
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України 

18 серпня 2020 року № 1908 

(у редакції наказу Міністерства 

охорони здоров’я України  

від ________  № _________) 

 

 

Персональний склад  

мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів 

медичної допомоги за темами «Ортопедична стоматологія. Хвороби 

твердих тканин зуба.  Адентія часткова вторинна»  

 

Микичак 

Ірина 

Володимирівна 

 

заступник Міністра охорони здоров’я України,  голова 

робочої групи; 

Ожоган Зіновій 

Романович 

завідувач кафедри ортопедичної стоматології Івано-

Франківського національного медичного університету, 

доктор медичних наук, професор, заступник голови 

робочої групи; 

  

Павленко Олексій 

Володимирович 

завідувач кафедри стоматології Національного 

університету охорони здоров’я України імені             

П.Л. Шупика, заслужений діяч науки і техніки України, 

доктор медичних наук, професор; 

 

Рожко Микола 

Михайлович 

ректор Івано-Франківського національного медичного 

університету, заслужений діяч науки і техніки України, 

доктор медичних наук, член-кореспондент Національної 

академії медичних наук України,  професор; 

 

Біда Віталій 

Іванович 

завідувач кафедри ортопедичної стоматології 

Національного університету охорони здоров’я України 

імені П.Л. Шупика, заслужений діяч науки і техніки 

України, доктор медичних наук, професор; 

 

Король Дмитро 

Михайлович 

завідувач кафедри пропедевтики ортопедичної 

стоматології Полтавського державного медичного 

університету, доктор медичних наук, професор; 

 

Янішен Ігор 

Володимирович 

завідувач кафедри ортопедичної стоматології 

Харківського національного медичного університету, 

доктор медичних наук, професор; 
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Ступницький 

Ростислав 

Миколайович 

проректор з навчально-наукової роботи та інноваційного 

розвитку медицини Київського міжнародного 

університету, заслужений лікар України,  доктор 

медичних наук, професор (за згодою); 

 

Фастовець Олена 

Олександрівна 

завідувач кафедри ортопедичної стоматології 

Дніпровського державного медичного університету 

доктор медичних наук, професор; 

 

Гасюк Петро 

Анатолійович 

завідувач кафедри ортопедичної стоматології 

Тернопільського національного медичного університету 

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України, доктор медичних наук, професор; 

 

Макєєв Валентин 

Федорович 

професор кафедри ортопедичної стоматології 

Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького, доктор медичних наук; 

 

Костенко Євген 

Якович 

професор кафедри ортопедичної стоматології, декан 

стоматологічного факультету вищого навчального 

закладу Ужгородський національний університет, 

доктор медичних наук; 

 

Савченко 

Володимир 

Віталійович 

директор комунального некомерційного підприємства 

Сумської обласної ради  «Сумська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка», заслужений лікар України, 

кандидат медичних наук, доцент (за згодою); 

 

Панов Володимир 

Володимирович 

завідувач ортопедичного відділення комунального 

некомерційного підприємства «Обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка Івано-Франківської обласної 

ради» (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». 

 

Генеральний директор 

Директорату медичних послуг                               Олександра МАШКЕВИЧ 
 


