
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 
«ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ 

ІМЕНІ АКАДЕМІКА О.М. ЛУК’ЯНОВОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

(ДУ «Ш АГ ім.акад. О.М. Лук’янової НАМНУ»)

про створення постійно діючих рад з оцінки наукової новизни, теоретичного та практичного значення 
результатів дисертаційних та науково-дослідних робіт в Д У  «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології

ім. акад. О.М. Л ук ’яновоїНАМН України»

Відповідно до закону України «Про вищу освіту» 2014 року, порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 
закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
23.03.2016 року № 261; постанови Кабінету Міністрів України «Порядок присудження 
ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради 
закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 
12.01.2022 року № 44 з метою всебічної оцінки наукової новизни, теоретичного та 
практичного значення результатів дисертаційних робіт, які подаються до захисту в ДУ 
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Л ук’янової НАМН України», а 
також тем дисертаційних та науково-дослідних робіт, які плануються до виконання в 
Інституті

1. Створити в ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. 
О.М. Лук’янової НАМН України» постійно діючі ради з оцінки наукової новизни, 
теоретичного та практичного значення результатів дисертаційних та науково-дослідних 
робіт за спеціальностями 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія».

2. До складу комісії за спеціальністю «Педіатрія» ввести:
Голова ради:

.. ДенисоваМ.Ф. - д.м.н., проф., зав. відд. проблем захворювань органів травлення у 
дітей;

Заступники:
Шадрін О.Г. -  д.м.н., проф., зав. відд. проблем харчування та соматичних 

захворювань дітей раннього віку;
Муквіч О.М. -  д.м.н., проф., зав', відд. дитячої ревматології та аутозапальних

захворювань;
Секретар:
Гайдучик Г.А. -  д.м.н., ст.н.с. відд. проблем харчування та соматичних захворювань 

дітей раннього віку.

Члени ради:
зав. відд. дитячої гепатології, д.м.н., проф. Березенко B.C.; відд. неонатології, д.м.н. 

Воробйова О.В.; відд. дитячої гепатології, к.м.н., Диба М.Б.; зав. лаб. імунології, к.б.н. 
Донськой Б.В.; зав. лабораторії патоморфології, чл.-кор. НАМНУ, д.мЛі., проф. 
Задорож наТ .Д .; зав. відд. неонатології, чл.-кор. НАМНУ, д.м.н., проф. Знаменська Т.К.; 
зав. відд. медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів у дітей, д.м.н., гіроф. 
Квашніна Л.В.; зав. відд. психоневрології для дітей з перинатальною патологією та
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орфанними захворюваннями, д.м.н. Кирил&ва Л.Г.; гол.н.с. групи проблем алергії та 
імунореабілітації дітей відц. захворювань дихання та респіраторних алергозів у дітей, 
д.м.н., проф. Лапшин В.Ф.; ст.н.с. лабораторії мікробіології, к.м.н. Лісяна Т.О.; зав. відд. 
медико-інформаційних технологій в педіатрії, акушерстві і гінекології, ст.н.с., д.м.н. 
Марушко Р.В.; провід.н.с. відд. проблем харчування та соматичних захворювань дітей 
раннього віку, к.м.н. Марушко Т.Л.; учений секретар інституту, к.м.н. Мірошников О.О.; 
ст.н.с. відд. проблем захворювань органів травлення у дітей, к.м.н. Музика Н.М.; зав. 
педіатричного відд. для дітей старшого віку, к.м.н. Надточій Т.Г.; гол.н.с. відд. 
неонатології, д.м.н. Нікуліна Л.І.; гол.н.с. від. дитячої ревматології та аутозапальних 
захворювань, д.м.н., проф. Омельченко Л.І.; д.м.н., проф. Ошлянська О.А.; зав. лаб. 
бактеріології, к.б.н. Пономарьова І.Г.; зав. лабораторії цитології, ендокринології та біохімії, 
к.м.н. Пустовалова О.І.; зав. відд. хірургічної корекції вроджених вад розвитку дітей, чл.- 
кор. НАМНУ, д.м.н., проф. Слєпов O.K., гол.н.с. відд. променевої діагностики та 
пренатальної кардіології, д.м.н. Тарасюк Б.А.;ст.н.с. відд. дитячої гепатології к.м.н. 
Ткалик О.М.; гол.н.с. групи проблем алергії та імунореабілітації дітей відд. захворювань 
дихання та респіраторних алергозів у дітей, д.м.н. Уманець Т.Р.; відд. проблем захворювань 
органів травлення у дітей к.м.н. Чернега Н.В.

3. До складу комісії за спеціальністю «Медицина» ввести:
Голова ради:
Подольський В.В. -  проф., заступник директора з науково-організаційної роботи; 

зав. відд. проблем здоров’я жінок фертильного віку;
Заступники:
Слєпов O.K. -  член-кор. НАМНУ, проф., зав. відд. хірургічної корекції вроджених

вад розвитку дітей;
Задорожна Т.Д. -  д.м.н., проф., член-кор. НАМНУ, зав. лабораторії патоморфології;
Секретар: Дубчак А.Є. -  д.м.н., проф., гол.н.с. відд. реабілітації репродуктивної 

функції жінок;

Члени ради: зав. відд. акушерської ендокринології та патології плода, д.м.н., проф. 
Авраменко Т.В.; зав. відд. наукових проблем невиношування вагітності, д.м.н. 
Воробйова 1.1.; зав. відд. медичних та психо-соціальних проблем здоров’я сім’ї, д.м.н. 
Горбань Н.Є.; зав. відц. медицини плода, д.м.н., проф. Гордієнко І.Ю.; відд. медицини 
плода, д.м.н. Гребініченко Г.О.; зав. відд. акушерських проблем екстрагенітальної патології, 
д.м.н., проф. Давидова Ю.В.; гол.н.с. відд. реабілітації репродуктивної функції жінок, д.м.н. 
Дубенко О.Д.; зав. лаб. імунології, к.б.н. Донськой Б.В.; заступник директора з наукової 
роботи, д.м.н., проф. Дронова В.Л.; зав. відд. патології вагітності та пологів, д.м.н., проф. 
Жабченко І.А.; гол.н.с. відд. ендокринної гінекології, д.м.н., проф. Косей Н.В.; провід.н.с. 
відд. планування сім’ї, д.м.н., проф. Кондратюк В.К.; зав. відд. реабілітації репродуктивної 
функції жінок, д.м.н., гіроф. Корнацька А.Г.; зав. відд. променевої діагностики та 
пренатальної кардіології, д.м.н., проф. Лук’янова І.С.; зав. відд. внутрішньої патології 
вагітних, чл.-кор. НАМНУ, д.м.н., проф.? Медведь В.І.; гол.н.с. відд. впровадження та 
вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології, д.м.н. 
Подольський Вол.В.; зав. лаб. бактеріології, к.б.н. Пономарьова І.Г.; зав. лабораторії 
цитології, ендокринології та біохімії, к.м.н. Пустовалова О.І.; гол.н.с. відц. реабілітації 
репродуктивної функції жінок, д.м.н. Ревенько О.О.; зав. відд. впровадження та вивчення 
ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології, д.м.н. 
Скрипченко Н.Я.; зав. відд.' ендокринної гінекології, чл.-кор. НАМНУ, д.м.н., проф. 
Татарчук Т.Ф.; зав. відд. профілактики і лікування гнійно-запальних захворювань в 
акушерстві, д.м.н., проф. Туманова Л.Є.; зав. відд. планування сім;’ї, д.м.н. Трохимович О.В.
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