
 

 

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 «Дитяча стоматологія. Рецидивуючі афти 

порожнини рота»  

 

Микичак 

Ірина 

Володимирівна 

 

заступник Міністра охорони здоров’я України,  голова 

робочої групи; 

Трубка  

Ірина 

Олександрівна 

завідувач кафедри стоматології дитячого віку 

Національного університету охорони здоров’я України 

імені П. Л. Шупика, доктор  медичних наук, професор 

заступник голови робочої групи; 

  

Савичук 

Олександр 

Васильович 

завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології та 

профілактики стоматологічних захворювань 

Національного медичного університету                          

імені О.О. Богомольця, доктор  медичних наук, 

професор; 

 

Вородєєва  

Юлія  

Іванівна 

доцент кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої 

стоматології Запорізького державного медичного 

університету, кандидат медичних наук; 

 

Гаврилів  

Галина 

Михайлівна 

доцент  кафедри стоматології післядипломної освіти 

Івано-Франківського національного медичного 

університету, доктор  медичних наук 

 

Гевкалюк  

Наталія 

Олександрівна 

професор кафедри дитячої стоматології Тернопільського 

національного медичного університету                            

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України, доктор  медичних наук; 

 

Кіндрат  

Ганна  

Василівна 

доцент кафедри стоматології післядипломної освіти 

Івано-Франківського національного медичного 

університету, доктор  медичних наук; 



2 
 

 

 

Корнієнко Лариса 

Василівна 

доцент кафедри стоматології дитячого віку 

Національного університету охорони здоров’я України 

імені П. Л. Шупика, кандидат медичних наук; 

 

Кравченко  

Лариса  

Ігорівна 

асистент  кафедри дитячої стоматології Дніпровського 

державного медичного університету, кандидат медичних 

наук; 

 

Лісецька  

Ірина  

Сергіївна 

доцент кафедри дитячої стоматології Івано-

Франківського національного медичного університету, 

кандидат медичних наук; 

 

Попович  

Зоряна Богданівна 

доцент кафедри стоматології післядипломної освіти 

Івано-Франківського національного медичного 

університету, кандидат медичних наук, доцент; 

 

Савичук  

Наталія  

Олегівна 

проректор з наукової роботи, професор кафедри 

стоматології дитячого віку Національного університету 

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

медичних наук,  професор; 

 

Хміль  

Олена 

Всеволодівна 

доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології з 

профілактикою стоматологічних захворювань 

Полтавського державного медичного університету, 

кандидат медичних наук, доцент; 

 

Шаповалова Ганна 

Іванівна 

асистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та 

профілактики стоматологічних захворювань 

Національного медичного університету                           

ім. О.О. Богомольця, кандидат медичних наук; 

 

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 


