
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

Оновлений склад групи забезпечення спеціальності 228 Педіатрія 

за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти 

 
1. Леженко Г.О. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії 

Запорізького державного медичного університету; 

2. Пашкова О.Є. – д.мед.н., доцент, професор кафедри госпітальної педіатрії 

Запорізького державного медичного університету; 

3. Іванько О.Г. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб 

Запорізького державного медичного університету; 

4. Підкова В.Я. – к.мед.н., доцент, доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб 

Запорізького державного медичного університету; 

5. Пацера М.В. – к.мед.н., доцент, доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб 

Запорізького державного медичного університету; 

6. Недельська С.М. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри факультетської педіатрії 

Запорізького державного медичного університету; 

7. Пахольчук О.П. – д.мед.н., доцент, доцент кафедри факультетської педіатрії 

Запорізького державного медичного університету; 

8. Шумна Т.Є. – д.мед.н., професор, професор кафедри факультетської педіатрії 

Запорізького державного медичного університету; 

9. Боярська Л.М. – к.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячих хвороб 

Запорізького державного медичного університету; 

10. Котлова Ю.В. – к.мед.н., доцент, доцент кафедри дитячих хвороб Запорізького 

державного медичного університету; 

11. Спахі О.В. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії та 

анестезіології Запорізького державного медичного університету; 

12. Щокін О.В. – д.мед.н., доцент, професор кафедри дитячої хірургії та 

анестезіології Запорізького державного медичного університету; 

13. Лятуринська О.В. – к.мед.н., доцент, доцент кафедри дитячої хірургії та 

анестезіології Запорізького державного медичного університету; 

14. Усачова О.В. - д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних 

хвороб Запорізького державного медичного університету; 

15. Конакова О.В. к.мед.н., доцент, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб 

Запорізького державного медичного університету; 

16. Кузнєцова О.Д. - к.мед.н., доцент кафедри факультетської педіатрії  

Запорізького державного медичного університету; 

17. Каменщик А.В. - к.мед.н., доцент, доцент кафедри госпітальної педіатрії 

Запорізького державного медичного університету; 
18. Анікін І.О. - к.мед.н., доцент, доцент кафедри дитячої хірургії та анестезіології 

Запорізького державного медичного університету; 
19. Дралова О.А. – к.мед.н., асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб 

Запорізького державного медичного університету. 
 

Додаток 7 

Оновлений склад проектної групи спеціальності 228 Педіатрія за третім 

(освітньо-науковим) рівнями вищої освіти 

 

1. Леженко Г.О. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії 

Запорізького державного медичного університету; 



2. Пашкова О.Є. – д.мед.н., доцент, професор кафедри госпітальної педіатрії 

Запорізького державного медичного університету; 

3. Іванько О.Г. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики дитячих 

хвороб Запорізького державного медичного університету; 

4. Недельська С.М. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри факультетської 

педіатрії Запорізького державного медичного університету; 

5. Пахольчук О.П. – д.мед.н., доцент, доцент кафедри факультетської педіатрії 

Запорізького державного медичного університету; 

6. Шумна Т.Є. – д.мед.н., професор, професор кафедри факультетської педіатрії 

Запорізького державного медичного університету; 

7. Спахі О.В. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії та 

анестезіології Запорізького державного медичного університету; 

Стейкхолдери: 

8. Полковніков Ю.Ф. – к.мед.н, доцент, декан ІІ медичного факультету 

Запорізького державного медичного університету; 

11. Запорожченко А.Г. – к.мед.н, директор КНП «Міська дитяча лікарня № 5» 

ЗМР, Заслужений лікар України; 

12. Захарченко Н.А. – аспірантка спеціальності 228 Педіатрія. 
 
 

 

 

 


