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1. Назва заходу БПР 
Захворювання твердих тканин зубів: діагностика, 

профілактика та лікування 
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 

Громадська організація «Асоціація стоматологів 

України» 

 

4. Цільова аудиторія (відповідно 

до Номенклатури лікарських 
спеціальностей) 

Стоматологія, дитяча стоматологія, пародонтологія, 

терапевтична стоматологія, загальна стоматологія, 

ортодонтія, ортопедична стоматологія, хурургічна 

стоматологія, управління та організація охорони 

здоров'я 

 

5. Вид заходу БПР Фахова (тематична) школа 

6. Запланована кількість учасників 1000 

7. Мета навчання 

Надати спеціалістам доступ до безперервної 

післядипломної освіти та якісного актуального 

освітнього контенту 

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

лекції та наукові доповіді 

9. Кількість балів БПР 5 

10. Дата заходу БПР 30.06.2022 
11. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 
онлайн 

12. Прізвище, ім’я та по батькові 

лектора/тренера 

Мазур Ірина Петрівна 

Леоненко Павло Вікторович  

Трубка Ірина Олександрівна 

Савичук  Наталія Олегівна 

Хлєбас Світлана Василівна 

Галушко Олександр Анатолійович 

 

13. Резюме лектора/тренера 

Мазур Ірина Петрівна, професор кафедри стоматології 

Національного університету охорони здоров’я України 

імені П.Л. Шупика, президент ГО «Асоціація 

стоматологів України», голова правління Національної 

лікарської ради України, доктор медичних наук, 

професор 

Савичук Наталія Олегівна, Проректор з наукової роботи 

Національного університету охорони здоров’я України 

імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор 

Леоненко Павло Вікторович, професор кафедри 

ортопедичної стоматології Національного університету 

охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, DMD, 

MDS, DScD, віце-президент Асоціації стоматологів-

ортопедів та зубних техніків України 

Хлєбас Світлана Василівна, лікар-стоматолог вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач Національного 

університету охорони здоров’я України імені П. Л. 
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Шупика, член вченої ради ІС Національного 

університету охорони здоров'я України імені П.Л. 

Шупика, кандитат медичних наук 

Галушко Олександр Анатолійович, професор кафедри 

анестезіології та ІТ Національного університету охорони 

здоров’я України імені П. Л. Шупика, доктор медичних 

наук 

Трубка Ірина Олександрівна, доктор медичних наук, 

професор кафедри стоматології, спеціалізація -лікар-

стоматолог дитячий (дитяча терапевтична стоматологія) 

14. Програма заходу БПР 
https://drive.google.com/drive/folders/1VNWCsyb7rChV1MEJ4y9DbnG8j
g9TNC3C?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 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 

ні 

17. Методи оцінювання набутих 

знань 
тестування 

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 
номер заходу БПР вноситься 

після присвоєння 
Адміністратором) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1VNWCsyb7rChV1MEJ4y9DbnG8jg9TNC3C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VNWCsyb7rChV1MEJ4y9DbnG8jg9TNC3C?usp=sharing

