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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 

 

 

Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами 

«Акушерство і гінекологія. Дитяча гінекологія» 

 

Гаврилова 

Ірина 

завідувач відділення дитячої та підліткової гінекології 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» 

Міністерства охорони здоров’я України; 

Дзьомбак  

Володимир 

асистент кафедри акушерства та гінекології факультету 

післядипломної освіти Івано-Франківського медичного 

університету; 

Жилка 

Надія 

професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені    

П.Л. Шупика; 

Жилко  

Олександр 

доцент кафедри педіатрії, акушерства і гінекології 

факультету післядипломної освіти Вінницького 

національного медичного університету імені М.І. Пирогова; 

Камінський 

В’ячеслав 

завідувач кафедри акушерства, гінекології та 

репродуктології Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені    П.Л. Шупика; 

Медведь 

Володимир 

завідувач відділення внутрішньої патології вагітних 

Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології імені академіка О.М. Лук’янової Національної 

академії медичних наук України» (за згодою); 

Потапов 

Валентин 

завідувач кафедри акушерства та гінекології Державного 

закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства 

охорони здоров’я України»; 

Татарчук 

Тетяна 

завідувач відділення ендокринної гінекології Державної 

установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О.М. Лук’янової Національної академії медичних 

наук України» (за згодою); 

Ткаченко 

Руслан 

професор кафедри акушерства, гінекології та 

репродуктології Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. 

 

 

Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 

 

Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямом  

«Анестезіологія. Дитяча анестезіологія» 

 

Георгіянц             

Маріне  
проректор з наукової роботи, професор кафедри дитячої 

анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної 

академії післядипломної освіти; 

Дубров  

Сергій           

професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 

Національного медичного університету імені                     

О.О. Богомольця; 

Ємяшев            

Олег 

завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії 

комунального некомерційного підприємства 

«Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської 

обласної ради; 

Жовнір  

Володимир  

головний лікар Державної установи «Науково-практичний 

медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії 

Міністерства охорони здоров’я України»; 

Клигуненко 

Олена 

завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та 

медицини невідкладних станів факультету післядипломної 

освіти Державного закладу «Дніпропетровська медична 

академія Міністерства охорони здоров’я України»; 

Лоскутов                      

Олег                  

завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 

Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика; 

Собко  

Роман 

завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії із 

застосуванням методів екстракорпоральної детоксикації та 

апарату «Штучна нирка» комунального некомерційного 

підприємства Львівської обласної ради 

«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний 

центр» (за згодою); 

Урін        

Олександр 

завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії 

гострих інтоксикацій Національної дитячої спеціалізованої 

лікарні «ОХМАТДИТ» Міністерства охорони здоров’я 

України. 

 

Перший заступник Міністра                                                     

 

Ірина САДОВ’ЯК 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 

 

Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами  

«Гематологія. Трансфузіологія» 

 

Видиборець  

Станіслав 

завідувач кафедри гематології та трансфузіології 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика; 

Клименко  

Сергій  

завідувач відділу медичної генетики Інституту 

експериментальної радіології Державної установи 

«Національний науковий центр радіаційної медицини 

Національної академії медичних наук України» (за згодою); 

Кондрацький 

Богдан 

завідувач лабораторії технології трансфузійних препаратів 

Державної установи «Інститут патології крові та 

трансфузійної медицини Національної академії медичних 

наук України (за згодою); 

Крячок  

Ірина  

завідувач науково-дослідного відділення хіміотерапії 

гемобластозів Національного інституту раку; 

Лук’янець              

Олена   

завідувач обласного лікувально-діагностичного 

гематологічного центру комунального некомерційного 

підприємства «Черкаський обласний онкологічний 

диспансер Черкаської обласної ради» (за згодою); 

Малигон  

Олена 

заступник головного лікаря з медичної частини 

комунального закладу охорони здоров’я «Харківський 

обласний центр служби крові» (за згодою);  

Перетятко  

Дмитро 

завідувач Центру служби крові Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» Міністерства 

охорони здоров’я України; 

Перехрестенко 

Тетяна 

провідний науковий співробітник відділення захворювань 

системи крові Державної установи «Інститут гематології та 

трансфузіології Національної академії медичних наук 

України» (за згодою). 

Сергієнко 

Олександр 

директор комунального некомерційного підприємства                   

«Київський міський центр крові» виконавчого органу                                       

Київської міської ради (Київської міської державної                                    

адміністрації) (за згодою). 

 

Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 
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   ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 

 

Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами  

«Генетика медична. Генетика лабораторна» 

 

Веропотвелян  

Микола 

Генеральний директор комунального підприємства 

«Міжобласний центр медичної генетики та пренатальної 

діагностики імені П.М. Веропотвеляна» Дніпропетровської 

обласної ради» (за згодою); 

Галаган  

Віра 

завідувач спеціалізованого медико-генетичного центру 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«ОХМАТДИТ» Міністерства охорони здоров’я України; 

Горовенко             

Наталія  

завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика;  

Ластівка                     

Ірина  

доцент кафедри педіатрії та медичної генетики Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський 

державний медичний університет»; 

Макух                

Галина 

завідувач лабораторією генетичних досліджень Державної 

установи «Інститут спадкової патології Національної 

академії медичних наук України» (за згодою); 

Ольхович  

Наталія  

завідувач лабораторії медичної генетики спеціалізованого 

медико-генетичного центру Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» Міністерства 

охорони здоров’я України; 

Россоха                     

Зоя  

директор Державного закладу «Референс-центр з 

молекулярної діагностики Міністерства охорони здоров’я 

України». 

 

  

Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 

 

 

Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами  

«Дерматовенерологія. Дитяча дерматовенерологія. Алергологія.  

Дитяча алергологія. Імунологія. Дитяча імунологія» 

 

Анфілова 

Марина 

доцент кафедри шкірно-венеричних хвороб Вінницького 

національного медичного університету  імені М.І. Пирогова; 

Беш                        

Леся        

завідувач кафедри педіатрії № 2 Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького; 

Бісюк    

Юрій 

професор кафедри клінічної, лабораторної імунології та 

алергології Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика; 

Галникіна                                                 

Світлана  

професор курсу дерматології Тернопільського 

національного медичного університету імені                                   

І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України; 

Гедеон                        

Інна  

завідувач спеціалізованого кабінету медичної допомоги 

дітям з бульозним епідермолізом Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» Міністерства 

охорони здоров’я України; 

Гогунська                     

Інна 

заступник директора Центру алергічних захворювань 

верхніх дихальних шляхів Державної установи «Інститут 

отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка 

Національної академії медичних наук України» (за згодою); 

Дитятковська  

Євгенія  

професор кафедри професійних захворювань та клінічної 

імунології Державного закладу «Дніпропетровська медична 

академія Міністерства охорони здоров’я України»;  

Костюченко             

Лариса 

завідувач педіатричного відділення комунального 

некомерційного підприємства Львівської обласної ради 

«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний 

центр» (за згодою); 

Лапій  

Федір  

доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої 

імунології Національної медичної академії післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика; 

Літус              

Олександр 

завідувач кафедри дерматовенерології Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені                  

П.Л. Шупика; 
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Свирид       

Сергій 

професор кафедри дерматології і венерології Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця; 

Свистунов        

Ігор 

професор кафедри дерматовенерології Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені                    

П.Л. Шупика; 

Уманець  

Тетяна   

головний науковий співробітник відділення захворювань 

органів дихання та респіраторних алергозів Державної 

установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О.М. Лук’янової Національної академії медичних 

наук України» (за згодою); 

Чоп’як                  

Валентина   

завідувач кафедри клінічної імунології та алергології 

Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького. 

Щербакова     

Юлія  

учений секретар Державної установи «Інститут дерматології 

та венерології Національної академії медичних наук 

України» (за згодою). 

 

 

 

Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 

 

 

Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами  

«Дитяча гематологія. Дитяча онкологія» 

 

Адиров 

Михайло 

завідувач онкогематологічного відділення комунального 

некомерційного підприємства «Миколаївська обласна 

дитяча клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради (за 

згодою); 

Кізима                

Роман 

лікар-онколог дитячий комунального некомерційного 

підприємства Львівської обласної ради 

«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний 

центр» (за згодою); 

Климнюк               

Григорій  

завідувач відділення дитячої онкології Національного 

інституту раку; 

Кубаля  

Наталія  

завідувач відділення хіміотерапії онкогематологічних 

захворювань з блоком інтенсивної терапії Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» 

Міністерства охорони здоров’я України; 

Лисиця  

Олександр  

завідувач відділення трансплантації кісткового мозку і 

інтенсивної мегадозової хіміотерапії та імунотерапії 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«ОХМАТДИТ» Міністерства охорони здоров’я України; 

Мороз 

Галина 

доцент кафедри гематології і трансфузіології 

Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика. 

 

 

Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 

 

Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами  

«Ендокринологія. Дитяча ендокринологія. Гастроентерологія. Дитяча 

гастроентерологія» 

 

Зелінська  

Наталія  

завідувач відділу дитячої ендокринології Українського 

науково-практичного центру ендокринної хірургії, 

трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства 

охорони здоров’я України; 

Маньковський  

Борис  

завідувач кафедри діабетології Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 

Паньків 

Володимир 

завідувач відділу профілактики, лікування цукрового 

діабету та його ускладнень Українського науково-

практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації 

ендокринних органів і тканин Міністерства охорони 

здоров’я України; 

Погадаєва             

Наталія  

 

завідувач відділення дитячої ендокринології Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» Міністерства 

охорони здоров’я України;  

Товкай             

Олександр  

директор Українського науково-практичного центру 

ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і 

тканин Міністерства охорони здоров’я України; 

Тронько 

Микола 

завідувач кафедри ендокринології Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 

Харченко               

Наталя   

завідувач кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика; 

Шадрін                           

Олег   

завідувач відділу проблем харчування та соматичних 

захворювань дітей раннього віку Державної установи 

«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка 

О.М. Лук’янової Національної академії медичних наук 

України» (за згодою). 

 

 

Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 

 

Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами  

«Епідеміологія. Мікробіологія і вірусологія» 
 

Виноград            

Наталія 

завідувач кафедри епідеміології Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького; 

Видайко       

Наталія  

завідувач Референс-лабораторії з дослідження особливо 

небезпечних патогенів Державної установи «Центр 

громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 

України»; 

Гопко            

Наталія 

в.о. директора Державної установи «Чернівецький обласний 

лабораторний центр» Міністерства охорони здоров’я 

України»; 

Глушкевич  

Тетяна 

завідувач Мікробіологічної референс-лабораторії 

Державного закладу «Центр контролю та моніторингу 

захворювань Міністерства охорони здоров’я України»; 

Демчишина            

Ірина 

завідувач вірусологічної референс-лабораторії Державної 

установи «Центр громадського здоров’я Міністерства 

охорони здоров’я України»; 

Задорожня   

Вікторія 

директор Державної установи «Інститут епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної 

академії медичних наук України» (за згодою); 

Кузін              

Ігор  

в.о. генерального директора Державної установи «Центр 

громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 

України»; 

Колеснікова           

Ірина 

завідувач кафедри епідеміології Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця; 

Колос                    

Лариса 

заступник начальника Державної установи «Центр 

привентивної медицини Міністерства внутрішніх справ 

України» (за згодою); 

Обертинська           

Оксана 

доцент кафедри вірусології Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. 

  

Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 

  

$`5AB@0|UWRUWs¢©¡§¡®¡¤¡· 



10 

 

 

 

Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами  

«Загальна гігієна. Токсикологія. Професійна патологія» 

 

Басанець               

Анжела   

завідувач відділу професійної патології Державної 

установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва 

Національної академії медичних наук України» (за згодою); 

Велика       

Наталія 

завідувач кафедри гігієни та екології № 4 Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця»; 

Курділ 

Наталія 

старший науковий співробітник відділу «Інститут 

експериментальної токсикології та медикобіологічних 

досліджень, Державного підприємства «Науковий центр 

превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки 

імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України»;   

Омельчук    

Сергій 

директор Інституту гігієни та екології Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця; 

Оперчук   

Анатолій  

завідувач відділу епіднагляду за неінфекційними 

хворобами та факторами навколишнього природнього 

середовища Державної установи «Центр громадського 

здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»; 

Павленко    

Тетяна 

завідувач лабораторії радіаційного захисту відділу гігієни 

навколишнього середовища Державної установи «Інститут 

громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної 

академії медичних наук України» (за згодою); 

Полька          

Надія  

заступник директора Державної установи «Інститут 

громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної 

академії медичних наук України» (за згодою); 

Проданчук  

Микола   

директор Державного підприємства «Науковий центр 

превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки 

імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України»; 

Турос            

Олена 

заступник директора з науково-практичної роботи 

Державної установи «Інститут громадського здоров’я        

ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук 

України» (за згодою); 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 
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Яструб         

Тетяна 

 

завідувач лабораторії токсикології пестицидів та гігієни 

праці при їх застосуванні Державної установи «Інститут 

медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії 

медичних наук України» (за згодою). 

 

 

Перший заступник Міністра                                                    

 

 

Ірина САДОВ’ЯК 
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Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами  

«Загальна практика-сімейна медицина. Терапія. Педіатрія» 

 

Бекетова                       

Галина    

завідувач кафедри дитячих та підліткових захворювань 

Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика;    

Буртик   

Марія 

директор комунального некомерційного підприємства 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою); 

Власенко 

Олександр 

головний лікар комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1» Краматорської міської ради (за згодою); 

Коляда     

Елеонора 

директор комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1  

Дніпровського району м. Києва» (за згодою); 

Лобортас     

Оксана 

лікар загальної практики-сімейної медицини комунального 

некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 21» 

Харківської міської ради (за згодою); 

Маменко                    

Марина 

декан педіатричного факультету Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;    

Матюха                

Лариса  

завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-

поліклінічної допомоги Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 

Охотнікова                 

Олена 

завідувач кафедри педіатрії № 1 Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;    

Павлішевський 

Олександр 

лікар загальної практики-сімейної медицини амбулаторії 

сімейної медицини загальної практики м. Соснівка  

комунального підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги м. Червонограда» (за згодою); 

Ткаченко            

Вікторія   

професор кафедри сімейної медицини Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені                

П.Л. Шупика; 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 
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Яременко        

Олег  

завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 

Національного медичного університету імені                  

О.О. Богомольця. 

  

 

Перший заступник Міністра                                                     

 

Ірина САДОВ’ЯК 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 
 

 

Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами  

«Інфекційні хвороби. Дитячі інфекційні хвороби» 
 

Волоха  

Алла  

завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої 

імунології Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика; 

Голуб 

Оксана  

в.о. генерального директора комунального некомерційного 

підприємства Київської обласної ради «Київський 

обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом» 

(за згодою); 

Голубовська          

Ольга  

завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця; 

Диба  

Марина  

старший науковий співробітник відділення дитячої 

гепатології Державної установи «Інститут педіатрії, 

акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової 

Національної академії медичних наук України» (за 

згодою); 

Єгорова  

Тетяна  

завідувач інфекційного відділення для хворих на вірусний 

гепатит комунального некомерційного підприємства 

«Київська міська клінічна лікарня № 5» виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) (за згодою); 

Живиця  

Дмитро  

завідувач кафедри інфекційних хвороб Державного 

закладу «Запорізька медична академія післядипломної 

освіти Міністерства охорони здоров’я України»; 

Крамарєв              

Сергій  
завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб 

Національного медичного університету імені                   

О.О. Богомольця; 

Солдатенкова 

Ксенія  

завідувач  центру інфекційних захворювань «Клініка для 

лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД» 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«ОХМАТДИТ» Міністерства охорони здоров`я України; 

Чабан                  

Тетяна 

завідувач кафедри інфекційних хвороб Одеського 

національного медичного університету; 
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Чемич 

Микола  

завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією 

Сумського державного університету. 

 

 

Перший заступник Міністра                                                     

 

 

Ірина САДОВ’ЯК 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 

 

Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямом  

«Клінічна лабораторна діагностика» 

 

Андріанова 

Ірина  

завідувач Референс-лабораторії діагностики ВІЛ-

інфекції/СНІДу Державної установи «Центр громадського 

здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»; 

Завадецька           

Олена 

доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика; 

Кахановський 

Фелікс  

завідувач відділення судово-медичної токсикології 

Державної спеціалізованої установи «Головне бюро судово-

медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я 

України»; 

Мельник   

Вікторія 

завідувач відділу експрес-діагностики Українського 

Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та 

метрології Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«ОХМАТДИТ» Міністерства охорони здоров’я України; 

Павлюк  

Раїса  

завідувач лабораторії імуногематології та ізосерології 

Державної установи «Інститут гематології та трансфузіології 

Національної академії медичних наук України» (за згодою); 

Яновська  

Вікторія  

завідувач Українського Референс-центру з клінічної 

лабораторної діагностики та метрології Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» Міністерства охорони 

здоров’я України. 

 

Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 
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Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами                     

«Кардіологія. Ревматологія. Дитяча кардіоревматологія.       

Функціональна діагностика» 
 

Бойко  

Ярина 

керівник Клініки дитячої імунології та ревматології 

комунального некомерційного підприємства Львівської 

обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований 

дитячий медичний центр» (за згодою); 

Гармаш               

Олена 

старший науковий співробітник відділу некоронарних 

хвороб серця, ревматології і терапії Державної установи 

«Національний науковий центр «Інститут кардіології 

імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії 

медичних наук України» (за згодою); 

Джус                    

Марта  

професор кафедри внутрішньої медицини № 2 

Національного медичного університету  імені              

О.О. Богомольця; 

Долженко 

Марина  

завідувач кафедри кардіології Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені  П.Л. Шупика; 

Єпанчіцева  

Ольга 

завідувач відділу діагностики патології серця та 

магістральних судин Державної установи «Інститут серця 

Міністерства охорони здоров’я України»; 

Жарінов  

Олег  

завідувач кафедри функціональної діагностики 

Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені  П.Л. Шупика;   

Марушко  

Тетяна 

завідувач кафедри педіатрії № 2 Національної медичної 

академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; 

Проценко  

Галина   

провідний науковий співробітник відділу некоронарних 

хвороб серця, ревматології і терапії Державної установи 

«Національний науковий центр «Інститут кардіології 

імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії 

медичних наук України» (за згодою); 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 
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Руденко  

Надія 

заступник директора з наукової роботи кардіологічного 

профілю Державної установи «Науково-практичний 

медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії 

Міністерства охорони здоров’я України».  
 

 

Перший заступник Міністра                                                     

 

Ірина САДОВ’ЯК 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 

 

 

Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямом  

«Медицина невідкладних станів» 

 

Джус               

Михайло 

директор (головний лікар) комунального некомерційного 

підприємства «Центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» Тернопільської обласної ради (за 

згодою); 

Іжицька       

Наталя 

доцент кафедри сімейної медицини факультету 

післядипломної освіти Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького; 

Крилюк                

Віталій  

                                  

завідувач відділу підготовки інструкторів з надання 

медичної допомоги в екстремальних ситуаціях Державного 

закладу «Український науково-практичний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства 

охорони здоров’я України»; 

Мороз                    

Євген                    

директор Державного закладу «Український науково-

практичний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я 

України»; 

Рощін                

Георгій 

завідувач кафедри медицини катастроф та військово-

медичної підготовки Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 

Шевченко             

Радій 

директор комунального закладу «Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» 

Дніпропетровської обласної ради» (за згодою). 

  

Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 

 

 

Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямом  

«Неврологія. Дитяча неврологія. Нейрохірургія. Дитяча нейрохірургія» 

 

Вербова                

Людмила 

завідувач відділення нейрохірургії дитячого віку 

Державної установи «Інститут нейрохірургії                       

ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних 

наук України» (за згодою); 

Маньковський 

Дмитро 

лікар-невропатолог відділення інтенсивної терапії для 

дорослих Державної установи «Інститут серця 

Міністерства охорони здоров’я України»; 

Мартинюк             

Володимир   

директор Державного закладу «Український медичний 

центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової 

системи Міністерства охорони здоров’я України»;    

Негрич                 

Тетяна 

завідувач кафедри неврології Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького; 

Орлов 

Михайло 

завідувач відділенням нейрохірургічної патології судин 

голови та шиї з рентгеноопераційною Державної установи 

«Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова 

Національної академії медичних наук України» (за 

згодою); 

Педаченко           

Євгеній             

директор Державної установи «Інститут нейрохірургії      

ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних 

наук України» (за згодою); 

Плавський       

Павло 

завідувач відділення дитячої нейрохірургії Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» 

Міністерства охорони здоров’я України; 

Савченко                        

Олена   

завідувач відділення дитячої неврології Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» 

Міністерства охорони здоров’я України; 

Слободін               

Тетяна  

професор кафедри неврології № 1 Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 

Смоланка             

Володимир  

ректор Державного вищого навчального закладу 

«Ужгородський національний університет» (за згодою); 

$`5AB@0|UWRUWs¢³¡±¡¤¡¦¡¤ 
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Фломін  

Юрій  

завідувач Інсультного центру Медичного центру 

«Універсальна клініка «Оберіг» (Товариство з обмеженою 

відповідальністю «КАПІТАЛ») (за згодою). 
 

 Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 

 

 

Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямом 

«Неонатологія» 

 

Воробйова 

Ольга  

провідний науковий співробітник відділення неонатології 

Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології імені академіка О.М. Лук’янової Національної 

академії медичних наук України» (за згодою); 

Добрянський             

Дмитро   

професор кафедри педіатрії № 2 Львівського 

національного медичного університету імені 

Данила Галицького; 

Знаменська                       

Тетяна   

заступник директора з перинатальної медицини інституту, 

завідувач відділення неонатології Державної установи 

«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О.М. Лук’янової Національної академії 

медичних наук України» (за згодою); 

Клименко  

Тетяна 

завідувач кафедри неонатології Харківської медичної 

академії післядипломної освіти; 

Орлова        

Тетяна 

завідувач відділення інтенсивного виходжування глибоко 

недоношених дітей Національної дитячої спеціалізованої 

лікарні «ОХМАТДИТ» Міністерства охорони здоров’я 

України; 

Похилько   

Валерій 

проректор з науково-педагогічної та виховної роботи 

вищого державного навчального закладу України 

«Українська медична стоматологічна академія»; 

Шунько                   

Єлизавета   

завідувач кафедри неонатології Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.  

 

 

Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 

 

 

Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами  

«Нефрологія. Дитяча нефрологія. Урологія. Дитяча урологія» 

 

Бойко 

Андрій 

доцент кафедри урології Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 

Возіанов              

Сергій  

директор Державної установи «Інститут урології 

Національної академії медичних наук України» (за згодою); 

Дудар 

Ірина 

завідувач відділу еферентних технологій Державної 

установи «Інститут нефрології Національної академії 

медичних наук України» (за згодою); 

Колесник              

Микола  

директор Державної установи «Інститут нефрології 

Національної академії медичних наук України» (за згодою); 

Кушніренко  

Стелла 

декан терапевтичного факультету Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 

Наконечний  

Андрій 

проректор з наукової роботи, професор кафедри дитячої 

хірургії Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького; 

Петербургський 

Володимир 

завідувач відділу дитячої урології Державної установи 

«Інститут урології Національної академії медичних наук 

України» (за згодою); 

Пономарьова  

Марія  

завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії 

хронічних інтоксикацій зі стаціонаром денного перебування 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» 

Міністерства охорони здоров’я України; 

Фоміна  

Світлана 

провідний науковий співробітник відділу дитячої нефрології 

Державної установи «Інститут нефрології Національної 

академії медичних наук України» (за згодою); 

Шевчук  

Дмитро 

лікар-уролог дитячий комунального некомерційного 

підприємства «Житомирська обласна дитяча клінічна 

лікарня» Житомирської обласної ради (за згодою). 

 

 

Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 

 

 

Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямом  

«Онкологія» 

 

Безносенко  

Андрій  

головний лікар Національного інституту раку; 

Ковальов             

Олексій  

завідувач кафедри онкології Державного закладу 

«Запорізька медична академія післядипломної освіти 

Міністерства охорони здоров’я України»; 

Лукашенко 

Андрій 

заступник директора з організаційно-методичної роботи, 

завідувач відділом пухлин органів черевної порожнини 

Національного інституту раку; 

Парамонов  

Віктор  

головний лікар комунального некомерційного 

підприємства «Черкаський обласний онкологічний 

диспансер Черкаської обласної ради» (за згодою); 

Сидюк  

Андрій 

старший науковий співробітник відділу 

торакоабдомінальної хірургії Державної установи 

«Національний інститут хірургії та трансплантології                

ім. О.О. Шалімова Національної академії медичних наук 

України» (за згодою);  

Смоланка  

Іван 

завідувач науково-дослідного відділення пухлин грудної 

залози та її реконструктивної хірургії Національного 

інституту раку; 

Тріль                      

Орест 

 

заступник генерального директора комунального 

некомерційного підприємства Львівської обласної ради 

«Львівський онкологічний регіональний лікувально-

діагностичний центр» (за згодою);  

Яринич           

Костянтин 

генеральний директор комунального некомерційного  

підприємства «Обласний клінічний онкологічний центр 

Кіровоградської обласної ради» (за згодою). 

 

Перший заступник Міністра                                                     

 

Ірина САДОВ’ЯК 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 

 

 

Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямом  

«Організація і управління охороною здоров’я» 

 

Горіщак  

Сергій 

директор комунального некомерційного підприємства 

«Дитяча міська поліклініка № 6» Одеської міської ради 

(за згодою);  

Децик                         

Орина 

завідувач кафедри соціальної медицини та громадського 

здоров’я Івано-Франківського національного медичного 

університету; 

Лисак               

Віктор 

директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської 

обласної державної адміністрації; 

Михальчук      

Василь 

завідувач кафедри управління охороною здоров’я; 

Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика; 

Парій  

Валентин 

завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я 

Національного медичного університету імені                     

О.О. Богомольця; 

Пукаляк 

Роман 

директор комунального некомерційного підприємства 

Львівської обласної ради «Львівський обласний 

клінічний діагностичний центр» (за згодою); 

Рожин        

Костянтин 

директор комунального некомерційного підприємства 

Білопільської міської ради «Білопільський центр 

первинної медичної допомоги» (за згодою); 

Толстанов 

Олександр 

проректор з науково-педагогічної роботи, професор 

кафедри управління охороною здоров’я Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені                    

П.Л. Шупика; 

Шкробанець 

Ігор 

начальник лікувально-організаційного управління 

Національної академії медичних наук України (за 

згодою). 

 

Перший заступник Міністра                                                     

 

Ірина САДОВ’ЯК 
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Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами  

«Ортопедія і травматологія. Дитяча ортопедія і травматологія. 

Комбустіологія» 

 

Гаріян  

Сергій 

завідувач ортопедо-травматологiчного відділення 

комунального некомерційного підприємства «Тернопільська 

університетська лікарня» Тернопільської обласної ради (за 

згодою); 

Козинець  

Георгій   

завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика;   

Косяков  

Олександр  

завідувач ортопедичного відділення комунального 

некомерційного підприємства «Київська міська клінічна 

лікарня № 12» виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (за згодою);  

Левицький  

Анатолій  

завідувач кафедри дитячої хірургії Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця; 

Мухопад 

Олександр 

завідувач травматологічного пункту Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» Міністерства 

охорони здоров’я України; 

Страфун              

Сергій  

заступник директора з наукової роботи Державної установи 

«Інститут травматології та ортопедії Національної академії 

медичних наук України» (за згодою); 

Філіпенко            

Володимир 

завідувач відділу патології суглобів Державної установи 

«Інститут патології хребта та суглобів імені професора 

М. І. Ситенка Національної академії медичних наук 

України» (за згодою). 

 

  

Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 
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Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами  

«Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія. Офтальмологія. 

Дитяча офтальмологія» 
 

Барінов  

Юрій  

завідувач відділення дитячої офтальмології та мікрохірургії 

ока Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«ОХМАТДИТ» Міністерства охорони здоров’я України; 

Венгер 

Людмила 

завідувач кафедри офтальмологiї Одеського 

національного медичного  університету; 

Вітовська  

Оксана  

професор кафедри офтальмології Національного 

медичного університету імені О. О. Богомольця; 

Денисюк                 

Любов 

головний лікар Київської міської клінічної офтальмологічної 

лікарні «Центр мікрохірургії ока» (за згодою); 

Дєєва  

Юлія  

завідувач кафедри оториноларингології Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця; 

Заболотний           

Дмитро 

директор Державної установи «Інститут отоларингології 

ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії 

медичних наук України» (за згодою); 

Косаковський 

Анатолій  

завідувач кафедри дитячої отоларингології, аудіології та 

фоніатрії Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика;  

Науменко              

Володимир  

заступник директора з науково-медичної роботи 

Державної установи «Інститут очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних 

наук України» (за згодою); 

Попович                

Василь    

завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології 

з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського 

національного медичного університету; 

Риков                   

Сергій 

завідувач кафедри офтальмології Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 

Шкорботун 

Володимир  

завідувач кафедри оториноларингології Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. 

 

Перший заступник Міністра                                                     

 

Ірина САДОВ’ЯК 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 
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Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами  

«Паліативна та хоспісна допомога. Медична реабілітація»  

 

Владимиров 

Олександр 

завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і 

спортивної медицини Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 

Голик   

Володимир 

доцент кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і 

спортивної медицини Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 

Князевич                 

Василь 

голова правління Громадської організації «Українська ліга 

розвитку паліативної та хоспісної допомоги» (за згодою); 

Криничний            

Юрій 

медичний директор з паліативної та хоспісної допомоги 

комунального некомерційного підприємства «Міська 

клінічна лікарня № 16» Дніпровської міської ради (за згодою); 

Марабян  

Роман  

директор комунального некомерційного підприємства 

Харківської обласної ради «Обласний спеціалізований 

будинок дитини «Гіппократ» (за згодою); 

Моісеєнко              

Раїса  

професор кафедри дитячої неврології і медико-соціальної 

реабілітації Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 

Назар                 

Оксана  

заступник директора з організаційно-методичної роботи 

Державного закладу «Український медичний центр 

реабілітації дітей з органічним ураженням нервової 

системи Міністерства охорони здоров’я України»;  

Царенко             

Анатолій  

завідувач кафедри паліативної та хоспісної медицини 

Інституту сімейної медицини Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 

Чайковська  

Віра  

завідувач лабораторії соціальної геронтології Державної 

установи «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова 

Національної академії медичних наук України» (за згодою); 

Чуловський 

Ярослав 

головний лікар комунального некомерційного підприємства 

«4-та міська клінічна лікарня м. Львова» (за згодою). 

  

Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 

$`5AB@0|UWRUWs¢©¡±¡®¡¦¡¬ 
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Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами  

«Патологічна анатомія. Судово-медична експертиза. Дитяча патологічна 

анатомія» 

 

Войченко             

Валерій  

начальник комунального закладу «Дніпропетровське 

обласне бюро судово-медичної експертизи» 

Дніпропетровської обласної ради (за згодою);  

Гуров                    

Олександр  

завідувач кафедри судово-медичної експертизи 

Харківської медичної академії післядипломної освіти;  

Дядик  

Олена  

завідувач кафедри патологічної та топографічної анатомії 

Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика; 

Жежера 

Володимир 

завідувач дитячого патологоанатомічного відділення 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«ОХМАТДИТ» Міністерства охорони здоров’я України; 

Кузик                        

Петро  

доцент кафедри патологічної анатомії № 2 Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця; 

Личман               

Тамара  

заступник начальника Державної спеціалізованої установи 

«Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства 

охорони здоров’я України»;  

Мішалов             

Володимир 

завідувач кафедри судової медицини Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені                 

П.Л. Шупика. 

 

  

Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 
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Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямом 

«Психічне здоров’я» 

 

Алмаший 

Тетяна 

директор комунального некомерційного підприємства 

«Обласний заклад з надання психіатричної допомоги  

м. Берегова Закарпатської обласної ради» (за згодою); 

Волощук 

Анатолій 

головний лікар комунального некомерційного 

підприємства «Одеський обласний медичний центр 

психічного здоров’я Одеської обласної ради» (за згодою); 

Закаль  

Юрій 

заступник головного лікаря з лікувальної роботи 

комунального некомерційного підприємства Львівської 

обласної ради «Львівська обласна державна клінічна 

психіатрична лікарня» (за згодою); 

Лемішко 

Оксана 

завідувач відділення № 8 комунального некомерційного 

підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна 

державна клінічна психіатрична лікарня» (за згодою); 

Лінський 

Ігор 

директор Державної установи «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології Національної академії медичних 

наук України» (за згодою); 

Марценковський       

Ігор  

завідувач відділу психічних розладів дітей та підлітків 

Державної установи «Науково-дослідний інститут 

психіатрії Міністерства охорони здоров’я України»; 

Матвієць 

Людмила 

доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-

поліклінічної допомоги Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 

Пилягіна               

Галина 

завідувач кафедри психіатрії, психотерапії та медичної 

психології Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика; 

Пінчук 

Ірина 

директор Інституту психіатрії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (за згодою); 

Слабкий 

Геннадій 

завідувач кафедри наук про здоров’я Державного вищого 

навчального закладу «Ужгородський національний 

університет» (за згодою); 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 
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Ячнік 

Юлія 

фахівець першої категорії Інституту психіатрії Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (за 

згодою). 

  
 

Перший заступник Міністра                                                     

 

 

Ірина САДОВ’ЯК 
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Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами 

«Пульмонологія. Дитяча пульмонологія. Фтизіатрія. Дитяча фтизіатрія» 

 

Барбова                   

Анна 

старший науковий співробітник лабораторії мікробіології і 

біохімії Державної установи «Національний інститут 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

Національної академії медичних наук України», керівник 

Центральної референс-лабораторії МОЗ України (за 

згодою); 

Білогорцева  

Ольга   

завідувач відділення дитячої фтизіатрії Державної установи 

«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. 

Яновського Національної академії медичних наук України» 

(за згодою); 

Дзюблик   

Олександр 

завідувач відділення технологій лікування неспецифічних 

захворювань легень Державної установи «Національний 

інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського 

Національної академії медичних наук України» (за згодою); 

Єсипенко                  

Світлана 

головний лікар комунального некомерційного 

підприємства «Одеський обласний центр соціально 

значущих хвороб» Одеської обласної ради» (за згодою); 

Калабуха  

Ігор   

завідувач відділення торакальної хірургії Державної 

установи «Національний інститут фтизіатрії та 

пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії 

медичних наук України» (за згодою); 

Кочуєва                    

Марина   

завідувач кафедри фтизіатрії, пульмонології та сімейної 

медицини Харківської медичної академії післядипломної 

освіти; 

Литвиненко          

Наталія  

завідувач відділу хіміорезистентного туберкульозу 

Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії 

медичних наук України» (за згодою); 

Петренко     

Василь 

завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця; 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 
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Рак  

Любомир 

генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства Львівської обласної ради «Львівський 

регіональний фтизіопульмонологічний клінічний 

лікувально-діагностичний центр» (за згодою); 

Терлеєва  

Яна 

завідувач відділу координації програм лікування 

туберкульозу Державної установи «Центр громадського 

здоров’я Міністерства охорони здоров’я України». 

 

 

Перший заступник Міністра                                                     

 

 

Ірина САДОВ’ЯК 
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Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами  

«Радіологія. Ультразвукова діагностика. Рентгенологія. Радіонуклідна 

діагностика. Променева терапія» 
 

Бабкіна 

Тетяна 

завідувач кафедри радіології Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;   

Вінцевич           

Людмила 

завідувач відділення променевої терапії центру радіології 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«ОХМАТДИТ» Міністерства охорони здоров’я України; 

Динник  

Олег   

головний лікар товариства з обмеженою відповідальністю 

«Інститут еластографії» (за згодою); 

Кметюк  

Ярослав   

керівник Всеукраїнського центру радіохірургіі клінічної лікарні 

«Феофанія» Державного управління справами (за згодою); 

Мацієвський  

Тарас 

завідувач діагностичного відділення Медичного центру 

«Універсальна клініка «Оберіг» (Товариство з обмеженою 

відповідальністю «КАПІТАЛ») (за згодою); 

Рєбєнков 

Станіслав 

завідувач відділення променевої та радіонуклідної 

діагностики центру радіології Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» Міністерства 

охорони здоров’я України; 

Северин 

Тетяна 

асистентка кафедри ядерної медицини, радіаційної 

онкології та радіаційної безпеки Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 

Щербіна 

Олег 

завідувач кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології 

та радіаційної безпеки Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 

Ялинська  

Тетяна   

завідувач відділення променевої діагностики Державної 

установи «Науково-практичний медичний центр дитячої 

кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я 

України». 

Завідувач діагностичним відділенням 

Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 
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Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами  

«Терапевтична стоматологія. Хірургічна стоматологія. Ортопедична 

стоматологія. Дитяча стоматологія. Ортодонтія. Стоматологія» 

 

Варес 

Ян 

завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-

лицевої хірургії Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького; 

Вахненко 

Олександр 

доцент кафедри стоматології Інституту стоматології 

Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика; 

Драгомирецька  

Мирослава  

завідувач кафедри ортодонтії Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 

Ожоган 

Зіновій 

завідувач кафедри ортопедичної стоматології Івано-

Франківського національного медичного університету; 

Павленко             

Олексій   

завідувач кафедри стоматології Інституту стоматології 

Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика; 

Солонько  

Галина   

доцент кафедри стоматології дитячого віку Львівського 

національного медичного університету імені Данила 

Галицького; 

Трубка                  

Ірина   

завідувач кафедри стоматології дитячого віку Інституту 

стоматології Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 

Удод 

Олександр 

професор кафедри стоматології №1 Донецького 

національного медичного університету. 

 

  

Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 
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Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямом  

«Трансплантологія» 
 

Гриненко 

Олександр 

керівник відділу трансплантації та хірургії печінки 

Державної установи «Національний інститут хірургії та 

трансплантології ім. О.О. Шалімова Національної академії 

медичних наук України» (за згодою); 

Закордонець 

Владислав  

 

завідувач відділення трансплантації нирки Державної 

установи «Національний інститут хірургії та 

трансплантології ім. О.О. Шалімова Національної академії 

медичних наук України» (за згодою); 

Коваль  

Дмитро 

член правління Громадської організації «Рух за здоров’я 

нації» (за згодою); 

Ковтун 

Гаврило  

 

завідувач відділення патології міокарду та трансплантації 

органів та тканин людини № 6 Державної установи 

«Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»;  

Лисиця  

Олександр  

завідувач відділення трансплантації кісткового мозку і 

інтенсивної мегадозової хіміотерапії та імунотерапії 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«ОХМАТДИТ» Міністерства охорони здоров’я України; 

Никоненко  

Олександр   

ректор Державного закладу «Запорізька медична академія 

післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я 

України»; 

Руденко  

Костянтин   

заступник директора з лікувально-координаційної роботи 

Державної установи «Національний інститут серцево-

судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної 

академії медичних наук України» (за згодою). 

 

 

 Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 
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Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами  

«Хірургія. Дитяча хірургія. Ендоскопія» 
 

  

Березницький          

Яків 

 

завідуючий кафедри хірургії № 1 Державного закладу 

«Дніпропетровська медична академія Міністерства 

охорони здоров’я України»; 

Дронов               

Олексій   

завідувач кафедри загальної хірургії № 1 Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця; 

Коломоєць          

Ірина 

завідувач відділення діагностики Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» Міністерства 

охорони здоров’я України; 

Кузик                 

Андрій 

завідувач кафедри дитячої хірургії Львівського  

національного медичного університету імені 

Данила Галицького; 

Нікішаєв             

Володимир   

завідувач відділення ендоскопічної діагностики та 

малоінвазивної хірургії комунального некомерційного 

підприємства «Київська міська клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги» (за згодою); 

Притула             

Василь  

професор кафедри дитячої хірургії Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця; 

Саволюк  

Сергій 

завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії 

Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика; 

Кучер  

Микола   

професор кафедри хірургії № 1 Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця; 

Усенко             

Олександр   

директор Державної установи «Національний інститут 

хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» 

Національної академії медичних наук України (за згодою); 

Фелештинський 

Ярослав 

завідувач кафедри хірургії і проктології Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. 

 

Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

___________№_____ 

 

 

Склад  

Персональний склад групи експертів МОЗ України за напрямами  

«Хірургія серця та магістральних судин. Судинна хірургія» 

 

Ємець                      

Ілля 

директор Державної установи «Науково-практичний 

медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії 

Міністерства охорони здоров’я України»; 

Кобза 

Ігор  

завідувач кафедри хірургії № 2 Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького; 

Лазоришинець  

Василь  

директор Державної установи «Національний інститут 

серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова 

Національної академії медичних наук України» (за 

згодою); 

Нікульніков             

Павло  

завідувач відділу хірургії магістральних судин Державної 

установи «Національний інститут хірургії та 

трансплантології ім. О.О. Шалімова Національної академії 

медичних наук України» (за згодою); 

Тодуров               

Борис  

генеральний директор Державної установи «Інститут 

серця Міністерства охорони здоров’я України». 

 

  

Перший заступник Міністра                                                     Ірина САДОВ’ЯК 
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