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КАРТКА ЗАХОДУ 

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

симпозіум) 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
1. Назва заходу БПР «Об’єднання науки та практики: до 85-річного 

ювілею кафедри дитячої хірургії» 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань) 

Одеський національний медичний 

університет (ОНМедУ) 

 реєстраційний номер 1051 

Код ЄДРПОУ 02010801 

3. Виконавець/виконавці заходу Одеський національний медичний 

університет, Кафедра дитячої хірургії 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Дитячі хірургі, загальні хірургі, педіатри, 

неонатологи, терапевти, лікарі загальної 

практики-сімейної медицини 

5. Вид заходу БПР Науково-практична конференція з 

міжнародною участю 

6. Запланована кількість учасників 300 

7. Організаційний комітет Одеський національний медичний університет 

МОЗ України,  

Кафедра дитячої хірургії 

8. Резолюція заходу 1. Схвалити основні положення та висновки 

доповідей науково-практичної конференції та 

взяти до уваги пропозиції учасників, які 

надійшли під час обговорення. Оргкомітету 

надати результати роботи конференції у МОЗ 

та НАМН України. 

2. Рекомендувати управлінням охорони 

здоров’я сприяти впровадженню у клінічну 

практику пропозицій науково-практичної 

конференції щодо нових технологій клінічної 

медицини після їх деталізації та внесення 

уточнень до відповідних настанов. 

3. Рекомендувати впровадження в лікувально-

діагностичних установах України основних 

висновків, пропозицій науково-практичної 

конференції та їх включення до програми 

заходів безперервного професійного розвитку 

лікарів. Оргкомітет сприятиме публікації 

матеріалів конференції у профільних 

виданнях. 

4. Рекомендувати вищим медичним 

навчальним закладам України впровадити 

матеріали науково-практичної конференції в 

освітній процес шляхом включення інформації 

про новітні технології діагностики та 

лікування у робочі плани основних та 

вибіркових компонентів освітньої програми. 

9. Мета заходу Обговорення історії розвитку дитячої хірургії 

в Україні, сучасних досягнень дитячої хірургії 
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та педіатричної науки в Україні, сучасних 

особливостей викладання клінічних дисциплін 

у медичному виші для подальшого 

впровадження сучасних технологій у освіту та 

практику.    

10. Форма заходу Поєднання особистої та дистанційної участі 

11. Кількість балів БПР 10 балів – участь у заході тривалістю 2 дні; 

20 балів – стендова доповідь;   

30 балів – усна доповідь (згідно з наказом 

МОЗ України № 446 від 22.02.2019 р.) 

12. Дата заходу БПР 18–19.05.2023 р. 

13. Місце проведення заходу БПР (повна 

адреса) 

65009, м. Одеса, вул. Ольгієвська, 4 

14. Прізвище, ім’я та по батькові 

доповідачів 

Лосєв Олександр Олександрович 

Мельниченко Марина Георгіївна 

Аплевич Валерія Михайлівна 

Елій Лариса Борисівна 

Квашніна Анастасія Андріївна 

Діланян Іона Рубіківна 

Аряєв Микола Леонідович 

Стоєва Тетяна Вікторівна 

Зубаренко Олександр Всеволодович 

Старець Олена Олександрівна 

Харченко Юрій Петрович 

Каштальян Михайло Арсенійович 

Грубнік Володимир Володимирович 

Запорожченко Борис Сергійович  

Бондар Володимир Григорович 

Сухін Юрій Віталійович 

Кривченя Данило Юліанович 

Левицький Анатолій Феодосійович 

Притула Василь Петрович 

Біляєв Андрій Вікторович 

Данілов Олександр Андрійович 

Рибальченко Василь Федорович 

Горбатюк Ольга Михайлівна 

Русак Петро Степанович 

Кравчук Борис Олексійович 

Слєпов Олексій Костянтинович  

Погорілий Василь Васильович  

Конопліцький Віктор Сергійович  

Наконечний Андрій Йосифович  

Кузик Андрій Станіславович  

Переяслов Андрій Анатолійович  

Кулик Олена Миколаївна  

Фофанов Олександр Дмитрович  

Давиденко Вячеслав Борисович  

Ксьонз Ігор Володимирович  

Пелипенко Олександр Васильович  

Спахі Олег Володимирович  

Дігтяр Валерій Андрійович  

Боднар Олег Борисович  

https://onmedu.edu.ua/stoieva-tetjana-viktorivna/
https://onmedu.edu.ua/starec-olena-oleksandrivna/
https://onmedu.edu.ua/harchenko-jurij-petrovich/
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Сокольник Сергій Олександрович  

Девід Нотт (Великобританія)  

Олівер Мюнстерер (Німеччина) 

Даріуш Патковський (Польща) 

Джеймс Рутка (Канада) 

Вадим Капуллер (Ізраїль) 

15. Резюме доповідачів Лосєв Олександр Олександрович – д.мед.н., 

професор, завідувач кафедри дитячої хірургії 

Одеського національного медичного 

університету  

Мельниченко Марина Георгіївна – д.мед.н., 

професор, професор кафедри дитячої хірургії 

ОНМедУ  

Аплевич Валерія Михайлівна – к.мед.н., доцент 

кафедри дитячої хірургії ОНМедУ,  

Елій Лариса Борисівна – к.мед.н., доцент 

кафедри дитячої хірургії ОНМедУ  

Квашніна Анастасія Андріївна – доктор 

філософії, асистент кафедри дитячої хірургії 

ОНМедУ  

Діланян Іона Рубіківна – к.мед.н., асистент 

кафедри дитячої хірургії ОНМедУ   

Аряєв Микола Леонідович – д.мед.н., 

професор, завідувач кафедри педіатрії №1 

ОНМедУ, чл.-кор. НАМН України  

Стоєва Тетяна Вікторівна – д.мед.н., професор, 

завідувачка кафедри педіатрії № 2 ОНМедУ 

Зубаренко Олександр Всеволодович – д.мед.н., 

професор, завідувач кафедри педіатрії з 

післядипломною підготовкою, Заслужений діяч 

науки і техніки України ОНМедУ 

Старець Олена Олександрівна – д.мед.н., 

професор, завідувачка кафедри пропедевтики 

педіатрії ОНМедУ 

Харченко Юрій Петрович – д.мед.н., професор, 

завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб 

ОНМедУ 

Каштальян Михайло Арсенійович – д.мед.н., 

професор завідувач кафедри загальної та 

військової хірургії ОНМедУ, лауреат 

Державної премії, Заслужений лікар України, 

полковник  

Грубнік Володимир Володимирович – 

д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії 

№ 1 з післядипломною підготовкою ОНМедУ, 

Заслужений діяч науки і техніки України, 

лауреат Державних премій України 

Запорожченко Борис Сергійович – д.мед.н., 

професор, завідувач кафедри хірургії № 2 

ОНМедУ, Заслужений лікар України, лауреат 

Державної премії України 

Бондар Володимир Григорович – д.мед.н., 

https://onmedu.edu.ua/stoieva-tetjana-viktorivna/
https://onmedu.edu.ua/starec-olena-oleksandrivna/
https://onmedu.edu.ua/harchenko-jurij-petrovich/
https://onmedu.edu.ua/kashtaljan-mihajlo-arsenijovich/
https://onmedu.edu.ua/zaporozhchenko-boris-sergijovich/
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професор, завідувач кафедри хірургії № 3 

ОНМедУ 

Сухін Юрій Віталійович – д.мед.н., професор, 

завідувач кафедри травматології та ортопедії 

ОНМедУ, Заслужений лікар України 

Кривченя Данило Юліанович – д.мед.н., 

професор кафедри дитячої хірургії 

Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця, академік академії вищої 

школи України, заслужений діяч науки та 

техніки України, лауреат Державної премії 

України 

Левицький Анатолій Феодосійович – д.мед.н., 

професор, завідувач кафедри дитячої хірургії 

НМУ імені О.О. Богомольця 

Притула Василь Петрович – д.мед.н., 

професор, професор кафедри дитячої хірургії 

НМУ імені О.О. Богомольця 

Біляєв Андрій Вікторович – д.мед.н., професор, 

завідувач кафедри дитячої хірургії, 

анестезіології, ортопедії та травматології 

Національного університету охорони здоров'я 

України імені П.Л.Шупика 

Данилов Олександр Андрійович – д.мед.н., 

професор, професор кафедри дитячої хірургії 

НУОЗ України імені П.Л.Шупика 

Рибальченко Василь Федорович – д.мед.н., 

професор, професор кафедри дитячої хірургії, 

анестезіології, ортопедії та травматології 

НУОЗ України імені П.Л.Шупика 

Горбатюк Ольга Михайлівна – д.мед.н., 

професор, професор кафедри дитячої хірургії, 

анестезіології, ортопедії та травматології 

НУОЗ України імені П.Л.Шупика 

Русак Петро Степанович – д.мед.н., професор, 

професор кафедри дитячої хірургії, 

анестезіології, ортопедії та травматології 

НУОЗ України імені П.Л.Шупика 

Кравчук Борис Олексійович – д. мед.н., 

професор, професор кафедри торакальної 

хірургії та пульмонології НУОЗ України імені 

П.Л.Шупика  

Слєпов Олексій Костянтинович – д.мед.н., 

професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства 

і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової 

НАМН України» 

Погорілий Василь Васильович – д.мед.н., 

професор, проректор ЗВО з лікувальної роботи 

Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова  

Конопліцький Віктор Сергійович – д.мед.н., 

професор, завідувач кафедри дитячої хірургії 

https://onmedu.edu.ua/suhin-jurij-vitalijovich/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia4L3crMD9AhVJ_SoKHckVA-4QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nuozu.edu.ua%2Fvchena-rada%2F109-struktura%2Fnavchalni-pidrozdily%2Fkafedry%2Fdytiachoi-khirurhii&usg=AOvVaw336dQLE4MdAZ2ljQQEEoCt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia4L3crMD9AhVJ_SoKHckVA-4QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nuozu.edu.ua%2Fvchena-rada%2F109-struktura%2Fnavchalni-pidrozdily%2Fkafedry%2Fdytiachoi-khirurhii&usg=AOvVaw336dQLE4MdAZ2ljQQEEoCt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia4L3crMD9AhVJ_SoKHckVA-4QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nuozu.edu.ua%2Fvchena-rada%2F109-struktura%2Fnavchalni-pidrozdily%2Fkafedry%2Fdytiachoi-khirurhii&usg=AOvVaw336dQLE4MdAZ2ljQQEEoCt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia4L3crMD9AhVJ_SoKHckVA-4QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nuozu.edu.ua%2Fvchena-rada%2F109-struktura%2Fnavchalni-pidrozdily%2Fkafedry%2Fdytiachoi-khirurhii&usg=AOvVaw336dQLE4MdAZ2ljQQEEoCt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia4L3crMD9AhVJ_SoKHckVA-4QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nuozu.edu.ua%2Fvchena-rada%2F109-struktura%2Fnavchalni-pidrozdily%2Fkafedry%2Fdytiachoi-khirurhii&usg=AOvVaw336dQLE4MdAZ2ljQQEEoCt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia4L3crMD9AhVJ_SoKHckVA-4QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nuozu.edu.ua%2Fvchena-rada%2F109-struktura%2Fnavchalni-pidrozdily%2Fkafedry%2Fdytiachoi-khirurhii&usg=AOvVaw336dQLE4MdAZ2ljQQEEoCt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia4L3crMD9AhVJ_SoKHckVA-4QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nuozu.edu.ua%2Fvchena-rada%2F109-struktura%2Fnavchalni-pidrozdily%2Fkafedry%2Fdytiachoi-khirurhii&usg=AOvVaw336dQLE4MdAZ2ljQQEEoCt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia4L3crMD9AhVJ_SoKHckVA-4QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nuozu.edu.ua%2Fvchena-rada%2F109-struktura%2Fnavchalni-pidrozdily%2Fkafedry%2Fdytiachoi-khirurhii&usg=AOvVaw336dQLE4MdAZ2ljQQEEoCt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia4L3crMD9AhVJ_SoKHckVA-4QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nuozu.edu.ua%2Fvchena-rada%2F109-struktura%2Fnavchalni-pidrozdily%2Fkafedry%2Fdytiachoi-khirurhii&usg=AOvVaw336dQLE4MdAZ2ljQQEEoCt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia4L3crMD9AhVJ_SoKHckVA-4QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nuozu.edu.ua%2Fvchena-rada%2F109-struktura%2Fnavchalni-pidrozdily%2Fkafedry%2Fdytiachoi-khirurhii&usg=AOvVaw336dQLE4MdAZ2ljQQEEoCt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia4L3crMD9AhVJ_SoKHckVA-4QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nuozu.edu.ua%2Fvchena-rada%2F109-struktura%2Fnavchalni-pidrozdily%2Fkafedry%2Fdytiachoi-khirurhii&usg=AOvVaw336dQLE4MdAZ2ljQQEEoCt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia4L3crMD9AhVJ_SoKHckVA-4QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nuozu.edu.ua%2Fvchena-rada%2F109-struktura%2Fnavchalni-pidrozdily%2Fkafedry%2Fdytiachoi-khirurhii&usg=AOvVaw336dQLE4MdAZ2ljQQEEoCt
https://ipag-kiev.org.ua/
https://ipag-kiev.org.ua/
https://ipag-kiev.org.ua/
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ВНМУ ім. М.І.Пирогова 

Наконечний Андрій Йосифович – д.мед.н., 

професор, проректор з наукової роботи 

Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького  

Кузик Андрій Станіславович – к.мед.н., доцент, 

завідувач кафедри дитячої хірургії ЛНМУ імені 

Данила Галицького 

Переяслов Андрій Анатолійович – д.мед.н., 

професор, професор кафедри дитячої хірургії 

ЛНМУ імені Данила Галицького  

Кулик Олена Миколаївна – д.мед.н., професор, 

професор кафедри дитячої хірургії ЛНМУ 

імені Данила Галицького 

Фофанов Олександр Дмитрович – д.мед.н.,  

професор, завідувач кафедри дитячої хірургії з 

курсом клінічної анатомії та оперативної 

хірургії Івано-Франківського національного 

медичного університету 

Давиденко Вячеслав Борисович – д.мед.н, 

професор завідувач кафедри дитячої хірургії та 

дитячої анестезіології Харківського 

національного медичного університету 

Ксьонз Ігор Володимирович – д.мед.н., 

професор, професор кафедри дитячої хірургії з 

травматологією та ортопедією, проректор ЗВО 

з науково-педагогічної роботи та лікувальної 

роботи Полтавського державного медичного 

університету  

Пелипенко Олександр Васильович – к.мед.н., 

доцент, завідувач кафедри дитячої хірургії з 

травматологією та ортопедією ПДМУ 

Спахі Олег Володимирович – д.мед.н., 

професор, завідувач кафедри дитячої хірургії 

та анестезіології Запорізького державного 

медичного університету 

Дігтяр Валерій Андрійович – д.мед.н., 

професор, завідувач кафедри дитячої хірургії 

Дніпровського державного медичного 

університету 

Боднар Олег Борисович – д.мед.н., професор, 

завідувач кафедри дитячої хірургії та 

отоларингології Буковинського державного 

медичного університету 

Сокольник Сергій Олександрович – д.мед.н., 

професор, професор кафедри дитячої хірургії 

та отоларингології БДМУ 

Девід Нотт – професор, Великобританія  

Олівер Мюнстерер – професор, Мюнхен, 

Німеччина 

Даріуш Патковський – професор, Вроцлав, 

Польща 

https://new.meduniv.lviv.ua/
https://new.meduniv.lviv.ua/
https://surgery-pdc.pdmu.edu.ua/
https://surgery-pdc.pdmu.edu.ua/
https://surgery-pdc.pdmu.edu.ua/
https://surgery-pdc.pdmu.edu.ua/
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Джеймс Рутка – професор, Торонто, Канада 

Вадим Капуллер – професор, Тель-Авів, Ізраїль 

16. Програма заходу БПР 1-й день, 18.05.2023 р. 

9.00-9.15 Урочисте відкриття конференції.  

9.15-17.00 Пленарна сесія «Об’єднання науки 

та практики: до 85-річного ювілею кафедри 

дитячої хірургії» 

Назви доповідей уточнюються. 

2-й день, 19.05.2023 р. 

9.00-13.00 Пленарна сесія «Об’єднання науки 

та практики: до 85-річного ювілею кафедри 

дитячої хірургії» 

Назви доповідей уточнюються. 

13.00-17.00 Стендова сесія. 

Назви доповідей уточнюються. 

17.00 Обговорення доповідей та підведення 

підсумків. Прийняття резолюції конференції. 

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) 

5501671 

 


