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Про внесення змін до наказу
НУОЗ України імені П.Л. Шупика
від 18.02.2022 №834 «Про затвердження
складу предметних комісій
Приймальної комісії на 2022 рік»
У зв’язку зі зміною кадрового складу науково-педагогічних працівників
НУОЗ України імені П. Л. Шупика:
НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни та доповнення до складу предметних комісій Приймальної
комісії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, що додається.
2. Головам предметних комісій:
1) забезпечити перевірку програм вступних іспитів, що містять критерії
оцінювання, структуру оцінки і порядок оцінювання підготовленості
вступників, та екзаменаційних матеріалів до них (екзаменаційні білети, тестові
завдання тощо);
3. Відповідальному секретарю Приймальної комісії НУОЗ України імені
П. Л. Шупика забезпечити розміщення на офіційному вебсайті університету:
1) інформації про склад предметних комісій Приймальної комісії НУОЗ
України імені П. Л. Шупика;
2) програм вступних іспитів.
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СКЛАД
предметних комісій Приймальної комісії НУОЗ України імені П. Л. Шупика
Галузь знань: 09 Біологія

Спеціальність: 091 Біологія
03.00.15 Генетика
- чл.-кор. НАМН України, професор Горовенко Н. Г., завідувач кафедри
медичної та лабораторної генетики - голова комісії;
- доцент Подольська С. В., доцент кафедри медичної та лабораторної
генетики;
- доцент Шейко Л. П., доцент кафедри медичної та лабораторної
генетики.
Галузь знань: 22 Охорона здоров'я

Спеціальність: 221 Стоматологія
- професор Дорошенко О. М., директор Інституту стоматології - голова
комісії;
- професор Трубка І. О., професор кафедри стоматології дитячого віку;
- професор Біда В. І., завідувач кафедри теортопедичної стоматології.
Спеціальність: 222 Медицина
14.01.01 Акушерство та гінекологія
- чл.-кор. НАМН України професор Вдовиченко Ю. П., перший проректор
- голова комісії;
14.01.02 Внутрішні хвороби
- професор Дорофєєв А. Е., завідувач кафедри терапії і геріатрії.
14.01.03 Хірургія
- професор Саволюк С. І., завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії;
14.01.04 Серцево-судинна хірургія
- професор Вітовський Р. М., професор кафедри хірургії серця та
магістральних судин.

14.01.06 Урологія
- професор Гайсенюк Ф.З., професор кафедри урології - голова комісії;
14.01.07 Онкологія
- професор Гордійчук П. І., завідувач кафедри онкології
14.01.07 Дитяча хірургія
- професор Горбатюк О. М., завідувач кафедри дитячої хірургії
14.01.12 Ревматологія
- доцент Дубкова А. Г., доцент кафедри терапії та ревматології
14.01.15 Нервові хвороби
- професор Труфанов Є. О., в. о. завідувача кафедри неврології і
рефлексотерапії.
14.01.16 Психіатрія
- професор Пилягіна Г. Я., завідувач кафедри психіатрії, психотерапії та
медичної психології
14.01.18 Офтальмологія
- чл.-кор. НАМИ України, професор Риков С. О., завідувач кафедри
офтальмології - голова комісії;
14.01.21 Травматологія та ортопедія
- доцент Шуба В. И., декан хірургічного факультету;
14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія
- професор Лоскутов О. А., завідувач кафедри анестезіології та
інтенсивної терапії
14.01.31 Гематологія та трансфузіологія
- професор Видиборець С. В., завідувач кафедри гематології та
трансфузіології
14.01.36 Гастроентерологія
- чл.-кор. НАМИ України професор Харченко Н. В., завідувач кафедри
гастроентерології, дієтології і ендоскопії
14.01.38 Загальна практика-сімейна медицина
- професор Шекера О. Г., директор Інституту сімейної медицини
14.02.03 Соціальна медицина
- професор Михальчук В. М., завідувач кафедри управління охороною
здоров’я та публічного адміністрування

Спеціальність: 224 Технології медичної діагностики та лікування
14.01.23 Променева діагностика та променева терапія
- професор Бабкіна Т. М., завідувач кафедри радіології
- професор Козаренко Т. М., професор кафедри радіології;
- професор Щербина О. В., професор кафедри ядерної медицини,
радіаційної онкології та радіаційної безпеки.
Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація
- професор Давтян Л. Л, завідувачка кафедри фармацевтичної технології і
біофармації
- професор Дроздова А. О., професор кафедри фармацевтичної технології
і біофармації;
- професор Трохимчук В. В., декан медико-профілактичного і
фармацевтичного факультету
Спеціальність: 228 Педіатрія
- професор Маменко М. Є., декан педіатричного факультету;
- професор Волоха А.П., завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб
та дитячої імунології
- чл.-кор. НАМИ України професор Шунько Є. Є., завідувач кафедри
неонатології
Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
професор Дубич К. В., професор кафедри управління охороною
здоров’я та публічного адміністрування - голова комісії;
професор Гбур З.В., професор кафедри управління охороною
здоров’я та публічного адміністрування;
професор Радиш Я.Ф., професор кафедри управління охороною
здоров’я та публічного адміністрування.

Іноземна мова
- доцент Лічман Л. Ю., завідувач кафедри іноземних мов - голова комісії;
- к. пед. н. Михайленко Л. А., асистент кафедри іноземних мов;
- Саєнко Л. О., асистент кафедри іноземних мов;
- Пилип Т. Я., асистент кафедри іноземних мов.
Відповідальний секретар
Приймальної комісії

