань 

здоров’я легенів, Гаага, Нідерланди, 2018 р.  

«Початок залучення пацієнтів до лікування новими препаратами: розробка моделі 

відбору та моніторингу пацієнтів» книга тез 49-ї Всесвітньої конференції UNION з 

охорони здоров’я легенів, Гаага, Нідерланди, 2018 р. 

 «Туберкульоз в Україні» Аналітико-статистичний довідник за 2003 - 2013 роки, МОЗ 

України, 2014 Київ. 

«Українська національна програма з протидії туберкульозу запровадила електронне 

управління даними про туберкульоз та звітування шляхом впровадження e-TB Manager 

по всій країні» збірник тез 45-ї Всесвітньої конференції UNION з охорони здоров’я 

легень, Барселона, Іспанія, 2014 р. 

«Довгострокові результати зовнішнього забезпечення якості мікроскопії мазка (EQA) в 

українській системі контролю за туберкульозом (ТБ)» збірник тез 45-ї Всесвітньої 

конференції Союзу з охорони здоров’я легень, Барселона, Іспанія, 2014 р. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                                                  Додаток №2 

 

 

Ніна Жеребко 

Резюме  

 
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 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 
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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.  

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. 
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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 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. 

• Навчання на робочому місці з діагностики ТБ методом лінійного зонд-аналізу, Київ 

 

Мова 
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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» 

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. 

_________________________________________________________________________ 
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                                                                                                             Додаток №4 

 

Резюме 

Дюжева Олена Сергіївна  
 

Дата народження: 14 травня 1973року  

Регіон: Київ  

Можливість переїзду: будь-який регіон України  

Телефон (и): +380677992740; +380635696894  

E-mail: odiuzheva@path.org; 

elenadyuzheva2014@gmail.com  

 

Ключова інформація:  

Багаторічний досвід лікувальної та організаційної роботи в обласних 

протитуберкульозних закладах Одеського регіону на посаді лікаря-фтизіатра, а в 

подальшому завідуючою легенево-терапевтичного і диспансерного відділень. Досвід 

роботи програмним фахівцем з питань туберкульозу у Всеукраїнському благодійному 

фонді «Фонд Розвитку Громадського Здоров'я», який був субреципієнтом Міжнародної 

неурядової організації PATH. Досвід роботи спеціалістом з лікування туберкульозу на 

національному рівні у ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними 

хворобами МОЗ України». З 2018 року досвід роботи в міжнародній організації РАТН в 

якості менеджера проектів «Challenge TB» та «Підтримка зусиль у протидії ТБ в 

Україні». 

 

Досвід роботи:  

 

Менеджер проекту міжнародної організації РАТH 

Січень 2018-по теперішний час 

• Організація діяльності з виявлення випадків ЛТБІ, ТБ, ЛС-ТБ в областях Проекту. 

• Підвищення спроможності обласних спеціалістів у веденні випадків ЛТБІ, ТБ, ЛС-ТБ. 

• Надання технічної допомоги медичним працівникам пілотних областей та посадовим 

особам усіх рівнів у вирішенні практичних питань, забезпеченні якості даних, а також в 

оптимальному використанні інформації, доступної для прийняття рішень на місцевому 

рівні. 

• Планування та участь у заходах, включаючи моніторингові візити та навчання на 

робочому місці, а також у семінарах і конференціях. 

• Допомога в координації тренінгової діяльності в рамках усіх компонентів Проекту. 

• Участь в розгляді нормативних документів країни та міжнародних рекомендацій щодо 

організації, виявлення та лікування випадків ЛТБІ, ТБ, ЛС-ТБ, ЛС-ТБ/ВІЛ. 

• Регулярна допомога координаторам та консультантам Проекту. 

• Представлення Проекту на національних зустрічах і робочих групах. 

 

 

Спеціаліст з лікування туберкульозу  

квітень 2013 – листопад 2017 (4 роки 6 міс.)  

ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України» 

(http://ucdc.gov.ua)  

1. Надання організаційно - методичної допомоги з питань профілактики, діагностики та 

лікування туберкульозу та ко-інфекції ТБ/ВІЛ лікувально - профілактичним установам 

незалежно від їх підпорядкування.  

2. Практична допомога фахівцям фтизіатричних закладів у введенні випадків 

туберкульозу та ко-інфекції ТБ/ВІЛ. 
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3. Участь у моніторингу та оцінці виконання програмних заходів з протидії ТБ та ко-

інфекції ТБ/ВІЛ в частині надання медичної допомоги та виконання стандартів з ІК.  

4. Забезпечення збору та аналізу оперативної інформації від регіонів України.  

5. Участь в розробці нормативно - правових актів щодо вдосконалення законодавства у 

сфері запобігання поширенню ТБ та інших соціально небезпечних хвороб, зокрема щодо 

його приведення у відповідність до міжнародних стандартів.  

6. Розробка тренінгових матеріалів та проведення тренінгів для користувачів реєстру 

хворих на туберкульоз. 

7.Адміністрування реєстру хворих на туберкульоз на національному рівні. 

8.Участь в удосконаленні системи фармацевтичного менеджменту.  

 

Програмний фахівець  

травень 2012 - грудень 2012 (8 міс)  

Всеукраїнська благодійна організація "Фонд розвитку громадського здоров'я"  

За цей період брала участь у розробці тренінгових матеріалів тренінгу «Моніторинг та 

оцінка протитуберкульозної програми на центральному та регіональному рівнях», їх 

аналізі та перегляді. Надавала технічну допомогу тренерам при підготовці до тренінгів, 

організовувала тренінги з питань впровадження якісної ДОТС, брала участь в тренінгах 

в якості тренера з питань організації ведення випадку туберкульозу, у тому числі 

мультирезистентного туберкульозу, моніторингу та оцінки протитуберкульозної 

програми на центральному та регіональному рівнях, здійснювала супервізії тренінгів. 

Вела програмну документацію, проводила аналіз результатів роботи регіональних 

моніторингових команд і готувала звіти.  

 

Завідуюча диспансерного відділення  

березень 2010 - травень 2012 рік (2 роки 3 міс)  

Одеський обласний протитуберкульозний диспансер  

Мої функціональні обов'язки полягали в організації амбулаторної допомоги хворим 

різними формами туберкульозу на рівні області з урахуванням стандартів інфекційного 

контролю, брала участь в роботі центральної лікарської консультативної комісії з 

підтвердження діагнозів «Туберкульозу» хворим, в т.ч. МР ТБ, хворим ТБ / ВІЛ ко-

інфекції, брала участь в кураторських візитах в райони області, інші протитуберкульозні 

установи з метою проведення супервізії роботи лікарів - фтизіатрів цих установ.  

 

Завідуюча легенево-терапевтичного відділення  

травень 2008 - лютий 2010 (1 рік 10 міс)  

Одеська обласна протитуберкульозна клінічна лікарня  

У цей період в спектр моїх обов'язків, крім лікувальної роботи, входила також 

організація та проведення моніторингу та аналізу роботи відділення, контроль за 

роботою персоналу відділення, організація лікарського менеджменту на рівні відділення, 

навчання персоналу, консультування хворих з туберкульозом та ТБ / ВІЛ ко-інфекцією в 

інших лікувальних установах міста Одеси, вивчення і впровадження національних і 

міжнародних стандартів і протоколів в практичну роботу на рівні відділення.  

 

Лікар-фтизіатр  

лютий 2004 - травень 2008 (4 роки 4 міс)  

Одеська обласна протитуберкульозна клінічна лікарня  

Ведення хворих різними формами туберкульозу, в т.ч. туберкульозного менінгіту, 

хворих з поєднаною патологією ТБ / ВІЛ ко-інфекції.  

 

Медична сестра  

липень 1991 - серпень 1994 року (3 роки 2 міс)  
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Одеська міська клінічна лікарня №10  

 

Освіта 

Державний медичний університет (Одеса, Україна)  

Рік закінчення 2001  

Лікувальна справа, лікар фахівець  

 

Медичне училище №2 (Одеса, Україна)  

Рік закінчення 1991  

Сестринська справа, медична сестра молодший спеціаліст  

 

Володіння мовами  

Англійська - нижче середнього  

Російська - рідна  

Українська - вільно  

 

Тренінги, у якості тренера 

Участь з доповіддю «Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 

ведення хворих на Л -ТБ, міжнародний та національний досвід». 

Рік участі 2021  

 

Участь з доповіддю в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Здорова 

людина-запорука здорового суспільства. Роль сімейного лікаря».  

Рік проведення червень 2020 

 

2-денний тренінг з питань ведення реєстру хворих на ТБ в установах ДКВС України 

Рік проведення травень 2019 

 

Два 1-денних семінари щодо ведення побічних реакцій при лікуванні хворих на 

туберкульоз 

Рік проведення травень 2016 

 

Круглий стіл для координації діяльності з протидії туберкульозу та ко-інфекції ТБ/ВІЛ в 

Кіровоградському регіоні за участі основних зацікавлених сторін 

Рік проведення березень 2016 

 

Семінар на тему «Вдосконалення надання послуг хворим на туберкульоз та ТБ/ВІЛ у 

закладах первинної медико-санітарної допомоги за підсумками менторінгових візитів у 

2015 році»  

Рік проведення березень 2016 

 

Міжнародна конференція «Досягнення у лікуванні туберкульозу у Львівській області у 

2006-2016 роках» за результатами програми партнерства «Стоп ТБ, Львів» 

Рік проведення травень 2016 

 

Робоча зустріч «Інтеграція послуг з ко-інфекції ТБ/ВІЛ та ефективне перенаправлення 

пацієнтів. Оптимальні моделі надання медичної допомоги з ко-інфекції ТБ/ВІЛ» 

Рік проведення вересень 2016 

 

2-денна робоча зустріч «Скринінг на туберкульоз серед ЛЖВ, інші медичні послуги та 

моніторинг переправлення пацієнтів для діагностики та лікування туберкульозу» 

Рік проведення вересень 2016 
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5-денний тренінг для фтизіатрів протитуберкульозних закладів України 

«Моніторинг та оцінка індикаторів діагностики та лікування хворих на туберкульоз з 

використанням когортного аналізу» 

Рік проведення квітень 2015 

 

5-денний тренінг для фтизіатрів протитуберкульозних закладів України «Ведення 

випадку мультирезистентного туберкульозу» 

Рік проведення березень 2015 

 

3-денний тренінг для представників НУО з питань організації Інфекційного контролю 

ТБ  

Рік проведення жовтень 2014 

 

3-денний тренінг для представників НУО з питань організації Інфекційного контролю 

ТБ  

Рік проведення вересень 2014 

 

тренінг для користувачів «Ведення реєстру хворих на туберкульоз (e-TB Manager)» 

(Донецьк, Україна) 

Рік проведення 2014 

 

тренінг для користувачів «Ведення реєстру хворих на туберкульоз (e-TB Manager)» 

(Київ, Україна) 

Рік проведення 2014 

 

тренінг для користувачів «Ведення реєстру хворих на туберкульоз (e-TB Manager)» 

(Київ, Україна) 

Рік проведення 2014 

 

тренінг «Ведення випадку чутливого туберкульозу відповідно до міжнародних та 

національних стандартів і протоколів» для лікарів-фтизіатрів (Луцьк, Україна) 

Рік проведення 2012 

 

тренінг «Ведення випадку мультирезистентного туберкульозу відповідно до 

міжнародних та національних стандартів і протоколів» для лікарів-фтизіатрів» (Чернігів, 

Україна) 

Рік проведення 2012 

  

тренінг «Ведення випадку чутливого туберкульозу відповідно до міжнародних та 

національних стандартів і протоколів» для лікарів-фтизіатрів» (Суми, Україна) 

Рік проведення 2012 

 

тренінг «Ведення випадку чутливого туберкульозу відповідно до міжнародних та 

національних стандартів і протоколів» для лікарів-фтизіатрів» (Дніпропетровськ, 

Україна) 

Рік проведення 2012 

 

тренінг «Моніторинг та оцінка протитуберкульозної програми на центральному та 

регіональному рівнях» (Київ, Україна) 

Рік проведення 2012 
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тренінг «Ведення випадку мультирезистентного туберкульозу відповідно до 

міжнародних та національних стандартів і протоколів» для лікарів-фтизіатрів» (Київ, 

Україна) 

Рік проведення 2012 

 

Участь у розробленні тренінгів 

 

Тренінг для сімейних лікарів з ведення випадку ТБ на рівні закладів ПМСД. 

Рік розроблення 2021 

 

Тренінг з забезпечення ефективного використання підсистеми аналізу та графічного 

відображення даних (Дешбордів) реєстру хворих на туберкульоз (на базі програми e-TB 

Мanager) та аналізу залишків ПТП для прийняття управлінських рішень на обласному 

рівні. 

Рік розроблення 2015 

 

Тренінг «Ведення випадку ТБ, ХРТБ та звітування за допомогою 

реєстру хворих на туберкульоз». 

Рік розроблення 2015 

 

Тренінг для користувачів реєстру хворих на туберкульоз. 

(e-TB Manager) 

Рік розроблення 2013 

 

Тренінг з питань моніторингу і оцінки для центральних і регіональних моніторингових 

команд із супервізії (підрозділів моніторингу) 

Рік розроблення 2012 

 

Курси, тренінги, сертифікати  

 

Тематичне навчання «Режим сортування для призначення антимікобактеріальної терапії 

для хворих на МЛС/ШЛС-ТБ. Важливість виконання ранньої діагностики ШЛС-ТБ в 

клінічній практиці». 

Рік участі 2021 (Київ, Україна) 

 

Науково-практичний семінар: «Сучасні досягнення в практиці лікаря пульмонолога». 

Рік участі 2020 (Київ, Україна) 

 

3-й вебінар з туберкульозу, присвячений посиленню відповіді національних програм 

боротьби з туберкульозом на пандемію COVID-19, розвитку потенціалу туберкульозу в 

наданні протитуберкульозного лікування та впровадженню найкращих практик 

лікування туберкульозу з відеопідтримкою. 

Рік участі 2020 (Рига, Латвія) 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання ведення хворих на 

ХР ТБ міжнародний та національний досвід». 

Рік участі 2019 (Київ, Україна) 

 

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми лікування 

і профілактики ТБ». 

Рік участі 2018 (Київ, Україна) 
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Курси інформації та стажування при ДУ «Національний інститут фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» з питань впровадження нових 

препаратів для лікування ХР ТБ в Україні.  

Рік участі 2018 (Київ, Україна) 

 

Міжнародний курс «впровадження нових та перепрофільованих препаратів для 

лікування лікарсько-стійкого туберкульозу на програмному рівні». 

Рік участі 2017 (Рига, Латвія) 

  

Робоча зустріч  «АРВ-препарати для боротьби з епідемією: огляд доказів». 

Рік участі 2017 (Київ, Україна) 

 

Тренінг для тренерів за курсом «Управління забезпечення протитуберкульозними 

препаратами з використанням QuanTB». 

Рік участі 2017 (Київ, Україна) 

 

Семінар на тему: «Оптимізація та поліпшення ефективності роботи обласних комісій з 

хіміорезистентного ТБ».  

Рік участі 2017 (Київ, Україна) 

 

Семінар на тему: «Впровадження нових препаратів та скорочених режимів хіміотерапії у 

хворих на МР ТБ у Київській області». 

Рік участі 2016 (Київ, Україна) 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція ««Актуальні питання ведення хворих на 

МР ТБ на стаціонарному та амбулаторному етапах»  

Рік участі 2016 (Київ, Україна) 

 

тренінг на тему: «Лікування, моніторинг та нагляд ТБ і МР ТБ на амбулаторному етапі» 

Рік закінчення 2015 (Рига, Латвія) 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання ведення хворих на 

МР ТБ на стаціонарному та амбулаторному етапах, міжнародні підходи та національний 

досвід» 

Рік участі 2015 (Київ, Україна) 

 

45-а Всесвітня конференція зі здоров’я легень на тему «Ініційовані громадою рішення на 

користь наступних поколінь»  

Рік участі 2014 (Барселона, Іспанія) 

 

тренінг на тему: «Відпрацювання заходів щодо поліпшення роботи ЦЛКК  ХР ТБ» (Київ, 

Україна)  

Рік закінчення 2014 

 

тренінг на тему: «Теорія і практика розроблення проектів правових актів»  

(Київ, Україна)  

Рік закінчення 2013 

 

тренінг для тренерів з використання реєстру хворих на туберкульоз (e-TB Manager) 

(Київ, Україна)  

Рік закінчення 2013 
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тренінг з управління лікарськими засобами. Належний моніторинг та оцінка.  

(Київ, Україна)  

Рік закінчення 2013 

 

тренінг для тренерів на тему: «Розробка тренінгових матеріалів відповідно до потреб 

цільової аудиторії» (Київ, Україна)  

Рік закінчення 2012  

Набула досвіду і можливість брати участь у розробці й перегляді тренінгових матеріалів 

відповідно до потреб цільової групи.  

 

тренінг для тренерів на тему: «Ведення випадку мультирезистентного туберкульозу 

відповідно до міжнародних та національних стандартів і протоколів» (Київ, Україна)  

Рік закінчення 2012  

Набула досвіду і можливість проведення тренінгів з даної тематики.  

 

тренінг на тему: «Планування та організація туберкульозного інфекційного контролю» 

(Донецьк, Україна)  

Рік закінчення 2012  

Поглибила теоретичні знання і відпрацювала практичні навички на базі Донецької 

обласної протитуберкульозної клінічної лікарні з питань інфекційного контролю, 

відповідно до національних і міжнародних стандартів і протоколами.  

 

тренінг на тему: «Надання якісних послуг з контролю на туберкульоз у загально 

лікувальній мережі» (Одеса, Україна)  

Рік закінчення 2010  

Відпрацювала алгоритми надання первинної протитуберкульозної допомоги населенню 

в загальній лікувальній мережі.  

 

тренінг на тему: «Ефективне спілкування та консультування з питань туберкульозу та 

ВІЛ / СНІДу» (Гаспра, АР Крим, Україна)  

Рік закінчення 2010  

Набула досвіду ефективного спілкування та можливість проведення перед-і після 

тестового консультування з питань туберкульозу та ВІЛ / СНІДу.  

 

тренінг на тему: «Ведення випадку туберкульозу та контроль за поширенням 

мультирезистентного туберкульозу» (Київ, Україна)  

Рік закінчення 2010  

Розширила і поглибила знання з питань ведення випадку туберкульозу та контролю за 

поширенням мультирезистентного туберкульозу відповідно до національних і 

міжнародних стандартів і протоколами.  

 

навчальний курс «Діагностика та лікування ко-інфекції ВІЛ / туберкульоз» (Київ, 

Україна)  

Рік закінчення 2010  

Отримала необхідні поглиблені знання з питань ведення випадку ко-інфекції 

туберкульозу та ВІЛ інфекції.  

 

клінічна ординатура з фтизіатрії на кафедрі фтизіопульмонології Одеського державного 

медичного університету (Одеса, Україна)  

Рік закінчення 2004  

В період навчання в клінічній ординатурі, крім лікувальної роботи займалася науковою 

діяльністю, поглибленням теоретичних і практичних знань в галузі фтизіатрії.  
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інтернатура з фтизіатрії на кафедрі фтизіопульмонології Одеського державного 

медичного університету (Одеса, Україна)  

Рік закінчення 2002  

Після закінчення інтернатури присвоєно звання лікаря-спеціаліста за фахом фтизіатрія.  

 

Додаткова інформація  

водійське посвідчення категорії В.  

 

Комп'ютерні навички  

Microsoft Word, Excel, Outlook.  

 

Наукова діяльність  

в період навчання в інтернатурі та клінічній ординатурі на кафедрі фтизіопульмонології 

Одеського державного медичного університету.  

 

Особисті якості  

Працездатність, відповідальність, чесність, акуратність, комунікабельність, здатність до 

швидкого навчання, постійне прагнення до кращого і тільки вперед.  

 

Захоплення та інтереси  

Все в своєму житті роблю для своєї сім'ї та дітей. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                  Додаток № 5 

 

Резюме 

Барбова Анна Іванівна 

 
Посада: керівник Референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу 

НАМН України, старший науковий співробітник лабораторії мікробіології ДУ 

«Національний Інститут фтизіатрії і пульмонології  

ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» 

 

Дата народження: 4 жовтня 1967 р.   Громадянство: громадянка України 

      

1984 – 1990 рр – навчання на санітарно-гігієнічному  факультеті Кишинівського 

Державного медичного Інституту МОЗ Молдови, отримала диплом з відзнакою за 

спеціальністю “Медико-профілактична справа”, кваліфікація – лікар-гігієніст, 

епідеміолог. 

            1990 – 1992 рр – навчання в клінічній ординатурі  на кафедрі вірусології КМАПО 

ім. П.Л. Шупика. 

 1993 – 1996 рр – аспірант кафедри вірусології КМАПО. З 1997 р. – кандидат 

медичних наук. 

 З 1998 по теперішній час - старший науковий співробітник лабораторії 

мікробіології  ІФП НАМН України, з 2004 р по теперішній час – керівник Референс-

лабораторії НАМН України, лікар вищої категорії за спеціальністю «Бактеріологія». 

В 2000 р. пройшла стажування в Референс-лабораторії м. Гаутінг, Німеччина, в 2002 р. 

пройшла навчання на курсах для керівників національних туберкульозних лабораторії м. 

Варшава,  Польща, в 2005 р. –  в Референс-лабораторії м. Вільнюс, Литва, в 2008 році – 

тренінг на базі ТБ лабораторії  м. Гельсінкі, Фінляндія, в 2009 році – тренінг на базі 
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Референс-лабораторії ВООЗ, м. Рига, Латвія, в 2010 р. – тренінг з молекулярної 

діагностики туберкульозу, м. Штутгарт, Німеччина,  в 2011 році – тренінг на базі 

Референс-лабораторії ВООЗ, м. Варшава, Польща, в  2012 році тренінг на базі Референс- 

лабораторії ВООЗ, м. Лондон, Великобританія,  2014 р - тренінг на базі 

Супранаціональної  Референс-лабораторії ВООЗ м. Рига, Латвія, в 2015 р – тренінг з 

молекулярно-генетичної діагностики ТБ, м. Тулуза, Франція, 2019 р. – тренінг з 

сучасних методів діагностики ТБ, м. Гаутінг, Німеччина. 

Володію усіма фено- та генотиповими методиками діагностики туберкульозу, у тому 

числі й мультирезистентного. 

Регулярно проводжу тренінги і навчання на робочому місці лікарів-лаборантів і середніх 

мед. працівників лабораторії протитуберкульозних закладів, в тому числі й для 

співробітників ТБ лабораторій ДКВС України, з питань мікробіологічної діагностики 

туберкульозу. З  2015 по 2019 рік провела 47 тренінгів з бактеріологічної діагностики 

туберкульозу і контролю якості на базі лабораторії мікробіології НІФП.   

Як керівник ЦРЛ, організовую та здійснюю наставницькі та моніторингові візити в ТБ 

лабораторії протитуберкульозних закладів МОЗ та ДКВС України з метою надання 

консультативно-діагностичної та організаційно-методичної допомоги на місцях з питань 

мікробіологічної діагностики туберкульозу. За період 2017-2019 рр мною було здійснено 

36 наставницьких візитів в лабораторії 2-3-го рівня з мікробіологічної діагностики ТБ 

різних регіонів України. 

 В якості керівника лабораторного компоненту приймала участь в організації та 

виконанні першого епідеміологічного дослідження за розповсюдженням 

хіміорезистентного туберкульозу в Україні (DRS) (2013-2015 рр).  

Являюсь членом Товариства мікробіологів України та членом асоціації фтизіатрів та 

пульмонологів України, членом робочих груп МОЗ України з питань діагностики та 

лікування туберкульозу.  

Постійно підвищую рівень своїх знань, в тому числі,  шляхом участі у міжнародних та 

вітчизняних конгресах, конференціях з питань сучасної фтизіатрії та мікробіології. 

Являюсь автором 123 друкованих праць, у тому числі 12 методичних рекомендацій, 12 

інформаційних листів, 6 посібників, співавтором всіх нормативних документів МОЗ 

України з мікробіологічної діагностики туберкульозу МОЗ та НАМН України та 

тренінгових модулів з бактеріоскопічної, бактеріологічної діагностики туберкульозу та 

контролю якості лабораторних досліджень. Новизна наукових розробок підтверджена 7-

ма патентами України. 

 

Дата: 04/10/2022 

e-mail: anna99987@gmail.com,     

mob. +380957795044 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                  Додаток № 6 

 

Резюме 

Олена Кулініч 

 
+(380) 67 980 82 86 

elena.kulinich52@gmail.com 

Одеса, Україна 

 

Профіль  
Лікар дитячий фтизіатр вищої категорії 
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Досвід 

 
09/1995 – 

 КНП "ООЦСЗХ"ООР" 

- Лікар дитячий фтизіатр 

09/2007-09/2020- 

ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ  ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 

ДИСПАНСЕР 

- Завідуюча дитячим відділенням 

08/1993-08/1995-                     

ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 

ДИСПАНСЕР  

- Лікар-інтерн 

08/1985-08/1993- 

 ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 

ДИСПАНСЕР 

- Медична сестра 

 

Освіта 

 
1987-1993- ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ІМ. ПИРОГОВА 

Факультет педіатрії 

Спеціальність – Педіатрія  

Лікар- педіатр 

 

1983-1985- ОДЕСЬКЕ МЕДИЦИНСЬКЕ УЧИЛИЩЕ Спеціальність - Медична сестра 

лікувально 

профілактичних установ 

 Медична 

Сестра 

 

Навички 

 
MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Zoom - впевнений користувач. 

Helsi, TB Manager - користувач 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                Додаток №7  

 
                                              ПРОГРАМА 

 

 

«Результати впровадження тестування фекалій на платформі GeneXpert з метою 

діагностики туберкульозу у дітей» 

 

20 жовтня 2022 року 
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Завдання зустрічі: Підведення підсумків реалізації протоколу «Впровадження та 

розширення тестування на платформі GeneXpert з використанням фекалій в якості 

альтернативного зразка з метою діагностики туберкульозу в дітей» в 12 областях за 

підтримки проекту.   

 

Учасники: керівники обласних протитуберкульозних закладів, лікарі-фтизіатри дитячі та 

лабораторні фахівці всіх регіонів України, керівник ЦРЛ МОЗ України, фахівці проекту 

«Підтримка зусиль у протидії ТБ в Україні», РАТН, фахівці Центру громадського 

здоров'я МОЗ України, фахівці KNCV, представники USAID 

 

Місце проведення: м. Київ, «Прем'єр Готель Русь» (вулиця Госпітальна, 4) з можливістю 

участі онлайн 

 

 

№ Назва сесії  Час 

 Реєстрація учасників.  

Кава пауза. 

 10:00-11:00 

1 Привітання учасників зустрічі. Катерина Гамазіна, 

голова представництва 

РАТН в Україні 

Представник USAID 

Представник ЦГЗ МОЗ 

України  

Анна Барбова, с.н.с., 

лабораторії мікробіології 

та біохімії ДУ « 

Національний інститут 

фтизіатрії та 

пульмонології ім. Ф.Г. 

Яновського НАМН 

України», керівник ЦРЛ 

МОЗ України 

11:00-11:30 

 

2 Сучасні підходи до ведення дітей, 

що стикнулися з проблемою 

туберкульозу: досвід 

впровадження від теорії до 

практики. 

Ольга Павлова, заступник 

директора проекту РАТН 

11:30-12:00 

3 Інтеграція до рутинних 

педіатричних 

протитуберкульозних послуг  

потенціалу дослідження фекалій 

для  діагностики ТБ у дітей на 

платформі GeneXpert в рамках 

пілоту. 

Олена Дюжева, 

координатор проекту 

РАТН 

 

12:00-12:30 

4 Сучасні аспекти лабораторної 

діагностики легеневого ТБ у дітей 

з використанням нових підходів. 

Анна Барбова, с.н.с., 

лабораторії мікробіології 

та біохімії ДУ « 

Національний інститут 

фтизіатрії та 

пульмонології ім. Ф.Г. 

Яновського НАМН 

України», керівник ЦРЛ 

12:30-13:00 
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МОЗ України 

 Обід  13:00-14:00 

5 Важливі аспекти успішного 

впровадження тестування фекалій 

в рутинну практику діагностики 

ТБ. 

Ніна Жеребко, 

консультант проекту 

РАТН  

Людмила Скоклюк, 

координатор проекту 

РАТН 

 

14:00-14:20 

6 Досвід впровадження тестування 

зразків фекалій на платформі 

GeneXpert у Одеській області.  

Олена Кулініч, лікар-

фтизіатр дитячий, КНП 

«Одеський обласний 

центр соціально 

значущих хвороб» ОДА 

14:20-14:40 

7 Наступні кроки поширення 

тестування фекалій для 

діагностики ТБ у дітей на 

національному рівні. 

Представник  

ЦГЗ МОЗ України 

 

15:00-15:30 

8 Обговорення, підведення 

підсумків. Визначення подальших 

кроків. 

Учасники зустрічі 15:30-16:00 

 Кава пауза  16:00-16:30 

 

 


