
 ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:  
  

Абатуров О.Є. – завідувач кафедри педіатрії 1 та медичної генетики Дніпровського державного 
медичного університету;  
 
Аряєв М.Л. – завідувач кафедри педіатрії №1 Одеського національного медичного університету;  
 
Банадига Н.В. – завідувачка кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського;  
 
Бекетова Г.В. – завідувачка кафедри дитячих та підліткових захворювань   
Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика;   
 
Бєлоусова Ольга Юріівна – завідувачка кафедри педіатричної гастроентерології та нутриціології  
Харківської медичної академії післядипломної освіти;  
 
Бережний В.В. – професор кафедри педіатрії №2 Національного університету охорони здоров’я 
України імені П.Л. Шупика;   
 
Березенко В.С. – завідувачка кафедри педіатрії №1 Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця;  
 
Беш Л.В. – завідувачка кафедри педіатрії №2 Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького;   
 
Больбот Ю.К. – професор кафедри педіатрії 3 та неонатології Дніпровського державного медичного 
університету;  
 
Борисова Т.П. – завідувачка кафедри педіатрії №2 Дніпровського державного медичного 
університету;  
 
Боярська Л.М. – завідувачка кафедри дитячих хвороб факультету післядипломної освіти  
Запорізького державного медичного університету;  
 
Боярчук О.Р. – завідувачка кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського 
державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського;  
 
Бурлай В.Г. – професор кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.О.  
Богомольця;  
 
Виговська О.В. – декан медичного факультету №3, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб   
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;  
 
Волосянко А.Б. – завідувач кафедри педіатрії Івано-Франківського національного медичного 
університету;  
 
Волоха А.П. – завідувачка кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного університету 
охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика;   
 
Гнатейко О.З. –  професор кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького;  
 
Гончарь М.О. – завідувачка кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківського національного 
медичного університету;  
 
Горленко О.М. – завідувачка кафедри дитячих хвороб медичного факультету Ужгородського 
національного університету;   
 
Даниленко Г.М. – директор ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»;  
 



Дубей Л.Я. – професор кафедри педіатрії і неонатології ФПДО Львівського національного  
медичного університету імені Данила Галицького;  
 
Дудник В.М. – завідувачка кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного 
університету імені М.І. Пирогова;   
 
Жовнір В.А. – генеральний директор Української дитячої спеціалізованої лікарні „ОХМАТДИТ”;  
 
Забудська Л.Р. – головний лікар Дитячої клінічної лікарні №7 м.Києва;  
 
Знаменська Т.К.– завідувачка відділення неонатології ДУ «Інституту педіатрії, акушерства та 
гінекології імені О.М. Лук’янової НАМН України»;  
 
Зубаренко О.В. – завідувач кафедри педіатрії №3 з післядипломною підготовкою Одеського 
національного медичного університету;  
 
Іванько О.Г. – завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб Запорізького державного 
медичного університету;  
 
Ільченко С.І. - завідувачка кафедри пропедевтики дитячих хвороб Дніпропетровського державного 
медичного  університету;  
 
Каргаполова О.В. – в.о. головного лікаря Дитячої клінічної лікарні №6 м.Києва;  
 
Квашніна Л.В. – завідувачка відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів  
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені О.М. Лук’янової НАМН України»; 
 
Кирилова Л.Г. – завідувачка відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією і 
орфанними захворюваннями ДУ «Інституту педіатрії, акушерства та гінекології імені О.М.  
Лук’янової НАМН України»;  
 
Клименко Т.М. – завідувачка кафедри неонатології Харківської медичної академії післядипломної 
освіти;  
 
Клименко В.А. – завідувачка кафедри пропедевтики педіатрії №2 Харківського національного 
медичного університету;  
 
Колоскова О.К. –  завідувачка кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб  Буковинського 
державного медичного університету;  
 
Кожара Ю.В. – головний лікар Дитячої клінічної лікарні №1 м.Києва; 
  
Кожем’яка А.І. – професор кафедри пропедевтики педіатрії №2 Харківського національного 
медичного університету;  
  
Кочерга З.Р. – завідувачка кафедри пропедевтики педіатрії Івано-Франківського 
національного медичного університету;  
 
Крамарьов С.О. – завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця;  
 
Кривопустов С.П. – професор кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця;  
 
Крючко Т.О. – завідувачка кафедри педіатрії №2 Полтавського державного медичного 
університету;  
 
Леженко Г.О. – завідувач кафедри госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного 
університету;   
 
Личковська О.Л. – завідувачка кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького;   
 



Лукашук В.Д. – завідувач кафедри педіатрії №5 Національного медичного університету імені О.О.  
Богомольця;   
 
Мавропуло Т.К. – завідувачка кафедри педіатрії 3 та неонатології  Дніпровського державного 
медичного університету;  
 
Макєєва Н.І. – завідувачка кафедри педіатрії №2 Харківського національного медичного 
університету;   
 
Маменко М.Є. –  декан педіатричного факультету Національного університету охорони здоров’я 
України імені П.Л. Шупика;   
 
Марушко Т.В. – завідувачка кафедри педіатрії №2 Національного університету охорони здоров’я 
України імені П.Л. Шупика;   
 
Марушко Ю.В. – завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця;  
 
Молочек Н.В. –  доцент кафедри біомедицини НОЦ «Інститут біології і медицини» Київський  
Національний університет ім.Т.Г.Шевченко;  
  
Мокія-Сербіна С.О. – професор кафедри педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної 
діагностики факультету післядипломної освіти Дніпровського державного медичного університету;  
 
Мостовенко Р.В.  – завідувачка інфекційно-боксованого  відділення  Української дитячої 
спеціалізованої лікарні „ОХМАТДИТ”;  
 
Муквич О.М. – завідувачка відділення хвороб сполучної тканини у дітей ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства та гінекології імені О.М. Лук’янової НАМН України»;  
 
Нечитайло Ю.М. – завідувач кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини 
Буковинського  державного медичного університету;  
  
Недєльська С.М. – завідувачка кафедри факультетської педіатрії Запорізького державного 
медичного університету;   
 
Овчаренко Л.С. – завідувачка кафедри педіатрії та неонатології Запорізької медичної академії 
післядипломної освіти;   
 
Одинець Ю.В. – професор кафедри педіатрії №2 Харківського державного медичного університету;  
 
Омельченко Л.І. – зав відділенням ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені О.М.  
Лук’янової НАМН України;  
 
Охотнікова О.М. – завідувачка кафедри педіатрії №1  Національного університету охорони здоров’я 
України імені П.Л. Шупика;   
 
Павлишин Т.А. – завідувачка кафедри педіатрії №2 Тернопільського державного медичного 
університету імені І.Я. Горбачевського; 
   
Пєший М.М. – професор кафедри педіатрії №2 Полтавсього державного медичного університету;  
 
Пипа Л.В. – завідувачка кафедри педіатрії ФПО Вінницького національного медичного університету 
імені М.І. Пирогова; 
   
Починок Т.В. – професор кафедри педіатрії №1 Національного медичного університету імені О.О.  
Богомольця;  
   
Руденко Н.М. – завідувач кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії Національного університету 
охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика;  
  
 



Синоверська О.Б. – завідувачка кафедри дитячих хвороб післядипломної освіти Івано- 
Франківського національного медичного університету;  
 
Слєпова Л.Ф. –  директор з медичної допомоги  ДУ «Інституту педіатрії, акушерства та гінекології 
імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»; 
  
Слєпов О.К. – завідувач відділення хірургічної корекції вроджених вад розвитку дітей ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства та гінекології імені О.М. Лук’янової НАМН України»;  
 
Cміян О.І. – завідувач кафедри педіатрії Сумського державного університету; 
  
Сокольник С.В. – завідувачка кафедри педіатрії та медичної генетики Буковинського  державного 
медичного університету;   
 
Сорокман Т.В. – професор кафедри педіатрії та медичної генетики Буковинського  державного 
медичного університету;   
 
Старець О.А. – завідувачка кафедри пропедевтики педіатрії Одеського національного медичного 
університету;  
 
Стоєва Т.В. – завідувачка кафедри педіатрії №2 Одеського національного медичного університету;  
 
Тяжка О.В. – професор кафедри педіатрії №1 Національного медичного університету імені О.О.  
Богомольця;   
 
Уманець Т.Р. – головний науковий співробітник відділення захворювань органів дихання та 
респіраторних алергозів у дітей ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка  
О.М. Лук’янової НАМН України»;  
 
Фролова Т.В. – завідувачка кафедри пропедевтики педіатрії №1 Харківського національного 
медичного університету;  
 
Хайтович М.В. – завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця;  
  
Чернишова Л.І. – професор кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного університету 
охорони здоров’я України  імені П.Л. Шупика;  
  
Чернуський В.Г. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного 
університету  імені В.Н. Каразіна;  
 
Чуриліна А.В. – професор кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету  імені 
О.О. Богомольця;  
  
Шадрін О.Г. – завідувач відділенням проблем харчування та соматичних захворювань у дітей 
раннього віку  ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О.М. Лук’янової  
НАМН України»;  
 
Шунько Є.Є. – завідувачка кафедри неонатології Національного університету охорони здоров’я  
України імені П.Л. Шупика;  
 
Яблонь О.С. – завідувачка кафедри педіатрії №1 Вінницького національного медичного 
університету імені М.І. Пирогова.  
  


