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Дисципліну, яку 

викладає: 

Соціальна медицина, громадське здоров’я; 

Соціальна медицина; 

Організація різних видів медичної допомоги. Управління якістю медичної 

допомоги. 

Наукові інтереси Оптимізація системи управління якістю медичної допомоги пацієнтам із 

хронічними неінфекційними захворюваннями на рівні закладу первинної ланки 

охорони здоров’я. Інформаційно-комунікаційні системи в галузі охорони 

здоров’я. 

 

Досвід роботи 
 

  

З 2014 по 2016 рр. працювала лікарем-інтерном в КНП «Краснопільська 

районна лікарня». 

У 2016 р. працювала лікарем загальної практики – сімейним лікарем в КЗ 

«Краснопільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» в 

тому ж році вступила до аспірантури на кафедру громадського здоров’я  

медичного інституту Сумського державного університету.  

З 2018 року поєднувала навчання в аспірантурі з науково-педагогічною 

роботою на посаді викладача-стажиста.  

З 2020 року по теперішній час – асистент кафедри громадського здоров’я.  

 

Освіта В 2014 році закінчила медичний інститут Сумського державного університету 

за спеціальністю «Лікувальна справа».  

З 2014 по 2016 рр. навчалась в інтернатурі на факультеті післядипломної 

медичної освіти у складі медичного інституту Сумського державного 

університету та магістратурі Сумського державного університету, здобула 

кваліфікацію «Магістр з лікувальної справи за фаховою спеціальністю загальна 

практика – сімейна медицина». 

З 2016 по 2020 рр. – аспірантура в Сумському державному університеті, за 

спеціальністю 222 – «Медицина». 

 

Стажування та 

підвищення 

кваліфікації 

Medical Scientific Internship “Healthcare management” 01-11 July 2019, Warsaw, 

Poland. 

У 2020 році – курси підвищення кваліфікації «Основи громадського здоров'я 

для фахівців» в ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України. 

У 2021 році – курси підвищення кваліфікації «Кількісні та якісні соціологічні 

методи у роботі науковців» в ЦРКП СумДУ. 

У 2021 році – курси підвищення кваліфікації «Розбудова системи забезпечення 

академічної доброчесності у закладі освіти» в ЦРКП СумДУ. 

У 2021 році – повний п’ятирічний курси підвищення кваліфікації «З 

електронних засобів та дистанційних технологій навчання» в ЦРКП СумДУ. 

У 2022 році – курси БПРЛ НСЗУ «Ведення медичних записів пацієнтів з 

діабетом на амбулаторному рівні». 

 

Участь у 

вітчизняних 

1. «Наукове обґрунтування розробки системи громадського здоров’я та 

моделі управління якістю медичної допомоги на регіональному рівні» 
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тематиках   (державний реєстраційний номер: 0119U103418). 

2. НДР на замовлення МОН України «Соціально-економічне відновлення 

після COVID-19: моделювання наслідків для макроекономічної стабільної 

безпеки та резільєнтності громад» (державний реєстраційний номер: 

0122U000778) 

Участь у 

міжнародних 

проектах та 

грантах 

 

Підручники та 

посібники  

 

Монографії  

Основні наукові 

статті  

1. Vladyslav A Smiianov, Natalia O Dryha, Olha I Smiianova, Victor K 

Obodyak, Tatyana O Zudina. Development of informational-communicative 

system, created to improve medical help for family medicine doctors. Wiadomości 

Lekarskie. 2018;LXXI (nr 2 cz II):331–334. 

2. Сміянов ВА, Дрига НО. Перспективи впровадження сучасних 

інформаційно-комунікаційних систем на рівні первинної медико- санітарної 

допомоги. Україна. Здоров'я нації. 2019;1:159–166. 

3. Дрига НО, Поцелуєв ВІ, Сміянов ВА, Костенко АМ. Медико-соціологічне 

дослідження серед населення об’єднаних територіальних громад Сумської 

області щодо збереження власного здоров’я. Україна. Здоров’я нації. 

2019;3:36-42. 

4. Natalia O. Dryha, Alla V. Stepanenko, Lesia A. Rudenko et al. Results of 

medical-social research on medical care quality for patients with COVID-19 of 

inpatient hospital departments in sumy region Wiad Lek. 2021;74(5):1057-1060. 

DOI: 10.36740/WLek202105101 

5. Vladyslav A Smiianov, Nataliia O Dryha, Lesia A Rudenko. Improving the 

Quality of Medical Care and Prevention in Patients with Type 2 Diabetes on the 

Basis of Remote Medical Service. Acta Balneol. 2022;TOM LXIV 1(167):24-28. 

DOI: 10.36740/ABAL202201105. 

 

Патенти Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84380. Комп’ютерна 

програма «Дистанційний медичний сервіс в системі управління якістю 

медичної допомоги на рівні первинної ланки» / Н.О. Дрига, В.А. Сміянов, В.К. 

Ободяк, І.О. Солонар – Дата реєстрації: 15.01.2019 р. 

Підготовка 

наукових кадрів 

 

 

 

Наукова робота із 

студентами  

 

 

 

Інша професійна 

активність 

 

Навчально-методичні публікації:  
1. Методичні вказівки до семінарських занять із теми «Стоматологічне 

здоров’я населення. Організація стоматологічної допомоги різним 

контингентам населення. Аналіз діяльності стоматологічної служби. Значення 

профілактики в забезпеченні стоматологічного здоров’я населення» з 

дисципліни «Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової 

медицини» / укладачі: В. А. Сміянов,  

О. І. Сміянова, Н. О. Дрига. – Суми : Сумський державний університет, 2021. – 

19 с. 

2. Методичні вказівки до семінарських занять із теми «Оптимізація механізму 

управління якістю медичної допомоги пацієнтам із цукровим діабетом 2-го 



типу на рівні закладу первинної ланки охорони здоров’я» з дисципліни 

«Соціальна медицина, громадське здоров’я» / укладачі: В. А. Сміянов, Н. О. 

Дрига. – Суми : Сумський державний університет, 2022. – 18 с. 

 

 

 


