
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

Н А К А З
-/9 О ї .  Київ № 3 1 9 Ї

Про внесення змін до наказу 
НУ03 України імені П. Л. Шупика 
від 26.03.2021 №25 «Про 
затвердження складу 
предметних комісій 
Приймальної комісії на 2021 рік

У зв’язку із зміною кадрового складу науково-педагогічних працівників НУОЗ 
України імені П.Л. Шупика та поданими доповідними записками завідувачів кафедр 
НУОЗ України імені П.Л. Шупика

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни та доповнення до складу предметних комісії Приймальної 
комісії НУОЗ України імені П. Л. Шупика на 2021 рік, затвердивши його в новій 
редакції, що додається.

2. Відповідальному секретарю Приймальної комісії забезпечити оновлення 
інформації про склад предметних комісії Приймальної комісії НУОЗ України імені П. 
Л. Шупика на офіційному вебсайті

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. ректора
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Додаток 
до наказу НУ03 України 
імені П. Л. Шупика
від ^ 9  № 3/9?-

СКЛАД
предметних комісій Приймальної комісії НУ03 України імені П. Л. Шупика

Галузь знань: 09 Біологія 

Спеціальність: 091 Біологія

03.00. 07 Мікробіологія
- професор Кирик Д. Л., завідувач кафедри мікробіології -  голова комісії;
- доцент Нікольська О. І., доцент кафедри мікробіології;
- доцент Благодатний В. М., доцент кафедри мікробіології.

03.00. 15 Генетика
- чл.-кор. НАМИ України професор Горовенко Н. Г., завідувач кафедри 

медичної та лабораторної генетики -  голова комісії;
- доцент Подольська С. В., доцент кафедри медичної та лабораторної 

генетики;
- доцент Шейко Л. П., доцент кафедри медичної та лабораторної 

генетики.

14.03.11 Біологічна та медична інформатика і кібернетика
- д. біол. н. доцент Бабінцева Л. Ю., декан факультету підвищення 

кваліфікації викладачів -  голова комісії;
- доцент Мохначов С. І., доцент кафедри медичної інформатики;
- к. біол. н. старший дослідник Соловйов С. О., доцент кафедри 

організації і економіки фармації.

Галузь знань: 22 Охорона здоров'я

Спеціальність: 221 Стоматологія

14.01.22 Стоматологія
- професор Дорошенко О. М., директор Інституту стоматології -  голова комісії;
- професор Павленко О. В., завідувач кафедри стоматології;
- професор Білоклицька Г. Ф., завідувач кафедри терапевтичної стоматології.



Спеціальність: 222 Медицина
КОПІЯ

14.01.01 Акушерство та гінекологія -—
- чл.-кор. НАМИ України професор Вдовиченко Ю. П., перший проректор 

-  голова комісії;
- д. мед. н. доцент Суслікова Л. В., директор Українського державного 

інституту репродуктології;
- професор Жук С. І., завідувач кафедри акушерства, гінекології та 

медицини плода;
- професор Романенко Т. Г., професор кафедри акушерства і гінекології

№  1 ;
- д. мед. н. професор Вітюк А. Д., професор кафедри акушерства, 

гінекології та перинатології.

14.01.02 Внутрішні хвороби
- професор Швець Н. І., завідувач кафедри терапії -  голова комісії;
- професор Бенца Т. М., професор кафедри терапії;
- професор Дорофєєв А. Е., завідувач кафедри терапії і геріатрії.

14.01.03 Хірургія
- професор Крижевський В. В., завідувач кафедри загальної та 

невідкладної хірургії -  голова комісії;
- професор Саволюк С. І., завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії;
- професор Фелештинський Я. П., завідувач кафедри хірургії і 

проктології;
- професор Козинець Г. П., завідувач кафедри комбустіології та

пластичної хірургії.

14.01.04 Серцево-судинна хірургія
- професор Вітовський Р. М., професор кафедри хірургії серця та

магістральних судин -  голова комісії;
- професор Сморжевський В. Й., професор кафедри хірургії та

трансплантології;
- к. мед. н. Зеленчук О. В., доцент кафедри кардіохірургії, рентген- 

ендоваскулярних та екстракорпоральних технологій;
- доцент Серденко Б. Б., доцент кафедри дитячої кардіології та

кардіохірургії.

14.01.05 Нейрохірургія
- професор Поліщук М. Є., завідувач кафедри нейрохірургії -  голова 

комісії;
- професор Педаченко Ю. Є., професор кафедри нейрохірургії;
- професор Муравський А. В., професор кафедри нейрохірургії.



14.01.06 Урологія
- професор Гайсенюк Ф.З., професор кафедри урології -  гс
- к.мед.н.,доцент Сагалевич А.І., доцент кафедри урології;
- доцент Соснін М.Д., доцент кафедри урології.

14.01.07 Онкологія
- професор Гордійчук П. І., завідувач кафедри онкології -  голова комісії
- професор Захаричев В.Д., професор кафедри онкології;
- професор Сорокін Б. В., професор кафедри онкології;
- професор Євтушенко О. І., професор кафедри онкології.

14.01.07 Дитяча хірургія
- професор Горбатюк О. М., завідувач кафедри дитячої хірургії -  голова 

комісії;
- професор Рибальченко В. Ф., професор кафедри дитячої хірургії;
- доцент Момотов А. О., доцент кафедри дитячої хірургії.

14.01.11 Кардіологія
- професор Жарінов О. И., завідувач кафедри функціональної діагностики 

-  голова комісії;
- професор Долженко М. М., завідувач кафедри кардіології;
- доцент Давидова І. В., доцент кафедри кардіології.

14.01.13 Інфекційні хвороби
- професор Дуда О. К., завідувач кафедри інфекційних хвороб -  голова 

комісії;
- професор Бондаренко А. В., доцент кафедри дитячих інфекційних 

хвороб та дитячої імунології;
- доцент Печінка А. М., доцент кафедри інфекційних хвороб.

14.01.14 Ендокринологія
- професор Тронько М. Д., завідувач кафедри ендокринології -  голова 

комісії;
- професор Маньковський Б. М., завідувач кафедри діабетології;
- доцент Спринчук Н. А., професор кафедри ендокринології;
- к. мед. н. Черенько М. С., доцент кафедри діабетології.

14.01.15 Нервові хвороби
- професор Головченко Ю. І., завідувач кафедри неврології № 1 -  голова 

комісії;
- професор Ткаченко О. В., завідувач кафедри неврології № 2;
- д. мед. н. доцент Чуприна Г. М., в. о. завідувача кафедри неврології і 

рефлексотерапії.
14.01.16 Психіатрія
- професор Пилягіна Г. Я., завідувач кафедри психіатрії, психотерапії та 

медичної психології -  голова комісії;

КОПІЯ
нова комісії;



- професор Мішиєв В. Д., завідувач кафедри загально 
психіатрії і наркології;

- к.н.м. Челядин Ю.Я., доцент кафедри психіатрії 
медичної психології.

14.01.18 Офтальмологія
- професор Риков С. О., завідувач кафедри офтальмології -  голова комісії;
- професор Петренко О. В., професор кафедри офтальмології;
- професор Шаргородська І. В., професор кафедри офтальмології.

14.01.19 Оториноларингологія
- професор Шкорботун В. О., завідувач кафедри оториноларингології 

голова комісії;
- професор Косаковський А. Л , завідувач кафедри дитячої оторино

ларингології, аудіології та фоніатрії;
- доцент Кривша В. В., доцент кафедри оториноларингології;
- доцент Синяченко В. В., доцент кафедри дитячої оториноларингології, 

аудіології та фоніатрії.

14.01.20 Шкірні та венеричні хвороби
- професор Літує О. І., завідувач кафедри дерматовенерології, алергології, 

клінічної та лабораторної імунології -  голова комісії;
- професор Возіанова С. В., професор кафедри дерматовенерології, 

алергології, клінічної та лабораторної імунології;
- професор Калюжна Л. Д., професор кафедри дерматовенерології, 

алергології, клінічної та лабораторної імунології;
- професор Корольова Ж. В., професор кафедри дерматовенерології, 

алергології, клінічної та лабораторної імунології.

14.01.21 Травматологія та ортопедія
- професор Герцен Г. І., завідувач кафедри ортопедії і травматології № 1 -  

голова комісії;
- доцент Шуба В. Й., декан хірургічного факультету;
- професор Мовчан О. С., професор кафедри ортопедії і травматології №1.

14.01.25 Судова медицина
- професор Мішалов В. Д., завідувач кафедри судової медицини -  голова 

комісії;
- доцент Гуріна О. О., доцент кафедри судової медицини;
- доцент Петрошак О. Ю., доцент кафедри судової медицини.

психотерапії та



14.01.26 Фтизіатрія
- академік НАМИ України професор Фещенко Ю. І., завідувач кафедри" 

фтизіатрії і пульмонології (за згодою) -  голова комісії;
- професор Зайков С. В., професор кафедри фтизіатрії і пульмонології;
- доцент Гріцова Н. А., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології;
- доцент Ніколаєва О. Д., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології.

14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія
- професор Лоскутов О. А., завідувач кафедри анестезіології та 

інтенсивної терапії -  голова комісії;
- професор Біляєв А. В., завідувач кафедри дитячої анестезіології та 

інтенсивної терапії;
- доцент Танцюра Л. Д., доцент кафедри дитячої анестезіології та 

інтенсивної терапії;
- к. мед. н. Дзюба Д. О., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної 

терапії.

14.01.31 Гематологія та трансфузіологія
- професор Видиборець С. В., завідувач кафедри гематології та 

трансфузіології -  голова комісії;
- професор Кучер О. В., професор кафедри гематології та трансфузіології;
- д. мед. н. с. н. с. Перехрестенко Т. П., професор кафедри гематології та 

трансфузіології.

14.01.36 Гастроентерологія
- чл.-кор. НАМИ України професор Харченко Н. В., завідувач кафедри 

гастроентерології, дієтології і ендоскопії -  голова комісії;
- д. мен. н. доцент Харченко В. В., доцент кафедри гастроентерології, 

дієтології і ендоскопії;
- доцент Лопух І. Я., доцент кафедри гастроентерології, дієтології і 

ендоскопії.

14.01.37 Нефрологія
- професор Іванов Д. Д., завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної 

терапії -  голова комісії;
-д. мед. н. доцент Кушніренко С. В., декан терапевтичного факультету;
- доцент Ротова С. О., доцент кафедри нефрології та нирковозамісної 

терапії.

14.01.38 Загальна практика-сімейна медицина
- професор Шекера О. Г., директор Інституту сімейної медицини -  голова 

комісії;
- професор Хіміон Л. В., завідувач кафедри сімейної медицини;
- професор Матюха Л. Ф., завідувач кафедри сімейної медицини та 

амбулаторно-поліклінічної допомоги;
- професор Ткаченко В. І., професор кафедри сімейної медицини.
14.02.01 Гігієна та професійна патологія



- професор Варивончик Д. В., завідувач кафедри мфдиі 
психофізіології та медичної екології -  голова комісії;

- к. біол. н. Демецька О. В. доцент кафедри медицини 
психофізіології та медичної екології;

- к. мед. н. Копач К. Д., доцент кафедри медицини праці, психофізіології 
та медичної екології.

праці,

14.02.03 Соціальна медицина
- д.мед.н., професор Толстанов О.К., професор кафедри управління 

охороною здоров’я та публічного адміністрування -  голова комісії;
- професор Гойда Н. Г., професор кафедри управління охороною здоров’я 

та публічного адміністрування;
- професор Голубчиков М. В., професор кафедри управління охороною 

здоров’я та публічного адміністрування.

14.03.02 Патологічна анатомія
- професор Дядик О. О., завідувач кафедри патологічної та топографічної 

анатомії -  голова комісії;
- професор Сільченко В. П., професор кафедри патологічної та 

топографічної анатомії;
- доцент Заріцька В. І., доцент кафедри патологічної та топографічної 

анатомії.

14.03.08 Імунологія та алергологія
- професор Літус В. І., професор кафедри дерматовенерології, алергології, 

клінічної та лабораторної імунології -  голова комісії;
- професор Волоха А. П., завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб 

та дитячої імунології;
- професор Бісюк Ю. А., професор кафедри дерматовенерології, 

алергології, клінічної та лабораторної імунології.

Спеціальність: 224 Технології медичної діагностики та лікування

14.01.23 Променева діагностика та променева терапія
- професор Бабкіна Т. М., завідувач кафедри радіології -  голова комісії;
- професор Козаренко Т. М., професор кафедри радіології;
- професор Щербіна О. В., завідувач кафедри ядерної медицини, 

радіаційної онкології та радіаційної безпеки.

14.03.11 Медична та біологічна інформатика і кібернетика
- професор Мінцер О. П., завідувач кафедри медичної інформатики -  

голова комісії;
- професор Краснов В. В., завідувач кафедри педагогіки, психології, 

медичного та фармацевтичного права;
- доцент Мохначов С. І., доцент кафедри медичної інформатики.

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація



15.00. 01 Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та 
судова фармація

- професор Коритнюк Р. С., професор кафедри фармацевтичної технології 
і біофармації -  голова комісії;

- професор Дроздова А. О., професор кафедри фармацевтичної технології 
і біофармації;

- доцент Гульпа В. С., завідувач кафедри організації і економіки фармації.

15.00. 02 Фармацевтична хімія та фармакогнозія
- професор Убогов С. Г., завідувач кафедри контролю якості і 

стандартизації лікарських засобів;
- доцент Пилипчук Л. Б., доцент кафедри контролю якості і 

стандартизації лікарських засобів;
- доцент Тодорова В. І., доцент кафедри контролю якості і стандартизації 

лікарських засобів.

Спеціальність: 228 Педіатрія
14.01.10 Педіатрія
- професор Маменко М. Є., декан педіатричного факультету -  голова 

комісії;
- професор Охотнікова О. М., завідувач кафедри педіатрії № 1;
- професор Волоха А.П., завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб 

та дитячої імунології
- чл.-кор. НАМИ України професор Шунько Є. Є., завідувач кафедри 

неонатології.

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
28 Публічне управління та адміністрування

- професор Діденко Н.Г., професор кафедри управління охороною здоров’я 
та публічного адміністрування -  голова комісії;

-професор Гбур З.В., професор кафедри управління охороною здоров’я та 
публічного адміністрування;

-професор Дубич К.В., професор кафедри управління охороною здоров’я 
та публічного адміністрування;

- професор Радиш Я.Ф., професор кафедри управління охороною здоров’я 
та публічного адміністрування;

Іноземна мова
-доцент Лічман Л. Ю., завідувач кафедри іноземних мов -  голова комісії;
- к. пед. н. Михайленко Л. А., асистент кафедри іноземних мов;
- Саєнко Л. О., асистент кафедри іноземних мов;
- Пилип Т. Я., асистент кафедри іноземних мов.

Відповідальний секретар 
Приймальної комісії тланаК-Ошова

ЗГІДНО З а  
'РИГІНАЛОт


