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ПРОГРАМА 
науково-практичної конференції з міжнародною участю 
«ПРАВОВІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ 
ЗАСАДИ ПРОГРАМ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З 
ОБМЕЖЕННЯМ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Модератори: 
 

Михальчук Василь Миколайович,   
       доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри управління 

охороною здоров’я та публічного адміністрування Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 
 

 
 
 
 

 
Гойда Ніна Григорівна 
доктор медичних наук, професор, професор кафедри управління 
охороною здоров’я та публічного адміністрування Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 

 
 
 
 
 
 

 

Доповідачі: 

 
 

 

Толстанов Олександр 
Костянтинович 
 
доктор медичних наук, професор, чл.-
кор. НАМН України, виконувач обов’язків 
ректора Національного університету 
охорони здоров’я України імені
П. Л. Шупика. 
 
Реабілітація в сфері охорони здоров’я – 
архіважлива медико-соціальна проблема 



 
 

 

 
Владимиров Олександр Аркадійович 
 
доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри фізичної та 
реабілітаційної медицини і спортивної 
медицини НУОЗ України імені 
П. Л. Шупика. 
 
Розвиток системи реабілітації в умовах 

збройних конфліктів 

 
 

 

 
Моісеєнко Раїса Олександрівна 
 
доктор медичних наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної та 
лікувальної роботи НУОЗ України імені 
П. Л. Шупика. 
 
Розвиток системи медико-соціальної 

реабілітації дітей в Україні: від раннього 
втручання до паліативної допомоги 

 

 
 
 

 

 
Нестерець Олена Леонідівна 
 
кандидат медичних наук, магістр 
державного управління, експерт з 
питань охорони здоров’я та реабілітації 
проєкту Уряду Канади «Супровід 
урядових реформ в Україні» 
 

Ключові міжнародні принципи 
реабілітації осіб з обмеженням 

життєдіяльності та їх впровадження 
в Україні 

 



 
 
 

 

 
Миронюк Іван Святославович 
 
доктор медичних наук, професор, 
проректор з наукової роботи ДВНЗ 
«Ужгородський національний 
університет». 
 
Організаційні моделі реабілітаційної 
допомоги хірургічним пацієнтам на 

регіональному рівні у період 
становлення нової системи реабілітації в 

охороні здоров’я. 
 

 
 

 

 
Горачук Вікторія Валентинівна 
 
доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри управління охороною 
здоров’я та публічного адміністрування 
Національного університету охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика. 
 

Організація реабілітації в умовах 
закладу вторинної медичної допомоги 

 

 
 

 

 
Бадюк Михайло Іванович 
 
доктор медичних наук, професор, 
начальник кафедри організації 
медичного забезпечення збройних сил
Української військово-медичної академії.
 

Медична реабілітація 
військовослужбовців сил оборони 

України 



 
 

 

 
Грузєва Тетяна Степанівна 
 
доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри соціальної медицини 
та громадського здоров'я НМУ України 
імені О.О. Богомольця. 
 

Питання громадського здоров’я в 
програмах підготовки фахівців фізичної 

терапії та ерготерапії 
 

 
 

 

 
Крячкова Лілія Вікторівна 
 
доктор медичних наук, професор,  
завідувач кафедри соціальної медицини, 
громадського здоров’я та управління 
охороною здоров’я Дніпровського 
державного медичного університету. 
 
Оцінка відгуку системи охорони здоров’я 

щодо запитів військовослужбовців 
стосовно реабілітації 

 
 

 

 
Борзих Наталія Олександрівна  
 
доктор медичних наук, керівник відділу 
реабілітації ДУ «Інститут травматології 
та ортопедії НАМН України». 
 
Основні принципи реабілітації поранених 

з вогнепальними травмами кінцівок 



 
 

 

 
Процюк Ольга Вікторівна 
 
доктор медичних наук, доцент, завідувач 
кафедри сімейної медицини та 
амбулаторно- поліклінічної допомоги
НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 
 
Медико-соціальна реабілітація пацієнтів 

з вродженими хворобами: роль 
сімейного лікаря 

 

 
 

 

 
Жилка Надія Яківна 
 
доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри акушерства, 
гінекології та перинатології НУОЗ 
України імені П. Л. Шупика. 
 

Післяопераційна реабілітація в 
акушерстві та гінекології 

 

 
 
 

 

 
Дубич Клавдія Василівна 
 
доктор наук з державного управління, 
професор, професор кафедри 
управління охороною здоров’я та 
публічного адміністрування 
Національного університету охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика. 

 
Забезпечення комплексними 
реабілітаційними послугами 

населення в післявоєнний період: 
публічно-управлінський аспект 



 
 

 

 
Пилягіна Галина Яківна 
 
доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри психіатрії, 
психотерапії та медичної психології НУОЗ 
України імені П. Л. Шупика. 
 

Комплексні програми реабілітації 
пацієнтам з хронічними психічними 

розладами 

 
 

 

 
Кошова Ганна Вікторівна 
 
фізичний терапевт КНП «Чернігівська 
міська лікарня № 3» ЧМР. 
 
Робота фізичного терапевта в складі 
мультидисциплінарної команди у 

реабілітаційному процесі пацієнтів з 
бойовою травмою 

 
 
 

 

 
Мовчан Людмила Володимирівна 
 
заступник директора Українського 
державного медико-соціального центру 
ветеранів війни з інформаційно-
аналітичної роботи. 
 

Реабілітація військовослужбовців та 
ветеранів війни в українському 

державному медико-соціальному центрі 
ветеранів війни: напрацювання та 

перспективи 



 
 

 

 
Брич Валерія Володимирівна 
 
кандидат медичних наук, доцент, доцент 
кафедри наук про здоров’я ДВНЗ 
«Ужгородський національний 
університет». 
 
Регіональна інформаційно-комунікаційна 
мережа реабілітаційної допомоги: від ідеї 

до створення 

 
 
 

 

 
Голик Володимир Анатолійович 
 
кандидат медичних наук, доцент 
кафедри фізичної та реабілітаційної 
медицини і спортивної медицини  
Національного університету охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика,  
член Правління ГО "Українське 
товариство фізичної та реабілітаційної 
медицини". 
 
Розвиток системи реабілітації України: 

практичний досвід 

 

 

Школьник Михайло Борисович 
 
аспірант кафедри управління охороною 
здоров’я та публічного адміністрування 
Національного університету охорони
здоров’я України імені П. Л. Шупика. 
 
Медико- соціальна  характеристика сім’ї 

дітей з інвалідністю 



   Приєднатись до конференції  - Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85290347311?pwd=OThNejNmOFZxMWg4c0dqcUJFdlhsQT
09 
Ідентифікатор конференції: 852 9034 7311 
Код доступу: 333 
Контактні дані оргкомітету: Гойда Ніна Григорівна +38-099-707-30-61 

                                                                                         +38-067 751 19 48 
                                       Михальчук Василь Миколайович  +38-050-802-73-42 


