
 

 

 

 
BIHSENA 
(Поєднання Інновацій, Здоров'я і Суспільств: освітній розвиток 

потенціалу в сусідніх регіонах Східної Європи BIHSENA) 

 

Проект BIHSENA має на меті надати можливості отримання освіти в 

міждисциплінарній сфері охорони здоров'я, інновацій та суспільства в 

Україні, подолати розрив між вченими медичного та соціального 

напрямку, а також між науковцями та фахівцями-практиками. 

Необхідність даної освіти і міждисциплінарних / міжгалузевих 

зобов'язань актуальна на тлі трансформації систем охорони здоров'я 

та потребує знайдення інноваційних рішень проблем пов’язаних із 

 здоров'ям у країнах Східної Європи та сусідніх регіонах. 

Даний проект спрямований на підвищення якості та релевантності 

освіти в галузі охорони здоров'я, інновацій та суспільства в Україні, а 

також підтримку її інтернаціоналізації.  

Координатором проекту BIHSENA є Маастрихтський Університет, а 

лідеркою - Клайсін Хорстман, доктор філософії, професор філософії 

охорони громадського здоров'я кафедри охорони здоров'я, етики та 

суспільства; директор дослідницької програми глобалізації в школі 

охорони громадського здоров'я і первинної медичної допомоги  

Маастрихтського університету. 

Партнери проекту: 

• Маастрихтський університет; 

• Університет Пловдиву (Болгарія); 

• Краківська Академія ім. Фрича Моджевського (Польща); 

• Національний університет Києво-Могилянська академія 

(Україна); 

• Вінницький національний медичний університет ім. 

М.І.Пирогова 

• Пловдивський університет «Паісії Хілендарскі» (Болгарія) 



 

 

• та інші. 

 

Консорціумом університетів розроблені та впроваджені наступні 

курси: 

У Вінницькому національному медичному університетом ім. М.І. 

Пирогова: 

• «Управління якістю в закладах охорони здоров’я» - курс 

тематичного удосконалення для організаторів охорони здоров’я на 

факультеті післядипломної освіти на кафедрі соціальної медицини 

та організації охорони здоров’я.  

• «Управління та фінансування в охороні здоров’я» - курс 

тематичного удосконалення для організаторів охорони здоров’я на 

факультеті післядипломної освіти на кафедрі соціальної медицини 

та організації охорони здоров’я. 

• «Менеджмент в охороні здоров’я: персональний та 

організаційний рівень» - курс для клінічних ординаторів на 

кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров’я. 

У Національному університеті «Києво-могилянська академія»: 

• «Епідеміологія» для слухачів магістерської програм з 

менеджменту в охороні здоров’я Школи Охорони Здоров’я  

• «Здоров’я та медицина в суспільстві» - елективний курс для 

студентів, бакалаврська програма “Соціологія".  

 

В рамках проекту організовані 2 міжнародні конференції «Здоров’я 

та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним», метою 

яких було обговорити питання міжсекторальної співпраці заради 

здоров’я та академічної доброчесності. 6 жовтня 2017 року 

конференція проведена у Вінницькому національному медичному 

університеті ім. М.І.Пирогова за участі спікерів та учасників із 

Нідерландів, Ірландії, Болгарії. Усі бажаючі мали можливість 

прийняти участь у воркшопах та інетрактивних семінарах з питань 

академічної доброчесності, студенто-орієнтованих підходів у 

навчанні, лідерства та якості в освіті. Матеріали конференції доступні 

за посиланням: http://sph.ukma.edu.ua/events/tezy-konferentsiji-

zdorovya-ta-suspilni-vymiry/ 

Друга конференція відбулась 23 травня 2018 року в Національному 

університеті «Києво-могилянська академія». Матеріали конференції 

доступні за посиланням:  



 

 

http://sph.ukma.edu.ua/uncategorized/materialy-ii-mizhnarodnoji-

konferentsiji-zdorovya-ta-suspilni-vymiry-v-akademichnomu-prostori-ta-

poza-nym/ 

 

Учасниками проекту також розроблені два відкритих масових онлайн 

курси, на які з вересня 2018 року можна зареєструватись на 

платформі  coursera.org  : 

• «Health and health care in transition: dilemmas of governance»  
- https://www.coursera.org/learn/health-dilemmas-of-governance 

• «Bridging Health care and Society» - 

https://www.coursera.org/learn/healthcare-and-society 
 

Новини та результати проекту опубліковані на веб-сторінці проекту 

https://bihsena.mumc.maastrichtuniversity.nl та на фейсбук сторінці 

проекту - https://www.facebook.com/bihsena/ 

 

Координатор проекту Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І.Пирогова: Наталія 

Малачкова(Email: natali.malachkova@mail.ru), заступник: Олена 

Ігнащук (Email: ihnaschuk@gmail.com) 
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