
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України 

18 серпня 2020 року № 1908 

(у редакції наказу Міністерства 

охорони здоров’я України  

від 4 жовтня  2021 року  № 2150) 

 

 

 

 

Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за темою 

 «Первинна медична допомога, окрім ведення психопатологічних 

розладів» 

 

Микичак 

Ірина 

Володимирівна 

 

заступник Міністра охорони здоров’я України,  голова 

робочої групи; 

Шепітько 

Костянтин 

Володимирович  

 

керівник експертної групи з питань організації надання 

первинної медичної допомоги Директорату медичного 

забезпечення Міністерства охорони здоров’я України; 

Майструк Галина 

Павлівна  

менеджер проєкту «Діємо для здоров’я» україно-

швейцарський проєкт «Скорочення поширеності 

факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні» 

(за згодою); 

 

Матюха Лариса 

Федорівна 

завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-

поліклінічної допомоги Національного університету 

охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, доктор 

медичних наук, професор заступник голови робочої 

групи з клінічних питань; 

 

Ліщишина Олена 

Михайлівна 

завідувач наукового відділу організації медичної 

допомоги державної наукової установи «Науково-

практичний центр профілактичної та клінічної 

медицини» Державного управління справами, кандидат 

медичних наук, старший науковий співробітник, 

заступник голови робочої групи (за згодою); 

 

Бабінець Лілія 

Степанівна 

завідувач кафедри первинної медико-санітарної 

допомоги та загальной практики – сімейної медицини 

Тернопільського національного медичного університету 
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імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України, доктор медичних наук, професор; 

 

Білик Любов 

Володимирівна 

проректор післядипломної освіти Черкаської медичної 

академії, кандидат педагогічних наук (за згодою); 

 

Бразалій Людмила 

Павлівна 

голова циклової комісії з медсестринства Черкаської 

медичної академії (за згодою); 

 

Величко 

Валентина 

Іванівна 

завідувач кафедри сімейної медицини Одеського 

національного медичного університету, доктор 

медичних наук, професор; 

 

Височина Ірина 

Леонідівна  

завідуюча  кафедрою сімейної медицини Дніпровського 

державного медичного університету,   доктор медичних 

наук, професор; 

 

Губенко Інна 

Яківна 

ректор Черкаської медичної академії, доктор філософії, 

доцент (за згодою); 

 

Коваленко Ольга 

Євгенівна 

професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-

поліклінічної допомоги Національного університету 

охорони здоров’я імені України П.Л. Шупика, доктор 

медичних наук, професор; 

 

Колесник Павло 

Олегович 

завідувач кафедри сімейної медицини і амбулаторної 

допомоги державного вищого навчального закладу  

медичного факультету №2 «Ужгородський 

національний університет», національний координатор 

Європейської академії викладачів сімейної медицини, 

директор навчально-наукового тренінгового центру 

сімейної медицини і долікарської допомоги кандидат 

медичних наук,  доцент (за згодою); 

 

Круть Анатолій 

Григорович 

директор стоматологічного практично-навчального 

медичного центру Національного університету охорони 

здоров’я України імені П.Л. Шупика 

 

Мазур Ірина 

Петрівна  

професор кафедри стоматології Національного 

університету охорони здоров’я України імені П.Л. 

Шупика, Представник України в Постійному комітеті 

лікарів Європи, доктор медичних наук, професор; 

 

Міщук Василь кафедра загальної практики, фізичної реабілітації та 



3 
 

 

Григорович спортивної медицини Івано-Франківського 

національного медичного університету, доктор 

медичних наук, професор; 

 

Сидорчук Лариса 

Петрівна 

завідувач кафедри сімейної медицини Буковинського 

державного медичного університету, доктор медичних 

наук, професор; 

 

Хіміон Людмила 

Вікторівна  

завідувач кафедри сімейної медицини Національного 

університету охорони здоров’я України імені П.Л. 

Шупика, доктор медичних наук, професор; 

 

 

Чухрієнко Неоніла 

Дмитрівна 

професор кафедри сімейної медицини Дніпровського 

державного медичного університету, доктор медичних 

наук, професор; 

 

Юрочко Тетяна 

Петрівна 

завідувач кафедри «Школа охорони здоров’я» 

Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» (за згодою); 

 

Методологічний супровід та інформаційне забезпечення 

 

Гуленко Оксана 

Іванівна 

начальник відділу стандартизації медичної допомоги 

Департаменту оцінки медичних технологій, 

адміністрування державних реєстрів та моніторингу цін 

державного підприємства «Державний експертний центр 

Міністерства охорони здоров’я України». 

 
 

В.о. Генерального директора 

Директорату медичного забезпечення                          Асан ЧАРУХОВ 
 


