
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Міністерства охорони 

здоров’я України 

від 18 серпня 2020 року № 1908 

(у редакції наказу Міністерства 

охорони здоров’я України   від 

16.02.2021 року № 265) 

   

Персональний склад  мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Організація 

акушерсько-гінекологічної допомоги»   

   

Садов’як Ірина 

Дмитрівна   

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України, 

голова робочої групи    

Камінський   

В’ячеслав   

Володимирович   

завідувач кафедри акушерства, гінекології та 

репродуктології, Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, заступник 

голови з клінічних питань   
   

Арбузова Світлана  

Борисівна   

директор комунального некомерційного підприємства 

«Східно-український спеціалізований центр медичної 

генетики та пренатальної діагностики» (за згодою)  

Вдовиченко Юрій 

Петрович   

перший проректор Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, чл-кор.  

Національної академії медичних наук України    
   

Галаган Віра 

Олексіївна   
Завідувач спеціалізованого медико-генетичного центру 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»  

Міністерства охорони здоров’я України   

Гладчук Ігор 

Зіновійович    

завідувач кафедри акушерства та гінекології Одеського 

національного медичного університету    
   

Голяновський Олег 

Володимирович   

завідувач кафедри акушерства, гінекології №1 

Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика    
   



 Грищенко Ольга 

Валентинівна   

завідувач кафедри перинатології, акушерства та гінекології 

Харківської медичної академії післядипломної освіти    
   

Дубосарська  

Юліанна  

Олександрівна   

завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології 

факультету післядипломної освіти державного закладу 

«Дніпропетровська медична академія  

Міністерства охорони здоров’я України»   
   

Жилка Надія Яківна   професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології  

Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика   

Жук Світлана  

Іванівна   

завідувач кафедри акушерства, гінекології та медицини 

плода   Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика    
   

Ідоятова Євгенія 

Жумагаліївна    

В.о. генерального директора Директорату медичного 

забезпечення  

Малачинська Марія 

Йосипівна   

 директор  Львівського  Обласного  Клінічного  

Перинатального Центру  

Матюха Лариса 

Федорівна   

завідувач кафедри сімейної медицини та 

амбулаторнополіклінічної допомоги Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені  

П.Л. Шупика     

Медведь Володимир 

Ісакович   

 керівник відділу державної установи «Інститут педіатрії, 

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

Національної академії медичних наук України», чл.- кор. 

Національної академії медичних наук України (за згодою)   
   

Назаренко Лариса 

Григорівна   

завідувач  кафедри    генетики  та  медицини  плода 

Харківської медичної академії післядипломної освіти    
   



Нізова Наталія  

Миколаївна   

член Глобального та Регіонального (Європейського) 

Комітетів Всесвітньої організації охорони здоров’я з 

валідації елімінації ВІЛ та сифілісу від матері до дитини (за 

згодою)    

Ольхович Наталія 

Вікторівна   

завідувач лабораторії медичної генетики спеціалізованого 

медико-генетичного центру Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» Міністерства 

охорони здоров’я України   

Пирогова Віра  

Іванівна    

завідувач  кафедри  акушерства,  гінекології  та 

перинатології  факультету  післядипломної  освіти 

Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького    

Посохова Світлана  

Петрівна   

професор кафедри акушерства та гінекології Одеського 

національного медичного університету    

Рожковська Наталя 

Миколаївна   

професор кафедри акушерства та гінекології Одеського 

національного медичного університету    

Ткаченко Руслан 

Афанасійович   

професор кафедри акушерства, гінекології та 

репродуктології Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л.Шупика    

Хаджинова Наталія 

Афанасієвна   

головний спеціаліст  експертної групи з питань медичної 

допомоги дітям та матерям Директорату медичного 

забезпечення Міністерства охорони здоров’я України    

Методологічний супровід та інформаційне забезпечення    

Гуленко Оксана  

Іванівна   

начальник відділу стандартизації медичної допомоги 

Департаменту оцінки медичних технологій Державного 

підприємства «Державний експертний центр Міністерства 

охорони здоров’я України»   
   

   
  

В.о. Генерального директора   

Директорату медичного забезпечення                                    Євгенія Ідоятова      


