
ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

ТЕМА:  Громадське обговорення нової редакції освітньої програми «Публічне 

управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я» для другого рівня 

вищої освіти 

 

Дата проведення:  6 квітня 2021 року    14.00 

Організатори: кафедра організації вищої освіти, управління охороною здоров”я та 

гігієни, проєктна група освітньої програми 

Умови проведення: он-лайн на платформі GoogleClass 

 

Учасники круглого столу:  
Представники органів державного управління, місцевого самоврядування, 

громадських організацій, роботодавці: А.Г.Стельмашонок, начальник відділу 

навчальних закладів, післядипломної освіти, мобілізаційної роботи, ресурсного та 

правового забезпечення департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА; 

Л.І.Давиденко, начальник Управління фонду соціального страхування в Донецькій 

області; П.Г. Кондратенко, голова правління Асоціації хірургів Донецької області, 

д.мед.н., проф.; Л.І.Золкіна, начальник управління сім’ї, молоді та масових заходів 

національно- патріотичного виховання Донецької ОДА; В.М.Рибалко, директор 

Донецького обласного центру зайнятості, кандидат економічних наук; В.І.Доценко, 

голова обласного комітету Донецької обласної організації профспілки працівників 

охорони здоров’я України; О.О.Миронова, начальник управління охорони здоров’я 

Бахмутської міської ради; О.Ю, Джим, начальник відділу охорони здоров’я 

Слов’янскьої міської ради; О.Б.Власенко, директор Громадської організації 

«Асоціація сімейної медицини Донецької області»; С.Л.Шутько, керівник ГО 

«Асоціація медичних працівників Донеччини»; К.В.Комлєв, голова ГО «Асоціація 

акушерів-гінекологів Донецької області». 

Випускники освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» у 

ДНМУ: І.А.Кіяшко, директор КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф"; Ю.В.Гудино, начальник КЗОЗ "Інформаційно-

аналітичний центр медичної статистики»; М.В.Корнєєва, заступник начальника 

відділу стратегічного розвитку Департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА. 

Здобувачі освітнього ступеню магістра, 1 курс: Т.П.Гончарова, в.о. головного 

лікаря Обласного центру МСЕК, м. Краматорськ; С.С.Такташов, зав. кафедри 

внутрішньої медицини№2 ДНМУ, д.мед.н., проф.; О.Ю.Мезенцева, медичний 

директор з сестринства  КНП Обласний перинатальний центр,  м Краматорськ, 

керівник ГО «Асоціація молодших медичних спеціалістів Донецької області». 

Запрошені члени проєктної та групи забезпечення освітньої програми:    С.М.Вовк, 

Н.С.Половян, Ю.М., Ящишина, О.В. Самойленко 

Модератор зустрічі: О.Б. Петряєва, проректор з науково-педагогічної і лікувальної 

роботи ДНМУ, член групи забезпечення спеціальності Публічне управління та 

адміністрування, к.н. з держ. управління 

 

 



Основні напрямки обговорення на круглому столі 

 

• Актуальність, затребуваність освітньої програми на сучасних ринках праці та 

медичних послуг  

• Фокус та зміст компонентів освітньої програми для забезпечення 

• Програмні компетентності і програмні результати для фахівців з публічного 

управління та адміністрування, враховуючи потреби галузі охорони здоров’я 

• Практична складова освітньої програми 

 

Відкриття зустрічі модератором, О.Б.Петряєвою. Представлення учасників, 

інформація про цільове спрямування і програму веб-заходу.  

Лобас В.М., гарант освітньої програми: Вітання учасникам. Інформація про 

утворення Ради стейкголдерів освітньої програми, перспективи діяльності. 

Інформація про актуальність і затребуваність ОП (можлива статистика кількості 

керівників закладів ОЗ Донецької області); фокус ОП і пріоритети; перший випуск.  

Петряєва О.Б.. : 

Соколова І.В. стисла презентація ОП як результат діяльності проєктної групи. 

Петряєва О.Б. запрошує до обговорення нової редакції освітньої програми 

Обговорення проєкту ОП: 

 

СТЕЛЬМАШОНОК А.Г.: 

ДАВИДЕНКО Л. І.:  

МИРОНОВА О. О. 

ВЛАСЕНКО О.Б. 

КІЯШКО І.А. 

МЕЗЕНЦЕВА О.Ю. 

БАЛИЧЕВЦЕВА І.В., декан ФІПО 
 

ІНШІ бажаючи  

 

Петряєва О.Б.: підводить підсумки і висловлює колективну думку: рекомендувати 

оновлену редакцію освітньої програми до розгляду вченою радою факультету 

інтернатури і післядипломної освіти, а у подальшому Вченою радою ДНМУ.   

Лобас В.М.: підведення підсумків круглого столу. Схвалення рішення щодо 

можливості подання оновленої редакції ОП на затвердження ВР факультету 

інтернатури і післядипломної освіти.   
 

 

 


