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КАРТКА ЗАХОДУ 

(наукова конференція, науково-практична конференція, конгрес, з'їзд, 

симпозіум) 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
1. Назва заходу БПР V Міжнародна наукова 

конференція «Людина як 

цілісність: традиції та 

інновації» 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань) 

Одеський національний медичний 

університет (ОНМедУ) 

регістраційний.номер1051 

Код ЄДРПОУ 02010801 

3. Виконавець/виконавці заходу Одеський національний медичний 

університет 

Кафедра філософії та біоетики 

Міжнародна академія психосінергетики та 

альфології 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Філософія, психологія, соціологія, 

юриспруденція, медицина, 

стоматологія та фармація 

5. Вид заходу БПР Наукова конференція 

6. Запланована кількість учасників 50 

7. Організаційний комітет Голова оргкомітету – Ханжи В.Б., доктор 

філософських наук, професор, завідувач 

кафедри філософії та біоетики Одеського  

національного медичного університету;  

Відповідальний секретар – Кривцова Н.В., 

кандидат психологічних наук, засновник і 

гендиректор ТОВ «Міжнародна академія  

психосінергетики та альфології», керівник 

Психологічної служби та провідний 

спеціаліст Навчально-виробничого 

комплексу інноваційних технологій 

навчання, інформатизації та  

безперервної освіти Одеського 

національного медичного  

університету;  

Вастьянов Р.С., доктор медичних наук, 

професор, заслужений діяч  

науки та техніки України, завідувач 

кафедри загальної та клінічної 

патологічної фізіології Одеського 

національного медичного університету; 

Величко В. І., доктор медичних наук, 

професор, завідувачка кафедри сімейної 

медицини та поліклінічної терапії 

Одеського національного медичного 

університету 

Голубович І.В., доктор філософських наук, 

професор, завідувачка кафедри філософії 
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Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова;  

Доннікова І.А., доктор філософських наук, 

професор, завідувачка кафедри філософії 

Національного університету «Одеська 

морська академія»;  

Кіреєва З.О., доктор психологічних наук, 

професор, завідувачка кафедри загальної 

психології і психології розвитку 

особистості Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова;  

Ляшенко Д.М., кандидат філософських 

наук, доцент, доцент кафедри філософії та 

біоетики Одеського національного  

медичного університету;  

Медянова О.В., кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри філософії та 

біоетики Одеського національного 

медичного університету;  

Терзі О.О., доктор юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри філософії та 

біоетики Одеського національного 

медичного університету; 

Михайленко В. Л., кандидат медичних 

наук, доцент, доцент кафедри 

реабілітаційної медицини, магістр 

державного управління, головний 

лікар Комунальної установи «Одеський 

міський Центр здоров'я» Одеської міської 

ради, лікар вищої категорії. 

8. Резолюція заходу 1.  Міждисциплінарне знання, що інтегрує 

в собі філософсько-методологічне, 

психологічне, медичне та юридичне 

тлумачення питань людського існування і 

розвитку, є фундаментальною підставою 

розуміння цілісності людини та 

людиномірних процесів. 

2. Філософсько-методологічними засадами 

дослідження людини як цілісного 

складного об’єкту є постнекласична 

раціональність (яка, зокрема, виражається 

в таких концептах, як складність, 

міждисциплінарність та людиномірність), 

що створює умови толерантного 

співіснування різних парадигм в 

науковому просторі.  

3. Можливість полілогу та консенсусу 

гуманітарного, природничо-наукового, 

соціально-нормативного знання та 

медицини базується на взаємопроникненні 

понятійного апарату та гуманітаризації 

наукового знання про людину та 
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людиномірні системи.  

9. Мета заходу Залучення наукової спільноти до 

трансдисциплінарної дискусії щодо 

проблем людського буття, стимулювання і 

підтримка науки в Україні, розвиток 

міжнародної співпраці 

10. Форма заходу дистанційна 

11. Кількість балів БПР Участь – 5, доповідь – 30 

12. Дата заходу БПР 20 жовтня 2022 р. 

13. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 

Кафедра філософії та біоетики 

ОНМедУ, Одеса, вул. Пастора,2 

14. Прізвище, ім’я та по батькові 

доповідачів 

Ханжи Володимир Борисович, 

Бучко Ольга Володимирівна,  

Бурячківський Едуард Станіславович,  

Борщ Вікторія Ігорівна,  

Васильєва Ірина Василівна, 

Величко Валентина Іванівна,  

Вергелес Костянтин Миколайович,  

Голубович Інна Володимирівна, доктор  

Єршова-Бабенко Ірина Вікторівна,  

Кривцова Наталя Вячеславівна,  

Ляшенко Дмитро Миколайович, 

Марічереда Валерія Геннадіївна,  

Медянова Олена Володимирівна, 

Михайленко Володимир Леонідович,  

Петрушенко Віктор Леонтійович,  

Петрушенко Оксана Петрівна,  

Пунченко Олег Петрович,  

Райхерт Костянтин Вільгельмович,  

Родіна Наталія Володимирівна,  

Терзі Олена Олександрівна,  

Тихомірова Фаріда Ахнявівна, 

Утюж Ірина Геннадіївна,  

Шевченко Сергій Леонідович,  

Шевчук Олена Миколаївна,  

15. Резюме доповідачів Бучко Ольга Володимирівна, кандидат 

наук в галузі освіти і розвитку трудових 

ресурсів, а також порівняльної та 

міжнародної освіти, науковий 

співробітник кафедри економіки  

сільського господарства, соціології та 

освіти Пенсильванського державного 

університету США  

Бурячківський Едуард Станіславович, 

кандидат медичних наук, доцент, декан  

міжнародного факультету Одеського 

національного медичного університету  

Васильєва Ірина Василівна, доктор 

філософських наук, професор, завідувачка 

кафедри філософії,  

біоетики та історії медицини 

Національного медичного університету 
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імені О.О. Богомольця  

Вергелес Костянтин Миколайович, 

доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри філософії та суспільних 

наук Вінницького національного 

медичного університету  

імені М.І. Пирогова 

Величко Валентина Іванівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувачка 

кафедри сімейної медицини та 

поліклінічної терапії Одеського 

національного медичного університету 

Голубович Інна Володимирівна, доктор 

філософських наук, професор, завідувачка 

кафедри філософії Одеського 

національного університету імені І.І. 

Мечникова 

Єршова-Бабенко Ірина Вікторівна, 

доктор філософських наук, професор, 

професора кафедри менеджменту та 

інноваційних технологій соціокультурної 

діяльності  Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова  

Кривцова Наталя Вячеславівна, 

кандидат психологічних наук, засновник і 

гендиректор ТОВ «Міжнародна академія 

психосінергетики та альфології»; керівник 

психологічної служби та провідний 

фахівець Навчально-виробничого 

комплексу інноваційних технологій  

навчання і безперервної освіти Одеського 

національного медичного університету 

Медянова Олена Володимирівна, 

кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри філософії та біоетики Одеського 

національного медичного університету 

Михайленко Володимир Леонідович, 

кандидат медичних наук, доцент, доцент 

кафедри реабілітаційної медицини, магістр 

державного управління, головний 

лікар Комунальної установи «Одеський 

міський Центр здоров'я» Одеської міської 

ради, лікар вищої категорії 

Петрушенко Віктор Леонтійович, доктор 

філософських наук, професор, директор  

громадської організації «Інститут 

філософії, логіки і соціології»  

Петрушенко Оксана Петрівна, доктор 

філософських наук, доцент, доцент 

кафедри гуманітарних та соціально-

економічних дисциплін Львівського 

медичного інституту  
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Пунченко Олег Петрович, доктор 

філософських наук, професор, професор 

кафедри стандартизації, оцінки 

відповідності та освітніх вимірювань 

Одеської державної академії  

технічного регулювання та якості 

Райхерт Костянтин Вільгельмович, 

кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії Одеського 

національного університету імені І.І. 

Мечникова 

Родіна Наталія Володимирівна, доктор 

психологічних наук, професор, завідувачка 

кафедри диференціальної та спеціальної 

психології Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова  

Терзі Олена Олександрівна, доктор 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

філософії та біоетики Одеського 

національного медичного університету  

Тихомірова Фаріда Ахнявівна, кандидат 

філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії Одеського 

національного університету імені І.І. 

Мечникова 

Утюж Ірина Геннадіївна, доктор 

філософських наук, професор, завідувачка 

кафедри суспільних дисциплін 

Запорізького державного медичного 

университету 

Ханжи Володимир Борисович, доктор 

філософських наук, професор, завідувач 

кафедри філософії та біоетики Одеського 

національного медичного університету 

Шевченко Сергій Леонідович, доктор 

філософських наук, доцент, професор 

кафедри філософії, біоетики та історії 

медицини Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця  

Шевчук Олена Миколаївна, кандидат 

філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії Національного 

університету «Одеська морська академія» 

16. Програма заходу БПР 20.10.2022 м. Одеса, Кафедра філософії 

та біоетики ОНМедУ 

9 00-10 00 Реєстрація учасників 

10 00 Урочисте відкриття  

Вступне слово організаційного 

комітета 

11 00. Пленарне засідання 

13 00 Перерва 

14 00 Секційні засідання  
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17. 00 Закриття конференції. 

Резолюція. 

17. Опис вимог рівня знань, володіння 

темою, навичок, досвіду учасників 

до моменту реєстрації на даний 

захід (за потреби) 

 

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 

номер заходу БПР вноситься після 

присвоєння Адміністратором) 

 

 

 


