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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 Теоретичні та практичні аспекти 

удосконалення роботи тренера для 

проведенню тренінгів  з медичними 

працівниками (ТоТ) 

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) 

Загальна практика-сімейна медицина, 

терапія, педіатрія, організація і 

управління охороною здоров’я, 

фтизіатрія, дитяча фтизіатрія, 

пульмонологія, клінічна лабораторна 

діагностика 

5. Вид заходу БПР Тренінг 

6. Запланована кількість учасників 16 

7. Мета навчання Вдосконалити знання та навички 

команди (медичних працівників) 

тренерів Національного тренінгового 

центру, Львівського та Дніпровського 

міжрегіональних тренінгових центрів, а 

також фахівців проекту USAID 

«Підтримка зусиль у протидії 

туберкульозу в Україні», що 

впроваджується міжнародною 

організацією РАТН, з проведення  

навчальних заходів  для медичних 

працівників України 

8. Метод / методи навчання Презентації лекцій, робота в групах 

задля обговорення та виконання 

завдань спікерів, доповіді учасників 

9. Кількість балів БПР 20 

10. Дата заходу БПР 23.01.2023-27.01.2023 

11. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 

Заміський комплекс «SOBI Club», с. 

Хотянівка , Київська область 

12. Прізвище, ім’я та по батькові 

лектора/тренера 

Павлова Ольга Вікторівна, Леонтьєва 

Світлана Леонідівна 

13. Резюме лектора/тренера Резюме Павлова О.В.  

(Додаток № 1), резюме Леонтьєва 

С.Л.(Додаток № 2) 

14. Програма заходу БПР Додаток 3 

15. Опис вимог рівня знань, 

володіння темою, навичок, 

досвіду учасників до моменту 

реєстрації на даний захід (за 

потреби) 
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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 тренінгу 

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. 

Відповідає за загальну координацію та технічне виконання напрямків проекту. 
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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, 
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приватним сектором та іншими зацікавленими сторонами для розробки 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. 
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Одеський державний медичний університет 09/2002 по 02/2011 

Викладач, кафедра фтизіатрії та пульмонології 

Читала лекції для студентів та аспірантів з питань туберкульозу, 

мультирезистентного 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 

 

Резюме  

 
Леонтьєва Світлана Леонідівна,  

Старша радниця з розбудови потенціалу  

Проєкт «Підтримка зусиль в протидії туберкульозу в Україні» 

РАТН 

Тел. (+38050) 922 4800 

Електронна пошта: sleontyeva@path.org 

 

П РО  С ЕБЕ  
 

Світлана Леонтьєва має 27-річний досвід технічного керівництва та адміністративного контролю за 

донорськими проектами в Україні та Східній Європі, включаючи співпрацю з Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID), Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією та 

Партнерством «СТОП ТБ». Вона має 18-річний досвід роботи в PATH, зосереджуючись на складних проектах 

з ВІЛ/СНІДу та туберкульозу. Протягом останніх 15 років вона працювала на керівних посадах проектів у 

сфері протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та мультирезистентному туберкульозу в цивільному та 

пенітенціарному секторах. Зараз пані Світлана є старшою радницею з розбудови потенціалу в проекті USAID 

«Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні». Вона є сертифікованим національним тренером 

Міжнародного центру обміну технологіями у сфері залежностей (ITTC) та має багаторічний досвід в 

проектному менеджменті, адмініструванні, фінансах, управлінні субгрантами, звітності та укладанні 

контрактів, а також має чудові комунікаційні навички. 

П РО ФЕС ІЙН ИЙ  Д ОС ВІД  

PATH, Київ, Україна                                                                             з 10/2022 р. по теперішній час 

Старша радниця з розбудови потенціалу, проект USAID «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу 

в Україні»          

• Координує проектну діяльність, пов’язану з плануванням та наданням технічної, навчальної та 

консультаційної підтримки регіональним навчальним центрам (Хабам) у Києві, Дніпрі та Львові. 

• Покращує знання та навички тренерів Хабів за допомогою тренінгів для тренерів, навчання на 

робочому місці, проведення супервізії та онлайн-заходів тощо. 

• Координує технічну допомогу проекту у Львівській області. 

• Здійснює моніторинг та супервізію впровадження проектних інтервенцій, забезпечує хорошу 

комунікацію з ключовими зацікавленими сторонами на регіональному рівні та готує річні робочі плани 

та квартальні/річні звіти. 

PATH, Київ, Україна                                                                               з 09/2017 р. по 09/2022 р.  

Директор проекту USAID «Заради життя» (Serving Life Project) 

• Очолювала загальну стратегію управління та впровадження проекту в 12 областях України, 

підтримувала продуктивні відносини з USAID, Міністерством юстиції України та Центром 

громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України та ключовими партнерами. 

mailto:sleontyeva@path.org
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• Ефективно керувала проектною командою з 3 старших співробітників, 5 інших співробітників, 25 

консультантів, а також забезпечила дотримання контрактних правил і положень USAID. 

• Керувала  субгрантами з 20 партнерськими неурядовими організаціями (НУО), забезпечуючи 

дотримання всіх договірних зобов'язань і своєчасне досягнення всіх результатів. 

PATH, Київ, Україна з 02/2016 р. по 09/2017 р.  

Менеджер проекту, USAID  «виклик туберкульозу (Challenge TB Project) 

• Керувала реалізацією стратегій підтримки пацієнтів, забезпечувала технічне керівництво розробкою 

підходу, орієнтованого на пацієнта, а також надавала технічну допомогу та супроводжуючий нагляд 

для партнерських НУО та Національного Комітету Товариства Червоного Хреста України щодо 

прихильності до лікування мультирезистентного туберкульозу на амбулаторному етапі. 

OATH, Київ, Україна  з 04/2012 р. по 01/2016 р.                                                                                                    

Президент, координатор проекту TB REACH                                                     з 02/2015 р. по 01/2016 р. 

• Керувала субгрантом OATH, координувала виявлення випадків туберкульозу в слідчих ізоляторах 

(СІЗО) та в'язницях, розробляла та переглядала плани роботи, здійснювала моніторинг бюджету 

відповідно до донорських процедур, готувала квартальні/річні звіти та доповідала результати проекту 

донору та партнерам. 

Менеджер проекту STOP TB Partnership «Збільшення виявлення випадків туберкульозу в українській 

пенітенціарній системі», TB REACH Initiative                                                     з 01/2013 р. по 01/2015 р. 

• Розробляла та впроваджувала скринінгові та діагностичні алгоритми для виявлення та направлення 

випадків туберкульозу в СІЗО, розбудовувала спроможність СІЗО та Всеукраїнської мережі 

організацій, що працюють у кримінально-виконавчій системі, підготовлювала квартальні та річні звіти, 

історії успіху та проводила комунікаційні заходи, навчання та нагляд за веденням хворих на 

туберкульоз. 

Менеджер тренінгового програми, проект Глобального Фонду по боротьюі зі СНІДом, 

туберкульозом та малярією «Зменшення тягаря туберкульозу в Україні через розширення та 

покращення доступу до високоякісних протитуберкульозних послуг                                                     з 

04/2012 р. по 12/2014 р. 

• Координувала  тренінгову діяльністю проекту Глобального фонду, включаючи стратегію навчання за 

різними темами: ведення випадків, зміцнення лабораторій, МіО, ко-інфекцію ТБ/ВІЛ та інфекційний 

контроль ТБ, а також розробляла плани роботи, тренінгові плани, звіти донорів та історії успіху.  

PATH, Київ, Україна                                                                                            з 02/2005 р. по 04/2012 р.  

Менеджер проекту USAID «Партнерство в контролі за туберкульозом»     з 01/2009 р. по 04/2012 р. 

• Координувала впровадження статегії DOTS (лікування туберкульозу під бузпосереднім наглядом), 

розробляла і впроваджувала навчальні програми, координувала впровадження додаткових навчальних 

програм, брала участь у складанні робочих планів і звітів.  

Менеджер проекту USAID «Профілактика ВІЛ в Грузії»                                  з 01/2010 р. по 07/2012 р. 

• Розроблляла та впроваджувала пілотний проект з розширення доступу до інформації та послуг щодо 

ВІЛ в аптеках для уразливих груп населення, створила консультативну групу проекту та адаптувала 

навчальну програму для використання в Грузії. 

Директор проекту USAID «Прискорення відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД в Україні шляхом надання 

послуг та інформації (SUNRISE)                                                                          з 02/2005 р. по 07/2009 р. 

• Розробляла, впроваджувала та контролювала виконання проектні заходи в 8 областях України, 

керувала персоналом проекту та забезпечувала дотримання правил та норм USAID, співпрацювала з 

USAID, Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД, Всеукраїнською мережею ЛЖВ, урядовцями та іншими 
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партнерами в галузі ВІЛ/СНІДу, підтримувала зв’язки з донором та забезпечувала своєчасне 

звітування. 

 

О СВ ІТ А  

• Диплом магістра за спеціальністю «Менеджент» за спеціалізацією «Медичний та фармацевтичний 

менеджмент», Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ, Україна, червень 2020 р. 

• Диплом спеціаліста за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація економіста, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, україна, 2000 р.  

• Диплом спеціаліста з англійської та німецької мов, Київський державний університет іноземних мов, 

Київ, Україна, 1987 р.  

 

П УБЛІК АЦ ІЇ  Т А П РЕЗ ЕНТ АЦ ІЇ  

Leontyeva S, Gaborets T, Gamazina K, Vasyliev S, Khaniukov I. Results of pilot of integrated diagnosis of TB 

and HCV among HIV-positive incarcerated individuals using GeneXpert in Dnipropetrovska oblast of Ukraine. 

Presented at: Virtual 51st Union World Conference on Lung Health; 10/2020. 

Leontyeva S, Gaborets T, Roman N, Gamazina K, Yanchuk O, Gagarkin M. Piloting Early Detection of HIV, 

Tuberculosis and Hepatitis C in Probation Settings in Ukraine. Presented at: 10th IAS Conference on HIV 

Science, 07/2019.   

Leontyeva S, Scherbak-Verlan B, Gamazina K, Rowley E, Vasyliev S, Shved O. Challenges in access and quality 

of care for HCV in Ukrainian women’s prisons. Presented at: 10th IAS Conference on HIV Science, 07/2019.  

Okromeshko S, Gamazina K, Leontyeva S, Vitek E. Social and psychological support to patients with multi-drug 

resistant tuberculosis to assure decrease of treatment defaults. Tuberculosis. Lung Disease, HIV Infection. 

Volume 1 (28), page 12; 2017. 

Gamazina K, Leontyeva S, Bogdanov O, Gagarkin M. Early TB case detection in pre-trial detention centers 

(SIZOs) in Ukraine. Presented at: 46th World Conference on Lung Disease; Cape Town, South Africa; 12/2015. 

 

ВО ЛОД ІНН Я МОВ А МИ  

Українська, англійська, російська. 

 

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

 

                                                                                                             Додаток №3 

Програма тренінгу 

«Теоретичні та практичні аспекти удосконалення роботи тренера для 

проведенню тренінгів  з медичними працівниками (ТоТ)»  

 

 

Дата: 23 - 27 січня 2023 року 

Місце проведення: заміський комплекс «SOBI Club», с. Хотянівка, Київська область 

Учасники: тренери Національного тренінгового центру (National TB Hub), Львівського та 

Дніпровського міжрегіональних тренінгових центрів, фахівці проекту «Підтримка зусиль 

у протидії туберкульозу в Україні». 
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Тренери:  

• Павлова Ольга Вікторівна – заступниця директорки проекту «Підтримка зусиль у 

протидії туберкульозу в Україні», національна майстер-тренерка з питань туберкульозу 

(ТБ), лікарсько-стійкого туберкульозу, інфекційного контролю та інших тематик з 

контролю за ТБ та ТБ/ВІЛ ко-інфекції, РАТН 

• Леонтьєва Світлана  Леонідівна – старша радниця з розбудови потенціалу проекту 

«Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні», майстер-тренерка з 

консультування та тестування на ВІЛ,  прихильності до лікування ВІЛ та туберкульозу, 

РАТН; національна тренерка з питань залежності, ВІЛ та супутніх розладів, Міжнародний 

центр обміну технологій у сфері залежностей (ІТТС). 

Мета тренінгу для тренерів: удосконалити знання та навички команди тренерів 

Національного тренінгового центру, Львівського та Дніпровського міжрегіональних 

тренінгових центрів, а також фахівців проекту USAID «Підтримка зусиль у протидії 

туберкульозу в Україні», що впроваджується міжнародною організацією РАТН, з проведення 

очних та онлайн навчальних заходів та тренінгів для медичних працівників України 

Завдання тренінгу для тренерів: 

• Оновити знання учасників ТОТ щодо основних вимог та особливостей тренінгу як 

форми навчання дорослих. 

• Ознайомити учасників з етапами тренінгового циклу, а також обсягом робіт та 

розподіленням функцій, який має виконати тренерська команда на кожному з 

етапів тренінгового циклу. 

• Ознайомити учасників з процесом підготовки, проведення та оцінки ефективності 

інтерактивного тренінгу. 

• Обговорити переваги та недоліки використання різноманітних методик 

інтерактивного тренінгу. 

• Відпрацювати взаємодію команди тренерів, планування, розподіл ролей основного 

тренера та со-тренера, використання принципів тренерської етики, підтримки та 

взаємозаміни тренерів. 

• Обговорити з учасниками особливості проведення навчання в онлайн режимі, а 

також підготовку та вимоги до проведення онлайн навчання. 

• Оновити знання щодо вимог до підготовки мультимедійних презентацій та 

обговорити основні помилки при створенні слайдів презентацій. 

• Відпрацювати навики проведення ефективного тренінгу з тематики ТБ (в очному та 

онлайн режимі) та залучення його учасників в процес навчання шляхом 

практичного проведення сесій тренінгу. 

Навички та знання, які будуть отримані та відпрацьовані під час тренінгу для тренерів: 

1. Навички ефективного та доцільного використання інтерактивними методами та 

формами роботи, які використовуються в тренінгу. 

2. Визначення характеристик та практичних навичок, якими повинен володіти 

ефективний головний тренер та со-тренер.  

3. Навички ефективної комунікації та значення їх для тренерської роботи. 
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4. Удосконалені навички тренерства та со-тренерства, а також ефективного залучення 

учасників тренінгу в процес навчання, надавши можливість на практичних сесіях 

випробувати методики інтерактивного навчання. 

 

 

23 січня 2023 року (понеділок) 

 

Час Зміст Тренер 

Перший день.  

Ефективні методики навчання дорослих. Етапи тренінгового циклу   

 

10:00 - 10:30 Реєстрація учасників.   

10:30-11:30 

Знайомство учасників та тренерів. Представлення мети, завдання 

та програми тренінгу.  Встановлення правил роботи в групі. 

Очікування учасників від тренінгу.  

Леонтьєва С.Л. 

11:30-12:00 

Сесія 1. Тренінг як інтерактивний метод навчання.  Мета та задачі 

тренінгу. Структура тренінгу. 

Презентація. Робота в трьох групах. 

Павлова О.В. 

12:00 – 12:30 Практичне заняття 1. Етапи тренінгового циклу. Леонтьєва С.Л. 

12:30 - 13:00 
Сесія 2. Особливості навчання дорослих в очному та онлайн 

режимі.  

Інтерактивне обговорення. Обмін досвідом команди тренерів 

ХАБів та фахівців проекту USAID «Підтримка зусиль у протидії 

туберкульозу в Україні». 

Павлова О.В. 

13:00 – 14:00 Обід 
 

14:00– 14:10 Динамічна вправа. 
Леонтьєва С.Л. 

14:10 - 14:40 
Практичне заняття 2. Робота в малих групах «Методики 

інтерактивного тренінгу» за методом каруселі. 

Павлова О.В. 

14:40 – 15:30 

Сесія 3. Методики інтерактивного тренінгу: рольова гра, дискусія, 

презентація, робота в малих групах, мозковий штурм. 

Презентація. 

Леонтьєва С.Л. 

15:10 – 16:00 
Сесія 4. Типи учасників тренінгу. 

Презентація. Демонстрація складного учасника тренінгу. 

Павлова О.В. 

16:00 – 16:20 Перерва на каву/чай 
 

16:20 – 16:30 Динамічна вправа 
Леонтьєва С.Л. 

16:30 – 17:00 

 

Підведення підсумків першого дня тренінгу.   

Завдання по розподіленню між тренерами та со-тренерами сесій 

тренінгу за тематикою «Туберкульоз». Вибір методик 

інтерактивного тренінгу для використання під час демонстрації 

сесій протягом Днів 3-5. 

Павлова О. 

Леонтьєва С.Л. 



11  

Час Зміст Тренер 

17:00 – 18:00 
Самостійна підготовка сесій тренінгу для демонстарції 

тренінгових сесій учасниками ТОТ в Дні 3-5 

Учасники ТОТ 

 

 

24 січня 2023 року (вівторок) 

 

Час Зміст Тренер 

Другий день.  

Функції тренерської команди. Навички ефективного тренера.  

Особливості проведення очного та онлайн навчання.  

09:30 – 10:00 Огляд першого дня тренінгу. План роботи на другий день. Леонтьєва С.Л. 

10:00 – 10:30 Сесія 5. Функції тренера. Взаємодія команди тренерів. 

Планування, розподіл ролей, тренерська етика, підтримка, 

взаємозаміна тренерів.  

Гра «Правда та міфи».  Обговорення.  

Павлова О.В. 

10:30 – 11:30 Практичне заняття 3. Навички ефективного тренера. Стиль 

тренера. Рольова гра.  Обговорення.  

Леонтьєва С.Л. 

11:30 – 11:50 Перерва на каву  

11:50 – 12:00 Динамічна вправа. (Проводиться потенційним тренером)  

12:00 – 13:00 Сесія 6. Навички ефективної комунікації, значення їх для 

тренерської роботи. 

Інтерактивне обговорення.  Демонстрація. Вправи «Качка», 

«Клоунада», «Зламаний телефон». 

Леонтьєва С.Л. 

13:00 – 13:30 Сесія 7. Навички регулювання групи при дискусії. Тайм-

менеджмент.  Робота з комп’ютерним обладнанням. 

Демонстрація. Обговорення. 

Павлова О.В. 

13:30 – 14:30 Обід  

14:30– 14:40 Динамічна вправа (проводиться потенційним тренером). 
 

14:40 – 15:00 Сесія 8. Оцінка роботи тренінгу. Принципи надання та отримання 

зворотнього зв’язку. 

Інтерактивне обговорення.  Демонстрація. 

Леонтьєва С.Л. 

15:00 – 15:40 
Практичне заняття 4. Підготовка та логістика тренінгу. 

Непередбачені ситуації. Основні труднощі, що зустрічаються в 

ході проведення тренінгу (в очному та онлайн режимі) і шляхи їх 

подолання. 

Аналіз ситуаційних завдань в малих групах. Обмін досвідом 

команди тренерів ХАБів та фахівців проекту USAID «Підтримка 

зусиль у протидії туберкульозу в Україні».  

Павлова О.В. 

15:40 – 16:00 

Сесія 9. Особливості проведення навчання в онлайн режимі, а 

також підготовку та вимоги до проведення онлайн навчання  

Презентація та інтерактивне обговорення. 

Леонтьєва С.Л. 

16:00 – 16:20 Перерва на каву/чай 
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16:20 – 16:30 Динамічна вправа (проводиться потенційним тренером). 
 

16:30 – 17:00  

Сесія 10. Вимоги до підготовки мультимедійних презентацій та 

основні помилки при створенні слайдів презентацій 

Презентація та інтерактивне обговорення. 

Павлова О.В. 

17:00– 17:30 Підведення підсумків другого дня тренінгу.   
Леонтьєва С.Л. 

17:30 – 18:00 
Самостійна підготовка сесій тренінгу для демонстарції 

тренінгових сесій учасниками ТОТ в Дні 3-5 

Учасники ТОТ 

25 січня 2023 року (середа) 

 

Час Зміст Тренер 

Третій день.  

Відпрацювання навичок тренера та со-тренера.  Надання зворотнього зв’язку щодо проведених 

тренінгових сесій та практичних занять. 

09:30 – 10:00 
Огляд другого дня тренінгу. План роботи на третій день. 
 

Леонтьєва С.Л. 

10:00 – 10:30 Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 1: «Відкриття тренінгу.  Мета та завдання 

тренінгу. Знайомство учасників». 

Учасники ТОТ 

10:30-11:00 Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 2: «Визначення правил участі у тренінгу. 

Очікування учасників від тренінгу». 

Учасники ТОТ 

11:00-11:30  Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 3. Туберкульоз: виклики сьогодення. 

Епідеміологія ТБ в світі та в Україні   

Учасники ТОТ 

11:30-11:50  Перерва – кава пауза  

11:50-12:00 

 

Динамічна вправа (проводиться потенційним тренером). Учасник ТОТ 

12:00-12:30 

 

Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 4. Огляд змін у медичному законодавстві за 2021 

– 2022 рр. ПМГ на рівні ПМД щодо виявлення, супроводу та 

лікування туберкульозу 

Учасники ТОТ 

12:30-13:00  Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 5. Роль лікаря первинної ланки в організації 

виявлення осіб, хворих на туберкульоз та осіб із латентною 

туберкульозною інфекцією в групах ризику.  

Учасники ТОТ 

13:00-13:30  Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 6. Визначення факторів  та груп ризику на 

прикладі клінічного випадку  

Учасники ТОТ 

13:30-14:30  Обід  

14:30-14:40 

 

Динамічна вправа (проводиться потенційним тренером). Учасник ТОТ 

14:40-15:10 

 

Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 7: Етіологія та патогенез туберкульозної 

інфекції. Латентна туберкульозна інфекція 

Учасники ТОТ 



13  

Час Зміст Тренер 

15:10-15:40  Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 8. Активне виявлення туберкульозу. 

FASTстратегія 

Учасники ТОТ 

15:40-16:10  Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 9. Складання маршруту пацієнта з підозрою на 

ТБ 

  

Учасники ТОТ 

16:10-16:30  Перерва – кава пауза  

16:30-16:40 

 

Динамічна вправа (проводиться потенційним тренером). Учасник ТОТ 

16:40-17:10 

 

Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 10. Визначення контактів з хворими на ТБ 

Учасники ТОТ 

17:10-17:40 

 

Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 11. Підведення підсумків дня. Відповіді на 

питання та обговорення. 

Учасники ТОТ 

17:40-18:00 
 

Обговорення.  Павлова О.В. 

Леонтьєва С.Л. 

 

26 січня 2023 року (четвер) 

 

Час Зміст  

Четвертий день.  

Відпрацювання навичок тренера та со-тренера.  Надання зворотнього зв’язку щодо проведених 

тренінгових сесій та практичних занять. 

09:30 – 10:00 Огляд третього дня тренінгу. План роботи на четвертий день.  Леонтьєва С.Л. 

10:00 – 10:30  
Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 12. Сучасні методи діагностики ЛТБІ 

відповідно до міжнародних стандартів. 

Учасники ТОТ 

10:30 – 11:00 
Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 13. Протитуберкульозні препарати: 

класифікація, механізм дії. Побічні реакції на ПТП та їх 

усунення. 

Учасники ТОТ 

11:00 – 11:30 

 

Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 14. Основні обстеження для моніторингу 

лікування та моніторингу побічних реакцій.  

Учасники ТОТ 

11:30-11:50  Перерва – кава пауза  

11:50-12:00 

 

Динамічна вправа (проводиться потенційним тренером). Учасник ТОТ 

12:00-12:30 

 

Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 15. Сучасні методи лабораторної діагностики 

туберкульозу 

Учасники ТОТ 

12:30-13:00 

 

Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 16. Теоретичні основи формування 

резистентності 

 

Учасники ТОТ 
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13:00-13:30  Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 17. Принципи формування діагнозів.   

Учасники ТОТ 

13:30-14:30  Обід  

14:30-14:40  Динамічна вправа (проводиться потенційним тренером).  Учасник ТОТ 

14:40-15:10 

 

Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 18. Організація лікувального процесу. Загальна 

інформація про амбулаторні моделі лікування хворих на ТБ. 

Учасники ТОТ 

15:10-15:40  Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 19. Формування прихильності до лікування у 

хворих на ТБ. Загальні підходи до навчання щодо ТБ.  

Учасники ТОТ 

15:40-16:10  Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 20. Лікування ЛТБІ. Вакцинопрофілактика 

туберкульозу.  

Учасники ТОТ 

16:10-16:30  Перерва – кава пауза  

16:30-16:40 

 

Динамічна вправа (проводиться потенційним тренером). Учасник ТОТ 

16:40-17:10  Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 21. Принципи інфекційного контролю.  

Учасники ТОТ 

17:10-17:40  Тренінгова сесія 22. Підведення підсумків дня. Відповіді на 

питання та обговорення. 

Учасники ТОТ 

17:40-18:00 
 

Обговорення. 
Павлова О.В. 

Леонтьєва С.Л. 

 

  

 

 

27 січня 2023 року (п’ятниця) 

 

Час Зміст  

П’ятий день.  

Відпрацювання навичок тренера та со-тренера.  Надання зворотнього зв’язку щодо проведених 

тренінгових сесій та практичних занять. 

09:30 – 10:00 Огляд четвертого дня тренінгу. План роботи на п’ятий день.  Леонтьєва С.Л. 

10:00  -11:00  Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 23. Принципи інфекційного контролю.  

Учасники ТОТ 

11:00 - 11:30 Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 24. Особливості діагностики та лабораторного 

підтвердження туберкульозу у дітей. 

  

Учасники ТОТ 

11:30-11:50  Перерва – кава пауза  

11:50-12:00 Динамічна вправа (проводиться потенційним тренером).  

12:00-13:00  Практика та зворотній зв’язок. 

Тренінгова сесія 25. Алгоритми відбору для дослідження, вимогами 

до забору і транспортування біологічного матеріалу та методом 

підготовки фекалій і тестування на платформі GeneXpert. 

  

Учасники ТОТ 

13:00-13:30  Практика та зворотній зв’язок. Учасники ТОТ 
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Тренінгова сесія 26. Організація проведення обстежень ключових 

груп населення на ЛТБІ з використанням квантиферонового тесту та 

призначення профілактичного лікування туберкульозу.  
13:30-14:00  Інтерактивна гра «Що? Де? Коли?». Підведення підсумків 

тренінгу. 
Павлова О.В. 

Леонтьєва С.Л. 

14:00 – 15:00 Обід  

15:00 Від’їзд учасників. 

 

 

 


