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ПРОГРАМА
ХVІІІ Мультидисциплінарної науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Медичне та фармацевтичне право України:
організація фармацевтичної справи, технологія, фармацевтичний аналіз
та фармакологія ліків, судова фармація»
(реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ від 24.12.2020 р № 403.)

18-19 листопада 2021 р.
Відповідно до пункту 34 постанови Кабінету Міністрів України від 9.12.2020 року
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідеміологічних заходів з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
відповідно до рішення позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС
(протокол №29 від 27.10.2021 року) на всій території Львівської області встановлюється з
00 год. 00 хв. 30 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення
гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
У зв’язку із встановленням у м. Львів з 30.09.2021 року «червоного» рівня
епідемічної небезпеки поширення COVID-19 до програми конференції внесено зміни щодо
організації роботи конференції.
Захід відбудеться в онлайн форматі з використанням платформи Google Meet.
Всі учасники конференції своєчасно отримають запрошення для підключення до
Google Meet.
Для підключення до конференції, учасникам потрібно буде 19.11.2021 року о 10.00
перейти за посиланням: https://meet.google.com/ooi-gqba-qkc
Також можливе приєднання за допомогою дзвінка з мобільного телефону (для
учасників, у яких не буду доступу до Інтернету). Список країн та шлюзів за посиланням:
https://tel.meet/ooi-gqba-qkc?pin=3114789507404
м. Львів - м. Харків

Основна частина конференції відбудеться* 19 листопада 2021 р. у м. Львові у приміщенні
конференц зали ТзОВ «Львівський медичний інститут».
Початок роботи конференції* 19.11.2021 р. о 10:00 у приміщенні Конференц зали
«ТзОВ «Львівський медичний інститут», м. Львів, вул. Поліщука, 76 (Примітка).
Реєстрації учасників конференції* – з 9:00 до 09.55, в холі Конференц зали.
Секційні засідання круглого столу проводитимуться* 18 листопада 2021 р. з 09.00
до 13.00 та з 14.00 до 18.00 у приміщеннях:
-Львівського медичного фахового коледжу «Монада»*;
-Львівський медичний фаховий коледж «Медик»*.
Засідання оргкомітету напередодні відкриття конференції.
Ознайомлення та обговорення роботи ДП «Український науковий фармакопейний
центр якості лікарських засобів». Інтернет-доповідь «Двадцять років Державної фармакопеї
України: досвід створення першої національної фармакопеї на пострадянському просторі»
https://ssp.ee/index.php/mpm/article/view/22
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Доповіді на пленарному засіданні – до 10 хвилин.
Доповіді на секційних засіданнях – до 10 хвилин.
Повідомлення на секційних засіданнях – до 10 хвилин.
Виступи при обговоренні – до 5 хвилин. Обговорення доповідей за участю міжнародних
фахівців (провізорів, лікарів, вчених) Польщі, Білорусі, Ізраїлю, Словаччини, Казахстану,
Таджикистану.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Доповідач повинен мати доповідь у печатному вигляді та електронному вигляді на флешносії для мультимедійного проектору у форматі Power Point версія 97-2003.
Супроводжує квартет вихованців Львівської середньої спеціалізованої музичної школиінтернат імені Соломії Крушельницької (квартет: скрипка та інш.).Адреса оргкомітету:
вул. Амосова, 58, м. Харків, Україна, 61001 – Харківська медична академія післядипломної
освіти, кафедра медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації,
оргкомітет конференції – зав. каф., д.ф.н., проф. Шаповалова В.О.
Адреса для листування: кафедра медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної
фармації Харківська медична академія післядипломної освіти, оргкомітет конференції (вул.
Амосова, 58, м. Харків, 61001)
Телефон для довідок: (067) 572-07-76 (Шаповалов Валентин В.).
Відповідальні секретарі: к.ф.н., ст.викл. Негрецький С. М., к.ф.н., ст.викл. Осинцева А.О.
Юридичний модератор – керуючий партнер адвокатського об’єднання «Апофеоз», голова
громадської організації «Асоціація Медичне та фармацевтичне право», д.ф.н., проф.
Шаповалов Валентин В. (067) 572-07-76.
Юридична підтримка – Адвокатське об’єднання «Апофеоз».
Громадська підтримка – Громадська організація «Медичне та фармацевтичне право».
*Примітка. ХVІІІ Мультидисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною
участю «Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи,
технологія ліків, контроль якості ліків та судова фармація» проводиться (із застосуванням
мережі інтернет, скайпу тощо) у відповідності до:
- Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 р. № 215 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 р. № 215 «Про встановлення
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення
протиепідемічних заходів»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2».
- Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» (зі змінами);
- Постанови Верховної Ради України від 20.10.2020 № 937-IX «Про заходи протидії
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності
країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 р. N 981 «Про внесення змін до
деяких актів Кабінету Міністрів України», щодо встановлення «жовтого» рівня та
обмежень;
Наказу ТзОВ «Львівський медичний інститут» від 24.09.2021 № 211-н «Про дистанційне
навчання».
В якості інформації: 09.10.2021 Львівська область переведена до «помаранчевого»
рівня епідемічної небезпеки, через перевищення показника госпіталізації., ця зона не
передбачає додаткових обмежень до «жовтої», але є сигналом епідемічної небезпеки і
можливості скорого переходу до «червоної» зони.
МОЗ України нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної
безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує
життя.
Організаційний комітет конференції
к.м.н., доц. Гайдучок І.Г. – голова оргкомітету
генеральний директор ТзОВ «Львівський медичний інститут», заслужений працівник
освіти України, лауреат премії ім. Ф.Г. Яновського НАН України;
Солотва І.Я. – заступник генерального директора ТзОВ «Львівський медичний інститут»;
д.м.н., проф. Регеда М.С. – співголова оргкомітету
ректор ТзОВ «Львівський медичний інститут», доктор медичних наук, академік АН Вищої
школи України, заслужений працівник освіти України, лауреат премії ім. Ф.Г. Яновського
НАН України, лауреат премії ім. М.Д. Стражеска НАН України; завідувач кафедри
патологічної фізіології Львівського національного медичного університету ім. Данила
Галицького;
д.м.н., проф Карпенко В.Г. – співголова оргкомітету
в.о. ректора Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО),
д.х.н., проф. Гризодуб О.І. – співголова оргкомітету
директор ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»,
д.ф.н., проф. Шаповалова В.О. – співголова оргкомітету
завідувачка кафедрою медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації
ХМАПО (за згодою);
Сердюк В.Г.– співголова оргкомітету
голова Всеукраїнської Ради Захисту Прав та Безпеки Пацієнтів
д.ф.н., проф., Шаповалов Валентин В. – співголова оргкомітету
професор кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації
ХМАПО, голова громадської організації «Асоціація Медичне та фармацевтичне право»,
керуючий партнер адвокатського об’єднання «Апофеоз» (за згодою);

Секретаріат конференції
д.м.н., проф. Федоров Ю.В. – проректор з наукової роботи ТзОВ «Львівський медичний
інститут», заслужений працівник освіти України; професор кафедри терапії №1, медичної
діагностики та гематології і трансфузіології ФПДО Львівського національного медичного
університету ім. Данила Галицького;
к.пед.н., доц. Гуменюк О.М. – проректор з навчальної роботи ТзОВ «Львівський медичний
інститут», заслужений лікар України, відмінник освіти України;
д.м.н., проф. Чопяк В.В., завідувач кафедри клінічної імунології та алергології Львівського
національного медичного університету ім. Данила Галицького, заслужений лікар України,
заслужений професор Львівського національного медичного університету ім. Данила
Галицького (за згодою);
д.м.н., ст.наук.співроб. Фурдичко Л.О. – проректор з розвитку освіти та інновацій ТзОВ
«Львівський медичний інститут», заслужений лікар України;
к.м.н. Пиндус В.Б. – декан фармацевтичного факультету, помічник ректора по роботі з
іноземними студентами ТзОВ «Львівський медичний інститут»;
к.ф.н., доц. Соронович І.І. – декан фармацевтичного факультету заочної форми навчання
ТзОВ «Львівський медичний інститут»;
д.ф.н., проф. Шаповалов В.В. – модератор, професор кафедри організації та економіки
фармації, технології ліків та біофармації «ТзОВ «Львівський медичний інститут»;
valeriy1shapovalov@gmail.com.
д.м.н., в.о. проф., академік Української академії наук Пиндус Т.О. – декан стоматологічного
факультету «ТзОВ «Львівський медичний інститут»;
д.м.н., доц. Ковалишин О. А. – декан медичного факультету «ТзОВ «Львівський медичний
інститут»;
к.е.н. Байда Б.Ф. завідувач кафедри організації та економіки фармації, технології ліків та
біофармації «ТзОВ «Львівський медичний інститут»;
Малех Н.В. – завідувач методичним відділом ТзОВ «Львівський медичний інститут»;
Онищук Ю.П. – завідувач відділом практики ТзОВ «Львівський медичний інститут»;
Косован Н.Є. – начальник навчального відділу ТзОВ «Львівський медичний інститут»;
Романець А.Б. – начальник відділу кадрів/юридичного відділу ТзОВ «Львівський медичний
інститут»;
к.ф.н. Михайлик С.Є. – кафедра організації та економіки фармації, технології ліків та
біофармації «ТзОВ «Львівський медичний інститут»;
к.ф.н. Шаповалова Н.В. – кафедра організації та економіки фармації, технології ліків та
біофармації «ТзОВ «Львівський медичний інститут»;
к.ф.н. Голейко Д.М. – кафедра організації та економіки фармації, технології ліків та
біофармації «ТзОВ «Львівський медичний інститут»;
к.б.н. Волчик Ю.А. – кафедра організації та економіки фармації, технології ліків та
біофармації «ТзОВ «Львівський медичний інститут»;
Перун О.С. – секретар навчально-методичного відділу ТзОВ «Львівський медичний
інститут»;
Оскальдович І.В. – адміністратор ЄДЕБО ТзОВ «Львівський медичний інститут»;
Кушик Л.Я. – оператор ЄДЕБО ТзОВ «Львівський медичний інститут»;
Храбко М.І. – к.біол.н, секретар відділу практики ТзОВ «Львівський медичний інститут»;
Деркач А.І. - к.ф.н., ст.наук.співроб., асистент кафедри медичного та фармацевтичного
права, загальної і клінічної фармації ХМАПО
Бутко А.Ю. - к.ф.н., доцент кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного
університету імені О.О.Богомольця
Осинцева А.О. – к.ф.н., ст. викл. кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і
клінічної фармації ХМАПО
Січкаренко О.В. – асистент кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і
клінічної фармації ХМАПО

Стендові доповіді подаються у вигляді 3-х слайдів, які мають
відображати назву роботи, повне ПІП авторів, місце їхньої роботи, мету
дослідження, основні результати та їх обговорення.
Регламент конференції:
У зв’язку із встановленням у Львівській області «червоного» рівня епідемічної
небезпеки поширення COVID-19 до програми конференції внесено зміни щодо організації
роботи конференції. Захід відбудеться в on-line форматі.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
18 листопада 2021 р./ четвер
09.00 – 13.00

Засідання оргкомітету напередодні відкриття конференції.
Ознайомлення з роботою ДП «Український науковий фармакопейний центр
якості лікарських засобів».
Інтернет-доповідь «Двадцять років Державної фармакопеї України:
досвід створення першої національної фармакопеї на пострадянському
просторі» https://ssp.ee/index.php/mpm/article/view/22
Гризодуб Олександр Іванович д.х.н., проф.. директор ДП «Український
науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»
Круглий стіл на базі Львівського медичного фахового коледжу «Монада».
Гайдучок Олег Ігорович, заступник директора Львівського медичного фахового
коледжу «Монада»; Брейдак Юлія Геннадіївна, к.м.н., директор базового
відділення Львівського медичного фахового коледжу «Монада»; Урба Наталія
Іванівна, заступник директора базового відділення Львівського медичного
фахового коледжу «Монада» з навчально-виробничої роботи; Федоршак Романа
Степанівна, завідувач навчально-методичним відділом базового відділення
Львівського медичного фахового коледжу «Монада», Щепанский Федір
Йосипович, к.м.н., завідувач відділення «стоматологія» Львівського медичного
фахового коледжу «Монада»; Іванішин-Гайдучок Любов Геннадіївна, завідувач
відділення «Фармація», І-ІІ рівня акредитації денної та заочної форм навчання
Львівського медичного фахового коледжу «Монада»; Брейдак Олександра
Андріївна, к.м.н., завідувачка відділенням «Лікувальна та сестринська справи»
Львівського медичного фахового коледжу «Монада»; Гайдучок Остап Ігорович,
завідувач відділення «Стоматологія ортопедична» Львівського медичного
фахового коледжу «Монада»; Романець Андрій Богданович, юрист Львівського
медичного фахового коледжу «Монада».

13.00 – 14.00

Перерва

14.00 – 18.00

Продовження роботи круглого столу на базі ТзОВ Львівський медичний фаховий
коледж «Медик»
Солотва Ярослав Іванович, директор ТзОВ Львівський медичний фаховий
коледж «Медик»; Корпан Наталія Ігорівна, заступник директора з навчальної
роботи директор ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Медик»;
Притуляк Марія Львівна, завідувач навчально-методичного відділу директор
ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Медик»; Онищук Юлія Петрівна,
завідувач навчально-виробничою практикою директор ТзОВ Львівський медичний
фаховий коледж «Медик»; Нагірний Ростислав Іванович, завідувач відділення
«Стоматологія ортопедична» директор ТзОВ Львівський медичний фаховий
коледж «Медик»; Солотва Ірина Степанівна, завідувач відділення «Акушерська
справа» директор ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Медик»;
Михальчук Світлана Володимирівна, завідувач відділення «Сестринська
справа» директор ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Медик».

19 листопада 2021 р./п’ятниця

Модератори: к.м.н, доц. Гайдучок І.Г., д.ф.н, проф. Шаповалов В.В.
(valeriy1shapovalov@gmail.com), д.ф.н., проф. Шаповалова В.О., д.ф.н., проф.
Шаповалов Валентин В. (SSP Modern Pharmacy and Medicine, Естонія)
09.00 – 09.55
Реєстрація учасників конференції. Грає квартет вихованців Львівської
середньої спеціалізованої музичної школи-інтернат імені Соломії
Крушельницької (квартет: скрипка та інш.).
10.00 – 16.40
Ранкове пленарне засідання.
09.55 – 10.00
Відкриття конференції. Звучить Гімн України* (наведено наприкінці
програми) у супроводженні квартету вихованців Львівської середньої
спеціалізованої музичної школи-інтернат імені Соломії Крушельницької
(квартет: скрипка та інш.).
10.00 – 10.10
Вступне слово. Привітання учасників конференції.
Гайдучок Ігор Григорович
к.м.н., доц., заслужений працівник освіти України, лауреат премії ім. Ф.Г.
Яновського НАН України, заслужений тренер України, генеральний
директор ТзОВ «Львівський медичний інститут».
10.10 – 10.20
Привітання учасників конференції.
Трахтенберг Ісаак Михайлович,
д.м.н., проф., засл. діяч науки і техніки, академік НАМН України, членкореспондент НАН України, почесний доктор Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького, завідувач лабораторії
промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних
речовин ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
https://medinstytut.lviv.ua/pryvitannya-orhanizatoram-ta-uchasnykam-naukovopraktychnoyi-konferentsiyi/
журналі DOI: https://doi.org/10.53933/sspmpm.v1i2.21
журналі DOI: https://doi.org/10.52914/apmp.v2i2.32
10.20 – 10.30
Привітання учасників конференції.
Карпенко Володимир Геннадійович
д.м.н., проф., в.о. ректора Харківської медичної академії післядипломної
освіти. https://medinstytut.lviv.ua/pryvitannya-vid-karpenko-v-h/
10.30 – 10.40
Привітання учасників конференції.
Досвід організації роботи медичного інституту у структурі ХМАПО.
Бодня Катерина Ігорівна
д.м.н., проф., директор медичного Інституту ХМАПО
10.40 – 10.50
Привітання учасників конференції.
Регеда Михайло Степанович
д.м.н., проф., академік АН Вищої школи України, заслужений працівник
освіти України, лауреат премії ім. Ф.Г. Яновського НАН України, лауреат
премії ім. М.Д. Стражеска НАН України, ректор ТзОВ «Львівський
медичний інститут», завідувач кафедри патологічної фізіології Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького.
10.50 – 11.00
Привітання учасників конференції.
Двадцять років Державної фармакопеї України: досвід створення
першої національної фармакопеї на пострадянському просторі
Гризодуб Олександр Іванович
д.х.н., проф.. директор ДП «Український науковий фармакопейний центр
якості лікарських засобів». https://ssp.ee/index.php/mpm/article/view/22
11.00 – 11.10
Привітання учасників конференції.
Сердюк Віктор Григорович
Голова Всеукраїнської Ради Захисту Прав та Безпеки Пацієнтів.
https://medinstytut.lviv.ua/zvernennya-viktora-serdyuka/

11.10 – 11.20

11.20 – 11.30
11.35 – 11.40

11.40 – 11.50

11.50 – 12.10

12.10 – 12.20

12.20 – 12.30

12.30 – 12.40

Привітання учасників конференції.
Казарінов Микола Олександрович
д.ф.н., проф., в.о. директора ДП «Державний науковий центр лікарських
засобів і медичної продукції».
Привітання учасників конференції від студентів
Мельник Анастасія
Привітання учасників конференції.
Потабенко Світлана Василівна
к. мед. н., генеральний директор КНП Липецької сільської ради «ЦПМД №
5 Харківського району».
https://medinstytut.lviv.ua/pryvitannya-uchasnykam-ta-orhanizatoram-khviiimnpk-s-v-potabenko/
Привітання учасників конференції.
Представники міжнародних організацій (провізорів, лікарів, вчених)
Естонії, Ізраїлю, Польщі, Білорусі, Словаччини, Казахстану,
Таджикистану.
Привітання учасників конференції.
Рощенюк Лариса Вадимівна
к.мед.н., лікар вищої категорії, Головний позаштатний експерт
Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної
адміністрації за напрямом «Дерматовенерологія», директор КНП ХОР
«ОКШВД № 1»,
Голова Харківської обласної організації роботодавців галузі охорони
здоров’я https://medinstytut.lviv.ua/pryvitannya-vid-l-v-roshchenyuk/
Доповнена реальність кардіології та КОВІД
Федоров Юрій Володимирович
д.м.н., проф., заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри
внутрішньої медицини № 1, проректор з наукової роботи ТзОВ «Львівський
медичний інститут, професор кафедри терапії №1, медичної діагностики та
гематології і трансфузіології ФПДО Львівського національного медичного
університету ім. Данила Галицького
Сучасний стан розвитку освіти та інновацій у ТзОВ «Львівський
медичний інститут»
Фурдичко Любомир Орестович, д.м.н., ст.наук.співроб., заслужений лікар
України, проректор з розвитку освіти та інновацій ТзОВ «Львівський
медичний інститут».
Медична екологія в системі зменшення загальної захворюваності:
вивчення особливостей фотосинтетичної активності мохів на
посттехногенних територіях видобутку сірки
Баїк Оксана Львівна, к.б.н., ст.наук.співр., завідувачка кафедрою
медичної біології, мікробіології, гістології ТзОВ «Львівський медичний
інститут», Інститут екології Карпат НАН України;
Кияк Наталія, Інститут екології Карпат НАН України;
Гуменюк Ольга Михайлівна, к.п.н., доц., заслужений лікар України,
відмінник освіти України, проректор з навчальної роботи ТзОВ
«Львівський медичний інститут», Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького.
DOI: https://doi.org/10.52914/apmp.v2i2.35
Сучасний стан студентського вісника Львівського медичного
інституту «Вікно у студентське життя».

12.40 – 12.50

12.50 – 13.00

13.00 – 13. 10

13.10 – 13.20

13.20 – 13.40

Регеда Мар’яна Михайлівна, д.м.н., доц., помічник ректора з видавничої
роботи ТзОВ «Львівський медичний інститут», головний редактор
Студентського вісника Львівського медичного інституту «Вікно у
студентське життя».
Дослідження параметрів екстракції трави приворотня
Грицик Любов Миколаївна, к.ф.н., доц. кафедри хімії, фармацевтичного
аналізу та післядипломної освіти Івано-Франківський національний медичний
університет
Дубель Наталія Ігорівна, к.ф.н., асистент кафедри фармацевтичного управління,
технології ліків та фармакогнозії Івано-Франківський національний медичний
університет
DOI: https://doi.org/10.53933/sspmpm.v1i2.28
Сучасні освіта на кафедрі гуманітарних та соціально-економічних
дисциплін
Пилипів Ольга Григорівна, к.філ.н, доц., завідувачка кафедрою
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін ТзОВ «Львівський
медичний інститут».
Нутрацевтики. Світовий та вітчизняний досвід, тенденції розвитку та
перспективи.
Мельник Оксана Григорівна, заступник декана фармацевтичного
факультету заочної форми навчання ТзОВ «Львівський медичний
інститут»; Соронович Ігор Іванович, к.ф.н., доц., завідувач кафедри
фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурствознавством
лікарських рослин, декан фармацевтичного факультету заочної форми
навчання ТзОВ «Львівський медичний інститут»; Величко Анатолій
Якович – к.м.н., доц.; Голота Сергій Миколайович, к.ф.н., доц.; Стець
Роман Віталійович, к.м.н.; Кузьмицька Алла Євгенівна, к.ф.н.; Бокшан
Єлизавета Василівна, к.ф.н., доц.; Левицька Ганна Василівна, к.ю.н.,
доц.; Бокшан Ірина Іванівна, асистент; Дем’янчук Станіслав Олегович,
асистент; Журомська Руслана Євгенівна, асистент; Лемеха Юстина
Романівна, асистент; Соколюк Тетяна Володимирівна, к.ф.н.; Фармага
Віра Ігорівна, асистент; Грицан Валентина Ігорівна, асистент ТзОВ
«Львівський медичний інститут».
Сучасна освіта на кафедрі організації та економіки фармації, технології
ліків та біофармації
Байда Богданна Федорівна, к.е.н., завідувачка кафедрою організації та
економіки фармації, технології ліків та біофармації «ТзОВ «Львівський
медичний інститут»;
Характеристика рослин роду миколайчики та перспективи їх
використання у медицині
Грицик Андрій Романович, д.ф.н., проф., завідувач кафедри
фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії ІваноФранківський національний медичний університет
Гнатойко Ксенія Володимирівно, аспірант кафедри фармацевтичного
управління, технології ліків та фармакогнозії Івано-Франківський
національний медичний університет
DOI: https://doi.org/10.53933/sspmpm.v1i2.27
Клінічний випадок успішного хірургічного лікування підгострої
епідуральної гематоми потиличної долі та задньої черепної ями

Ковалишин Орися Анатоліївна, к.м.н., доц., завідувачка кафедрою
хірургії, декан медичного факультету «ТзОВ «Львівський медичний
інститут».
Богдан І.С., Військовий медичний центр Західного регіону Міністерства
оборони України, м. Львів
Рацин І.М., Бондарчук Б.В., Циснецький В.В., Львівська клінічна лікарня на
залізничному транспорті.

13.40 – 13.50

13.50 – 14.00

14.00 – 14.10

14.10 – 14.20

14.20 – 14.30
14.30 – 14.40
14.40 – 14.50
14.50 – 15.00

15.00 – 15.10

DOI: https://doi.org/10.52914/apmp.v2i1.29
Сучасний досвід роботи кафедри анатомії, фізіології та патології «ТзОВ
«Львівський медичний інститут».
Рябуха Ольга Іллівна, к.м.н., доц., завідувачка кафедрою анатомії,
фізіології та патології «ТзОВ «Львівський медичний інститут».
Сучасний досвід роботи кафедри педіатрії та соціальної медицини
«ТзОВ «Львівський медичний інститут».
Маненко Алек Костянтинович, д.м.н., проф. завідувач кафедри педіатрії
та соціальної медицини «ТзОВ «Львівський медичний інститут».
Сучасний досвід роботи кафедри внутрішньої медицини № 2 «ТзОВ
«Львівський медичний інститут».
Циснецька Аліна Володимирівна, к.м.н., доц., завідувачка кафедрою
внутрішньої медицини № 2 «ТзОВ «Львівський медичний інститут».
Вплив цинку на метаболічні процеси в нормі та при патології
Пиндус Тетяна Олексіївна, д.м.н., в.о. проф., вища кваліфікаційна
категорія, академік Української академії наук, завідувачка кафедрою
дитячої стоматології, декан стоматологічного факультету ТзОВ
«Львівський медичний інститут». член Асоціації стоматологів України,
Асоціації ортодонтів України, Slovenskej komory zubných lekárov, член
правління Асоціації ортодонтів Львівщини;
Фартушок Надія, к.х.н., доц., ТзОВ «Львівський медичний інститут»;
Пиріг Ігор Юрійович, к.х.н., доц., завідувач кафедри фізико-хімічних
дисциплін ТзОВ «Львівський медичний інститут»,
Пиндус Володимир Богданович, к.м.н., декан фармацевтичного
факультету, декан по роботі з іноземними студентами
ТзОВ «Львівський медичний інститут».
DOI: https://doi.org/10.52914/apmp.v2i2.34
Сучасна ортопедична стоматологія
Щепанський Федір Йосипович, к.м.н., завідувач кафедри ортопедичної
стоматології ТзОВ «Львівський медичний інститут».
Сучасна терапевтична стоматологія
Різник Світлана Степанівна, к.м.н., доц., завідувачка кафедрою
терапевтичної стоматології ТзОВ «Львівський медичний інститут».
Сучасна хірургічна стоматологія.
Бунь Юрій Миколайович, к.м.н., доц. завідувач кафедри хірургічної
стоматології ТзОВ «Львівський медичний інститут».
Сучасне навчання, практика та виховання лікаря та провізора
Косован Надія Євстахіївна, начальник навчального відділу ТзОВ
«Львівський медичний інститут»; Малех Надія Володимирівна, завідувач
методичним відділом ТзОВ «Львівський медичний інститут»; Онищук
Юлія Петрівна, завідувач відділом практики ТзОВ «Львівський медичний
інститут»; Гороховська Олена Михайлівна, помічник ректора з виховної
роботи ТзОВ «Львівський медичний інститут».
Міждисциплінарне фармакоекономічне дослідження фармакотерапії
купірування запійних форм алкогольної залежності: клініко-

15.10 – 15.20

15.20 – 15.30

15.30 – 15.40

15.40 – 15.50

15.50 – 16.00

фармакологічний,
організаційно-правовий
та
маркетинговий
експеримент
Чуєв Юрій Федорович, к.м.н., доц., директор наркологічного центру
«Авіценна», м. Харків.
DOI:https://doi.org/10.53933/sspmpm.v1i2.24
Досвід кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і
клінічної фармації Харківської медичної академії післядипломної
освіти щодо навчального процесу в період карантину, спричиненого
COVID-19
Шаповалова Вікторія Олексіївна, д.ф.н., проф., завідувачка кафедрою
медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації
ХМАПО; Шаповалов Валерій Володимирович, д.ф.н., проф., кафедра
організації та економіки фармації, технології ліків та біофармації ТзОВ
«Львівський медичний інститут»; Шаповалов Валентин Валерійович,
д.ф.н., проф., ХМАПО, Адвокатське об’єднання «Апофеоз» (SSP Modern
Pharmacy and Medicine, Естонія); Осинцева Аліна Олександрівна, к.ф.н.,
ст. викладач, Негрецький Сергій Миколайович, к.ф.н., Деркач Анатолій
Іванович, к.ф.н., Січкаренко Олександр Вікторович, Бичкова Тетяна
Вікторівна, ХМАПО.
DOI: https://doi.org/10.52914/apmp.v2i2.33
Організаційно-правове вивчення карантинних обмежень в умовах
поширення коронавірусної хворобив Україні
Бутко Любов Анатоліївна, к.ф.н., доц., завідувачка кафедрою управління
якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів Київського
Міжнародного університету.
DOI: https://doi.org/10.53933/sspmpm.v1i2.23
Сучасне навчання у Львівському медичному фаховому коледжі
«Монада»
Гайдучок Олег Ігорович, заступник директора
Брейдак Юлія Геннадіївна, к.м.н., директор базового відділення
Львівського медичного фахового коледжу «Монада»; Урба Наталія
Іванівна, заступник директора базового відділення Львівського медичного
фахового коледжу «Монада» з навчально-виробничої роботи; Федоршак
Романа Степанівна, завідувач навчально-методичним відділом базового
відділення Львівського медичного фахового коледжу «Монада»,
Щепанский Федір
Йосипович, к.м.н., завідувач відділення
«стоматологія» Львівського медичного фахового коледжу «Монада».
Сучасне навчання на відділеннях «Фармація», «Лікувальна та
сестринська справа» та «Стоматологія ортопедична» І-ІІ рівня
акредитації денної та заочної форм навчання Львівського медичного
фахового коледжу «Монада»
Іванішин-Гайдучок
Любов
Геннадіївна,
завідувач
відділення
«Фармація», І-ІІ рівня акредитації денної та заочної форм навчання
Львівського медичного фахового коледжу «Монада»; Брейдак Олександра
Андріївна, к.м.н., завідувачка відділенням «Лікувальна та сестринська
справи» Львівського медичного фахового коледжу «Монада»; Гайдучок
Остап Ігорович, завідувач відділення «Стоматологія ортопедична»
Львівського медичного фахового коледжу «Монада»; Романець Андрій
Богданович, юрист Львівського медичного фахового коледжу «Монада».
Сучасне навчання у ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж
«Медик»

16.10 – 16.20

16.20 -16.30

16.30 – 16.40

16.50 – 17.00
17.00 – 17.10
17.10 – 17.20
17.20 – 17.30

17.30 – 17.40

17.40 – 17.50

17.50 – 18.00

Солотва Ярослав Іванович, директор ТзОВ Львівський медичний
фаховий коледж «Медик»; Корпан Наталія Ігорівна, заступник директора
з навчальної роботи директор ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж
«Медик»; Притуляк Марія Львівна, завідувач навчально-методичного
відділу директор ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Медик»;
Онищук Юлія Петрівна, завідувач навчально-виробничою практикою
директор ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Медик»; Нагірний
Ростислав Іванович, завідувач відділення «Стоматологія ортопедична»
директор ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Медик»; Солотва
Ірина Степанівна, завідувач відділення «Акушерська справа» директор
ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Медик»; Михальчук
Світлана Володимирівна, завідувач відділення «Сестринська справа»
директор ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж «Медик».
Обговорення доповідей за участю міжнародних фахівців (провізорів,
лікарів, вчених) Естонії, Ізраїлю, Польщі, Білорусі, Словаччини,
Казахстану, Таджикистану.
Medical and pharmaceutical legislation: normative and legal regulation of
healthcare specialists’ activities in Finland
Зброжек Світлана Іванівна
к.ф.н., докторант кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і
клінічної фармації ХМАПО
https://ssp.ee/index.php/mpm/article/view/5/8
Фармацевтичне забезпечення постраждалих осіб в умовах особливого
періоду
Гудзенко Андрій Олександрович, к.ф.н., докторант кафедри медичного та
фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації ХМАПО
https://apmplmi.com/index.php/apmp/article/view/28
Особливості в організації надання ПМД у сільській місцевості
Жук Олександр Володимирович, директор КНП «Шосткинський
МЦПМСД», Сумська область.
Управління матеріальними ресурсами медичного закладу
Мазур Олександр Сергійович, медичний директор КНП «Шосткинський
МЦПМСД», Сумська область.
Система роботи з персоналом та управління кадрами
Гречаниченко Андрій Володимирович, заступник медичного директора з
ЕТН КНП «Шосткинський МЦПМСД», Сумська область.
Organizational And Legal Study of Quarantine Restrictions in The Spread
of Coronavirus Disease in Ukraine
Valentyn Shapovalov, Liubov Butko, Valerii Shapovalov
DOI: https://doi.org/10.53933/sspmpm.v1i2.23
Evidence-based pharmacy: obtaining and studying of aescine from the
plant of aesculus hippocastanum l.
Anatolii Derkach, Alina Butko, Serhii Nehretskii
DOI: https://doi.org/10.53933/sspmpm.v1i1.10
Фармакологічний погляд на проблему коморбідності у фармакотерапії
хронічних панкреатитів
Тухар Ірина Олександрівна, викладач Львівського медичного фахового
коледжу «Монада».
DOI https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/30072021/7591
Перерва

18.00 – 18.30
18.30 – 19.00

Підсумкове засідання. Обговорення пропозицій, затвердження проекту
рішення. (Узагальнення - valeriy1shapovalov@gmail.com).
Кофе-брейк.

19.00 – 20.00

Організаційно-правові питання.

Гімн України!*
Ще не вмерла України ні слава, ні воля.
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Слова — П. Чубинський, С. Данилович
Музика — М. Вербицький

Відповідальний модератор конференції
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