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1. Назва заходу БПР 
Вдосконалення харчування для здоров’я та довголіття 

людини 2022 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань) 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Група 

компаній МедЕксперт» 

3. Співорганізатори заходу 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація 

дієтологів України» 

 

4. Цільова аудиторія (відповідно 

до Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Гастроентерологія, дитяча гастроентерологія, терапія, 

сімейна медицина, педіатрія, дієтологія, нутриціологія, 

ендокринологія, громадське здоров'я, психологія, 

неврологія, неонатологія, геронтологія, ревматологія, 

кардіологія 

5. Вид заходу БПР Фахова (тематична) школа 

6. Запланована кількість 

учасників 
1000 

7. Мета навчання 

Представлення новітньої інформації щодо 

профілактичних можливостей харчування, його ролі у 

поліпшенні здоров’я дорослих та дітей; розгляд останніх 

наукових доказів щодо ефективності дієтотерапії у 

комплексному лікуванні захворювань; ознайомлення 

спеціалістів із можливостями вдосконалення 

професійних знань завдяки міжнародній інтеграції 

Асоціації дієтологів України. 

8. Метод / методи навчання 
Обговорення результатів клінічних досліджень, загальні 

лекції та наукові доповіді 

9. Кількість балів БПР 20 

10. Дата заходу БПР 30.06.2022-1.07.2022 

11. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 
онлайн 

12. Прізвище, ім’я та по батькові 

лектора/тренера 

Олег Швець 

Олександр Мартинчук 

Андрій Дорофєєв  

Наталія Григор'єва 

Олена Няньковська 

Сергій Няньковський 

Валентина Величко 

Оксана Скиталінська 

Христина Квіт 

Колін Хілл 

13. Резюме лектора/тренера 

Швец Олег Віталійович лікар-терапевт вищої категорії, 

лікар-гастроентеролог вищої категорії, лікар дієтолог 

вищої категорії, президент Асоціації дієтологів України, 

член Президії Української гастроентерологічної 

асоціації, кандидат медичних наук, доцент 

Мартинчук Олександр Аркадійович дієтолог, 

гастроентеролог, доцент кафедри внутрішньої медицини 

No1 НМУ ім. О.О. Богомольця, віце-президент Асоціації 

дієтологів України, директор медичного центру 
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"Здорове харчування" при Українському науково-

дослідному інституті харчування, кандидат медичних 

наук, доцент 

 

Дорофєєв Андрій Едуардович Дорофєєв Андрій 

Едуардович - доктор медичних наук, професор, вища 

кваліфікаційна категорія з терапії, член правління 

Української гастроентерологічної асоціації, дійсний 

член Американської гастроентерологічної асоціації, 

член Європейського товариства Коліту і Хвороби 

Крона.НУОЗ ім .П.Л.Шупика 

Григор'єва Наталія Вікторівна провідний науковий 

співробітник відділу клінічної фізіології та патології 

опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології 

імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», доктор 

медичних наук, професор 

Няньковська Олена Сергіївна Професор кафедри 

педіатрії та неонатології факультету післядипломної 

освіти ЛНМУ імені Данила Галицького, доктор 

медичних наук 

Няньковський Сергій Леонідович Завідувач кафедри 

педіатрії №1 Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, м. Львів 

(Україна), доктор медичних наук, професор 

Величко Валентина Іванівна Завідувачка кафедри 

сімейної медицини Одеського національного медичного 

університету, директор КНП 

Міхньова Наталія Миколаївна доцент кафедри 

внутрішньої медицини №1 НМУ ім. А.А.Богомольця, 

кандидат медичних наук 

Оксана Скиталінська лікар-дієтолог, засновник Академії 

Довголіття Dr. Skytalinska, віце-президент Асоціації 

дієтологів України 

Христина Квіт – к.мед.н., доцент кафедри терапії №1, 

медичної діагностики та гематології і трансфузіології 

ФПДО Львівського національного медичного 

університету ім. Д. Галицького 

Колін Хілл – професор, керівник проєкту Мікробіом 

Ірландії, Університет Корк, Ірландія 

14. Програма заходу БПР 
https://drive.google.com/drive/folders/1opb8YRWD699qJK

880HQzD6_-YkU5MWtq?usp=sharing 

15. Опис вимог рівня знань, 

володіння темою, навичок, 

досвіду учасників до моменту 

реєстрації на даний захід (за 

потреби) 

- 

16. Технічна підтримка (так/ні?). 

У разі якщо під час 

проведення заходу БПР з 

оволодіння певними 

практичними навичками 

планується використання 

ні 



3  

медичних виробів, які надані 

дистриб’ютором, Провайдер 

розміщує копію угоди, в якій 

зазначено шляхи недопущення 

виникнення потенційного 

конфлікту інтересів та 

заборону використання 

торгової назви медичного 

виробу 

17. Методи оцінювання набутих 

знань 
тестування 

18. Код заходу БПР 

(Реєстраційний номер заходу 

БПР вноситься після 

присвоєння 

Адміністратором) 

 

 

 

 

 

 

 

 


