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КОМПЕТЕНЦІЇ

ТРЕНІНГИ

Грудень 2018 – теперішній час  
Координаторка з освіти в 
медичному менеджменті в 
Україно–швейцарському 
проекті «Розвиток медичної 
освіти»

Вересень 2014 – теперішній час  
Консультант з побудови 
системи менеджменту якості 
в закладах охорони здоров’я 
(у відповідності до стандарту 
ISO 9001)

Вересень 2014 – теперішній час 
Старший викладач в 
Школі Охорони Здоров’я 
Національного Університету 
«Києво–Могилянська 
Академія»
Створила та провожу 
авторські курси «Управління 
якістю в охороні здоров’я», 
«Аудит в охороні здоров’я», 
«Лідерство в охороні 
здоров’я»

Січень – лютий 2018 
Консультант з оцінки 
проекту «Non-Communicable 
Diseases Prevention and 
Health Promotion», який 
фінансується Швейцарським 
Бюро Розвитку та 
Співробітництва

2018 – SSPH+ Lugano Summer School 
in Public Health Policy, Economics and 
Management, тренінг «Multisectoral 
Approaches for Health: Implications for 
Policy and Practice», тренінг «Better Health 
Faster: Using Law and Policy Effectively in 
Public Health».
2016 – тренінги «Active and blended 
learning» в Маастрихтському університеті 
(Нідерланди), Медичному університеті 
міста Пловдів (Болгарія), Краківському 
Університеті ім. Andrzej Frycz Modrzewski 
(Польща) в рамках проекту BIHSENA 
(Bridging Innovations, Health and Societies) 
спів-фінансованому Програмою Європей-
ського Союзу Erasmus+.
2016 – онлайн курс Prometeus «Як ство-
рити масовий відкритий онлайн-курс». 
Сертифікат від 11 травня 2016.
2015 – онлайн курс Маастрихтського 
університету «Problem-Based Learning: 
Principles and Design». Сертифікат лідера 
команди від 16 грудня 2015.
2015 – Курс «Аудитор систем менеджменту 
якості. Курс ведучого аудитора (за Стандар-
том ISO 9001:2015)». Сертифікат №LA3/15/
UA/266/.

Викладання (досвід в розробці та 
проведенні тренінгів, курсів, лекцій);

Системне мислення (досвід в управлінні 
якістю, менеджменті проектів та 
процесному менеджменті);

Аналітичні навички (досвід в аналізі/
аудиті документації, процесів та системи 
менеджменту якості в цілому, досвід 
роботи з юридичними документами);

Дослідницькі навички (досвід в 
проведенні анкетувань, інтерв’ю, аналізі 
даних, написанні звітів та публікацій);

Досвід роботи в міжнародних проектах 
(OSCE, Erasmus+, міжнародні аудити ISO, 
оцінка міжнародних проектів);

Навички письмового та усного 
перекладу.

«Жалоба, как подарок?», журнал «Головний 
лікар», жовтень 2008, с. 37-42 в співавторстві з 
Сопко Н.И, Тумасовим А.П.

«Индикаторы качества медицинского 
обслуживания. Взгляд пациента». УДК 616-
082:614.253.83. «Медичні перспективи», нау-
ковий журнал Дніпропетровської державної 
медичної академії. Том XV №1. – с. 69 – 71

(2001 – 2006)
Горлівський державний педагогічний 
інститут іноземних мов, факультет 
англійської мови
Педагогіка та методика середньої 
освіти. Мова та література (англ. , нім.) 
(2006 – 2009)
Київський національний авіаційний 
університет, Інститут післядипломної 
освіти
Правознавство. Господарсько – правова 
діяльність. 
(Травень 2018 – теперішній час)    
PhD студент in Department of Health 
Services Research, CAPHRI, Maastricht 
University Medical Center, Faculty of 
Health, Medicine and Life Sciences, 
Maastricht University, The Netherlands
PhD дослідження «Політики та 
практики забезпечення якості охорони 
здоров’я в Україні»

ПУБЛІКАЦІЇ
V. Bogomaz, V. Anufriyeva. International quality 
audits in the medical facility. Практикуючий 
лікар , №2, 2015 - С. 78 – 81

Perceived quality of out-and in-patient 
services in Ukraine: health care users’ 
perspective / Stepurko, T. , Anufriyeva, V. , 
Tymoshevska, V. // Вісник Академії праці і 
соціальних відносин і туризму. - 2017. - 1. - 
C.11 – 24

Березень 2016 – листопад 2018 
Учасник проекту BIHSENA 
(Bridging Innovations, 
Health and Societies), спів-
фінансованого Програмою 
Європейського Союзу 
Erasmus+
Створила двотижневий курс 
для лікарів – управлінців 
«Управління якістю в закладі 
охорони здоров’я». Провела 
курс двічі в Вінницькому 
національному медичному 
університеті ім. М.І. Пірогова

Березень 2014 – вересень 2014 
Медична компанія «Ilaya»
ФАХІВЕЦЬ ЗІ 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ

07.2013 – 02.2014, 10.2007–05.2011
Акушерсько–гінекологічна 
клініка «Isida – IVF»
ФАХІВЕЦЬ ЗІ 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ


