
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України  

від 18 серпня 2020 року № 1908 

(у редакції наказу Міністерства охорони 

здоров’я України  

від ____________  року № _______) 

 

 

 

Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Педіатрія» 

 

 

Садов’як  Ірина 

Дмитрівна 

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України, 

голова робочої групи 

 

Бекетова Галина 

Володимирівна 

завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань 

Національного університету охорони здоров’я України 

імені П.Л.Шупика, професор, експерт МОЗ 

 

Абатуров 

Олександр 

Євгенович 

завідувач кафедри педіатрії №1 та медичної генетики 

Дніпровського державного медичного університету, 

доктор медичних наук, професор 

 

Аряєв Микола 

Леонідович 

завідувач кафедри педіатрії №1 Одеського національного 

медичного університету, член-кореспондент НАМН 

України, професор  

 

Беш Леся 

Василівна  

завідувач кафедри педіатрії № 2 Львівського 

національного медичного університету імені Данила 

Галицького, професор, експерт МОЗ  

 

Волосовець 

Олександр 

Петрович 

завідувач кафедри педіатрії № 2 Національного 

медичного університету імені О.О.Богомольця, член-

кореспондент НАМН України, професор  

 

Гончарь 

Маргарита 

Олександрівна  

завідувачка кафедри педіатрії № 1 та неонатології 

Харківського національного медичного університету, 

професор  
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Горбатюк Ольга 

Миколаївна 

професор кафедри дитячої хірургії  Національного 

університету охорони здоров’я України імені                

П.Л. Шупика   

 

Грищенко Оксана 

Миколаївна  

 

завідувач педіатричного відділення Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України 

Дудник Світлана 

Валеріївна  

головний спеціаліст відділу розробки програми медичних 

гарантій управління фінансових гарантій медичного 

обслуговування Департаменту замовлення медичних 

послуг Національної служби здоров’я України (за згодою) 

 

Дутчук Руслана 

Іванівна  

головний спеціаліст відділу взаємодії із зовнішніми 

експертами управління фінансових гарантій медичного 

обслуговування Департаменту замовлення медичних 

послуг Національної служби здоров’я України (за згодою) 

 

Ковальова Олена 

Михайлівна 

головний спеціаліст відділу клінічного аудиту  (за 

згодою) 

 

Крючко Тетяна 

Олександрівна 

завідувач кафедри педіатрії № 2 Полтавського державного 

медичного університету, професор  

 

Маменко Марина 

Євгенівна 

декан педіатричного факультету Національного 

університету охорони здоров’я України імені 

П.Л.Шупика, професор, експерт МОЗ  

 

Мостовенко Раїса 

Василівна 

 

завідувач інфекційного діагностичного боксового 

відділення Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«Охматдит» МОЗ України 

 

Павлишин Галина 

Андріївна  

завідувач кафедри педіатрії № 2 Тернопільського 

національного медичного університету імені                  

І.Я. Горбачевського, професор  

 

Редько Ірина 

Іванівна  

професор кафедри педіатрії та неонатології з курсом 

амбулаторної педіатрії державного закладу «Запорізька 

медична академія післядипломної освіти Міністерства 

охорони здоров’я України», професор 
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Ріга Олена 

Олександрівна  

професор кафедри педіатрії № 1 та неонатології 

Харківського національного медичного університету, 

професор  

 

Яблонь Ольга 

Степанівна 

завідувач кафедри педіатрії Вінницького національного 

медичного університету імені М.І. Пирогова, професор 

 

 

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», заступник голови робочої 

групи з методологічного супроводу 

 

 

 

В.о. Генерального  директора  

Директорату медичного забезпечення                            Євгенія ІДОЯТОВА                                                            


