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Передмова
Всеукраїнська асоціація інфекціоністів (ВАІ) – громадська організація, яка 

об’єднує на основі добровільності, професійної спільності інтересів обласні 
(міські) і Автономної Республіки Крим науково-практичні товариства лікарів-
інфекціоністів і діє на засадах самоврядування.

У травні 1997 року на установчих зборах (м. Полтава) була створена Асоціація 
інфекціоністів України. Її попередником було Українське республіканське нау-
ково-медичне товариство інфекціоністів, яке після чергового з’їзду, що відбувся 
у вересні 1993 року (м. Вінниця) фактично перестало функціонувати. 

Згідно із Законом України «Про громадські об’єднання», прийнятим Вер-
ховною Радою 22 березня 2012 року, назву «Асоціація інфекціоністів України» 
змінено на «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів».

Метою діяльності ВАІ є збереження і зміцнення здоров’я українського наро-
ду, розвиток національної медицини та співпраця з державними організаціями 
охорони здоров’я, суспільними й іншими науковими об’єднаннями. Асоціація 
займається розробкою та внесенням на розгляд законодавчих органів, 
міністерств і відомств пропозицій щодо удосконалення системи охорони здоров’я 
та медичної допомоги населенню, вирішенням професійних, соціальних, право-
вих питань діяльності своїх членів. Чільне місце в діяльності ВАІ займають роз-
робка проблем клінічної інфектології, надання науково-медичної та практичної 
допомоги органам охорони здоров’я у справі поліпшення обслуговування на-
селення у сфері інфекційних хвороб і впровадження у практику передового 
досвіду та найновіших досягнень науки.

Члени ВАІ беруть активну участь у розробці навчальних програм і планів 
викладання інфекційних хвороб у медичних освітніх закладах всіх рівнів 
акредитації. Останнім часом докладаються зусилля для запозичення світового 
досвіду навчання і входження в єдиний Європейський освітній простір.

Йде активна підготовка наукових кадрів, завдяки чому ряди Асоціації попо-
внюють нові доктори і кандидати наук за спеціальністю «інфекційні хвороби». 
У складі експертної ради Вищої атестаційної комісії постійно перебувають про-
фесори з числа найбільш авторитетних членів ВАІ.

Згідно зі статутною вимогою, кожні 4-5 років проводиться з’їзд інфекціоністів 
України, щороку – пленум правління ВАІ. У 1998 році в м. Тернопіль відбувся 
з’їзд з провідною темою «Актуальні питання клінічної інфектології», у 2002 році 
в м. Одеса – «Клінічні проблеми боротьби з інфекційними хворобами», у 2006 
році в м. Миргород Полтавської області – «Інфекційні хвороби – загальномедич-
на проблема», у 2010 році в м. Вінниця – «Інфекційні хвороби: досягнення і про-
блеми в діагностиці та терапії». Між з’їздами в різних містах України правління 
ВАІ щорічно організовує дві науково-практичні конференції інфекціоністів, а 
також виступає співорганізатором конференцій різних лікарських товариств. 
Матеріали з’їздів і конференцій видаються окремими збірниками, які мають 
достатній тираж для ознайомлення з ними науковців і практикуючих лікарів. 
У 2014 році ми вперше провели всеукраїнську науково-практичну інтернет-
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конференцію на тему «Фармакотерапія і профілактика інфекційних та парази-
тарних хвороб» і вирішили практикувати наукові форуми  в інтернет-форматі, 
оскільки це економить час і кошти.

ВАІ активно співпрацює з журналом «Інфекційні хвороби» та іншими 
профільними науково-практичними часописами, рецензує і готує до видання 
навчальну літературу (підручники, посібники, компакт-диски), монографії та 
брошури з актуальних питань інфектології.

Серед членів ВАІ налічується 54 доктори наук і професори, понад 170 кандидатів 
наук, доцентів і старших наукових співробітників, а також 1 дійсний член НАМН 
України, 1 член-кореспондент НАМН та 12 академіків громадських наукових 
академій., 8 заслужених діячів науки і техніки та 6 заслужених лікарів України.

Між з’їздами діяльність ВАІ очолює президія правління, до складу якої вхо-
дять голова (на сьогодні М.А. Андрейчин), заступники голови (С.О. Крамарєв і 
Ю.А. Дашо), члени (Ж.І. Возіанова, В.П. Малий, О.Л. Івахів, Н.А. Ничик). Робо-
ту правління контролює ревізійна комісія (голова М.А. Колодій).

Асоціація активно співпрацює із зарубіжними об’єднаннями інфекціоністів, 
зокрема Білорусі, Литви, Польщі, Узбекистану. У різні роки почесними чле-
нами ВАІ були обрані відомі вчені в ділянці інфекційних хвороб професори і 
практичні лікарі: А. Амброзайтіс (Литва), Л.С. Бондарєв (Україна), В.М. Волжанін 
(Росія), В. Ґальота (Польща), Л.В. Давидова (Україна), І.О. Карпов (Білорусь),
А. Лайшконіс (Литва), Ю.В. Лобзін (Росія), Е.І. Мусабаєв (Узбекистан),
М.П. Никитюк (Україна), В.І. Покровський (Росія), Ж.О. Ребенок (Білорусь),
Я. Слюсарчик (Польща), М.Б. Тітов (Україна), М.Х. Турьянов (Росія), А.Ф. Фролов 
(Україна), В.М. Циркунов (Білорусь), Я. Цянцяра (Польща), Т.Т. Чорна (Україна). 

Враховуючи численний персональний склад Асоціації та її вагомий науко-
вий й професійний доробок, президія вирішила перевидати короткий довідник 
ВАІ з доповненнями і виправленнями. За основу взято довідник, що був ви-
даний у 2010 році (Тернопіль: Горлиця, 2010). Долучено низку гасел із враху-
ванням кадрових змін в Асоціації. У новий (третій) випуск довідника внесено 
стислі дані про професорів, докторів наук, кандидатів наук, доцентів, старших 
наукових співробітників, а також головних позаштатних інфекціоністів обла-
стей і Автономної Республіки Крим, головних лікарів інфекційних лікарень. 

У довіднику наведено інформацію про 398 членів ВАІ. На жаль, деякі колеги 
не заповнили надіслані їм анкети, на окремі запитання не було відповіді або 
інформація виявилась неточною, у зв’язку з чим ми змушені були уніфікувати 
й скоротити текст.  Попри це, читач може отримати об’єктивну інформацію про 
сучасних провідних інфекціоністів України. Укладачі сподіваються, що видання 
сприятиме налагодженню наукових і лікарських взаємин як у самій Асоціації, 
так і з іншими фахівцями.

Основна інформація про ВАІ доступна у мережі Internet за адресою www.
aiddu.org.ua 

М. Андрейчин,
президент Всеукраїнської асоціації інфекціоністів 

01 вересня 2015 року.
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акад. – академія
НАМН – Національна Академія ме-
дичних наук
АС – авторське свідоцтво
ас. – асистент
БДМУ – Буковинський державний 
медичний університет
ВДМІ – Вінницький державний медич-
ний інститут
відділ. – відділення 
військ. госп. – військовий госпіталь
ВНМУ – Вінницький національний 
медичний університет
ГКІ – гострі кишкові інфекції 
ГРВІ – гострі респіраторні вірусні 
інфекції
ГРЗ – гострі респіраторні захворювання
ДДМІ(У) – Донецький державний 
медичний інститут (Національний 
університет)
дит. – дитячий
ДЛ – дільнича лікарня
ДнДМІ(А) – Дніпропетровський дер-
жавний медичний інститут (академія)
докт. дис. – докторська дисертація
доц. – доцент
д-р – доктор
епід. – епідеміологія, епідеміологічний
журн. – журнал
зав. – завідувач 
засл.– заслужений 
захв. – захворювання, захворюваність
зб. – збірник
ЗДМІ(У) – Запорізький державний 
медичний інститут (університет)
ЗІУЛ – Запорізький інститут удоскона-
лення лікарів
ЗМАПО – Запорізька медична 
академія післядипломної освіти
ІЕІХ – інститут епідеміології та 
інфекційних хвороб

ім. – імені 
ін-т – інститут
інф. (инф.) – інфекційний (инфекци-
онный)
інформ. – інформаційний
ІФДМІ(У) – Івано-Франківський держав-
ний медичний інститут (університет)
К. – Київ
канд. – кандидат
канд. дис. – кандидатська дисертація
катег. – категорія
каф. – кафедра
КДМІ(У) – Київський державний ме-
дичний інститут (університет) 
КІЗ – кабінет інфекційних захворювань
клін. (клин.) – клінічний (клиниче-
ский)
КНДІЕІХ – Київський науково-
дослідний інститут епідеміології та 
інфекційних хвороб 
КНМУ – Київський Національний 
медичний університет
конф. – конференція
КрДМІ(У) – Кримський державний 
медичний інститут (університет)
лабор. – лабораторний
ЛДМІ(У) – Львівський державний 
медичний інститут (університет)
ЛНМУ – Львівський національний 
медичний університет
ЛугДМІ(У) – Луганський державний 
медичний інститут (університет)
м. – місто
М. – Москва
матер. – матеріали (материалы)
МДЛ – міська дитяча лікарня
мед. – медичний (медицинский)
метод. – методичний
МІ(К)Л – міська інфекційна (клінічна) 
лікарня
МОЗ – міністерство охорони здоров’я

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
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МСЧ – медико-санітарна частина
н. – наука, науковий (научный)
навч. – навчальний 
наук.-практ. – науково-практичний
НДІ – науково-дослідний інститут
НМУ – Національний медичний 
університет
обл. – область
общ-о – общество
ОЗМД – охорона здоров’я матері та 
дитини
ОДА – обласна державна адміністрація
ОДМІ(У) – Одеський державний ме-
дичний інститут (університет)
(О)ІКЛ – (обласна) інфекційна 
клінічна лікарня
орд. –ординатор, ординатура
ПАГ – педіатрія, акушерство і 
гінекологія
педіатр. – педіатричний
ПМСІ(А) – Полтавський медичний 
стоматологічний інститут (академія)
ПО – післядипломна освіта
проф. – професор
рац. – раціоналізаторська
реком. – рекомендації
Респ. межвед. сб. – Республиканский 
межведомственный сборник
р-н – район
с. – село 
сб. науч. тр. – сборник научных трудов
СДМІ – Сімферопольський державний 
медичний інститут
СДУ – Сумський державний 
університет
сл. – службовий
смт – селище міського типу
СПб– Санкт-Петербург
співавт. (соавт.) – співавторство (со-
авторство)
співр. – співробітник 
ст. – старший

стомат. – стоматологічний
ТДМІ(А,У) – Тернопільський держав-
ний медичний інститут (академія, 
університет)
тел. – телефон
терапевт. – терапевтичний (терапевти-
ческий)
тов-во – товариство
(У)ІУЛ – (Український) інститут удо-
сконалення лікарів
УжДУ– Ужгородський державний 
університет
укр. – український
УМСА – Українська медична 
стоматологічна академія
ун-т – університет
УОЗ – управління охорони здоров’я
учеб. – учебный
ФАП – фельдшерсько-акушерський 
пункт
ФПО – факультет післядипломної освіти
ФУЛ – факультет удосконалення 
лікарів
хв. – хвороба
ХДМІ(У) – Харківський державний 
медичний інститут (університет)
ХІПО – Харківський інститут 
післядипломної освіти
ХІУЛ – Харківський інститут удоско-
налення лікарів
ХМАПО – Харківська медична 
академія післядипломної освіти
ХМИ – Харьковский медицинский 
институт
ХНМУ – Харківський національний 
медичний університет
ХТІ – харчова токсикоінфекція
(Ц)МКЛ – (центральна) міська 
клінічна лікарня
ЦРЛ – центральна районна лікарня
ЧДМІ(У) – Чернівецький державний 
медичний інститут (університет)
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А
Адамович Олександр Петрович
(11.03.1964, м. Львів) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув у 
ЛДМІ (1981-87). Віхи профробо-
ти: 1987-89 – ас. каф. мікробіології 
ЛДМІ; 1989-99 – інф. клін. лікарня
м. Львова; 1993-99 – ас. каф. нетради-
ційної медицини ЛДМУ; 1999-2003 – 
ас. каф. інф. хв. ЛНМУ; з 2003 – доц. 
каф. інф. хв. ЛНМУ. Канд. дис. «Удо-
сконалення методів лікування хво-
рих на шигельози та сальмонельози» 
(1996, н. керівник В.В. Гебеш). Автор 
95 праць і 2 винаходів. Напрямок н. 
роботи: вивчення і вдосконалення ме-
тодів лікуання ГКІ; вивчення проявів 
інф. хв. у щелепно-лицевій ділянці і, 
зокрема, у ротовій порожнині.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Використання ентеросорбентів 
у комплексному лікуванні хворих на 
гострі кишкові інфекції: Метод. ре-
ком. Тернопіль, 1992. 2. Традиційні 
немедикаментозні методи лікування 
// Метод. посібник до практичних 
та семінарських занять для викла-
дачів і курсантів циклу спеціаліза-
ції з сімейної медицини факультету 

вдосконалення лікарів і провізорів. 
Львів, 1994. 3. Прояви в порожнині 
рота при інфекційних хворобах // Зб. 
навч. і контрольних тестів. Видання 
2-ге, перероблене і доповнене. Львів, 
2000. 4. Стоматологія: симптоми, 
синдроми, епонімні хвороби, термі-
нологія. Львів, 2001. 5. Ускладнення 
від місцевої анестезії у щелепно-ли-
цевій ділянці: Навч. посібник. Львів-
Івано-Франківськ, 2002. 6. Соціально 
значимі інфекції в стоматології: 
Навч. посібник. Львів, 2005. 7. Резуль-
тати сероепідеміологічних дослі-
джень професійних груп ризику щодо 
Лайм-бореліозу // Науковий вісник 
Ужгородського університету, 2005. 
8. Соціально значимі інфекції в сто-
матології. Навч. посібник // Львів. 
Компакт-ЛВ, 2005. 9. Morphological 
Displays and Clinical-Epidemiological 
Aspects of Morbidity of Mumps // Rev. 
Arg de Anat. Clin, 2013. 10. Usage of the 
radiological methods of investigation 
for the study age, sex and constitutional 
peculiarities of the complex anatomical 
structures // Rev. Arg de Anat. Clin, 
2014.

Анастасій Ігор Анатолійович
(26.05.1968, м. Тальне, Черкаська 
обл.) – доц., канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобув у КДМІ (1985-93); 1995-
98 – аспірантура при каф. інф. хв.
НМУ ім. О.О. Богомольця. Віхи 
проф. роботи: 1993-95 – магістрант; 
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1998-2004 – ас., з 2004 – доц. каф. 
інф. хв. НМУ. Лікар-інфекціоніст ви-
щої катег. – 2007 р. Канд. дис. «Пере-
біг дифтерії у щеплених» (2002, н. ке-
рівник Ж.І. Возіанова). Автор 35 пра-
ць. Напрямок н. роботи: вірусні ге-
патити, перебіг дифтерії у щеплених 
осіб.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Перебіг дифтерії у молодих осіб, 
які були щеплені // Сучасні інфекції, 
1997. 2. Роль вирусов птичьего грип-
па в развитии пандемии // Клінічна 
імунологія. Алергологія. Інфектоло-
гія, 2005. 3. Применение лейкоцитар-
ного интерферона Альфа (Альфафе-
рона) в лечении больных хроническим 
гепатитом С // Мистецтво ліку-
вання, 2009. 4. Досвід використання 
комбінованої терапії – пегильований 
інтерферон і рибавірін (Пегасис + 
Копегус) для лікування хворих на ге-
патит С // Сучасні інфекції, 2009. 
5. Современный взгляд на лечение 
больных хроническим гепатитом С 
2-го и 3 генотипов // Клиническая ин-
фектология и паразитология, 2013. 

Андрейчин Михайло Антонович
(22.02.1940, с. Веселівка, Теребовлян-
ський р-н, Тернопільська обл.) – д-р 
мед. н., проф., засл. діяч н. і техніки 
України (1995), член-кореспондент 
НАМН України (2007), дійсний член 
Наукового товариства ім. Шевченка 
(2007). Срібна медаль ВДНГ (1989), 

нагорода Ярослава Мудрого Акад. н. 
вищої школи України (1997), всеукр. 
премії ім. С. Подолинського (2005) 
та ім. Братів Лепких (2013), премія 
НАМН України (2013), ордени Архи-
стратига Михаїла і А. Річинського «За 
значний внесок у духовність Украї-
ни». Голова Асоціації інфекціоністів 
України (з 1998); фундатор і головний 
редактор всеукр. наук.-практ. журн. 
«Інфекційні хвороби» (з 1995). Член 
редакційних колегій (рад) 14 мед.
журн. («Профілактична медицина», 
«Клінічна імунологія, алергологія та 
інфектологія», «Valetudinaria», «Жур-
нал НАМН України» тощо). Лікар-
ську освіту здобув у ТДМІ (1957-63). 
Віхи профроботи: 1963-65 – строкова 
служба в армії (начальник медпункту 
полку, орд. госпітального взводу мед-
санбату); 1965-66 – лікар-терапевт 
Бережанської ЦРЛ; 1966-69 – клін. 
орд., 1969-74 – ас., 1974-81 – доц., з 
1981 – зав. каф. інф. хв. та епід. ТДМУ 
ім. І.Я. Горбачевського. 1983-2004 – 
проректор з н. роботи ТДМУ. Канд. 
дис. «Деякі показники неспецифічної 
реактивності організму при інфек-
ційному гепатиті» (1970, н. керівники 
Л.І. Богачик і Е.Н. Бергер). Докт. дис. 
«Холемія і бактеріальна флора в пато-
генезі і клініці вірусного гепатиту та 
холециститу» (1980, н. консультанти 
Л.І. Богачик і І.О. Ситник). Автор по-
над 900 опублікованих праць і 61 ви-
находу. Готує н. кадри. Напрямок 
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н. роботи: клініко-патогенетичні та 
епід. особливості вірусних гепатитів 
і їх трансформація в гепатокарци-
ному, ХТІ, сальмонельоз, шигельоз, 
лептоспіроз, оперізувальний герпес, 
розробка їх діагностики і лікування 
з використанням імуномодуляторів, 
ентеросорбентів, біофлавоноїдів, 
антиоксидантів, противірусних пре-
паратів. Описав термосеміотику та 
ряд клін. ознак розповсюджених
інф. хв. Узагальнив світовий досвід з 
мед. протидії біотероризму, обґрун-
тував необхідність додаткових пре-
вентивних заходів в Україні. Дослі-
джує епідеміологічні та клінічні ас-
пекти професійних інф. хвороб. Бере 
участь в оптимізації викладання інф. 
хв. і епід. в мед. ун-тах.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Довідник фельдшера: В 2-х кн. К., 
1997. 2. Бактериальные диареи. К., 
1998. 3. Епідеміологія: Підручник. 
Тернопіль, 2000. 4. Медсестринство 
при інф. хв.: Підручник. Тернопіль, 
2002. 5. Епідеміологія екстремальних 
умов з курсом військової епід.: Під-
ручник. Тернопіль, 2002. 6. Шигельоз. 
Тернопіль, 2002. 7. Біотероризм: 
Медична протидія. Тернопіль, 2005. 
8. Інфекційні хвороби, у загальній 
практиці та сімейній медицині. Тер-
нопіль, 2007. 9. Вірусні гепатити і 
рак печінки. Тернопіль, 2010. 10.  Ат-
лас інф. хв. Тернопіль, 2010. 11. Про-
фесійні інфекційні хвороби. Київ, 

2014. 12. Військова епідеміологія з 
епідеміологією надзвичайних ситуа-
цій. Тернопіль, 2015.

Андросова Ольга Сергіївна
(16.12. 1983, м. Вінниця.) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ВНМУ (2001-07). 2007-09 – магістра-
тура при каф. інф. хв. ВНМУ; 2009-
12 – аспірантура при каф. інф. хв. 
ВНМУ. Віхи проф. роботи: з 2012 – 
ас., з 2014 – доц. каф. інф. хв. ВНМУ. 
Канд. дис. «Морфо-функціональні 
зміни стану печінки при синдромі 
набутого імунодефіциту людини» 
(2013, н. керівник Л.В. Мороз). Автор 
14 праць. Напрямок роботи: альтер-
нативне лікування ВІЛ-інфекцій та 
СНІД- асоційованих захворювань. 
Основні праці (самост. і у співав.): 
1. Функціональні зміни стану печін-
ки у хворих з синдромом імунодефі-
циту людини // Світ медицини та 
біології, 2010. 2. Хронічний гепатит 
С у хворих на ВІЛ-інфекцію // Вісник 
морфології, 2012. 3. Оцінка рівня 
металопротеїназ-2 для визначення 
ступеню фіброзу печінки у хворих з 
мікст-інфекцією ХГС/ВІЛ // Гепато-
логія, 2012. 4. Вплив високоактивної 
антирет  ровірусної терапії на стан 
печінки у ВІЛ-інфікованих хворих на 
фоні вірусних гепатитів В та С // Ві-
сник ВНМУ, 2012. 5. Стан печінки у 
хворих зі синдромом набутого імуно-
дефіциту, які приймають високоак-
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тивну антиретровірусну терапію // 
Матер. наук.-практ. конф. і пленуму 
Асоціації інфекціоністів України «Ін-
фекційні хвороби у клінічній та епіде-
міологічній практиці» (21-22 травня 
2009 р.) – Львів, 2009.

Антонова Лілія Пилипівна
(10.01.1945, с. Вєтошки Почепсько-
го р-ну Брянської обл.). Лікарську осві-
ту здобула у ХДМІ (1962-66), ЛугДМІ 
(1966-68). Віхи профроботи: 1968-
87 – лікар-терапевт 4-ї міськ. лікарні 
м. Луганська, 1987-91 – зав. терапевт. 
відділ., 1991-98 – зав. гастроентероло-
гічним відділ., з 1998 – зав. інф. відділ.
№ 2 4-ї клін. лікарні м. Луганська. 
Вищі лікарські катег. за фахом «тера-
пія», «гастроентерологія», «Інфекційні 
хвороби». Автор 16 праць, 2 патентів 
на винаходи. Основні напрямки н. ро-
боти: лікування та реабілітація хворих 
на гострий тонзиліт.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Значение клеточных факторов 
иммунитета у больных хроническим 
бронхитом на фоне повторных ангин 
/ Сб., посвященный 80-летию со дня 
рождения акад. В.Г. Бочоришвили 
«Сепсис и современные проблемы ин-
фектологии». Тбилиси, 2006. 2. Вплив 
комбінації ербісолу та циклоферону 
на деякі імунологічні показники у хво-
рих на повторні ангіни на тлі хроніч-
ного бронхіту та їх корекція: матер. 
наук. конф. Київ, 2007. 3. Вплив ком-

бінованого фітозасобу імупрету на 
показники ліпопероксидації та рівень 
«середніх молекул» у крові хворих на 
гострий тонзиліт // Пробл. екологіч. 
та мед. генетики і клін. імунології: 
зб. наук. праць. Київ, Луганськ, Хар-
ків, 2009. 

Анциферова Наталія Вікторівна
(30.03.1983, м. Харків) – ас., канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула у ХДМУ 
(2000-2006). Віхи профроботи: 2011-
2014 – аспірант при каф. інф. хв. ХНМУ;
з 2014 – ас. каф. інф. хв. ХНМУ. Канд. 
дис. «Діагностика та фармакологічна 
корекція клініко-метаболічних пору-
шень і фіброзу печінки у хворих на 
вірусний гепатит С» (2014, наук. ке-
рівник В.М. Козько). Автор 73 праць. 
Напрямок наук. роботи: підвищення 
ефективності діагностики та фарма-
кологічної корекції метаболічних по-
рушень і фіброзу печінки у хворих на 
хронічний гепатит С. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Иммунные реакции и трансформи-
рующий фактор роста-бета 1 при 
различных формах HCV-инфекции // 
Запорожский медицинский журнал, 
2012. 2. Состояние показателей ли-
пидного обмена у больных хрони-
ческим гепатитом С // Актуальні 
проблеми сучасної медицини: Вісник 
Української медичної стоматоло-
гічної академії, 2012. 3. Клиническая 
эффективность урсодезоксихолевой 
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кислоты у больных хроническим ге-
патитом С // Научные ведомости 
Белгородского государственного 
университета: Медицина. Фарма-
ция, 2013. 4. Досвід корекції фіброзу 
печінки у хворих на хронічний гепа-
тит С // Медицина сьогодні і завтра, 
2013. 5. Возможности малоинвазив-
ного способа оценки стадий фибро-
за печени на фоне хронической HCV-
инфекции // Клиническая инфекто-
логия и паразитология, 2013. 6. Осо-
бливості фармакотерапії порушень 
метаболізму ліпідів у хворих на хро-
нічний гепатит С // Гепатологія, 
2013. 7. Клинико-эпидемиологические 
особенности хронического гепа-
тита С на современном этапе // 
Международный медицинский жур-
нал, 2013. 8. Сравнительный анализ 
разных схем фармакологической кор-
рекции клинико-метаболических про-
явлений HCV-инфекции // Научные 
перспективы ΧΧI века. Достижения 
и перспективы нового столетия, 
2014. 9. Пат. 77104 Україна, МП  К G 
01 N 33/48 (2006.01). Спосіб діагнос-
тики стадій фіброзу печінки у хворих 
на хронічний гепатит С // власник 
патенту Харк. нац. мед. ун-т. –
№ u201209425; Заявл. 02.08.2012; 
Опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2.
10. Пат. 77104 Україна, МПК G 01 N 
33/48 (2006.01). Спосіб прогнозуван-
ня формування стеатозу печінки у 
хворих на хронічний гепатит // влас-

ник патенту Харк. нац. мед. ун-т. –
№ u201104303; Заявл. 08.04.2011; 
Опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20.

Аршинов Павло Спиридонович
(21.02.1941, м. Керч, АР Крим) – доц., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здобув 
у КрДМІ (1959-65). Віхи проф. робо-
ти: 1965-70 – головний лікар тубдис-
пансеру Н. Серогоської ЦРЛ, Херсон. 
обл.; 1970-71 – лікар-інфекціоніст,
м. Керч, брав участь у ліквідації спа-
лаху холери, працюючи в холерному 
госпіталі; 1971-73 – клін. ординату-
ра, 1973-76 – аспірантура при каф. 
інф. хв. КрДМІ; 1977-93 – ас., 1993-
2003 – доц., 1997-2008 – зав. каф. інф. хв.
КрДМІ; з 2009 – доц. каф. інф. хв. 
КМІ. Канд. дис. «Порівняльне ви-
вчення ефективності сольових розчи-
нів при лікуванні харчових токсико-
інфекцій залежно від способу їх вве-
дення» (1977). Автор 114 праць, 2 ви-
находів і 11 рац. пропозицій. Готує 
наукові кадри. Напрямок н. роботи: 
обґрунтування і оцінка ефективнос-
ті використання антигомотоксичних 
препаратів при лікуванні хронічних 
вірусних інф., у тому числі у вагітних 
(HSV, CMV, VHC, VHB, VHD, HIV 1 
і 2 клін. стадій захв.).
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Применение биологических пре-
паратов при лечении токсоплаз-
моза у беременных // Імунологія 
та алергологія, 2001. 2. Клинико-



А

12

эпидемиологическая характеристика 
малярии в Крыму // Інфекційні хво-
роби, 2007. 3. Ефективність різних 
методів лікування при середньотяж-
кому локалізованому сальмонельозі // 
Там само, 2007. 4. Стан окислюваль-
но-відновних процесів і бактерицид-
ного потенціалу нейтрофільних гра-
нулоцитів крові при сальмонельозі // 
Там само, 2008.

Ачкасова Тетяна Анатолівна
(25.03.1973, м. Сімферополь) – канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
КрДМІ (1990-96); 1999-2002 – аспі-
рантура там само. Віхи проф. роботи: 
1997-99 – клін. ординатура з дит. інф. 
хв.; з 2002 – ас. каф. інф. хв. КрДМУ. 
Канд. дис. «Стан імунітету і осо-
бливості клініки інфекційного моно-
нуклеозу у дітей» (2003, н. керівник
І.В. Богадельников). Автор 18 праць. 
Напрямок н. роботи: інф. мононуклеоз.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Особенности течения инфекцион-
ного мононуклеоза на современном 
этапе у детей // Таврический медико-
биологический вестник, 2000. 2. Об-
ґрунтування доцільності імунокорек-
цїі в терапії інфекційного монону-
клеозу // Педіатрія, акушерство та 
гінекологія, 2000. 3. Эффективность 
применения циклоферона при лечении 
инфекционного мононуклеоза у детей 
// Вестник физиотерапии и курорто-
логии, 2002. 4. Фактори неспецифіч-

ної резистентності при інфекційно-
му мононуклеозі в дітей // Педіатрія, 
акушерство та гінекологія, 2001. 
5. Інфекційний мононуклеоз – хвороба 
чи маркер імунодефіциту // Там само, 
2001. 6. Состояние иммунитета при 
инфекционном мононуклеозе у детей 
// Медицина сегодня и завтра, 2003. 
7. Die Besonderheiten des klinischen 
Bildes der infektiosen Mononukleose 
bei Kindern heutzutage // Kinderarzt-
liche Praxis (abstracts). 2004. 8. Im-
munosupprimierende (langanhaltende) 
Wirkung von Epstein-Barr-Virus // Kin-
derarztliche Praxis (abstracts), 2004. 
9. Die Risikofaktoren in der Entwick-
lung und Verlauf von Asthma bronchiale 
bei Kinder // Klinische Padiatrie, 2004. 
10. Недифтерийные коринебакте-
рии – проблема, требующая дальней-
шего изучения и анализа // Ученые 
записки Таврического национального 
университета, 2009.
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Бабаєв Юрій Якович
(27.08.1938, м. Ішим, Тюменська обл.,
Росія) – доц., канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобув у ДДМІ (1957-63); Віхи 
проф. роботи: 1963-67 – лікар-інфек-
ціоніст Червонолиманської інф. лі-
карні Донецької обл.; 1967-70 – ас-
пірантура при каф. патологічної ана-
томії ДДМІ; 1970-80 – ас., з 1981 – 
доц. каф. інф. хв. ДНМУ. Канд. дис. 
«Морфологічні зміни у нирках при 
вузелковому періартеріїті» (1970,
н. керівник К.О. Дикштейн). Автор 
103 праць. Напрямок н. роботи: хроніч-
ні вірусні гепатити, кишкові інфекції.

Бакланова Алла Володимирівна 
(30.01.1938, м. Луганськ) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула у ЛугДМІ 
(1960-66). Віхи профроботи: 1966-
75 – ас. каф. анатомії людини Луг-
ДМІ, 1976-99 – ас. каф. інф. хв. та 
епід. ЛугДМУ, з 2000 – лікар-інфек-
ціоніст, консультант Луганської обл. 
психоневрологічної лікарні. Вища 
лікарська катег. за фахом «Інфекційні 
хвороби». Канд. дис. «Кровоснабже-
ние ядер двигательных нервов глаза» 
(1970, н. керівник І.І. Чайковська). 

Автор 42 праць, 2 патентів на вина-
ходи. Основні напрямки н. роботи: 
лікування та мед. реабілітація хворих 
на еризипелоїд.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. К вопросу дифференциальной диаг-
ностики рожи и эризепелоида / Пробл. 
екології Донбасу. Луганськ, 2001. 
2. Діагностичні критерії еризипело-
їду у працівників м’ясокомбинатів / 
Актуальні пробл. екологіч. генетики 
та клін. імунології. Київ; Луганськ; 
Харків, 2003. 3. Порушення мікроге-
модинаміки у хворих на еризипелоїд / 
Актуальні пробл. екологіч. генетики 
та клін. імунології. Київ; Луганськ; 
Харків, 2003.

Баскаков Ігор Миколайович
(25.01.1961, м. Луганськ) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув у Во-
ронежському держ. мед. ін-ті ім. М.Н. 
Бурденка (1979-85). Віхи проф. робо-
ти: 1986-88- лікар-інтерн; 1988 – лі-
кар-інфекціоніст Бєлгородської обл. 
інф. лікарні ім. Є.Н. Павловського; 
1988-95 – ас., 1995-2003 доц., 2003-
05 – докторант, з 2005 – доц. каф. інф. 
хв. та епід. ЛугДМУ. Вища лікарська 
катег. за фахом «Інфекційні хворо-
би». Канд. дис. «Клініко-імунологіч-
ні особливості бешихи у осіб похи-
лого та старечего віку» (1987, н. ке-
рівник В.М. Фролов). Автор 79 праць 
та 5 патентів на винаходи. Основні 
напрямки н. роботи: клініко-патоге-
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нетичні особливості перебігу опорту-
ністичних та СНІД-індикаторних хв. 
у ВІЛ-інфікованих; пошук та обґрун-
тування нових ефективних засобів 
їх лікування та профілактики. Осо-
бливості перебігу та лікування хро-
нічних вірусних гепатитів у ВІЛ-інфі-
кованих. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Інтерфероновий статус у хворих з 
ускладеним перебігом черевого тифу 
// Імунологія та алергологія, 2005. 
2. Стан перекисного окислення ліпі-
дів та системи антиоксидантного 
захисту при рецидивному перебігу 
черевного тифу // Сучасні інфекції, 
2004. 3. Клініко-імунологічна харак-
теристика рецидивного перебігу 
черевного тифу // Інфекційні хворо-
би, 2004. 4. Особливості клінічного 
перебігу черевного тифу у сучасних 
умовах // Там само, 2005. 5. Динами-
ка интерлейкина-2 (ИЛ-2) у больных 
брюшным тифом // Укр. мед. альма-
нах, 2005. 6. Стан системи інтер-
ферону при різних вихідах черевного 
тифу // Там само, 2005. 7. Вміст про-
запальних та протизапальних інтер-
лейкінів у сироватці крові хронічних 
бактеріоносіїв S. typhi // Укр. мед. 
альманах, 2006.

Бацюра Ганна Володимирівна
(20.03.1976, АР Крим) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
КрДМУ ім. С.І. Георгієвського (1993-

99). Віхи проф. роботи: 1999-2000 – 
інтернатура з інф. хв.; 2000-02 – клін. 
орд. при КрДМУ; 2002-13 – ас. каф. 
інф. хв. КрДМУ; 2013-14 – ас. каф. 
сімейної медицини та амбулатор-
но-поліклінічної допомоги НМАПО 
ім. П.Л. Шупика; з 2015 – доц. цієї 
ж каф. Катег. – вища за фахом «Інф. 
хв.» (2014), сертифікат лікаря зі сі-
мейної медицини. Автор 56 праць. 
Канд. дис. «Клінічна характеристика 
і специфічна лабораторна діагности-
ка хвороби Лайма в Криму» (2013,
н. керівник С.В. Федорченко). На-
прямок н. роботи: кліщові інфекції
(хв. Лайма), ВІЛ-інфекція.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Особливості ураження шкіри у па-
цієнтів з хворобою Лайма в АР Крим 
// Сучасні інфекції, 2009. 2. Лайм-
нейробореліоз: принципи діагности-
ки та лікування // Там само, 2011. 
3. Вивчення імунного прошарку на-
селення Криму щодо Лайм-бореліозу 
// Таврический медико-биологический 
вестник, 2011. 4. Проблема Лайм-
боррелиоза в практике клинициста 
// Клінічна імунологія, алергологія, 
інфектологія, 2011. 5. Медико-гео-
графическое районирование терри-
тории Крыма при болезни Лайма // 
European Applied Sciences:modern 
approaches in scientifi c researches. – 
2nd International Scientifi c Conferen-
ce. – Stuttgart, Germany, 2013. 6. Клі-
нічні і серологічні аспекти хвороби 
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Лайма // Клінічна імунологія, алерго-
логія, інфектологія, 2013.

Баштан Наталія Зенонівна
(30.01.1962, с. Михайлівка, Машев-
ський р-н, Полтавська обл.) – канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ПМСІ (1979-85); 1994-96 – аспіранту-
ра на каф. інф. хв. з епід. УМСА. Віхи 
проф. роботи: 1985-86 – інтернатура 
з інф. хв.; 1986-89 – викладач інф. хв.
Кременчуцького мед. училища; 
1989-94 – лікар Полтавської МІЛ; 
з 1996 – ас. каф. інф. хв. УМСА. 
Канд. дис. «Особливості клінічного 
перебігу та лікування опісторхозу 
у пацієнтів з недостатністю sIgA» 
(1996, н. керівник П.М. Козюк). Ав-
тор 42 праць і 1 винаходу. Напрямок
н. роботи: особливості клін. перебігу 
та лікування хворих на опісторхоз.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Застосування ліпіну з ектерицидом 
в експериментальній моделі опістор-
хозу // Вестник проблем биологии и 
медицины. Полтава-Харьков, 1997. 
2. Інформаційні технології при ви-
вченні інф. хв. з епід. // Роль нових тех-
нологій у підготовці сучасного лікаря: 
Матер. наук.-метод. конф. Полтава, 
2002. 3. Токсоплазмоз у практиці сі-
мейного лікаря // Актуальні питан-
ня післядипломної освіти в Україні: 
Учбово-метод. конф., присвячена 
80-річчю ХМАПО. Харків, 2003. 4. Ін-
фекційний контроль у стоматології // 

Там само. Харків, 2003. 5. Викладання 
інф. хв. з епід. в умовах кредитно-мо-
дульної системи та його методичне 
забезпечення // Мат. всеукр. навч.-н. 
конф. «Досвід та проблеми впрова-
дження кредитно-модульної системи 
навчання у вищих медичних та фарма-
цевтичних навчальних закладах Укра-
їни», Тернопіль, 2008. 

Бельдій Владиліна Іванівна
(21.04.1940, м. Зборів, Тернопільська 
обл.) – доц., канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобула у ЛДМІ (1957-63); 
1969-72 – аспірантура при каф. інф. 
хв. ЛДМІ. Віхи проф. роботи: 1972-
86 – ас. каф. інф. хв. ЛДМІ; 1986-88 – 
ас., 1988-2001– доц. каф. дит. інф. хв.; 
з 2001 – доц. каф. інф. хв. ЛДМІ 
(ЛНМУ). Канд. дис. «Забезпеченість 
і потреба у вітамінах С та РР у хво-
рих на вірусні гепатити» (1973, н. ке-
рівники П.І. Задорожний, М.Б. Тітов). 
Автор 102 праць. Напрямок н. робо-
ти: діагностика вірусних інф., осо-
бливо герпетичної групи, та імуні-
тет в інфектології. За роботу конс. у
Таджикистані отримала подяку дитя-
чого фонду ім. Леніна СРСР (1990); 
на спалаху дифтерії (Київська та Чер-
нігівська обл.) – подяку МОЗ (2001).
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Менінгококова інфекція: клініка, 
діагностика, лікування: Метод. ре-
ком., 1999. 2. Дезінфекція, дезінсек-
ція, стерилізація: Метод. посібник, 
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2000. 3. КІЗ – його завдання і функції: 
Метод. посібник, 2000. 4. Інф. ура-
ження слизових оболонок порожнини 
рота: Метод. реком., 2005.

Березіна Лариса Вячеславівна
(14.09.1970, м. Севастополь) – канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула у 
КрДМУ (1990-1997); 2004-2008 – ас-
пірантура при каф. педіатрії з курсом 
дит. інф. хв. КрДМУ. Віхи профро-
боти: 1998-2005 – лікар-інфекціоніст 
дит. міської інф. лікарні м. Севасто-
поля; 2005-2007 – зав. Центром про-
філактики та боротьби с ВІЛ/СНІДом 
м. Севастополя; 2007-2009 – лікар-
інфекціоніст дит. Всеукраїнського 
центру «Клініка для лікування дітей 
з ВІЛ/СНІД» УДСЛ «ОХМАТДИТ», 
м. Київ; з 2010 – ст. н. співр. відділ. 
інтенсивної терапії та детоксика-
ції ДУ «Інститут епід. та інф. хв. ім.
Л.В. Громашевського НАМН Украї-
ни». Канд. дис. «Патогенетичне зна-
чення та терапевтична тактика при 
активації Епштейна-Барр вірусної 
інфекції у дітей хворих на гострі інф. 
захв.» (2009, н. керівник Богадельні-
ков І.В.). Диплом Хельсінского Фонду 
по правам людини (м. Варшава, вищий 
спеціалізований міжнародний курс, 
2008). Автор 45 праць. Напрямок н. ро-
боти: розробка і впровадження нових 
високотехнологічних методів діагнос-
тики та лікування хворих з герпесві-
русними інфекціями, зокрема, з інф. 

ураженнями нервової системи, а та-
кож жінок з персистенцією інф. збуд-
ників, які готуються до вагітності. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Активность Эпштейна-Барр ви-
русной инфекции при гнойных ме-
нингитах у детей, 2005. 2. Инно-
вационные методы в лечении больных 
с ВИЧ-инфекцией/СПИДом, 2010. 
3. Инновационные методы в лече-
нии хронического гепатита В+D, 
2011. 4. Влияние фотонных техно-
логий на аутоиммунные реакции при 
герпесвирусных инфекциях, 2012. 
5. Особенности поражений ЦНС у 
детей с герпесвирусными инфекци-
ями, 2012. 6. Вивчення імунологічної 
ефективності екстракорпорального 
лазерного опромінення крові у хворих з 
нейроінфекціями, 2014. 7. Визначення 
противірусної дії низько інтенсивного 
лазерного опромінення на моделі чут-
ливих клітин та вірусу грипу, 2014. 
8. Вивчення клінічної ефективності 
екстракорпорального лазерного опро-
мінення крові у хворих з нейроінфекці-
ями, 2014. 9. Фемтасекундний лазер в 
терапії нейроінфекцій, 2014.

Бєлкіна Емілія Олександрівна
(31.03.1933, м. Кіров (Вятка), Росія) –
доц., канд. мед. н. Лікарську освіту 
здобула в ЧДМІ (1951-57); 1961-64 – 
аспірантура при каф. інф. хв. ЧДМІ. 
Віхи проф. роботи: 1958-60 – лікар 
квартирної допомоги, м. Ленінград; 
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1960-61 – терапевт райлікарні м. Глу-
хів, Сумська обл.; 1964-68 – ст. лікар-
спеціаліст в/ч 35874-л; 1968-76 – ас., 
з 1976 – доц. каф. інф. хв. ХДМІ(У). 
Канд. дис. «Про зміни у вмісті К, Са, 
Na, Р і негемоглобінового заліза в си-
роватці крові хворих на хворобу Бот-
кіна» (1966, н. керівники О.С. Сокол, 
В.П. Ліпковський). Автор 116 праць. 
Напрямок н. роботи: лікування інф. 
мононуклеозу, герпетичної інф., ангін.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Минеральный обмен при болезни 
Боткина // Тезисы докл. 39 научн. конф.
Черновицкого мед. ин-та, 1963. 2. Из-
менения в содержании неорганичес-
кого фосфора в крови больных эпид. 
гепатитом // Врачеб. дело, 1966. 
3. Влияние кортикостероидной те-
рапии на некоторые виды обмена у 
больных болезнью Боткина (белковый, 
нуклеиновый, серомукоиды) // Сб. на-
учн. тр. ХМИ, 1972. 4. Влияние урба-
низации на инф. процесс // Сб. научн. 
тр. общ-а наук ХМИ, 1985. 5. Лазе-
ротерапія при ангінах // Актуальні 
питання розвитку стаціонарної до-
помоги інфекційним хворим. 2002.

Бинда Тетяна Парфеніївна
(09.12.1958, с. Новоселиця, Кельме-
нецький р-н Чернівецької обл.) – доц., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здобула 
у ЧДМІ (1976-82); 1988-91 – аспірант 
при каф. педіатрії ХІУЛ. Віхи проф. 
роботи: 1982-83 – інтерн; 1983-86 – 

зав. дит. відділ. у м. Ровеньки Вороши-
ловградської обл.; 1986-88 – клін. ор-
динатура ХІУЛ; 1988-1991 – аспірант 
ХМАПО; 1991-92 – ас. каф. педіатрії 
УІУЛ; 1992-98 – ас. каф. дит. хв. СДУ; 
1998-2005 – доц. каф. дит. хв. СДУ; 
з 2005 – доц. каф. педіатр. ПО з кур-
сами пропедевтичної педіатрії і дит. 
інф. СДУ. Канд. дис. «Морфофункци-
ональная зрелость 6-летних детей, ма-
тери которых перенесли поздний гес-
тоз» (1991, н. керівник М.М. Коренєв). 
Авторка більше 250 праць. Напрямок 
н. роботи: вивчення особливостей пе-
ребігу інф. хв. у дітей, нових методів 
діагностики та лікування.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. TORCH-інфекції: клініка, діагнос-
тика, лікування: Навчальний посіб-
ник, 2004. 2. Жовтяниці: діагности-
ка, диференційна діагностика: На-
вчальний посібник, 2005. 3. Клініко-
лабораторні критерії діагностики 
бактеріальних менінгітів у дітей на 
сучасному етапі // Вісник СДУ, 2007. 
4. Порівняльна характеристика пе-
ребігу позагоспітальних пневмоній у 
дітей різного віку // ПАГ, 2007. 5. Ра-
ціональне харчування дітей до
року – запорука здоров’я нації: На-
вчальний посібник, 2007. 6. Зміни кон-
центрації міді та марганцю у дітей 
з гострими нейроінфекціями // Вісник 
СДУ, 2008. 7. Пневмонія у дітей: 
клін. варіанти перебігу, діагностика 
та лікування: навч. посібник. 2009. 
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8. Динамика интерлейкинов 1β и 10 у 
детей раннего возраста с острыми 
внегоспитальными пневмониями // 
Педиатрия, 2009. 9. Мет. посібник 
з написання історії хв. дітей з педі-
атрії та дит. інф. хв., 2011. 10. Ве-
гетативні дисфункції у дітей: Навч.-
метод. посібник, 2014.

Биховець Георгій Миколайович
(10.05.1936, с. М-Листвен, Репкін-
ський р-н, Чернігівська обл.) – доц.,
канд. мед. н. Лікарську освіту 
здобув у КрДМІ (1958-64). Віхи 
проф. роботи: 1989-91 – робота у 
ВООЗ у програмі з боротьби з ВІЛ/
СНІДом; 1970-73 – у ЦАР; 1982-85 – у 
Мавританії; з 1989 – доц. каф. інф. хв.
КрДМУ. Канд. дис. «Проблеми он-
хоцеркозу в ЦАР» (1980, н. керівник 
А.Я. Лисенко). Автор 32 праць і 1 ви-
находу. Напрямок н. роботи: ВІЛ/ 
СНІД і туберкульоз; вплив ВІЛ-інф. 
на розповсюдження туберкульозу; 
клініко-епід. особливості, особливос-
ті лікування і профілактики туберку-
льозу в інфікованих ВІЛ. 

Бичківська Євгенія Іванівна
(14.05.1957, м. Львів) – канд. мед. 
н. Лікарську освіту здобула в ЛДМІ 
(1976-82). Віхи проф. роботи: 1982-
83 – інтернатура з педіатрії; 1984-
91 – дільничний педіатр МКЛ № 1 
м. Львів; 1991-93 – клін. орд., з 1993 – 
ас. каф. дит. інф. хв. ЛНМУ ім. Дани-

ла Галицького. Канд. дис. «Розлади 
локального імунітету та їх корекція 
ентеросорбентом силлардом-П при 
дифтерії у дітей» (2002, н. керівник 
А.І. Мостюк). Автор 32 праць. Напря-
мок н. роботи: клін. перебіг дифтерії 
у дітей.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Нові аспекти проблеми ранньої 
діагностики дифтерії в дітей // Ак-
туальні проблеми клін. інфектології: 
Матер. V з’їзду інфекціоністів Укра-
їни. Тернопіль, 1998. 2. Ефектив-
ність ентеросорбента силарду-П у 
комплексному лікуванні дифтерії у 
дітей // Вісник ВДМУ, 1999. 3. Вплив 
порушень фонової реактивності ор-
ганізму на фагоцитарну систему 
захисту і формування дифтерійного 
бактеріоносійства у дітей // Важ-
ливі зоонози: Матер. наук.-практ. 
конф. і пленуму Асоціації інфекціоніс-
тів України. Луцьк, 1999. 4. Локаль-
ний гуморальний імунітет при диф-
терії у дітей // Проблеми педіатрії 
на сучасному етапі: Матер. 10 з’їзду 
педіатрів України. К., 1999. 5. Сис-
темний і локальний гуморальний іму-
нітет у дітей, хворих на дифтерію // 
Нове в діагностиці інф. хв.: Матер. 
наук.-практ. конф. і пленуму Асоці-
ації інфекціоністів України. Львів, 
2000. 6. Вплив частих гострих респі-
раторних вірусних інфекцій на функ-
ціональну спроможність локальних 
механізмів неспецифічного захисту 
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при дифтерії в дітей // Нейроінфек-
ції. Інші інф. хв.: Матер. наук.-практ. 
конф. і пленуму Асоціації інфекціо-
ністів України. Харків, 2001. 7. Осо-
бливості клінічного перебігу тяж-
ких форм дифтерії у дітей // Тяжкі 
форми інф. хв. і невідкладні стани: 
Матер. наук.-практ. конф. і плену-
му Асоціації інфекціоністів України. 
Дніпропетровськ, 2002. 8. Вплив роз-
ладів колонізаційної резистентнос-
ті слизової оболонки ротоглотки на 
перебіг дифтерії у дітей // Сучасні 
інфекції, 2003.

Біла-Попович Ганна Сергіївна 
(03.09.1977, с. Булахівка, Павлоград-
ський р-н, Дніпропетровська обл.) –
канд. мед. н. Лікарську освіту здобула 
в ДнДМА за спеціальністю «лікуваль-
на справа» (1993-99). Віхи профробо-
ти: 1999-2000 – інтернатура за фахом 
«Інф. хв.» при ДнДМА, 2000-02 – лі-
кар-інфекціоніст СМСЧ-6 м. Дніпро-
петровська, 2002-12 – ас. каф. інф. хв. 
ДнДМА, 2010-12 – зав. відділ. магі-
стратури іноземних громадян ФПО 
ДнДМА, 2012-13 – лікар-інфекціоніст
«Клініки Маркова», м. Київ, 2013-
15 – лікар-інфекціоніст консуль-
тативної поліклініки ДУ «ІЕІХ ім.
Л.В. Громашевського НАМН Укра-
їни», з 07.2015 – лікар-інфекціоніст 
КЛ «Феофанія», м. Київ. З 2009 – кон-
сультант з інф. хв. клініки «Genesis 
Dnepr», м. Дніпропетровськ, з 2012 –

консультант з інф. хв. клініки «Меді-
ком», м. Київ. Лікарська катег. – вища.
Канд. дис. «Клініко-патогенетичні 
особливості та оптимізація тера-
пії вірусних гепатитів В і С у нар-
коспоживачів» (2009, н. керівник
М.С. Суременко). Автор 55 праць. 
Напрямок н. роботи: вірусні гепати-
ти на тлі токсичних уражень печінки, 
гострі респіраторні захв., TORCH-ін-
фекції, гельмінтози.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Інфекційні хвороби, які вражають 
нервову систему // Навч.-метод. 
посібник. Дн-ськ, 2003. 2. Сучасні 
аспекти етіотропного лікування 
деяких інфекційних хвороб // Навч.-
метод. посібник. Дн-ськ, 2005. 3. Па-
тогістологічна картина печінки 
при вірусних гепатитах у наркоспо-
живачів // Інфекційні хвороби, 2008. 
4. Цитокіновий статус при вірусних 
гепатитах у наркоспоживачів // Га-
строентерологія, 2008. 5. Оптимі-
зація лікування вірусних гепатитів у 
наркоспоживачів // Сучасні аспекти 
військової медицини: зб. наук. праць 
головного військово-медичного клі-
нічного центру «ГВКГ» МО України. 
Київ, 2008. 6. Сучасна інтерпретація 
специфічних методів дослідження 
інфекційних хвороб // Навч. посібник. 
Дн-ськ, 2009. 7. Нові підходи до ліку-
вання хронічного гепатиту С // Гепа-
тологія, 2012.
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Бобришева Альоша Василівна
(27.10.1963, с. Верхній Рогачик, Ве-
ликолепетихінський р-н, Херсонська 
обл.) – канд. мед. н. Лікарську освіту 
здобула у КрДМІ ім. С.І. Георгієв-
ського (1982-89). Віхи профроботи: 
1994-95 – магістратура, з 1996 –
ас. каф. педіатрії з курсом дит. інф. хв.
КрДМУ ім. С.І. Георгієвського. Канд. 
дис. «Тиреоїдно-імунна регуляція 
гомеостазу у дітей, хворих на гострі 
кишкові інфекції та патогенетичне 
обґрунтування застосування літоти-
роніну» (2006, н. керівник І.В. Бога-
дельніков). Автор 34 праць. Напря-
мок н. роботи: взаємодія ендокринної 
та імунної систем організму на тлі 
ГКІ у дітей.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Формування псевдофункції щито-
подібної залози при середньотяжких 
і тяжких формах гострих кишкових 
інфекцій у дітей та обґрунтування 
коригуючої терапії ліотироніном // 
Інфекційні хвороби, 2005. 2. Изучение 
показателей териоидной системы 
и определение коррелятивных вза-
имосвязей Т3, Т4, ТТГ гипофиза с 
факторами иммунитета у детей, 
больных бактериальными ОКИ // 
Матер. 4-й межд. науч.-практ. конф. 
Днепропетровск, 2005. 3. Состояние 
основных факторов специфического 
иммунитета у детей, больных ОКИ 
// Матер. II міжнар. наук.-практ. 
конф. Дніпропетровськ, 2005. 4. По-

глощение тироксина лимфоцитами и 
динамика функциональной активнос-
ти факторов тимуса и клеточного 
иммунитета под влиянием тирокси-
на у детей, больных ОКИ // Матер. 
ІХ міжнар. наук.-практ. конф., 2006. 
5. Клиническая эффективность кор-
ригирующей гормональной терапии 
лиотиронином в лечении тяжелых 
форм ОКИ у детей // Матер. II між-
нар. наук.-практ. конф. Дніпропе-
тровськ, 2006. 6. Определение со-
держания лизоцима, пропердина и 
титра комплемента в сыворотке 
крови детей, больных острыми 
кишечными инфекциями // Матер. 
II междун. научн.-практ. конф. Дне-
пропетровск, 2007. 7. Використання 
препарату мексидолу як коректора 
дисбалансу окисної та антиокисної 
систем у дітей, хворих на нейроін-
фекції // Зб. наук. праць головного 
війсково-мед. клінічного центру МО 
України // Сучасні аспекти війскової 
медицини, 2010.

Боброва Оксана Вячеславівна
(04.08.1973 р., м. Южний Харківсько-
го р-ну Харківської обл.). Лікарську 
освіту здобула у ХДМУ (1990-97). Віхи
профроботи: 1997-98 – інтернатура 
на кафедрі інф. хв. ХІУЛ; 2009-12 – 
заочна аспірантура при каф. мед. па-
разитології та тропічних хв. ХМАПО;
1998-2003 – лікар-інфекціоніст КІЗу 
міської поліклініки № 11 м. Харків; 
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2003-14 – лікар-інфекціоніст ОКІЛ
м. Харків. 3 2014 р. – ас. каф. інф. хв. 
ХМАПО. Канд. дис. на тему «Хро-
нічний набутий токсоплазмоз: крите-
рії діагностики та лікування» (2014, 
н. керівник проф. К.І. Бодня). Автор 
25 праць і 3 патентівУкраїни на ко-
рисну модель. Основний напрямок
н. роботи: патогенез, клініко-імуно-
логічні особливості та лікування інф. 
і паразитарних хв. 
Основні праці (самост. і у співав-
торств.): 1. Особенности патоге-
неза токсоплазменной инфекции // 
Международный мед. журн., 2009. 
2. Закономерности изменений пока-
зателей иммунитета и функциональ-
ного состояния центральной нервной 
системы (ЦНС) как критерии оценки 
и прогноза при хроническом приоб-
ретенном токсоплазмозе // Міжна-
родний мед. журн., 2009. 3. Иммуно-
глобулин против Toxoplasma gondii 
человека: перспективы применения 
в комплексном лечении токсоплазмо-
за: Учебное пособие. Харьков, 2011.
4. Сравнительная оценка степени
динамики показателей неспецифичес-
кой защиты под влиянием различных 
видов терапии хронического приоб-
ретенного токсоплазмоза // Клини-
ческая инфектология и паразитоло-
гия, 2013. 5. Сопоставление клини-
ческого эффекта различных видов 
комплексной терапии больных хро-
ническим приобретенным токсо-

плазмозом в стадии обострения // 
Международный мед. журн, 2013. 
6. Иммунитет и центральная нерв-
ная система (ЦНС) при хроничес-
ком приобретенном токсоплазмозе 
// Anals of Mechnicov’s Institute, 2014.

Бобровицька Антоніна Іванівна
(3.01.1938, м. Ірміно Луганської обл.) –
д-р мед. н., проф. Лікарську освіту 
здобула в ДДМІ (1956-62); 1969-71 – 
клін. орд., 1972-74 – аспірантура при 
каф. дит. інф. хв. ДДМІ. Віхи проф.
роботи: 1962-64 – дільничний лікар; 
1964-67 – неонатолог, 1967-69 і 1971-
75 – зав. дит. інф. відділ. м. Констан-
тинівки Донецької обл.; 1975-88 – ас., 
1988-92 – доц., 1992-2005 – проф. каф. 
дит. інф. хв. ДонДМУ ім. М. Горько-
го. 1992-99 – член спец. вченої ради 
к. 088.25.01 при ЛугДМУ; з 2002 – 
член спец. вченої ради Д52.600.01 
при КрДМУ ім. С.І. Георгієвського. 
Канд. дис. «Стан жирового обміну 
при дизентерії в умовах антибіоти-
котерапії» (1974, н. керівник І.О. Ве-
рещагін). Докт. дис. «Фактори при-
родної резистентності організму при 
гострих кишкових інфекціях у дітей 
в умовах антибіотикотерапії і роз-
робка методів їх стимуляції» (1990). 
Автор 312 праць, з них 8 монографій, 
12 метод. реком. і 3 винаходи. Готує 
наукові кадри. Напрямок н. роботи: 
розроблення діагностики, лікування, 
профілактики інф. захв. у дітей – ГКІ, 
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нейроінфекцій, імунодефіцитних ста-
нів, удосконалення організації мед. 
допомоги. Протягом 13 років – голо-
вний позаштатний дит. інфекціоніст 
УОЗ Донецької ОДА. Брала участь у 
роботі по зниженню захв. та леталь-
ності у Таджикистані.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клініко-епідеміологічна ситуація 
з кору в Донецькій області // Керо-
вані інфекції: Матер. наук-практ. 
конф. і пленуму Асоціації інфекціо-
ністів України. Івано-Франківськ, 
2003. 2. Педиатрический факультет 
Донецкого государственного меди-
цинского университета им. М. Горь-
кого, 2004. 3. Трудный диагноз. 
Мертвые учат живых // Симферо-
поль, 2004. 4. Конъюгационная ги-
пербилирубинемия новорожденных –
мультифакторный процесс //Укр. ме-
тод. альманах, 2004. 5. Особливості 
сучасного епідемічного процесу та 
клінічного перебігу дифтерії у дітей 
// Інфекційні хвороби, 2008. 6. Стан 
імунної системи і мікробіоценоз тов-
стої кишки у частохворіючих дітей 
із віражем туберкулінової проби // 
Інфекційні хвороби, 2008. 7. Меди-
ко-психологическая характеристика 
часто и длительно болеющих детей 
группы риска по туберкулезу // Здо-
ровье ребенка, 2008. 8. Використання 
аміксину при вірусних інфекціях у ді-
тей: Метод. реком. Донецьк, 2010. 
9. Сепсис у детей. Донецк, 2010. 

Богадельніков Ігор Володимирович
(3.07.1946, м. Уфа, Росія) – д-р мед. н.,
проф., дійсний член Академії техно-
логічних н. України (1995), академік 
Крим. aкадемії н. (1995); лауреат Дер-
жавної премії Республіки Крим; лау-
реат премії Ради міністрів АР Крим;
засл. діяч н. і техніки України. Лі-
карську освіту здобув у СДМІ (1964-
1970). Віхи проф. роботи: 1970-71 – 
ст. лаборант, 1971-82 – ас. каф. дит. 
інф. хв.; 1983-84 – проф. каф. педі-
атрії; 1984-89 – зав. каф. педіатрії 
ФУЛу; 1989-96 – ректор Крим. мед. 
ін-ту; з 1996 – зав. курсом дит. інф. 
хв. Канд. дис. «Метаболізм нейтро-
фільних лейкоцитів при пневмоніях 
у дітей раннього віку» (н. керівник
М.В. Івасава). Докт. дис. «Співвідно-
шення калікреїн-кінінової системи і 
протеолітична активність сироватки 
крові при гострих кишкових інфек-
ціях у дітей і питання патогенетич-
ної терапії». Автор 392 праць. Готує 
наукові кадри. Напрямок н. роботи: 
вивчення патогенезу, клініки та удо-
сконалення лікування ГКІ, нейроін-
фекцій, ВІЛ/СНІДу, інфекційно-ток-
сичного шоку у дітей. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Поражение нервной системы при 
инфекционных заболеваниях у детей: 
Руководство для врачей и студен-
тов. Симферополь, 2004. 2. Трудный 
диагноз (мертвые учат живых). 
Симферополь, 2004. 3. Справочник 
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по инфекционным болезням у де-
тей (для участковых педиатров, 
семейных, школьных и врачей скорой 
медицинской помощи). Симферополь, 
2005. 4. Дифференциальный диагноз 
инфекционных болезней у детей: Ру-
ководство для врачей. Симферополь, 
2007. 5. Гострі кишкові інфекції у 
дітей. Київ, 2007. 6. Справочник по 
инфекционным болезням у детей (для 
участковых педиатров, семейных, 
школьных и врачей скорой медицин-
ской помощи). Симферополь-Киев, 
2008. 7. Менінгіти у дітей. Клініка, 
діагностика, лікування. Львів, 2008.
8. Швидкі тести в діагностиці інф. хв.
у дітей. Сімферополь-Київ, 2009. 

Богачик Нонна Анатоліївна
(4.06.1944, м. Крижопіль, Вінницька 
обл.) – канд. мед. н. Лік. освіту здо-
була в ТДМІ (1963-69). Віхи проф. 
роботи: 1969-71 – лікар-інфекціоніст
Рівненської інф. лікарні; 1971-73 –
клін. орд. при ЧДМІ; 1973-77 – лікар-
орд. інф. відділ. Тернопільської 
МКЛ № 1; з 1977 – ас. каф. інф. хв. 
ЧДМІ. Канд. дис. «Дисахаридазна 
активність при гострих і хронічних 
захворюваннях кишечнику» (1976, 
н. керівники А.М. Михайлова і
Л.Л. Громашевська). Автор 170 праць.
Напрямок н. роботи: удосконалення 
діагностики та лікування поширених 
вірусних і бактеріальних інф. хв.

Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Роль системи цитокінів у патоге-
незі грипу // Клін. та експерт. пато-
логія. Чернівці, 2008. 2. Інтегративні 
показники інтоксикації у хворих на 
гострі кишкові інфекції”. Львів, 2009. 
3. Бактеріотерапія як метод корек-
ції порушень мікробіоценозу товстої 
кишки в інфекційних хворих. София, 
2009. 4. Correcting microecological 
abnormalities of the large intestinal 
cavity by means of bifi form. Praha, 2009. 
5. Диференційна діагностика інфек-
ційних хвороб. Чернівці, 2010. 6. Ат-
лас інфекційних хвороб. Тернопіль, 
2010. 7. Удосконалення лікування хво-
рих на ХТІ на сучасному етапі. Київ, 
2012. 8. Клінічний випадок алергічної 
медикаментозної реакції «Колдфлю» 
в інфектології // Південноукраїнський 
науковий журнал № 3, 2013. 9. Сучасні 
аспекти ботулізму в практиці лікаря-
інфекціоніста. Суми, 2014. 10. Сучас-
ні аспекти комплексного лікування 
гострих кишкових інфекцій: можли-
вості застосування лактогену // Пів-
денно-український медичний науковий 
журнал, 2015. 

Богініч Лариса Феодосіївна 
(19.03.1937, м. Часів Яр, Артемівський 
р-н, Донецька обл.) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула в Томсько-
му мед. ін-ті (1956-62); 1965-68 – ас-
пірантура при каф. інф. хв. з епід. 
Томського мед. ін-ту. Віхи проф. 
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роботи: 1962-65 – дільничний лікар
м. Томськ; 1968-71 – м. н. співр. ла-
бор. біоніки Сибірського фізико-тех-
нічного ін-ту, м. Томськ; 1971-80 – ас. 
каф. інф. хв. з епід. Томського мед. 
ін-ту; з 1980 – ас. каф. інф. хв. з епід. 
УМСА. Канд. дис. «Вплив магнітних 
полів на імунобіологічну резистент-
ність організму» (1970, н. керівники 
С.П. Карпов і Н.В. Васильєв). Автор 
77 праць і 4 винаходів. Напрямок
н. роботи: повітряно-крапельні ін-
фекції, опісторхоз, методична робота. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Биохимические, гистохимические, 
гистоморфологические и серологи-
ческие параллели при иммунизации 
различными антигенами // 1-й Меж-
дународ. конгресс по микробиологии, 
1966. 2. Элементы сходства в реакции 
лимфоидной ткани на антигенные 
и неантигенные раздражители // 
Архив патологии, 1971. 3. Магнит-
ное поле, инфекция и иммунитет // 
Наука, 1971. 4. Влияние магнитных 
полей на процессы инфекции и им-
мунитет. Томск, 1973. 5. Редкий 
случай микст-инфекции (клещевой 
энцефалит, брюшной тиф, дизен-
терия, описторхоз) // Клин. меди-
цина, 1981. 6. Профілактична та 
протиепідемічна робота в практи-
ці сімейного лікаря: Навч. посібник. 
Полтава, 2004. 7. Сучасні методи 
контролю знань студентів на ка-
федрі інф. хв. з епід. // Мат. навч.-

метод. конф. «Сучасні технології 
навчання у підготовці медичних ка-
дрів». Полтава, 2008.

Богомолова Тамара Миколаївна 
(04.11.1943, с. Черкаське, Луганська 
обл.) – канд. мед. н., Засл. лікар Укра-
їни (2010). Лікарську освіту здобула 
у ЛугДМІ (1962-68). Віхи профробо-
ти: 1968-73 – лікар-терапевт медсан-
частини хімічного заводу ім. Петров-
ського, смт. Петровське; 1974-77 –
зав. пульмонологічним відділ. 3-ї місь-
кої лікарні м. Луганська; з 1978 – заст. 
головного лікаря з лікувальної части-
ни цієї ж лікарні; з 1989 – лікар-ін-
фекціоніст КІЗу тієї ж лікарні. Вища 
лікарська катег. за фахом «Інфекційні 
хвороби». Канд. дис. «Диспансериза-
ція та реабілітація осіб, що перенесли 
вірусний гепатит в умовах промис-
лового регіону» (1993, н. керівник
В.М. Фролов). Автор 22 праць і 3 ви-
находів. Основні напрямки н. роботи: 
диспансеризація та реабілітація осіб, 
які перенесли гострі вірусні гепатити.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
Ефективність диспансерного на-
гляду та мед. реабілітації хворих на 
хронічні вірусні гепатити в умовах 
великого промислового міста // Про-
блеми праці та соціальних техноло-
гій у промисловому регіоні: теорія та 
практика. Луганськ, 2007. 
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Боднар Вадим Анатолійович
(19.02.1980, м. Івано-Франківськ) канд.
мед. н., доц. Лікарську освіту здобув 
в УМСА (1998-2004); 2005-08 асп.; з 
2008 ас. каф. інф. хв. з епід. УМСА, з 
2008 доц. Канд. дис. «Клініко-патоге-
нетичні особливості хронічного гепа-
титу С в осіб з реплікативною формою 
Епштейна-Барр вірусної інфекції» 
(2009, н. керівник Г.М. Дубинська). 
Напрямок н. роботи: вірусні гепатити, 
герпетичні інфекції. Автор 75 н. праць.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Аналіз здоров’я людей, інфікованих 
вірусом Епштейна-Барр // Актуаль-
ні проблеми сучасної медицини, 2006. 
2. Прогностическое значение марке-
ров хронической активной Эпштейна-
Барр вирусной инфекции у больных 
хроническим гепатитом С // Мат. VII 
Рос. научн.-практ. конф. Москва, 2007. 
3. Клініко-біохімічна характеристика 
поєднаних хронічних форм гепатиту 
С та інфекції Епштейна-Барр // Лабо-
раторна діагностика, 2008. 4. Спосіб 
прогнозування ефективності проти-
вірусної терапії хронічного гепатиту 
С. Патент на корисну модель № 82836 
МПК А61В 10/00, Заявка u201302205, 
заявлено 21.02.2013. Опубліковано 
12.08.2013. Бюл. № 15.

Бодня Катерина Ігорівна 
(1.10.1957, м. Харків) – проф., д-р 
мед. н., засл. діяч н. і техніки Украї-
ни. Лікарську освіту здобула в ХДМІ 

(1974-80). Віхи проф. роботи: 1980-
82 – клін. ординатура, 1982-85 – ас-
пірантура при каф. гастроентерології 
УІУЛ, м. Харків; 1985-88 – ас. каф.
мед. паразитології УІУЛ; 1988-2000 –
доц., 2000-01 – проф., з 2001 – зав. каф.
мед. паразитології та тропічних 
хв. ХМАПО; з 2003 по теперішній 
час декан медико-профілактичного 
факультету ХМАПО; 2006-08 та з
2010 – головний позаштатний спеці-
аліст МОЗ України за спеціальністю 
«паразитологія». Канд. дис. «Вміст 
гонадотропних гормонів гіпофізу, 
статевих гормонів, гастрину і цАМФ 
у крові при виразковій хворобі два-
надцятипалої кишки» (1986, н. керів-
ник Н.Ф. Дейнеко). Докт. дис. «По-
рушення процесів адаптації та їх ко-
рекція при хронічному опісторхозі» 
(1999, н. консультанти Л.С. Яроць-
кий, Н.Ф. Дейнеко, Р.Г. Лукшина). 
Автор 429 праць і 32 винаходів. Готує 
наукові кадри. Напрямок н. роботи: 
клініко-патогенетичні особливості 
паразитарних хвороб, як основа діа-
гностики та лікування.
Основні праці (самост. і у спів-
авт.): 1. Лабораторна діагностика
малярії: Навч. посібник. Харків, 2001.
2. Аскаридоз: Навч. посібник. Харків,
2001. 3. Нейроцистицеркоз: пара-
зитологія, клінічні прояви, діагнос-
тика і сучасні успіхи в лікуванні: 
Навч. посібник. Харків, 2001. 4. Роз-
рахунок елементів малярійного се-
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зону: Навч. посібник. Харків, 2001. 
5. Комп’ютерна програма для перед-
атестаційних циклів і спеціалізації 
за фахом паразитологія: Навч. посіб-
ник. Харків, 2003. 6. Малярія (парази-
тологія, епідеміологія, профілакти-
ка, імунітет, діагностика та ліку-
вання): Навч. посібник. Харків, 2003. 
7. Токсоплазмоз и беременность // 
Актуальная инфектология, 2014. 
8. Иммунитет и центральная нерв-
ная система (ЦНС) при хроничес-
ком приобретенном токсоплазмозе 
// Анали Мечниківського інституту, 
2014. 9. Инструментальная диагнос-
тика эхинококкоза печени // Клини-
ческая инфектология и паразитоло-
гия, 2014. 10. Зміни слизових і шкіри 
зовнішніх статевих органів жінок 
при ентеробіозі// Буковинський мед. 
вісник, 2014.

Бойко Валентина Олександрівна 
(25.12.1976, Білоцерківський р-н, 
Київська обл.) – канд. мед. н. Лікар-
ську освіту здобула у КрДМУ ім. 
С.І. Георгієвського (1994-2000). Віхи 
профроботи: 2000-02 – магістратура з 
інф. хв.; з 2001 – ас. каф. інф. хв. та 
епід. КрДМУ ім. С.І. Георгієвського. 
Канд. дис. «Стан імунної реактивнос-
ті та фетоплацентарного бар’єру при 
герпесвірусних інфекціях» (2002). 
Автор 7 праць. Напрямок н. роботи: 
імунологічні показники та функці-
ональний стан фетоплацетарного 

комплексу та їх динаміка під впливом 
антигомотоксичної терапії.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Применение биологических препа-
ратов при лечении токсоплазмоза у 
беременных // Імунологія та алерго-
логія, 2001. 2. TORCH-инфекции (кли-
ника, диагностика, лечение): Метод. 
реком. Симферополь, 2002. 3. Клини-
ко-патогенетическое обоснование 
применения биологических препара-
тов в лечении TORCH-инфекций у 
беременных // Репродуктивное здо-
ровье женщины, 2002.

Бойчук Олександр Петрович
(13.09.1973, с. Ісаків, Тлумацький р-н,
Івано-Франківська обл.) – доц., канд.
мед. н. Лікарську освіту здобув 
(1988-92) в Івано-Франківському
базовому мед. училищі; (1992-98) –
ІФДМА. Віхи профроботи: 1998-99 – 
магістр. ІФДМА; 1999-2001 – лікар-
інфекціоніст ОКІЛ, м. Івано-Фран-
ківськ; 2001-10 – ас. каф. інф. хв. та 
епід. ІФДМУ; з 2010 – доц. каф. інф. 
хв. та епід. ІФНМУ. Канд. дис. «Ура-
ження печінки у хворих на сальмоне-
льоз на тлі іншої патології шлунково-
кишкового тракту: особливості пере-
бігу та лікування» (2006, н. керівник 
Б.М. Дикий). Напрямок н. роботи: 
ГКІ на фоні супутньої патології.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Деклараційний патент на винахід 
№ 50267а: «Спосіб лікування киш-
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кового дисбактеріозу активованими 
формами пробіотиків» (15.10.2002). 
2. Ефективність використання пре-
парату «Гранули кверцетину» в 
комплексному лікуванні хворих на 
сальмонельоз із супутньою патологі-
єю органів травного тракту // Буко-
винський мед. вісник, 2004. 3. Засто-
сування фітопрепарату «Альтан» 
в комплексному лікуванні хворих на 
гострі кишкові інфекції на тлі су-
путньої патології органів травлення 
// Галицький лікарський вісник, 2004. 
4. Інформаційний лист №30-2005 
про нововведення в системі охорони 
здоров’я «Застосування препаратів 
кверцетину («Корвітин» та «Грану-
ли кверцетину») в комплексному ліку-
ванні хворих на сальмонельоз на тлі 
супутньої патології органів травлен-
ня». 5. Бруцельоз – актуальна зооноз-
на інфекція в наш час // Інфекційні 
хвороби, 2007. 6. Ефективність за-
стосування активованих форм про-
біотиків при кишковому дисбактері-
озі у хворих на сальмонельоз // Архів 
клін. Медицини, 2005. 7. Епідеміоло-
гічні особливості захворюваності на 
гострі кишкові інфекції в м. Івано-
Франківську // Галицький лікарський 
вісник, 2009. 8. Комплексне лікування 
хворих на бешиху // Імунологія та 
алергологія, 2011. 9. Комплексні по-
казники оцінки епідемії ВІЛ-інфекції 
та роботи Центру профілактики і 
боротьби зі СНІДом на регіональ-

ному рівні (Івано-Франківська обл.): 
Метод. реком. Київ, 2012. 10. Особли-
вості цитокінового статусу у хворих 
на хронічний гепатит С з супутнім 
цукровим діабетом і його динаміка 
під впливом корекції лікування пре-
паратами альфа-ліпоєвої кислоти і 
ліволактом // Клінічна інфектологія і 
паразитологія, 2014.

Болтенков Валерій Леонідович 
(18.05.1955, м. Чернівці) – зав. відділ.
кишкових інфекцій ОДКЛ м. Чернівці.
Лік. освіту здобув у ЧДМІ (1976-82). 
Віхи профроботи: 1982-83 – інтерна-
тура на базі Хмельницької ОДКЛ. 
1983-87 – дільничний педіатр Ізяслав-
ської, Старосинявської ЦРЛ. 1988-94 – 
орд. відділ. кишкових інфекцій ОДКЛ 
м. Чернівці. З 1994 – зав. відділ. киш-
кових інфекцій ОДКЛ м. Чернівці.
Лік. кат. – вища. 

Бондар Олександр Євгенович
(11.11.1973, м. Харків) – канд. мед. н., 
ас. Лікарську освіту здобув у ХДМІ 
(1990-96). Віхи проф. роботи: 1996-
97 – інтернатура з інф. хв. в ОІКЛ; 
1997-99 – клін. ординатура, 1999-
2002 – аспірантура при каф. інф. 
хв. ХДМУ; з 2002 – ас. каф. інф. хв. 
ХДМУ. Канд. дис. «Клініко-морфо-
логічні прояви та показники імунної 
відповіді у хворих на HCV-інфекцію» 
(2003, н. керівник В.М. Козько). Ав-
тор 168 праць і 4 винаходів. Член 
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Європейської асоціації з вивчення 
печінки, 2013. Напрямок н. роботи: 
діагностика та лікування вірусних ге-
патитів, організація роботи гепатоло-
гічного центру. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Генодиагностика HCV-инфекции: 
результаты генотипирования вируса 
гепатита С в Харьковской области // 
Експериментальна i клінічна медици-
на, 2002. 2. Прогностическое значе-
ние некоторых иммунологических по-
казателей у больных вирусным гепа-
титом С // Лабораторная диагнос-
тика, 2004. 3. Вирусные гепатиты. 
Современные аспекты терапии и 
фармакоэкономики. Пособие для вра-
чей. // М.: Издательство «Академия 
естествознания», 2008.-С. 4. Лихо-
радка Западного Нила. Клиническое 
наблюдение. // Сучасні інфекції. – 
2011. 5. Діагностика фіброзу печінки 
при хронічному гепатиті С // Інфор-
маційний лист про нововведення в 
системі охорони здоров’я № 44-2012, 
випуск 2 з проблеми «Інфекційні хво-
роби», Київ, 2012. 6. Діагностика 
активності  хронічного гепатиту 
С // Інформаційний лист про ново-
введення в системі охорони здоров’я 
№ 53-2012, випуск 1 з проблеми «Ін-
фекційні та паразитарні хвороби», 
Київ, 2012. 7. Оцінка результатів 
лікування хворих на хронічний ге-
патит С за розробленим методом 
неінвазивної діагностики стадії фі-

брозу // Гепатологія. – 2012. 8. Ін-
терферон-опосередкована регресія 
фіброзу під час противірусної тера-
пії хронічного гепатиту С при різних 
варіантах поліморфізму гену IL 28В 
// Consilium medicum Ukraina, 2013. 
9. Эффективная интерферонотера-
пия HCV-ассоциированного цирроза 
печени с явлениями гиперспленизма // 
Гепатологія. – 2014. 10. Клиническая 
паразитология и тропическая меди-
цина: Навч. посібник. Харків, 2014.

Бондарева Вікторія Василівна.
(18.10.1953, м. Запоріжжя) – зав. від-
діл. гострих вірусних гепатитів ОІКЛ 
м. Запоріжжя. Лікарську освіту здобу-
ла в ЗДМІ (1971-77). Віхи профробо-
ти: 1977-79 – лікар-інфекціоніст Куй-
бишевської ЦРЛ, 1979-85 – орд. ОІКЛ 
м. Запоріжжя, з 1985 – зав. відділ.
ОІКЛ м. Запоріжжя. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Некоторые клинико-эпидемиоло-
гические особенности ВГВ // Матер. 
науч.-практ. конф., Тернопіль, 2005. 
2. Заболеваемость мед. работников 
области парентеральными гепати-
тами // Съезд эпидемиологов. Пол-
тава, 2004. 3. Епідеміологічні осо-
бливості гострих гепатитів В і С //
Мат. наук.-практ. конф. Київ, 2006.

Бондарєв Лев Самуїлович
(30.06.1931, м. Одеса) – д-р мед. н.,
проф. Лікарську освіту здобув у ОДМІ 
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(1949-55). Віхи проф. роботи: 1955-
57 – лікар-інфекціоніст Добропіль-
ської ЦРЛ; 1957-65 – ас., 1965-75 –
доц., 1975-85 – проф., 1985-2000 – 
зав. каф., з 2000 – проф. каф. інф. хв. 
ДДМУ. Канд. дис. «Обмін мікроеле-
ментів при хворобі Боткіна» (1963, 
н. керівник А.О. Войнар). Докт. дис. 
«Порівняльна характеристика вірус-
них гепатитів та жовтяниці» (н. кон-
сультант В.М. Нікіфоров). Автор
236 праць і 4 винаходів. Готує наукові 
кадри. Напрямок н. роботи: диферен-
ційна діагностика та розпізнавання 
найбільш поширених інф. захв.; при-
чини діагностичних помилок.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Ботулизм. – К., 1990. 2. Проявле-
ния неврологических осложнений при 
дифтерии // Международный мед. 
журн., 1998. 3. Лептоспироз в Доне-
цкой области // Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 1999. 
4. Семейная средиземноморская ли-
хорадка (периодическая болезнь) // 
Журн. практичного лікаря, 2000. 
5. Энтеровирусная инфекция (кли-
нические проявления, лабораторная 
диагностика и терапия // Лікування 
та діагностика, 2001. 6. Клиническая 
характеристика септических форм 
иерсиниоза и псевдотуберкулеза // Су-
часні інфекції, 2003. 7. Герпевирусные 
инфекции – современный взгляд на 
проблему // Вестник неотложной и 
восстановительной медицины, 2006. 

8. Естественное течение вирусного 
гепатита С // Сучасна гастроенте-
рологія, 2007. 9. Современный взгляд 
на проблему лекарственных гепати-
тов // Вестник неотложной и вос-
становительной медицины, 2008. 10. 
О проблеме вирусных гепатитов в 
историческом аспекте // Медицина и 
фармаиия, 2009. 

Бондаренко Анатолій Миколайович
(11.01.1965, м. Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл.) – д-р мед. н. Лікарську 
освіту здобув у ДнДМІ (1982-88). 
Віхи профроботи: 1988-89 – інтер-
натура з інф. хв.; 1989-91 – інфекціо-
ніст міськ. інф. лікарні м. Кривий Ріг; 
1991-2001 – ас. каф. інф. хв. ДнДМІ; 
1993-96 – аспірантура при КНДІЕІХ; 
2001-04 – докторантура при КНДІ-
ЕІХ; 2005-07 – інфекціоніст у ТОВ 
«Сімейна клініка ПМС» та обл. інф. 
лікарні м. Кривий Ріг; з 2002 – наук. 
консультант обл. інф. лікарні м. Кри-
вий Ріг; з 2007 – приватна практика з 
інф. хв. – керівник «Центру діагнос-
тики та лікування інф. хв. м. Кривий 
Ріг; з 2009 – зав. каф. екології Криво-
різького технічного ун-ту м. Кривий 
Ріг. Канд. дис. «Застосування бак-
теріального препарату «Аеробакт» 
у лікуванні сальмонельозів та дис-
бактеріозів кишечнику» (1996, н. ке-
рівник А.М. Зарицький). Докт. дис. 
«Особливості патогенезу та терапії 
парентеральних вірусних гепатитів 
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у хворих, які вживають наркотики» 
(2005, н. консультант А.Ф. Фролов). 
Автор 120 праць і 7 винаходів. Готує 
наукові кадри. Основні напрямки н. 
роботи: патогенез, розробка діагнос-
тики, етіотропної терапії вірусних 
інфекцій, паразитозів, захв., які пере-
даються статевим шляхом, розробка 
мед. техніки та мед. обладнання.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Этиотропная терапия вирус-
ных гепатитов у лиц, употребляю-
щих наркотики // Вестник Санкт-
Петербургской мед. акад. им. Меч-
никова, 2006. 2. Застосування неза-
реєстрованих фармакологічних пре-
паратів в клінічній практиці інфекці-
оніста в Україні // Сучасні інфекції, 
2007. 3. Лікування токсоплазмозу у 
вагітних // Інфекційні хвороби, 2007. 
4. Особливості патоморфології у 
наркоспоживачів при парентераль-
них вірусних гепатитах // Там само, 
2007. 5. Практична оцінка протоко-
лів надання мед. допомоги хворим на 
паразитарні інфекції в Україні // Там 
само, 2008. 6. Сучасна діагностика і 
терапія вісцерального лейшманіозу 
// Там само, 2008. 7. Лікування гепа-
титу С – фармакологічна лотерея? // 
Там само, 2009. 8. Грипп А/H1N1 – ре-
алії та особливості // Там само, 2009. 
9. Сучасна діагностика і етіотропне 
лікування токсоплазмозу у вагітних: 
Метод. реком. Київ, 2010. 10. Мож-
ливість формування ендемічних зон 

тропічних хв. – реальна загроза еко-
біобезпеці України // Інфекційні хво-
роби, 2010. 

Бондаренко Андрій Володимирович
(06.02.1973, м. Актюбінськ, Казах-
стан) – проф., д-р. мед. н. Лікарську 
освіту здобув у Кемеровському мед. 
ін-ті (1989-90) і ХДМУ (1990-95). Віхи 
проф. роботи: 1995-97 – магістратура 
в ХДМУ; 1997-2004 – ас. каф. інф. хв. 
ХДМУ, 2004-2013 – доц. каф. інф. хв. 
ХНМУ, з 2013 – проф. каф. інф. хв. 
ХНМУ. Канд. дис. «Клініко-мікроеко-
логічні аспекти терапії гастроінтести-
нальної форми сальмонельозу» (2001, 
н. керівник В.М. Козько). Докт. дис. 
«Клініко-діагностична характеристи-
ка бартонельозу» (2012, н. консуль-
тант В.М. Козько). Автор 240 праць 
та 25 винаходів. Готує наукові кадри. 
Напрямок н. роботи: клініко-патогене-
тичні особливості перебігу опортуніс-
тичних та СНІД-індикаторних хв.; по-
шук та обґрунтування нових ефектив-
них засобів їх діагностики, лікування 
та профілактики. Особливості пере-
бігу та лікування хронічних вірусних 
гепатитів у ВІЛ-інфікованих. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Актуальні питання діагности-
ки, лікування та профілактики ВІЛ/
СНІДу: Монографія, Харків, 2012. 
2. Біологічний спосіб виявлення збуд-
ників трансмісивних бактеріальних 
інфекцій: анаплазмозу, бартонельозу, 



А

31

Б
ерліхіозу. Пат. №81049, 2012. 3. Бар-
тонельоз у ВІЛ-інфікованих: клініка, 
діагностика, лікування: Методичні 
реком. МОЗ України. К., 2012. 4. Па-
томорфологические особенности 
поражения центральной нервной 
системы вирусом Эпштейн-Барра у 
больных ВИЧ/СПИД // Morphologia, 
2013. 5. Морфофункциональные осо-
бенности туберкулезного менинго-
энцефалита у ВИЧ-инфицированных 
// Укр. мед. альманах, 2013. 6. Биоло-
гическая модель экспериментального 
бартонеллеза // Мед. новости, 2014. 
7. Аналіз вмісту макро- і мікро-
елементів та білків гострої фази 
у ВІЛ-інфікованих, хворих на ХГС 
або коінфекцію ВІЛ/ХГС // Гепа-
тологія, 2014. 8. Післявакцинальні 
реакції та ускладнення: Навч. по-
сібник. Харків, 2011. 9. Инфекции, 
регулируемые Международными ме-
дико-санитарными правилами: Навч. 
посібник. Харків, 2013. 10. Клиничес-
кая паразитология и тропическая ме-
дицина: Навч. посібник. Харків, 2014

Борак Валентина Пилипівна 
(25.01.1951, м. Костопіль, Рівненська 
обл.) – канд. мед. н. Лікарську освіту 
здобула у ТДМІ (1970-76). Віхи проф. 
роботи: 1976-77 – інтернатура з не-
врології в Рівненській обл. лікарні; 
1977-82 – головний лікар спецшколи-
інтернату м. Костопіль, Рівненська 
обл.; 1982-84 – клін. ординатор, з 

1984 – ас. каф. інф. хв. та епід. ТДМУ 
ім. І.Я. Горбачевського. Канд. дис. 
«Лікувальна ефективність індукторів 
інтерфероноутворення при вірусних 
гепатитах А і В» (1987, н. керівники 
А.Ф. Фролов і М.А. Андрейчин). Ав-
тор 84 праць і 3 винаходів. Напрямок 
н. роботи: особливості перебігу, діа-
гностики та лікування гострих і хро-
нічних вірусних гепатитів, змішаних 
інф. хв.
Основні праці (у співавт.): 1. Осо-
бливості перебігу лептоспірозу в осіб 
похилого віку // Вікові особливості 
інф. хв.: Матер. наук.-практ. конф. 
і пленуму Асоціації інфекціоністів 
України. Мукачево, 1998. 2. Ендо-
токсикоз при гострому гепатиті В 
// Здобутки клінічної та експеримен-
тальної медицини. Тернопіль, 1999. 
3. Епідеміологічна характеристика 
сімейних осередків гепатиту А // Ві-
русні гепатити. СНІД: Матер. наук.-
практ. конф. і пленуму Асоціації ін-
фекціоністів України. Запоріжжя, 
1999. 4. Оцінка кровообігу в нирках 
у хворих на лептоспіроз // Інфекційні 
хвороби, 2000. 5. Сучасні погляди на 
проблему пріонових хв. // Там само. 
2004. 6. Ефективність лісобакту при 
лікуванні ангін // Там само. 2005.

Борисова Галина Олександрівна
(19.05.1938, Пензенська обл., Росія) –
доц., канд. мед. н. Лікарську освіту 
здобула в ОДМІ (1955-61); 1964-67 –
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аспірантура при каф. загальної інфек-
тології ОДМІ. Віхи проф. роботи: 1961-
67 – педіатр В.-Михайлівської ЦРЛ,
Одеська обл.; 1967-69 – епідеміолог 
обл. СЕС; 1969-78 – міська інф. лікар-
ня, м. Одеса; з 1978 – ас., з 1988 – доц.
каф. дит. інф. хв. ОДМУ. Канд. дис. 
«Вегетативно-судинні порушення при
хронічному токсоплазмозі» (1970,
н. керівник Л.К. Коровицький). Автор 
46 праць. Напрямок н. роботи: хроніч-
ний токсоплазмоз, сепсис, дифтерія.

Бровінська Людмила Миколаївна
(28.08.1958, с. Леонівка, Вінниць-
ка обл.). Лікарську освіту здобула у 
ВДМІ ім. М.І. Пирогова (1978-1984). 
Віхи профроботи: 1985-19 – інфек-
ціоніст дит. поліклініки; 1997-2011 –
заступн. гол. лікаря мед. част. МЛ 
«ЦИтаД»; з 2011 – гол. лікар ВОКДІЛ.
Автор 3 праць. 

Брятко Наталія Володимирівна
(3.08.1956, с. Зимине, Роздольнен-
ський р-н, Кримська обл.) – головний 
позаштатний інфекціоніст УОЗ Ми-
колаївської ОДА (1999). Лікарську 
освіту здобула в КрДМІ (1974-80). 
Віхи проф. роботи: 1980-81 – інтер-
натура з інф. хв., 1981-86 – ординатор 
діагностичного відділ., з 1986 – зав. 
діагностичним відділ. МІЛ м. Мико-
лаїв, яка з 2001 має статус обл. Катег. –
вища за фахом «Інфекційні хвороби» 
(1991). Автор 17 праць. 

Основні праці (у співавт.): 1. Слу-
чай благоприятного исхода раннего 
диффузного дифтерийного миокар-
дита, осложненного развитием по-
лной атриовентрикулярной блокады 
// Матер. наук.-практ. конф. Харків, 
1999. 2. Деякі питання проблеми ві-
русних гепатитів в Миколаївській об-
ласті // Матер. 6 з’їзду інф. України, 
м. Одеса, 2002 3. Алгоритм обсте-
ження та лікування хворих на хроніч-
ні вірусні гепатити. Миколаїв, 2003. 
4. Протефлазид в терапії вірусних 
гепатитів та нейроінфекцій // Ма-
тер. наук.-практ. конф. Харків, 2006. 
5. Метод. реком. щодо обстеження 
хворих з підозрою на гельмінтози та 
паразитарні захв. Миколаїв, 2007. 
6. Аналіз захворюваності на кір у Ми-
колаївській області // Зб. праць наук.-
практ. конф. з міжнар. участю. Тер-
нопіль, 2008. 7. Метод. реком. щодо 
диспансерного спостереження ре-
конвалесцентів інф. захв. Миколаїв, 
2008. 8. Організаційні питання щодо 
особливо небезпечних інфекцій // Ма-
тер. наук.-практ. конф. Миколаїв, 
2010. 9. Актуальні питання діагнос-
тики та лікування грипу та ГРВІ // 
Там само. Миколаїв, 2010. 

Буйко Олена Олександрівна
(10.06.1961, м. Одеса) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула в ОДМІ 
(1978-84). Віхи проф. роботи: 1993-
96 – аспірант каф. інф. хв. ОДМУ; 
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1984-91 – лікар-інфекціоніст Одесь-
кої міськ. клін. інф. лікарні; 1991-
93 – клін. ординатор м. Одеса; 1993-
96 – аспірант, 1996-2009 – ас. каф. 
інф. хв. з епід. ОДМУ, з 2009 – доц. 
цієї ж каф. Канд. дис.: «Применение 
ПЦР и ЛКС для ранней диагностики 
дифтерии» (1997, н. керівник Є.В. Ні-
кітін). Автор 32 праць, 1 винаходу.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Рівень зв’язування рецепторами 
лімфоцитів препарату аміксин у хво-
рих на хронічний гепатит С // VI з’їзд 
інфекціоністів України «Клінічні про-
блеми боротьби з інфекційними хво-
робами». Одеса, 2002. 2. Применение 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
для ранней диагностики дифтерии // 
VІ российский съезд врачей-инфекци-
онистов (Санкт-Петербург, Россия, 
2003.). 3. Вплив препарату янтарин-
детокс на метаболічні процеси у хво-
рих на гострий гепатит В // Наук.-
практ. конф. і пленум Асоціації інфек-
ціоністів України «Керовані інфек-
ції», Тернопіль, 2003. 4. Особенности 
влияния интерфероногена «амиксин» 
на показатели иммунного статуса у 
больных хроническими заболеваниями 
вирусной этиологии // Імунологія та 
алергологія: наука і практика, 2010. 
5. Сучасні особливості клінічного пе-
ребігу кишкового єрсиніозу // Матер. 
Всеукраїнської наук.-практ. конф. ін-
фекціоністів «Природно-осередкові
інфекції» (м. Ужгород, 2012 р.). 6.Пути

оптимизации учебно-методической 
работы для англоязычных студен-
тов // Тезисы докладов VIII Южно-
украинской научн.-прак. конф. «Тра-
диции и инновации внутренней меди-
цины», Одесса, 2013. 7. Тяжелое те-
чение смешанной формы малярии // 
ІХ Південноукраїнська наук.-практ. 
конф. «Актуальні проблеми внутріш-
ньої медицини – класичні уявлення і су-
часні тенденції», Одеса, 2014. 8. Осо-
бливості сучасного перебігу менінго-
кокової інфекції за даними одеської 
міської клінічної інфекційної лікарні // 
Наук.-практ. конф. «Фармакотерапія 
інфекційних захворювань», 2014. 

Бойчук Олександр Петрович.
(13.09.1973, с. Ісаків, Тлумацький р-н, 
Івано-Франківська обл.) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув (1988-
92) в Івано-Франківському базовому 
мед. училищі; (1992-98) – ІФДМА. 
Віхи профроботи: 1998-99 – магістр. 
ІФДМА; 1999-2001 – лікар-інфек-
ціоніст ОКІЛ, м. Івано-Франківськ; 
2001-10 – ас. каф. інф. хв. та епід.
ІФДМУ; з 2010 – доц. каф. інф. хв. та 
епід. ІФНМУ. Канд. дис. «Ураження 
печінки у хворих на сальмонельоз на 
тлі іншої патології шлунково-киш-
кового тракту: особливості перебігу
та лікування» (2006, н. керівник
Б.М. Дикий). Автор 34 праць, 1 вина-
ходу, 1 інформ. листа. Напрямок н. ро-
боти: ГКІ на фоні супутньої патології.
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Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Ефективність використання пре-
парату «Гранули кверцетину» в 
комплексному лікуванні хворих на 
сальмонельоз із супутньою патологі-
єю органів травного тракту // Буко-
винський мед. вісник, 2004. 2. Засто-
сування фітопрепарату «Альтан» 
в комплексному лікуванні хворих на 
гострі кишкові інфекції на тлі су-
путньої патології органів травлення 
// Галицький лікарський вісник, 2004. 
3. Клініко-епід. особливості сальмо-
нельозу у дорослих // Там само, 2005. 
4. Ефективність застосування ак-
тивованих форм пробіотиків при 
кишковому дисбактеріозі у хворих на 
сальмонельоз // Архів клінічної меди-
цини, 2005. 5. Епідеміологічні особли-
вості захворюваності на гострі киш-
кові інфекції в м. Івано-Франківську // 
Галицький лікарський вісник, 2009.

Буряк Володимир Миколайович
(25.09.1965, м. Донецьк) – проф., д-р
мед. н. Лікарську освіту здобув в 
ДДМІ (1982-88). Віхи проф. робо-
ти: 1988-89 – інтернатура з педіатрії, 
1989-91 – лікар-педіатр МДКЛ № 1
м. Донецьк, 1991-92 – ст. лаборант 
каф. педіатрії ФПН ДДМІ, 1992-97 – 
ас. цієї ж каф., 1997-2005 – доц. каф. 
дит. хв. № 1 ДонДМУ, з 2005 – зав. каф.
педіатрії та дит. інф. хв. ДНМУ. Канд. 
дис. «Великомасштабна електрокар-
діографія в оцінці біоелектричної 

активності міокарда в нормі та пато-
логії» (1996, н. керівник С.С. Остро-
полець). Докт. дис. «Діагностика та 
оптимізація терапії вегето-судинної 
дисфункції за гіпотензивним типом у 
дітей» (2004, н. консультант Є.В. Про-
хоров). Автор 143 праць і 2 патентів. 
Напрямок н. роботи: функціональна 
активність вегетативної нервової сис-
теми при соматичних та інф. захв. у 
дітей, нейроінфекції у дітей
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Диагностические синдромы за-
болеваний детского возраста // Мо-
нография. Донецк, 1993. 2. Крупно-
масштабная электрокардиография 
у детей // Монография. Донецк, 1994. 
3. Пульмонология детского возрас-
та. Донецк, 1998. 4. Особливостi 
розподiлу антигенiв головного комп-
лексу гiстосумiсностi HLA у 
пiдліткiв, якi страждають на не-
йроциркуляторну дисфункцiю за 
гiпотензивним типом // ПАГ, 1999. 
5. Динамика вызванных потенциалов 
ствола головного мозга у детей и по-
дростков с вегето-сосудистой дис-
функцией по гипотензивному типу в 
процессе лечения методом гипербари-
ческой оксигенации // Архив клиничес-
кой и экспериментальной медицины, 
1999. 6. Хронические гепатиты у де-
тей. Донецк, 2001. 7.  Справочник по 
гастроэнтерологии детского возрас-
та. Донецк, 2002. 8. Роль различных 
причинных факторов в генезе веге-
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тососудистой дисфункции по гипо-
тензивному типу у детей // Здоровье 
ребёнка, 2006. 9. Структура вегета-
тивних дисфункций в пубертатном 
возрасте // Там само, 2007. 10. Па-
тогенетические механизмы форми-
рования и диагностические аспекты 
артериальной гипотензии у детей // 
Современная педиатрия, 2008.

В
Васильєва Наталя Аврумівна
(21.05.1942, м. Єлань, Волгоградська 
обл., Росія) – д-р мед. н., проф. Лі-
карську освіту здобула в Ленінград-
ському педіатр. мед. ін-ті (1959-65). 
Академічна Премія НАМН України 
з профілактичної медицини (2013). 
Віхи проф. роботи: 1965-68 – зав. дит.
відділ. Нестерівської ЦРЛ Калінін-
градської обл. (РФ), 1968-70 – клін. 
ординатура при Ленінградському. НДІ
дит. інф.; 1970-72 – лікар-педіатр дит. 
залізничної. лікарні (Харків), з 1972 –
ас. каф. інф. хв. та епід. ТДМІ (нині 
ТДМУ), з 2002 – доц., з 2005 – проф. 
тієї ж каф. Канд. дис. «До питан-
ня діагностичної цінності ензимів з 
різною внутрішньоклітинною лока-
лізацією при інфекційному гепатиті 
в дітей (в гострий період, при хро-
нічному перебігу і диспансерному 
спостереженні)» (1970, н. керівники 
І.В. Гользанд і І.О. Дашкевич). Докт. 
дис. «Клініко-патогенетична і епіде-
міологічна характеристика тяжких 
форм лептоспірозу та удосконален-
ня лікування» (2002, н. консультант 
М.А. Андрейчин). Автор 310 праць, у 
т.ч. 10 підручників і навчальних по-



А

36

В
сібників, і 14 винаходів. Напрямок 
н. роботи: проблеми лептоспірозу, 
TORCH-інфекцій і вагітності, вірус-
них гепатитів. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клинические особенности и исходы 
безжелтушных форм вирусного гепа-
тита // Клин. медицина, 1972. 2. Obecny 
obraz kliniczny i powiklania blonicy na 
Ukrainie // Przeglad epidemiologiczny, 
1996. 3. Wybrane aspekty epidemiologii 
zakazen HCV na Ukrainie // Przegl. 
Epidemiol., 2005. 4. Інфекційні хвороби, 
у загальній практиці та сімейній меди-
цині. Тернопіль, 2007. 5. Епідеміологічні 
особливості лептоспірозу в західному 
регіоні України // Інфекційні хвороби, 
2008. 6. Епідемія грипу 2009 р. у захід-
ному регіоні України: вікові аспекти, 
етіологічна структура // Інфекційні 
хвороби, 2009. 7. TORCH-інфекції і ва-
гітність // Інфекційні хвороби, 2010.
8. Перинатальные инфекции (моно-
графія), 2011. 9. Optimization of 
lambliasis microscopic diagnostics by 
the method of polarized fl uorescence for 
patients with rosacea and urticarial // Our 
Dermatol Online, 2013. 10. Внутрішньо-
утробні інфекції: паралелі пренаталь-
ного УЗД і патоморфологічного дослі-
дження // Інфекційні хвороби, 2014. 

Венгловська Ядвіга Вікентіївна
(11.02.1948, с. Кошелівка, Червоно-
армійський р-н, Житомирська обл.) – 
канд. мед. н. Лікарську освіту здобула 

в ЧДМІ (1966-1972). Віхи проф. ро-
боти: 1972-73 – інтернатура з інф. хв.; 
1973-75 – лікар-інфекціоніст ОКЛ
м. Чернівці; 1975-78 – аспірант, з 1978 –
ас. каф. інф. хв. та епід. ЧДМІ (БДМА, 
БДМУ). Канд. дис. «Стан гемодина-
міки у хворих на грип за даними 
комплексного дослідження» (1979, 
н. керівник А.М. Михайлова). Автор 
133 праць. Напрямок н. роботи: удо-
сконалення діагностики та лікування 
поширених вірусних і бактеріальних 
інф. хв.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. «Состояние гемодинамики у боль-
ных гриппом // Врачеб. дело, 1978. 
2. Значение велоэргометрии в обна-
ружении скрытых расстройств в ге-
модинамике у перенесших грипп // Там 
само, 1980. 3. Комплексное лечение 
рожи с включением электрофореза, 
метилурацила, димексида // Там само, 
1988. 4. Клініко-епідеміологічні осо-
бливості ботулізму на Буковині // Клін. 
та експер. патологія, 2003. 5. Муль-
тимедійний навчальний посібник на 
електронних носіях. Чернівці, 2006. 
6. Інтегративні показники інтоксика-
ції у хворих на гострі кишкові інфек-
ції”. Львів, 2009. 7. Роль системи ци-
токінів у патогенезі грипу // Клін. та 
експерт. патологія, 2008. 8. Застосу-
вання ентерофурилу і субаліну в комп-
лексному лікуванні хворих на гострі 
кишкові інфекції // Інфекційні хвороби. 
2010. 9. Клініко-епідеміологічні осо-
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бливості інфекцій, викликаних віруса-
ми герпесу 6-го та 7-го типів (огляд 
літератури) // Буковинський медичний 
вісник, 2013. 10. Клініко-мікробіоло-
гічна ефективність ентеролу-250 у 
комплексній терапії харчових токси-
коінфекцій і гастроінтестинального 
сальмонельозу на Буковині. Чернівці, 
2015.

Верещагін Ігор Олександрович 
(26.07.1930, м. Великий Устюг Во-
логодської обл., Росія) – д-р мед. н.,
проф. Лікарську освіту здобув у Ле-
нінградському педіатр. мед. ін-ті 
МОЗ СРСР (1948-54); 1954-58 – клін. 
ординатура при каф. госпітальної пе-
діатрії Ленінградського педіатр. мед. 
ін-ту. Віхи проф. роботи: 1958-61 – го-
ловний педіатр МЧС-81 МОЗ СРСР, 
м. Томськ; 1961-64 – ст. н. співр. Ле-
нінградського НДІ антибіотиків, від-
діл дит. інф.; 1964-65 – зав. відділ. 2-ї 
міської дит. лікарні м. Ленінграда; з 
1965 – на каф. дит. інф. ДДМУ: 1965-
99 – зав. каф., 1999-2004 – проф. каф. 
Канд. дис. «Морфологічні особли-
вості хроматину нейтрофілів ново-
народжених дітей, дорослих людей (в 
тому числі і вагітних жінок)» (1958, 
н. керівник А.Ф. Тур). Докт. дис «Па-
тогенетична терапія в комплексі з 
мономіцином при дизентерії у дітей 
(клін., бактеріологічні, імунологіч-
ні дослідження)» (1971, н. консуль-
тант А.Л. Лібов). Автор 400 праць, з

них – 7 монографій, 8 навчальних по-
сібників, 1 довідник, 1 керівництво, 
6 винаходів і 15 рац. пропозицій. Го-
тує наукові кадри. Напрямок н. робо-
ти: вивчення статевого хроматину в 
клітинах крові; генетичне досліджен-
ня клітин крові; вплив антибіотиків 
на дит. організм в умовах інфекції. 
«Отличник здравоохранения» (1971), 
Почесна грамота Президії Верховної 
Ради УРСР (1991), ветеран ВВВ, на-
городжений медаллю «60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-45» (2005), 1972-92 – головний 
дит. інф. Донецького обл. відділу охо-
рони здоров’я, був членом редакцій-
ної ради журналу «Педіатрія», рес-
публіканського міжвідом. зб. «Дитячі 
інфекції». Брав участь у ліквідації 
епідемічних спалахів холери, дизен-
терії, ентероколітів у грудних дітей в 
Україні та Криму.
Основні праці (самост і у співавт.): 
1. Determination of Sex Before the 
Birth of a Bady // Sovier Land. New 
Delhy, 1959. 2. Free amino acids in 
blood and urine of dysentery children 
treated with monomycin // Feeding, 
Weight and Obesity Abstracts. London, 
England, 1977. 3. Сальмонельоз у ді-
тей. Донецьк, 1996. 4. Справочник 
по инфекционным болезням у детей. 
К., 1990. 5. Государственные кри-
терии полноты лечения наиболее 
распространенных заболеваний де-
тей Украины. Донецк, 2001.
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Велієва Тунзала Алієвна
(15.04.198, м. Нахичевань, Азербай-
джан) – к. мед. н. Лікарську освіту 
здобула в ХМІ (1987-93). Віхи проф-
роботи: 1993-1996 інтернатура з педі-
атрії в ХМАПО; 1996-2003 дільнич. 
педіатр МДП № 15, м. Харків; 2003-
05 – клін. орд., 2005-11 ст. лаборант 
при каф. педіатричної гастроентеро-
логії та нутріціології; 2011-2014 – ас.,
з 2014 – пос. доц. каф. медичної па-
разитології та тропічних хвороб.
ХМАПО; канд. дис. «Клінічні осо-
бливості та диференційована корек-
ція хронічного колостазу у дітей з 
аномаліями розвитку та положення 
товстої кишки» (2008, н. керівник 
Белоусов Ю.В.). Перші лікарські 
катег. за фахом «Педіатрія», «Дитя-
ча гастроентерологія». Запланована 
док. дис. «Ехінококоз: клініко-епіде-
міологічний аналіз та вдосконалення 
тактики лікування» (у 2014 р., н. кон-
сультант К.І. Бодня). Автор 32 праць 
і 3 винаходів. Напрямок н. роботи: 
ехінококоз: клініко-епідеміологічний 
аналіз і вдосконалення тактики ліку-
вання; консультативна і лікувальна 
робота з хворими з паразитарними 
інвазіями. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Хронический колостаз при долихо-
сигме у детей // Проблеми медичної 
науки та освіти. – 2004. – № 4. 2. Кор-
рекция хронического колостаза у де-
тей с аномалиями развития и поло-

жения толстой кишки // Современная 
педиатрия. – 2007. – № 3(16). 3. Гис-
тологические особенности слизис-
той оболочки толстой кишки у де-
тей при её аномалиях развития и 
положения // Медицина сегодня и за-
втра. – 2008. – № 1. 4. Нарушение
двигательной активности толстой 
кишки у детей с долихосигмой и их 
коррекция // Перинатология и педи-
атрия. – 2011. – № 4(48). 5. Парази-
тарные болезни в Украине: проблемы 
и перспективы // Здоровье. – Баку, 
2011. 6. Обучение лабораторной и
ультразвуковой диагностике пара-
зитарных инвазий // Проблеми 
безпрерывної медичної освіти та 
науки. – 2013. – № 4. 7. Инструмен-
тальная диагностика эхинококкоза 
печени // Клиническая инфектоло-
гия и паразитология. – 2014 – № 2. 
8. Два случая кожного лейшманиоза в 
Харькове // Дерматология та венеро-
логия. – 2014 – № 3 (65). 9. Патент 
70808 Україна, А61К 31/00. Спосіб 
комплексного лікування ехінококозу 
у дорослих. Опубл. 25.06.2012, Бюл. 
№ 12. 10. Патент 74059 Україна, 
А61К 31/00. Спосіб комплексного лі-
кування ехінококової хвороби. Опубл. 
10.10.2012, Бюл. № 19. 

Виговська Оксана Валентинівна
(02.12.1971, м. Київ) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
УДМУ ім. О.О. Богомольця (1989-
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1995); 1995-1997 – магістратура при 
каф. дит. інф. хв. НМУ ім. О.О. Бого-
мольця; 1998-2003 – аспірантура при 
каф. дит. інф. хв. НМУ ім. О.О. Бого-
мольця. Віхи профроботи: 1995 – ст. 
лаборант, 1995-1997 – інтерн. по дит. 
інф. хв., 1995-1997 – магістратура, 
1998-2003 – аспірантура, з 2004 – ас. 
каф. дит. інф. хв. НМУ ім. О.О. Бого-
мольця, з 2014 – доц. каф. дит. інф. хв.
НМУ ім. О.О. Богомольця. Катег. –
вища з «дит. інф. хв.». Канд. дис. 
«Клініко-патогенетична роль пору-
шень показників клітинної ланки ге-
мостазу при дифтерії у дітей» (2003, 
н. керівник С.О. Крамарьов). Докт. 
дис. «Епштейн-Барр вірусна інфек-
ція у дітей: патогенез, клінічні фор-
ми, діагностика, лікування» (2015,
н. консультант С.О. Крамарьов). Ав-
тор 197 наукових праць, 23 патентів 
на корисну модель. Напрямок н. ро-
боти: герпесвірусні інфекції у дітей і 
дорослих, пробіотикотерапія в дитя-
чій інфектології, противірусна терапія 
найбільш поширених інф. хв. у дітей.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Состояние апоптоза при ост-
рой Эпштейна-Барр вирусной ин-
фекции у детей // Здоровье ребенка, 
2013. 2. Влияние мультипробиоти-
ка на показатели иммунитета при 
Эпштейна-Барр вирусной  инфекции 
у детей // Здоровье ребенка, 2014. 
3. Іновації в лікуванні інфекційного 
мононуклеозу Епштейна-Барр ві-

русної етіології у дітей // Інф. лист, 
2015. 4. Вітряна віспа у дітей в умо-
вах сьогодення // З турботою про ди-
тину, 2015. 

Винокурова Ольга Миколаївна
(7.08.1973, м. Харків) – канд. мед. н. 
Лікарську освіту здобула в ХДМУ 
(1991-97). Віхи проф. роботи: 1996-
98 – магістрант каф. інф. хв. ХДМУ, 
1998-2001 – аспірант, з 2001 – ас. каф. 
інф. хв. Канд. дис. «Стан показників 
ліпідного обміну і їх прогностичне 
значення у хворих на гострий ві-
русний гепатит В та його рецидиви» 
(2002, н. керівник В.М. Козько). Ав-
тор 130 праць, 7 винаходів. Напрямок 
н. роботи: дослідження біохімічних 
показників у хворих на гепатити В та 
С і можливість їх корекції. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Патент «Спосіб прогнозування 
хронізаціі гострого гепатиту В», 
2012. 2. Прогностичні аспекти ла-
бораторних показників у хворих на 
цироз печінки зумовлений вірусами 
гепатитів С і В // Експерименталь-
на і клінічна медицина, 2013. 3. Ви-
користання сучасних статистичних 
технологій для прогнозування наслід-
ків гострого гепатиту В // Медицина 
сьогодні і завтра, 2013. 4. Особливос-
ті обміну полієнових жирних кислот 
та ейкозаноїдів у хворих на гепатит 
В та його наслідки // Гепатологія, 
2014. 
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Вишневська Наталія Юріївна
(16.01.1976, м. Тернопіль) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула в ТДМА 
(1993-99). Віхи проф. роботи: 1999-
2000 – магістрант, 2000-02 – клін. 
ординатор, з 2002 – ас. каф. інф. хв. 
та епід. ТДМУ ім І.Я. Горбачевсько-
го. Канд. дис. «Клініко-патогене-
тична оцінка структури кісткової 
тканини при гепатитах В і С» (2002,
н. керівник М.А. Андрейчин). Автор 
90 праць, 3 винаходів. Напрямок н. 
роботи: гострі та хронічні вірусні 
гепатити – особливості перебігу, діа-
гностики і лікування.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Гострі гепатити В і С та остеопо-
роз // Інфекційні хвороби, 2000. 2. Ден-
ситометричне дослідження кістко-
вої тканини при хв. печінки // Лабор. 
діагностика, 2001. 3. Kaulinio audinio 
mineralinis tankis sergant alkoholines 
ir virusines-alkoholines etiologijos 
letiniais hepatitais // Internistas, 2002. 
4. Мінеральна щільність кісткової 
тканини і фосфорно-кальцієвий об-
мін при хронічних гепатитах вірус-
но-алкогольної та алкогольної етіо-
логії // Проблеми епід., діагностики, 
клініки, лікування та профілактики 
інф. хв. К., 2002. 5. Хронічний гепа-
тит // Проблеми остеопорозу. Терно-
піль, 2002. 6. Труднощі клінічної діа-
гностики черевного тифу // Інфек-
ційні хвороби, 2008. 7. Оптимізація 
лікування хворих на вірусні інфекції // 

Поєднані інфекційні та паразитарні 
хв.: Матер. конгресу до 122-річчя від 
народження акад. Л.В. Громашев-
ського. Тернопіль. 2009. 8. Спорадич-
ні єрсиніози: труднощі діагностики і 
лікування // Інфекційні хвороби, 2012. 
9. Патент на корисну модель 86032. 
Україна, МПК(2013.01) A61J 3/00, 
A61М 37/00. Спосіб ректального вве-
дення лікувального засобу в організм / 
№ u 2013 07405. 2013. 

Вінницька Олена Володимирівна
(23.06.1980, м. Київ) – канд. мед. н. За-
кінчила мед. факультет № 1 НМУ ім. 
О.О. Богомольця (1997-2003); 2006-
09 – аспірантура при каф. інф. хв. НМУ.
Віхи профроботи: 2004-06 – клін. 
орд., з 2009 – ас. каф. інф. хв. НМУ. 
Канд. дис. «Гострий гепатит В у по-
єднанні з кишковими нематодозами: 
особливості перебігу та лікування 
хворих» (2009, н.керівник А.М. Пе-
чінка). Перша лікарська катег. Автор 
24 праць. Напрямок н. роботи: мед. 
паразитологія та тропічні хв.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Діагностика та лікування кишкових 
нематодозів у хворих на гострий гепа-
тит В // Інформ. лист, 2009. 2. Вплив 
гельмінтозів на перебіг вірусних гепа-
титів // Інфекційні хвороби, 2009. 3. Дина-
міка рівня γ-інтерферону та інтерлей-
кіну-4 у пацієнтів з гострим гепатитом 
В у поєднанні з кишковими нематодоза-
ми // Укр. мед. молодіжний журн., 2009.
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Вовк Алла Дмитрівна 
(1.01.1935-4.03.2007, м. Миргород, 
Полтавська обл.) – д-р мед. н., проф. 
Лікарську освіту здобула в КДМІ 
(1952-1958). Віхи проф.роботи: 1958-
61 – лікар-терапевт медсанчастини Ле-
ніногорського поліметалічного комбі-
нату Східно-Казахстанської обл.; 1961-
62 – клін. ординатура при каф. інф. 
хв. КДМІ; 1963-64 – аспірантура при
КНДІЕІХ; 1965-76 – молодший
н. співр., 1976-83 – ст. н. співр., 1983-
90 – заступник директора КНДІЕІХ 
ім. Л.В. Громашевського; 1990-98 –
зав. клінікою вірусних гепатитів; 1998-
2003 – зав. відділ., 2003-07 – зав. 
відділу вірусних гепатитів і СНІДу. 
Канд. дис. «Клінічні особливості ін-
фекційного гепатиту у хворих на цу-
кровий діабет та виразкову хворобу» 
(1967, н. керівники Б.Л. Угрюмов і 
Л.Л. Громашевська). Докт. дис. «Клі-
ніко-імунологічна характеристика, 
лікування і профілактика несприятли-
вих наслідків вірусного гепатиту В» 
(1990, н. консультанти А.Ф. Фролов,
Б.Л. Угрюмов і Л.Л. Громашевська). 
Автор 330 праць, з них 5 монографій. 
Готує наукові кадри. Напрямок н. ро-
боти: патогенез, клін. особливості ві-
русних гепатитів і цирозів, ВІЛ-інф./
СНІДу; розробка ефективних методів 
їх лікування.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Сывороточный гепатит. К., 1975. 
2. Вирусные гепатиты // Справочник 

по дифференциальной диагностике
инфекционных болезней. К., 1983. 
3. Лептоспирозы. К., 1978. 4. Кли-
ника, диагностика и лечение ВИЧ-
инфекции (СПИДа) // Лікування та 
діагностика, 2000. 5. ВИЧ-инфекция: 
актуальные вопросы клиники, ди-
агностики, лечения, эпидемиологии 
и профилактики: Руководство для 
врачей. Донецк, 1998. 6. Клиника, ди-
агностика и лечение ВИЧ-инфекции/
СПИДа // Лікування та діагностика, 
1999. 7. СНІД – міжнародний досвід
і наші проблеми // Сучасні інфекції,
1999. 8. Пегилированные интерфероны –
новое слово в лечении вирусного ге-
патита // 3доров’я України. 2003. 
9. Токсоплазмозний енцефаліт у ВІЛ-
інфікованих // Вестник зоологии, 2005. 

Вовк Лідія Михайлівна
(2.01.1964, с. Ташань, Київська обл.) –
ас., канд. мед. н. Лікарську освіту 
здобула у КМІ (1983-89). Віхи проф-
роботи: 1990-92 – клін. орд. на каф. 
інф. хв. НМУ, 1992-99 – лікар-орд. 
ЦМКЛ, 1999-2010 – ас. каф. інф. хв. 
НМУ. Канд. дис. «Дифтерія у хворих, 
які не отримали специфічну терапію» 
(2007, н. керівник Ж.І. Возіанова). 
Автор 49 праць. Напрямок н. роботи: 
TORCH-інфекція та вагітність.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Деякі аспекти специфічної тера-
пії дифтерії // Мистецтво лікуван-
ня, 2005 2. Чи завжди правомірний 
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діагноз «бактеріоносійство» // Ліку-
вання та діагностика, 2003. 3. Роль 
«інших» (OTHERS) вірусних пред-
ставників TORCH-комплексу в пери-
натальній патології // Сучасні інфек-
ції, 2009.

Вовк Тетяна Григорівна 
(25.01.1950 р., с. Ново-Олександрівка,
Буриньського району, Сумської об-
ласті). Лікарську освіту здобула у 
ХМУ (1973-1979). Віхи профроботи: 
1979-81 – клін. орд. на каф. дит. інф. 
хв. ХМІ, 1981-94 – ас. каф. дит. інф. 
хв. ХМІ, з 1994 року – доц. каф. дит. 
інф. хв. ХНМУ. Канд. дис. «Клинико-
иммунологические особенности рота-
вирусной кишечной инфекции у детей 
раннего возраста» (1990, н. керівник 
Є.А. Вашев). Автор 190 н. робіт. Нап-
рямок н роботи: кишкові інфекції.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Справочник по инфекционным бо-
лезням у детей. К.: Здоровья, 1990. 
2. Клінічна фармакологія // Навчальній 
посібник для студентів та інтернів 
мед. вузів ін-тів (фак.) удосконалення 
лікарів, 1995. 3. Клінічна фармакологія 
// Підручник. К.: Здоров´я, 2005. 4. Роль 
иммунологических показателей при 
обосновании терапии детей, больных 
эшерехиозом // Актуальные вопросы ин-
фекционной патологии и вакцинопро-
филактики у детей: Матер. VІІІ Конг.
дет. инф. России, 2009. 5. Профілак-
тика інф. захв. у дітей // Навч. посіб-

ник для студентів та інтернів вищих 
медичних закладів. Харків, 2012. 

Возіанова Жанна Іванівна 
(6.02.1937, м. Кіровабад, Таджицька
РСР) – д-р мед. н., проф., засл. діяч
н. і техніки України, засл. лікар Укра-
їни, дійсний член АМН України. 
Лауреат державної премії в галузі н. 
і техніки України (2006). Головний 
редактор щоквартального журн. «Су-
часні інфекції» (з 1999). Лікарську 
освіту здобула в КМІ (1954-1960). 
Віхи проф. роботи: 1960-62 – лікар-
інфекціоніст у Білоцерківській інф. 
лікарні; 1962-66 – ординатор військ. 
госп. у м. Сєвєродвінську Архангель-
ської. обл.; 1966-68 – ординатор-ін-
фекціоніст Київського окружного 
військ. госп.; з 1968 – на каф. інф. хв.
КМІ: 1968-70 – клін. ординатор, 1970-
71 – аспірант, 1971-82 – ас.; 1982-88 –
доц.; 1988-89 – проф.; 1989-2005 – 
зав. каф.; з вересня 2005 – проф. каф. 
НМУ. Канд. дис. «Носійство кишко-
вих найпростіших і роль E. histolytica 
у виникненні хронічних захворю-
вань кишечника» (1971, н. керівник
О.С. Сокол). Докт. дис. «Ураження 
підшлункової залози при вірусних 
гепатитах А і В (клініка, діагностика, 
лікування)» (1988). Автор 337 праць. 
Готує наукові кадри. Напрямок н. ро-
боти: особливості клін. перебігу ві-
русних гепатитів різної етіології; 
дифтерія в умовах епід. підйому захв. 
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1991-2002; вдосконалення методів 
діагностики та лікування інф. хв.; 
наслідки інф. хв., зв’язок їх з хроніч-
ною патологією різних органів і сис-
тем; невідкладні стани в клініці інф. 
хв., організація допомоги таким хв.; 
вдосконалення допомоги інф. хв. на 
різних етапах (реорганізація КІЗів, 
робота в стаціонарі та ін.); підготовка 
навч. планів і програм для мед. вузів; 
робота клініки як опорної.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
статті – оглядові та проблемні в 
провідних журналах; головна робо-
та – 3-томний підручник «Інфек-
ційні і паразитарні хвороби». К., 
“Здоров’я”2000-02. – мова російська 
і укр.; метод. реком. з різних проблем. 

Войтенко Лідія Леонідівна
(27.12.1951, м. Полтава) – заступник 
головного лікаря Полтавської ОІКЛ. 
Лікарську освіту здобула в Першому
Московському мед. ін-ті ім. І.М. Сє-
ченова (1972-78); 1982-85 – клін. 
ординатура при каф. інф. хв. ПМСІ. 
Віхи проф. роботи: 1985-87 – лікар-
інфекціоніст поліклін. відділ., 1987-
93 – заступник головного лікаря по по-
ліклін. роботі МКЛ № 2; з 1993 – голов-
ний лікар Полтавської ОІКЛ, з 2013 – 
заступник заступник головного лікаря. 
Автор 114 праць і 1 рац. пропозиції.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Вплив ліпіну з ектерицидом на по-
казники перекисного окислення лі-

підів у осіб з недостатністю IgА, 
хворих на опісторхоз // Важливі зо-
онози, 1999. 2. Активність деяких 
показників системи антиоксидант-
ного захисту і вільно-радикального 
перекисного окислення ліпідів у носіїв 
коринебактерій дифтерії // Акту-
альні проблеми клінічної інфектоло-
гії: Матер. V з’їзду інфекціоністів 
України. Тернопіль, 1998. 3. Стан 
обстеження вагітних на токсоплаз-
моз // Імунологія і алергологія, 2001. 
4. Спосіб прогнозування ефективнос-
ті противірусної терапії хронічного 
гепатиту С. Патент на корисну мо-
дель № 82836 МПК А61В 10/00, Заяв-
ка u201302205, заявлено 21.02.2013. 
Опубліковано 12.08.2013. Бюл. № 15.

Волкова Оксана Василівна
(23.05.1967, м. Умань, Черкаська обл.) –
головний позаштатний інфекціоніст 
УОЗ Житомирської ОДА. Лікарську 
освіту здобула в ОДМІ (1984-90). Віхи
проф. роботи: 1990-91 – інтернатура 
з інф. хв.; з 1991 – лікар-інфекціоніст 
ЦРЛ № 1. Катег. – вища за фахом «Ін-
фекційні хвороби» (2002).

Волобуєва Ольга Вікторівна
(12.03.1970, м. Валуйки, Бєлгород-
ська обл., Росія) – канд. мед. н., доц. 
Лікарську освіту здобула в ХДМУ 
(1989-95). Віхи проф.роботи: 1995-
97 – інтернатура і магістратура, 1997-
2001 – аспірантура при каф. інф. хв. 
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ХМАПО; 1999-2001 – ас. каф. клін. 
імунології та алергології ХНМУ; 
2001-09 – ас. каф. інф. хв. ХМАПО; 
з 2009 – доц. каф. загальної та клін. 
імунології та алергології з курсом 
інф. хв. ХНМУ. Канд. дис. «Вазоак-
тивні фактори (ендотелін-1 і оксид 
азоту) та система гемостазу у хво-
рих на дифтерію» (2001, н. керівник
В.П. Малий). Автор 60 праць і 2 вина-
ходів. Напрямок н. роботи: патогенез, 
генетичні дослідження та лікування 
інф. патології.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Биохимические и иммунологичес-
кие результаты исследования у 
больных дифтерией зева // Intern. 
J. Immunorehabilitation, 1996. 2. Не-
которые данные о нарушенном гоме-
остазе у больных с тяжелыми фор-
мами дифтерии // Там само, 1997. 
3. Особенности патогенеза дифте-
рийной инфекции и возможность 
коррекции нарушенных механизмов 
гомеостаза у больных с тяжелым 
течением дифтерии // Актуальні
проблеми мед. науки: Ювілейний наук.
зб. Харків, 1998. 4. Эндотелин-1 как 
показатель тяжести течения диф-
терии // Медицина на межі століть:
відкриття та перспективи: Матер. 
наук.-практ. конф. Харків, 1999. 
5. Регуляция системы протеолиза
у больных тяжелыми формами 
дифтерии // Вісник проблем біоло-
гії і медицини. 1999. 6. Haеmostasis 

and immune systems of the sick with 
grave forms of diphtheria // School of 
Fundamental Med. J. 1999. 7. Влияние 
эмоксипина на динамику протеолиза 
в миокарде на моделях дифтерийного 
токсикоза // Матер. VІ конгресу кар-
діологів України. К., 2000. 8. Влияние 
эмоксипина на уровень стабильного 
метаболита оксида азота (NO2) при 
дифтерийной интоксикации // Дости-
жения и перспективы развития 
терапии в конце ХХ века: Матер.
республиканской науч.-практ. конф. 
Харьков, 2000. 9. Оксид азота, нитро-
ксидергические процессы и их роль
в патогенезе дифтерии // Сучасні
інфекції. 2000. 10. Ультра-структур-
ные изменения в микроциркуляторном
русле миокарда при эксперимен-
тальной дифтерийной интоксикации 
// Експериментальна і клінічна меди-
цина. 2000.

Волоха Алла Петрівна
(28.06.1961, с. Плоске, Броварський 
р-н, Київська обл.) – доц., канд. мед. н.,
член Європейського тов-ва дит. ін-
фекціоністів; член Європейського 
тов-ва з первинних імунодефіцитів. 
Лікарську освіту здобула в КДМІ 
(1977-83). Віхи проф.роботи: 1983-
84 – інтернатура з педіатрії в ОКЛ 
м. Київа; 1984-87 – лікар-педіатр 
ОКЛ м. Київа; 1987-89 – клін. орди-
натура, 1989-92 – аспірантура при 
каф. педіатрії № 1 КДМІ, 1992-93 – 
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ас. каф. педіатрії № 1 КДМІ; 1993-
92 – ас., з 1996 – доц. каф. дит. інф. хв.
і дит. імунології КМАПО. Стажу-
вання: 1997 – з дит. інф. хв. в ун-ті 
Альберти, м. Едмонтон, Канада; 
1998-99 – з педіатрії в ун-ті м. Тель-
Авів, Ізраїль; 2000 – з педіатрії в ун-
ті м. Грац, Австрія; 2001 – сертифі-
кат національного тренера ЮНІСЕФ 
з профілактики ВІЛ-інф. у дітей;
2002 – сертифікат національного тре-
нера ЮНІСЕФ з імунопрофілактики. 
Катег. – вища з дит. інф. хв., перша з 
дит. імунології. Канд. дис. «Клініко-
імунологічні особливості адаптації 
та становлення мікробіоценозу у но-
вонароджених, народжених шляхом 
кесарського розтину» (1992, н. керів-
ник Л.І. Чернишова). Автор 50 праць. 
Напрямок н. роботи: первинні імуно-
дефіцити у дітей; ВІЛ-інф. у дітей: 
профілактика, лікування; імунодефі-
цит-асоційовані інф. у дітей. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Заместительная терапия иммуно-
глобулинами при первичных иммуно-
дефицитах антителообразования у 
детей // Імунологія та алергологія, 
1998. 2. Чи існує синдром Кавасакі в 
Україні? // Інфекційні хвороби, 2000. 
3. Сучасна діагностика та лікування 
токсоплазмозу у дітей: Метод. ре-
ком. К., 2001. 4. Агаммаглобулінемія. 
Сучасні підходи до діагностики та 
лікування // Зб. наук. праць співро-
бітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. 

К., 1998. 5. Протоколи лікування ді-
тей за спеціальністю «Дитяча іму-
нологія». Наказ МОЗ України № 355, 
2004. 6. Особливості інфекційного 
синдрому у ВІЛ-інфікованих дітей в 
Україні // Зб. наук. праць співробітни-
ків КМАПО ім. П.Л. Шупика. К., 2004. 
7. ТОRCH та інші перинатальні ін-
фекції: Неонатологія: Навч. посібник. 
К., 2004. 8. Гнійні менінгіти у дітей. 
Рання діагностика // Сучасні інфек-
ції, 2003. 9. Епштейн-Барр вірусна 
інфекція у дітей // Там само, 2004.
10. Оцінка ефективності замісної те-
рапії препаратами імуноглобулінів // 
Перинатологія і педіатрія, 2005.

Волошина Людмила Григорівна
(02.09.1956, м. Макіївка, Донецька 
обл.) заст. гол. лікаря з мед. част. 
Полтавської ОКІЛ. Лікарську осві-
ту здобула у ДДМІ (1973-79); 1979-
80 – інтернатура з інф. хв. на базі 
Полтавської ОІКЛ; 1980-83  лікар-ін-
фекціоніст 1-ї МКЛ м. Полтава; 1983-
89 – лікар-інфекціоніст діагностич-
ного відділ. Полтавської МІКЛ; 1989-
93 – зав. шлунково-кишкового відділ. 
Полтавської МІКЛ; з 1993 – заст. гол. 
лікаря з мед. частини Полтавської 
ОІКЛ. Виконує функції міського ін-
фекціоніста. Напрямок н. роботи: 
токсоплазмоз, герпетичні інфекції, 
вірусні гепатити. Автор 33 н. праць.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Стан обстеження вагітних на 
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токсоплазмоз // Імунологія та алер-
гологія, 2001. 2. Токсоплазмоз: кліні-
ка, діагностика, лікування // Метод. 
реком. Полтава, 2002. 3. Аналіз стану 
здоров’я людей, інфікованих вірусом 
простого герпесу // Інфекційні хворо-
би, 2005. 4. Вплив екстракту ехінацеї 
пурпурової на перебіг гострого гепа-
титу В у хворих з рецидивуючими ін-
фекціями дихальних шляхів в анамне-
зі // Зб. мат. наук.-практ. конф. Асо-
ціації інфекціоністів України. Терно-
піль, 2005. 5. Спосіб прогнозування 
ефективності противірусної терапії 
хронічного гепатиту С. Патент на 
корисну модель № 82836 МПК А61В 
10/00, Заявка u201302205, заявлено 
21.02.2013. Опубліковано 12.08.2013. 
Бюл. №15.

Волянська Любов Августинівна
(31.01.1963, м. Тернопіль, Україна) –
канд. мед. н. Лікарську освіту здобула 
у ТДМІ ім. І.Я.Горбачевського (1982-
88). Віхи профроботи: 1988-91 – інтер-
натура за спеціальністю «Терапія», 
1992 – спеціалізація «Педіатрія». 1992-
94 – лікар інф. відділ. Тернопільської 
міської лікарні № 2, з 1993 – за суміс-
ництвом ст. лаборант каф. педіатрії 
ТДМІ, з 1994 – ас.-стажер на каф. 
педіатрії ТДМІ та одночасно заочний 
аспірант цієї ж каф., з 1996 – ас., 
з 2003 – доц. цієї ж каф. Канд. дис. 
«Клініко-метаболічні порушення при 
гострій дизентерії у дітей та ефек-

тивність ентеросгелю в її комплек-
сному лікуванні» (1998, н. керівник
І.С. Сміян). Катег. вища за фахом «дит. 
інф. хв.» (2002). Автор 150 н. пра-
ць. Напрямок н. роботи: інф. хв. дит. 
віку, їх активна профілактика та пси-
хосоматичні аспекти. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Параклінічні критерії оцінки син-
дрому ендогенної інтоксикації при 
гострій дизентерії // Інформ. лист, 
2000. 2. Дитяча інфектологія // За 
ред. І.С. Сміяна. Тернопіль, 2004. 
3. Раціональне лікування гострих рес-
піраторних інфекцій у дітей – змен-
шення загрози антибіотикорезис-
тентності // Здоровье ребенка, 2011. 
4. Сходини до оволодіння професією 
лікаря: навч.-метод. посіб. Тернопіль, 
2012. 5. Застосування спеціальних 
харчових продуктів у комплексі про-
філактичного лікування дітей, що 
часто і тривало хворіють // Інформ. 
лист про нововведення в сфері охоро-
ни здоров’я № 37-2012. 6. Вакцина-
ція – реакції та ускладнення. Запро-
шення до дискусії // Інфекційні хво-
роби, 2012. 7. Гострий риносинусит 
у дітей в практиці лікаря загальної 
практики та раціональна антибіо-
тикотерапія при бактеріальній його 
природі // Перинатология и педиа-
трия, 2013. 8. Дискусійні питання 
вакцинації проти гепатиту В // Пери-
натология и педиатрия, 2013. 9. Осо-
бливості перебігу правця у дітей (ана-
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ліз двох клін. випадків) // Перинатоло-
гия и педиатрия, 2014. 10. Педіатрія 
з оцінкою результатів дослідження: 
навч. посіб. Тернопіль: ТДМУ, 2015.

Ворожбит Богдан Степанович
(17.02.1934, с. Гійче, Жовківського 
р-ну, Львівської обл.) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобув у ЛДМІ 
(1959-66). Віхи проф. роботи: 1955-
58 – зав. ФАПу с. Карів, Рава-Русь-
кого р-ну, Львівської обл., 1958-
59 – навчання на підготовчих курсах 
в мед. ін.-ті; фельдшер в інф. лікарні 
м. Львова; 1966-67 – терапевт-інфек-
ціоніст у Соснівській медчастині, 
1967-70 – аспірантура при каф. інф. 
хв. ЛДМІ, з 1970 – ас. каф. інф. хв. 
ЛДМІ, зав. каб. тропічної медицини. 
1980-2006 доц. каф. інф. хв. ЛДМУ. З 
2006 – доц. каф. внутрішньої медици-
ни № 2 ЛМІ. Канд. дис. «Вплив жиру 
їжі на функціональний стан печінки 
і ліпідний обмін у хворих на інфек-
ційний гепатит» (1970, н. керівник
М.Б. Тітов). Автор 157 праць і 4 вина-
ходів. Напрямок н. роботи: діагнос-
тика та лікування вірусних гепатитів. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Течение инфекционного гепати-
та у больных, получавших диету с 
различным содержанием жиров // 
Врачеб. дело. 1974. 2. Лечебное при-
менение обогащенных жиром диет // 
Львів, 1976. 3. Метод. вказівки з кур-
су інфекційних хвороб // Львів, 1994. 

4. Інфекційні хвороби: підручник. К., 
1999. 5. Тропічні і паразитарні хво-
роби: довідник. Львів, 1999. 6. Аналіз 
клініко-епідеміологічних особливос-
тей перебігу лептоспірозу за період 
2010-2012 рр. // Актуальні проблеми 
медицини, фармації та біології, 2012. 
7. Дієтичне харчування при хронічних 
вірусних гепатитах та цирозах // Ак-
туальні проблеми медицини, фарма-
ції та біології, 2012. 8. Ефективність 
застосування адеметіоніну для запо-
бігання виникненню депресії у хворих 
на хронічний гепатит С під час про-
тивірусної терапії // Фармакотерапія 
і профілактика інфекційних та пара-
зитарних хвороб: матер. Всеукраїн-
ської наук.-практ. інтернет-конф. ін-
фекціоністів України (жовтень 2014 
року) // Тернопіль-Харків, 2014. 

Ворожбит Ольга Богданівна
(14.10.1968, м. Львів) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула у ЛДМІ 
(1985-91). Віхи профроботи: 1991-95 –
клін. орд. на каф. інф. хв. ЛДМІ. 1995-
2002 – лікар-вірусолог Львівської ОКЛ.
2002-12 – ас. каф. інф. хв. ЛНМУ ім. 
Данила Галицького, з 2013 – в.о. доц. 
цієї ж каф. «Клініко-епідеміологічні 
особливості перебігу ХГС з позапе-
чінковими ураженнями» (2006, н. ке-
рівник Л.Ю. Шевченко). Автор 68 пра-
ць та 1 винаходу. Напрямок н. роботи:
діагностика та лікування вірусних ге-
патитів.
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Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Виявлення позапечінкових уражень 
при хронічному гепатиті С // Прак-
тична медицина, 2003. 2. Проблеми 
діагностики хронічного гепатиту 
С з позапечінковими ураженнями 
// Експериментальна та клінічна
фізіологія та біохімія, 2004. 3. Renal
manifestations associated with 
hepatitis C virus infection Gut 2005; 
54 (Suppl. V11) A208; 13th United 
Europen Gastroenterology Week; 15-
19 October 2005, Copenhagen. 4. The 
rheumatic manifestation in patients with 
chronic hepatitis C virus infection and 
mixed cryoglobulinaemia // Journal 
of Gastroenterology and Hepatology, 
2006. 5. Депресія як ускладнення ін-
терферонотерапії хворих на хроніч-
ні вірусні гепатити // Гепатологія, 
2008. 6. Вірусні гепатити у схемах, 
таблицях та малюнках // Навч. посіб-
ник, Львів, 2008. 7. Нозогенічна реак-
ція як предиктор виникнення депресії 
у хворих на ХГС (1в генотип HCV) під 
час ІФН терапії // Гепатологія, 2010. 
8. Дослідження демографічних та 
соціальних предикторів розвитку де-
пресії у хворих на хронічний гепатит 
// Гепатологія, 2013. 9. Нові додатко-
ві ефективні підходи до корекції по-
бічної дії противірусної інтерферо-
нотерапії хронічного гепатиту С // 
Гепатологія, 2014. 10. Ефективність 
застосування адеметіоніну для попе-
редження виникнення депресії у хво-

рих на хронічний гепатит C під час 
противірусної терапії залежно від 
генотипу HCV // Гепатологія, 2015. 

Ворона Світлана Григорівна 
(20.04.1960, м. Червонопартизанськ, 
Луганська обл.) – головний поза-
штатний інфекціоніст УОЗ Черні-
гівської ОДА. Лікарську освіту здо-
була в КНМУ ім. О.О. Богомольця 
(1985-91). Віхи проф. роботи: 1991-
92 – інтернатура з інф. хв. на базі 
Чернігівської МЛ № 2; 1992-96 – 
штатний викладач внутрішніх та інф. 
хв. Чернігівського мед. училища та 
лікар-інфекціоніст Чернігівської МЛ 
№ 2; 1996-2004 – лікар-ординатор, з
2004 – зав. інф. відділ. Чернігівської 
МЛ № 2; з 2005 – позаштатний облас-
ний інфекціоніст УОЗ. Катег. – перша 
за фахом «Інф. хв.» (2004). 
Основні праці (у співавт.): 1. Пору-
шення вуглеводного обміну у хворих 
на лептоспіроз // Інф. хвороби, 2000. 

Вяльцева Юлiя Володимирiвна 
(2.03.1980, м. Сімферополь) – канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула у 
КДМІ ім. С.І. Георгієвського (1997-
2004). Віхи профроботи: 2004-05 – 
магістратура з інф. хв.; з 2005 – ас. 
каф. інф. хв. КДМІ ім. С.І. Георгі-
євського. Канд. дис. «Стан апопто-
зу при ВIЛ/СНIДi у дiтей» (2009,
н. керівник I.В. Богадельнiков). Ав-
тор 27 праць. Напрямок н. роботи: 
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удосконалення комплексної діагнос-
тики прогресування ВІЛ-інфекції у 
дітей та оптимiзацiя ефективності 
лікування за схемами ВААРТ.
Основні праці (у співавт.): 1. Роль 
апоптозу в розвитку інфекційного 
процесу // Iнф. хв., 2007. 2. Изме-
нение интенсивности апоптоза у 
ВИЧ-инфицированных детей при 
присоединении оппортунистических 
и суперинфекций // Проблемы, до-
стижения и перспективы развития 
медико-биологических наук и практи-
ческого здравоохранения, 2008. 3. Со-
стояние клеточного звена иммуни-
тета у ВИЧ-инфицированных детей 
// Перинатология и педиатрия, 2007. 
4. Вплив герпесвiрусних iнфекцiй на 
стан апоптозу у ВІЛ-iнфiкованих 
дiтей // Педіатрія, акушерство та 
гінекологія, 2007. 5. Апоптоз як мар-
кер розвитку резистентностi до 
антиретровiрусних препаратiв у 
ВІЛ-iнфiкованих дiтей // Там само, 
2008. 6. Аналiз чинникiв високого ри-
зику вертикальної трансмiсiї у ВIЛ-
iнфiкованих дiтей // Там само, 2007. 
7. Вплив бактерiальних i вiрусних 
патогенiв на апоптоз клiтин у ВIЛ-
iнфiкованих дiтей // Там само, 2008. 

Г
Гаврилов Анатолій Вікторович 
(26.09.1978, м. Харків) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобув у ХДМУ 
(2000-06). Віхи профроботи: 2006-
08 – інтернатура на базі ОКІЛ м. Хар-
ків; 2008-10 – клінічна ординатура 
на каф. інф. хв. ХНМУ; 2010-13 – ас-
пірантура на каф. інф. хв. ХНМУ; з 
2013 – ас. каф. інф. хв. ХНМУ. Канд. 
дис. «Клініко-морфологічні особли-
вості інфекційних уражень ЦНС у 
ВІЛ-інфікованих осіб» (2014, н. ке-
рівник В.М. Козько). Автор 75 праць 
і 4 винаходів. Напрямок н. роботи: 
особливості клініки, діагностики та 
терапії інфекційних уражень цен-
тральної нервової системи у ВІЛ-ін-
фікованих осіб. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Проблема криптококкової інфекції 
в сучасному світі // Інфекційні хвороби, 
2012. 2. Морфофункциональные осо-
бенности туберкулезного менинго-
энцефалита у ВИЧ-инфицированных 
// Український медичний альманах, 
2013. 3. Клинико-диагностические 
особенности инфекционных пораже-
ний ЦНС у ВИЧ-позитивных больных 
// Медицинские новости, 2013. 4. Ана-
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ліз роботи з ВІЛ-інфікованими хво-
рими в обласній клінічній інфекційній 
лікарні м. Харкова // Експерименталь-
на і клінічна медицина, 2013. 5. Пато-
морфологические особенности пора-
жения центральной нервной системы 
вирусом Эпштейн-Барра у больных 
ВИЧ/СПИД // Morphologia, 2013.

Гаврилова Лариса Олексіївна
(31.08.1951, м. Краснодон Луганської 
обл.). – канд. мед. н. Лікарську осві-
ту здобула у ЛугДМІ (1969-75). Віхи 
профроботи: 1975-78 – лікар-тера-
певт Краснодонської міської лікарні; 
1978-80 – головний лікар санаторію-
профілакторію ЛугДМІ; 1980-83 – 
клін. орд. каф. факультетської терапії 
ЛугДМІ, 1983-86 – лікар-терапевт 
10-ї поліклініки м. Луганська, 1986-
91 – ст. лаборант каф. інф. хв. та епід. 
ЛугДМУ, 1991-2007 – ас. каф. гос-
пітальної терапії ЛугДМУ, з 2007 –
ас. каф. інф. хв. та епід. ЛугДМУ. Пер-
ша лікарська катег. за спеціальністю 
«Інфекційні хвороби». Канд. дис.
«Комплексная терапия рожи с приме-
нением иммунокорректоров» (1990, н. 
керівник В.М. Фролов). Автор 74 пра-
ць і 5 винаходів. Основні напрямки н. 
роботи: вивчення патогенезу та роз-
робка способів лікування бешихи.
Основні праці (самост. і у співавт.):
1. Патогенетическое значение цир-
кулирующих иммунных комплексов у 
больных с сахарным диабетом, со-

четающимся с рожистой инфекцией 
// Мед. реф. журн., 1989. 2. Причины 
частого развития гнойно-воспали-
тельных и некротических осложне-
ний у больных сахарным диабетом 
при возникновении у них рожи // 
Там само, 1989. 3. Математическая 
разработка интегративного имму-
нологического показателя при оцен-
ке реактивности больных рожей 
// Там само, 1989. 4. Клиническая 
эффективность препаратов тиму-
са (тактивин, тималин) в комплек-
сной терапии рожи у промышленных 
робочих Донбасса // Там само, 1989. 
5. Регуляторные субпопуляции лим-
фоцитов у больных рожей и их ди-
намика при лечении тактивином // 
Иммунология, 1990. 

Газзаві-Рогозіна Людмила Вікторівна
(10.05.1976, Казахстан. м. Ленінськ) – 
к.с-г.н. Вищу освіту здобула в ХДЗВА 
(2000-04). Віхи профроботи: 1993-
96 – навч. у мед. училищі № 2
м. Харкова; 1996-2009 – робота в па-
разитологічному відділі СЕС; 2008-
2011 – аспірантура у ХДЗВА; 2009-
14 – ст. викладач каф. мед. паразито-
логії та тропічних хвороб ХМАПО; 
2014-15 – доц. каф. медичної парази-
тології та тропічних хвороб ХМАПО. 
Канд. дис. «Продуктивність та показ-
ники резистентності курчат і курей 
несучок сучасних кросів за впливу 
паратипових факторів» (2011, н. ке-
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рівник М.В. Чорний). Автор 40 праць 
і 4 винаходів. Напрямок н. роботи: 
підготовки ентомологів на післяди-
пломному етапі.
Основні праці (у співавт.): 1. Кліщі 
побутового пилу. Способи їх виявлен-
ня. Профілактика розповсюдження: 
Навч. посібник. Харків, 2012. 2. Кли-
нические проявления при подкожной 
форме дирофиляриоза // Зб. н. праць
ХОКШВД № 1. – Вип. 9. Харків, 
2012. 3. Патент № 73058 UA, МПК 
А61В10/02. Спосіб розтину самок кро-
восисних комарів для визначення фізіо-
логічного віку та наявності мікро фі-
лярії дирофіляріозу, 2012. 4. Выявление 
личинок дирофилярий у самок крово-
сосущих комаров // Клин. инфектоло-
гия и паразитология, 2013. 5. Патент 
№ 60763 UA, МПК А61В10/00. Спосіб 
виявлення алергенних кліщів у побуто-
вому пилу, 2010. 6. Шляхи підвищення 
професійної підготовки ентомологів 
на післядипломному етап // Пробле-
ми безперервної медичної освіти та
науки. – Харків, 2013. 

Гайдаш Ігор Славович
(26.01.1961, м. Луганськ) – проф., д-р 
мед. н., засл. діяч н. і техніки Укра-
їни (2004). Лікарську освіту здобув 
у Ворошиловградському мед. ін-ті 
(1982-87). Віхи профроботи: 1988-
90 – клін. орд. та 1990-91 – аспірант 
каф. інф. хв. і епід. Ворошиловград-
ського мед. ін-ту; 1991-92 – ас. каф. 

інф. хв. і епід. ЛугДМІ; 1992-94 –
ас. каф. терапії факультету удоско-
налення лікарів ЛугДМІ; 1994-96 –
ас. каф. інф. хв. і епід. ЛугДМУ; 1996-
97 – доц. каф. мікробіології ЛугДМУ, 
з 1997 – зав. каф. мікробіології та 
вірусології ЛугДМУ; за сумісницт-
вом – консультант-інфекціоніст. Канд.
дис. «Клініко-патогенетичне значен-
ня імуногенетичних показників і лі-
кування бешихи» (1991, н. керівники 
В.М. Фролов, М.О. Пересадін). Докт. 
дис. «Питання патогенезу і лікуван-
ня вірусних гепатитів А, Е і мікст 
(А+Е) у дітей» (1996, н. консультанти 
А.Ф. Фролов, В.М. Фролов). Автор 
273 праць і 17 винаходів. Основні 
напрямки н. роботи: вивчення іму-
носупресивних властивостей умов-
но-патогенних бактерій; запалення 
і апоптоз, як дія бактерій; імунний і 
метаболічний статус хворих на хв., 
спричинені умовно-патогенними бак-
теріями; розробка методів імуноко-
рекції.
Основні праці (самост і у співавт.): 
1. Вірусні гепатити А і Е у дітей. Ки-
їв-Луганськ, 1996. 2. Сучасні аспекти 
етіології, патогенезу і лікування піо-
дермій. Луганськ, 1998. 3. Імунопато-
логія і імунокорекція пневмоній. Київ-
Луганськ, 1998. 4. Шпитальні інфек-
ції на межі тисячоліть. Луганськ, 
2000. 5. Вірусологія. Луганськ, 2002. 
6. Мікробіологія, вірусологія, імуно-
логія. Луганськ, 2004. 7. Реакції сис-
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теми крові у спортсменів які займа-
ються греко-римською боротьбою. 
Луганськ, 2009. 8. Мікробіологічний 
та імунний гомеостаз ротової по-
рожнини, показники хімічного складу 
зубів і методи корекції їх змін при ка-
рієсі у дітей 5-15 років. Луганск, 2009. 
9. Етіопатогенетичне обґрунтування 
способу профілактики гальванозу у 
пацієнтів з незнімними металевими 
протезами зубів. Луганськ, 2010. 

Гайдей Віктор Романович 
(31.10.1963, м. Одеса) – проф., д-р мед. н.
Лікарську освіту здобув у ОДМІ (1980-
86). Віхи профроботи: 1986-87 – ін-
тернатура з дит. інф. хв.; 1990-92 – 
клін. орд. з дит. інф. хв. при ОДМІ,
1995-2003 – ас., 2003-07 – доц. з 2007 –
проф. каф. дит. інф. хв. ОДМУ. Канд. 
дис. «Реабілітаційне лікування дітей з 
неблагоприємним преморбідним ста-
ном, хворих гострими ускладненими і 
неускладненими пневмоніями» (1994, 
н. керівник А.М. Михайлова). Докт. дис.
«Стан гомеостазу у часто хворіючих ді-
тей при грипі та ГРВІ» (2004, н. керів-
ник А.М. Михайлова). Автор 140 праць 
і 22 винаходів. Напрямок н. роботи: 
кардіогемодинаміка у часто хворіючих 
дітей; ураження нервової системи при 
інф. хв. у дітей.

Гайдук Ігор Богданович 
(18.08.1954, м. Львів) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобув у ЛДМІ 

(1971-77). Віхи проф. роботи: 1977-
79 – клінічна ординатура. при каф. 
педіатрії ЛДМІ; 1979-83 – лікар-ор-
динатор, з 1983 – зав. дит. відділ. ІКЛ 
м. Львова. Канд. дис. «Диференційна 
ентеросорбційна терапія ГКІ у дітей» 
(1991, н. керівник А.І. Мостюк). Ав-
тор 14 праць. Напрямок н. роботи: 
ентеросорбційна детоксикація при 
ГКІ дітей; впровадження у практику 
лікування кишкових інф. кремнійор-
ганічних сорбентів.

Гайдук Олена Анатоліївна
(24.05.1982, м. Хмільник, Вінницька 
обл.) – доц., канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобула в ВНМУ (1999-2005). 
2005-07 – магістратура при каф. інф. 
хв. ВНМУ; 2007-09 – аспірантура при 
каф. інф. хв. ВНМУ. Віхи проф. робо-
ти: з 2009 – ас., з 2015 – доц. каф. інф. 
хв. ВНМУ. Канд. дис. «Клініко-мор-
фологічні особливості перебігу хро-
нічного гепатиту С у нон-респондерів 
та методи його медикаментозної ко-
рекції» (2009, н. керівник Л.В. Мо-
роз). Автор 14 праць. Напрямок робо-
ти альтернативне лікування і діагнос-
тика вірусних гепатитів.
Основні праці (самост. і у співав.): 
1. Особливості формування фіброзу 
печінки при хроніч-ному гепатиті С 
та методи його лікування // Вісник 
ВНМУ, 2008. 2. Рівень матриксної 
металопротеїнази-2 – сироватковий 
маркер фіброзу у хворих на хронічний 
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гепатит С // Сучасні інфекції, 2009. 
3. Оцінка антифібротичної дії ло-
зартану при лікуванні хворих на хро-
нічний гепатит С, які не відповіли на 
противірусну терапію // Сучасна га-
строентерологія, 2009. 4. Гемосиде-
роз печінки у хворих на хронічний ге-
патит С // Вісник морфології, 2009. 
5. Особливості перебігу хронічного 
гепатиту С у нон-респондерів // Ге-
патологія, 2009. 6. Досвід застосу-
вання препаратів альвірон та риба-
рин у лікуванні хронічного вірусного 
гепатиту С. Оцінка вірусологічної 
відповіді та стійкої вірусологічної 
відповіді // Сучасні інфекці, 2011.

Галкіна Лариса Яківна 
(19.06.1952, м. Стаханов, Луганська 
обл.). Лікарську освіту здобула у 
ДДМІ (1972-77). Віхи профроботи: 
1977-81 – лікар-інфекціоніст Ста-
ханівської ЦМЛ, з 1981 – зав. інф. 
відділ. обл. інф. лікарні м. Стаха-
нов; міський інфекціоніст. Вища лі-
карська катег. за фахом «Інфекційні 
хвороби». Автор 9 праць. Основні на-
прямки н. роботи: лікування хворих 
на гепатит С.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Раціональні підходи до лікуван-
ня гострого вірусного гепатиту С 
// Проблеми екологічної та мед. ге-
нетики i клін. імунології: зб. наук. 
праць. Київ; Луганськ; Xapків, 2007. 

Гарницька Лідія Андріївна
(18.04.1950, с. Ладиженка, Черкась-
ка обл.) – доц., канд. мед. н. Лікар-
ську освіту здобула у КМІ (1972-79). 
Віхи профроботи: 1987-90 – зав. інф. 
відділ. МКЛ № 14; 1990-99 – ас., з
2000 – доц. каф. інф. хв. НМУ. Канд. 
дис. «Використання ентеросгелю при 
комплексному лікуванні хворих на 
вірусні гепатити» (1994, н. керівник 
Ж.І. Возіанова). Автор 44 праць. На-
прямок н. роботи: вивчення та дослі-
дження перебігу вірусних гепатитів, 
дифтерії, ГРВІ.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Применение Энтеросгеля в комп-
лексном лечении больных вирусным 
гепатитом // Інформ. лист, 1994. 
2. Розділ «Гостра дихальна недо-
статність» // Інф. та паразитарні хв.
Т.3 К., 2001.

Гафарова Мунівер Тейфуківна
(2.06.1949, м. Шахрисябз, Кашка-
дар’їнська обл., Узбекистан) – проф., 
докт. мед. н.; член спец. вченої ради 
Д 26.614.02 із захисту докт. дис. за 
фахом 14.02.02-епід. в ДУ «ІЕІХ ім. 
Л.В. Громашевського АМН України»; 
член атестаційної комісії для атеста-
ції лікарів-гігієністів, лікарів-епіде-
міологів, лікарів дезінфекціоністів, 
мед. паразитологів, біологів, бакте-
ріологів, ентомологів при Кримській 
респ. СЕС. Лікарську освіту здобула 
в Ташкентському МІ (1967-73). Віхи 
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профроботи: 1973-77 – епідеміолог 
Каршинської міської СЕС; 1977-
80 – аспірантура в НДІ епід., мікро-
біол. та інф. хв. МЗ УзССР; 1980-
90 – мол. н. співробітник, 1991 – стар. 
н. співробітник відділу особливо не-
безпечних інф.; 1990-93 – докто-
рантура в ЦНДІ епід. МЗ РФ; 1994-
95 – зав. лабор. імунології клін. лікарні
ім. М.С. Семашко; 2006-2007 – доц.,
з 2007 – проф. каф. інф. хв. КрДМУ 
ім. С.І. Георгієвського. Канд дис. 
«Епідеміологія, сучасні аспекти еко-
логії переносника і профілактика 
висипного тифу (за матеріалами Пів-
нічно-Західного економічного райо-
ну Узбецької РСР)» (1982). Докт. дис. 
«Сучасні особливості епід. і клінічно-
го перебігу коксієльозу, шляхи вдоско-
налення його профілактики» (1994,
н. консультант І.В. Тарасевич). Автор 
130 праць. Напрямок н. роботи: рикет-
сіози – профілактика, лабор. діагнос-
тика, удосконалення епід. нагляду.
Основні праці (самост. і у співавт.):
1. Марсельская лихорадка (эпиде-
миология, клиника, диагностика). 
Симферополь, 2004. 2. Higly actіve 
anti-retroviral therapy(HAART)monito-
ring in HIV/S patients in Crimea and 
epidemiology control // Таврический
медико-биологический вестник, 2008.
3. Эколого-эпидемиологические аспек-
ты коксиеллеза // Вестник Россий-
ской акад. мед. наук. 2008. 4. Імуно-
профілактика інф. хв. і організація 

її проведення: Навч.-метод. посіб-
ник. Сімферополь, 2008. 5. General 
Epidemiology of infectious Diseases 
(manual): Руководство к практичес-
ким занятиям. Симферополь, 2010.

Гелуненко Євгенія Костянтинівна 
(24.11.1945, м. Сватово, Луганська 
обл.). Лікарську освіту здобула у 
ЛугДМІ (1966-71). Віхи профроботи: 
1971-75 – лікар-інфекціоніст м. Крас-
ний Луч; з 1976 – зав. інф. відділ. лі-
карні «Краснолучцька», м. Красний 
Луч Луганської обл., міський інфекці-
оніст. Вища лікарська катег. за фахом 
«Інфекційні хвороби». Автор 16 пра-
ць і 2 винаходів. Основні напрямки н. 
роботи: лікування кишкових інфек-
цій в сучасних умовах.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
Клінічна характеристика кишкового 
єрсиніозу за даними багаторічного 
спостереження // Проблеми екологіч. 
та мед. генетики і клін. імунології: 
зб. наук. праць. Київ; Луганськ; Хар-
ків, 2009.

Гема Наталія Миколаївна 
(3.08.1983, с. Нижній Турів Турків-
ського району Львівської області) – 
лікар-інфекціоніст дит. інф. відділ. 
ОКІЛ м. Ужгород. Лікарську осві-
ту здобула на медфакультеті УжДУ 
(2001-07). 2007-09 – інтернатура з 
інф. хв. на базі УжНУ, 2009 – спе-
ціалізація з дит. інф. хв. у ЛНУ, з
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2009 – лікар-інфекціоніст дит від. ОКІЛ
м. Ужгород, з 2014 – за сумісництвом 
ас. курсу інф. хв. каф. педіатрії мед-
факультету УжДУ. Канд. дис. «Міне-
ральний профіль у дітей при ротаві-
русній інфекції в умовах ендемічної 
зони» (н. керівник О.М. Горленко). 
Катег. – друга за фахом «дит. інф. хв.».
Автор 15 праць. Напрямок н. роботи: 
ротавірусна інфекція у дітей. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клініко-епідеміологічні особливос-
ті перебігу ротавірусної інфекції на 
Закарпатті // Проблеми клінічної пе-
діатрії, 2010. 2. Ротавірусна інфек-
ція: епідеміологія, особливості кліні-
ки, діагностика та лікування, 2011. 
3. Clinical case of child with Rotavirus 
infection, diffi cult duration // Там само,
2011. 4. Гастроінтестинальна фор-
ма ротавірусної хвороби – міне-
ральний профіль // Науковий вісник 
Ужгородського університету, серія 
«Медицина», 2011. 5. Оцінка ефек-
тивності мінералокорекції у дітей 
з ротавірусною інфекцією в умовах 
ендемічної зони // Здоровье ребенка, 
2012. 6. Цитокіновий профіль у ді-
тей хворих на ротавірусну інфекцію 
// Проблеми клінічної педіатрії, 2012. 
7. Минеральный профиль у детей при 
ротавирусной инфекции в условиях 
эндемической зоны // Матер. ХІ Кон-
гресса детских инфекционистов Рос-
сии, 2012. 8. Мінеральний характер 
біологічних рідин у дітей при рота-

вірусній інфекції в умовах ендемічної 
зони // Матер. Міжнар. наук.-практ. 
конф. «Фітоапітерапія здобутки і 
перспективи», 2012. 9. Цитокіновий 
профіль у дітей хворих на ротавірус-
ну інфекцію // Матер. Міжнар. наук.-
практ. конф. «Вітчизняна та світова 
медицина в умовах сучасності», 2013. 

Герасименко Олена Анатоліївна 
(29.01.1953, м. Лубни, Полтавської 
області) – лікар вищої катег. Лікар-
ську освіту здобула у ТДМІ (1971-
77). Віхи проф. роботи: 1970-71 – мо-
лодша м/с медпункту; 1978 – лікар-
інтерн терапевт МКЛ № 1 м. Терно-
піль; 1979-81 – лікар-терапевт МКЛ 
№ 1; 1981-2007– лікар-інфекціоніст 
ТМКЛ № 1; з 2005 – головний по-
заштатний спеціаліст інфекціоніст; 
2007-14 – зав. інф. відділ. ТМКЛШД; 
з 2015 – лікар-інфекціоніст цього ж 
відділ. Автор та співавтор 15 праць. 
Напрямок н. роботи: токсоплазмоз, 
ехінококоз, єрсиніози, вірусні гепати-
ти, інфекційний мононуклеоз. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Спорадичний ехінококоз печінки у 
Тернопільській області // Інфекцій-
ні хвороби: досягнення і проблеми 
в діагностиці та терапії: Матер. 
VIII з´їзду інфекціоністів України 
(6-8.10.10, Вінниця). Тернопіль, 2010. 
2. Особливості клінічного перебігу 
грипу та інших ГРВІ під час епідемії 
(жовтень-листопад 2009) у Терно-
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пільській області // Інфекційні хворо-
би, 2010. 3. Патогенетична терапія 
при гострих респіраторних вірусних 
інфекціях // Труднощі діагностики і 
терапії інфекційних хвороб: Матер. 
Всеукр. наук.-практ. конф. з міжна-
родною участю і пленуму Асоціації 
інфекціоністів України (19-20 трав-
ня 2011, Суми). Тернопіль, 2011.
4. Хвороба Лайма на території Тер-
нопільщини // Там само. 5. Пробле-
ми ехінококозу на Тернопільщині //
Матер. наради-семінару з актуаль-
них питань медичної паразитоло-
гії (12-13.10.2011). Тернопіль, 2011. 
6. Хвороба Лайма на Тернопільщині // 
Інфекційні хвороби, 2011.

Герасименко Олена Анатоліївна 
(02.07.1980, м. Одеса) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула в ОДМУ 
(1997-2003). Віхи профроботи: 2004-
07 – аспірант, з 2007 – ас. каф. інф. хв.
з епід. ОДМУ. Канд. дис.: «Роль
редокс-системи та цитокінів у патоге-
незі алкогольного ураження печінки» 
(експериментально-клін. досліджен-
ня) (2008, н. керівник К.Л. Сервець-
кий). Автор 33 праць, 2 винаходів. 
Основний напрямок н. роботи: вив-
чення патогенезу, особливостей пере-
бігу хронічних вірусних інфекцій. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Вміст продуктів перекисного 
окиснення ліпідів у печінці та сиро-
ватці крові щурів, отриманих від ал-

коголізованих самців і самок // Одесь-
кий мед. журн., 2006. 2. Активність 
уроканінази у печінці та сироватці 
крові в онтогенезі самців і самок, 
отриманих від алкоголізованих попе-
редників // Світ біології та медицини, 
2006. 3. Активність антиоксидант-
них ферментів в еритроцитах та 
печінці самців і самок, отриманих від 
алкоголізованих попередників // Буко-
винський мед. вісник, 2006. 4. Актив-
ність антиоксидантних ферментів 
у еритроцитах і сироватці крові в 
осіб з алкогольною хворобою печін-
ки // Досягнення біології та медици-
ни, 2007. 5. Особливості продукції 
інтерлейкіну-1b мононуклеарами 
периферичної крові у хворих на ал-
когольну хворобу печінки і хронічний 
гепатит С // Матер. Всеукраїнської 
наук.-практ. конф. інфекціоністів 
«Природно-осередкові інфекції»
(м. Ужгород, 2012). 6. Сучасні осо-
бливості клінічного перебігу киш-
кового єрсиніозу // Там само, 2012. 
7. Зміни вмісту АДФ в еритроцитах 
крові за умов хронічного перебігу ві-
русного гепатиту В // Світ медицини 
і біології, 2010. 8. Клінічна ефектив-
ність Біфілакт Екстра у хворих на 
гострі кишкові захворювання // Там 
само, 2010. 9. Расові відмінності кра-
ніометричних параметрів у сучасних 
підлітків (популяційне ревю) // Наук.-
практ. конф. «Актуальні проблеми 
функціональної морфології», 2014. 
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10. Особливості планування заходів 
ліквідації наслідків на основі досві-
ду аварії на Чорнобильській АЕС // 
Актуальные проблемы транспорт-
ной медицины, 2014. 

Герасун Борис Абрамович
(16.12.1938, м. Кременчук, Полтав-
ська обл.) – д-р мед. н., проф. Лікар-
ську освіту здобув у ЛДМІ (1957-63). 
Віхи проф. роботи: 1966 – епідеміолог 
санепідемстанції Кам’янко-Буського 
р-ну Львівської обл.; 1969-69 – епі-
деміолог санепідемстанції м. Львова;
1969-71 – аспірантура при каф.мікро-
біології ЛДМІ; 1971-74 – ас. каф. епід. 
ЛДМІ; з 1971 – ас., доц., проф. каф. інф. 
хв. ЛДМУ. Канд. дис. «Вірусний гепа-
тит у хворих на туберкульоз» (1971, 
н. керівник Д.Х. Фомін). Докт. дис.
«Вірусний гепатит з природними шля-
хами передачі» (1985). Автор 340 пра-
ць і 10 винаходів. У 2007 присвоєно
почесне звання «Засл. професор 
ЛНМУ». Готує наукові кадри. Напря-
мок н. роботи: клін. імунологія інф. 
хв., діагностика і лікування вірусних 
гепатитів. Розробив та впроваджує 
новий метод лікування автоімунних 
процесів та зменшення побічної дії 
противірусної терапії ХВГ за допомо-
гою клітинної терапії – внутрішньош-
кірної імунізації автолейкоцитами.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Определение подтипов поверх-
ностного антигена гепатита В в 

реакции торможения встречного 
иммуноэлектроосмофореза // Лабор. 
дело, 1981. 2. Гиперчувствительность
замедленного типа к поверхностно-
му антигену вируса гепатита В // 
Журн. микробиол., 1982. 3. Жовтя-
ниці у вагітних // Львів, 1999. 4. Ле-
чение аутоиммунных нарушений 
при хронических гепатитах В и С с 
помощью иммунизации аутолейко-
цитами // Мир вирусных гепатитов 
(Москва), 2006. 5. Вирусный гепатит 
В. HB-вирусная инфекция // Львов, 
2009. 6. Пат. 97461 України, МПК 
А61К 35/14, А61Р 15/00, А61Р 15/08. 
Застосування способу вакцинації ав-
толейкоцитами як способу лікування 
ідіопатичної оліго- та астенозоос-
пермії. 7. Пат. 103742 України МПК 
А61К 35/14, А61Р 5/00, А61Р 37/02 
Застосування способу вакцинації ав-
толейкоцитами, як способу зменшен-
ня активності автоімунного процесу 
відносно антигенів щитовидної зало-
зи. 8. Вирусные гепатиты в схемах, 
таблицях и рисунках. Руководство 
по проблеме вирусных гепатитов 
для врачей-интернов и слушателей 
ФПДО – Львов: Изд-во «Кварт», – 
2012. 9. Original treatment method of 
frequently recurrent chronic herpetic 
infection caused by herpes simple virus 
iand II types // Central European Jornal 
of Immunology, 2012. 10. Reduction 
of Hyperproduction of Thyroid 
Autoantibodies in Patients without 
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Disturbance of the Thyroid Function: 
New Patents // Recent Patents on 
Endocrine, Metabolic & Immune Drug 
Discovery, 2014. 

Герасун Олександр Борисович
(10.07.1977, м. Люберці, Московська 
обл., РФ) – канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобув у ЛДМУ ім. Данила 
Галицького (1994-2000). Віхи про-
фроботи: 2003-2005 – робота у Львів-
ському обл. центрі з боротьби та 
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, з
2004 – ас. каф. інф. хв. ЛДМУ ім. Да-
нила Галицького. Канд. дис. «Клініко-
епідеміологічні та імунопатогенетич-
ні особливості HВeAg-негативного 
HBV DNA-позитивного хронічно-
го гепатиту В» (2007, н. керівник
А.Д. Вовк). Автор 52 праць та 1 па-
тенту. Напрямок н. роботи: діагнос-
тика та лікування вірусних гепатитів.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. HBeAg-негативний DNA HBV-
позитивний хронічний гепатит В: 
особливості діагностики та ефек-
тивність лікування // Сучасні інфек-
ції, 2003. 2. Спосіб визначення сенси-
білізації організму при інфекційних 
хворобах // Патент на корисну мо-
дель №26600. 2007. 3. Мутанти ві-
русу гепатиту В: прикладні аспекти 
// Гепатологія, 2008. 4. Актуальные 
аспекты иммунопатогенеза хро-
нического гепатита В с инверсией 
HBeAg. Мир вирусных гепатитов, 

2009. 4. Вирусные гепатиты в схе-
мах, таблицях и рисунках. Руковод-
ство по проблеме вирусных гепати-
тов для врачей-интернов и слушате-
лей ФПДО, Львов, 2012. 5. Correction 
of fertility disorders in patients with 
cryoglobulineamia // Central European 
Jornal of Urology, 2013. 6. Особли-
вості специфічної імунної відповіді 
у хворих на хронічний гепатит В // 
Гепатологія, 2013. 7. Персоніфіко-
ваний метод клітинної терапії // 
Фармакотерапія і профілактика ін-
фекційних та паразитарних хвороб: 
Матер. Всеукраїнської наук.-практ. 
інтернет-конф. інфекціоністів Укра-
їни, 2014.

Глактіонов Андрій Геннадійович 
(5.04.1956, м. Карабанове, Олексан-
дрівський р-н, Володимирська обл.) – 
канд. мед. н. Лікарську освіту здобув 
у ЗДМІ (1980-86). Віхи проф. роботи: 
1986-88 – клін. ординатор, з 1988 – 
ас. каф. інф. хвороб ЗДМУ. Канд. дис. 
«Вплив ортофену на клінічний пере-
біг, показники вільнорадикального 
окислення ліпідів та ентерококової 
флори кишечнику у хворих на харчо-
ві токсикоінфекції» (2003, н. керівни-
ки М.Х. Тур’янов, В.І Сєдов). Автор 
63 праць і 2 рац. пропозицій. Напря-
мок н. роботи: оптимізація лікування 
хворих на ГКІ.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Современные особенности тече-
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ния ветряной оспы у взрослых // Па-
тология, 2010. 2. Поражение печени 
и почек при гастроинтестинальной 
форме сальмонеллезной инфекции // 
Запорожский медицинский журн., 
2007. 3. Вплив ортофена на клінічний 
перебіг захворювання у хворих хар-
човими токсикоінфекціями // Укра-
їнський медичний альманах, 2002. 
4. Дія ортофену на зміну ентероко-
кової флори у хворих на харчові ток-
сикоінфекції // Актуальні питання 
фармацевтичної та медичної науки 
і практики. Зб. наук. статей, 2003. 
5. Проблеми діагностики і профілак-
тики дирофіляріозів в Запорізькой об-
ласті // Запорізький медичний журн., 
2007. 6. Проблемы диагностики и 
профилактики дирофиляриозов в За-
порожской области // Запорожский 
медицинский журн., 2007. 7. Випадок 
вісцеральної форми вітряної віспи // 
Актуальні питання фармацевтич-
ної та медичної науки та практики.
Зб. н. стат. Запоріжжя, 2009.

Глей Анатолій Іванович
(12.03.1966, с. Луги, Вінницька обл.) –
ас., канд. мед.н. Лікарську освіту здо-
був у УДМУ (1987-93). Віхи профро-
боти: 1995-98 – лікар-інфекц. ЦМКЛ, 
1998-2000 – зав. інф. відділ. ЦМКЛ, 
з 2000 – ас. каф. Канд. дис. «Інфек-
ційний мононуклеоз, етіологічні та 
клін. особливості» (2009, н. керівник
Ж.І. Возіанова). Автор 35 праць. На-

прямок н. роботи: герпесвірусні ін-
фекції.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Інфекційний мононуклеоз як полі-
етіологічне захворювання // Сучасні
інфекції, 2004. 2. Хронічні форми EBV-
інфекції // Клін. імунол., алергол. та 
інфектол., 2008. 3. Цитомегаловірус-
на інфекця // Therapia, 2007. 4. Аналіз 
помилок в діагностиці інфекційно-
го мононуклеозу // Сучасні інфекції, 
2008. 5. Случай бешенства у человека 
в Киеве // Клиническая инфектология 
и паразитология, 2012. 6. Інфекцій-
ний мононуклеоз у дорослих: особли-
вості перебігу, діагностика, принципи 
лікування // Метод. реком. К., 2014. 

Гнатюк Віра Василівна 
(03.08.1968, м. Львів) – ас., канд. мед. н.,
головний дит. позаштатний інфек-
ціоніст УОЗ Львівської ОДА. Лікар-
ську освіту здобула в ЛНМІ (1985-91). 
Віхи профроботи: 1991-92 – інтерна-
тура; 1992-93 – лікар-інфекціоніст,
м. Городок, Львівська обл.; 1993-
94 –лікар-інфекціоніст поліклініки
5 міської клінічної лікарні, 1994-
2000 – лікар-орд. Львівської обл. інф. 
лікарні, з 2001 – ас. каф. дит. інф. хв. 
ЛНМУ ім. Данила Галицького. Канд. 
дис. «Клініко-імунологічні особли-
вості НВ-вірусної інфекції в залеж-
ності від характеру трансплацентар-
ного імунітету в системі мати-плід» 
(1996, н. керівник Б.А. Герасун). Ав-
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тор 34 праць і 2 винаходів. Напрямок 
роботи: вдосконалення діагностики та 
лікування вірусних інфекцій у дітей. 
Основні праці (у співав.): 1. Гепатит 
В // Львів, 2007. 2. Жовтяниці у ва-
гітних // Львів, 2009. 3. ТТ-вірусна 
інфекція // Гепатологія, 2013. 4. По-
рівняльна характеристика клінічного 
перебігу кору в дітей і дорослих // Ін-
фекційні хвороби, 2015.

Говорова Дар’я Володимирівна 
(29.10.1986, м. Магдебург, Німеччи-
на). Лікарську освіту здобула в НМУ 
ім. О.О. Богомольця (2004-10). Віхи 
профроботи: 2010-12 – інтернатура 
з інф. хв. З 2012 – лікар-інфекціоніст 
ДУ ІЕІХ НАМНУ. Навчання в аспі-
рантурі: ДУ ІЕІХ НАМНУ (2013-16). 
Автор 12 праць. Напрямок н. роботи: 
мікози.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Опыт применения воритаба в ком-
бинированной терапии грибковых 
менингоэнцефалитов // Людина та 
ліки – Україна. Матеріали VI Націо-
нального конгресу. К., 2013. 2. Микозы 
центральной нервной системы // 
Профілактична медицина, 2013. 
3. Стан системного імунітету у хво-
рих на лакунарну ангіну // Інфекційні 
хвороби, 2008. 4. Опыт применения 
ликворокорригирующих манипуляций 
при менингоэнцефалитах микозной 
этиологии // Людина та ліки – Укра-
їна. К., 2014. 5. Риск развития крип-

тококкового менингоэнцефалита у 
пациентов с онкопатологией лор-
органов // Матер. Всеукраїнської 
наук.-практ. конф. і пленуму Асоці-
ації інфекціоністів Сумщини, Суми, 
2014. 6. Роль грибковой инфекции 
в сочетанной патологии // Матер. 
ІІІ Міжнародного мед. конгресу: 
«Впровадження сучасних досяг-
нень мед. науки в практику охорони 
здоров’я України». К., 2014. 

Гололобова Олеся Василівна 
(12.02.1980, м. Фергана, Узбекис-
тан) – канд. мед. н. Лікарську освіту 
здобула у ХНМУ (1997-2003). Віхи 
профроботи: 2003-04 – інтерн та ма-
гістр каф. інф. хв. ХМАПО, 2004 – лі-
кар-інфекціоніст МБЛ № 18, м. Хар-
кова, 2004-07 – аспірант, 2007-14 –
ас. каф. інф. хв. ХМАПО, 2008-09 – 
секретар наук.-метод. Ради ХМАПО. 
З 2014 – доц. каф. загальної і клініч-
ної імунології та алергології ХДМУ 
ім. В.Н. Каразіна. Канд. дис. «Сис-
тема імунорегуляції та прогностичне 
значення її порушення у хворих на 
HCV-інфекцію» (2008, н. керівник 
В.П. Малий). Автор 56 робіт, 1 патен-
ту. Напрямок н. роботи: патогенез, ге-
нетичні дослідження та лікування хв. 
з інф. патологією.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Спосіб етіотропної терапії хворих 
на грип та інші ГРВІ // патент на ко-
рисну модель № 79175., зареєстрова-
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ний 10.04.2013. 2. Клинико-диагнос-
тическая характеристика генотипи-
рования облигатно-гепатотропных 
вирусов. Проявления и исходы болезни 
// Актуальная инфектология, 2013. 
3. Молекулярна епід. облігатно-гепа-
тотропних вірусів // Матер. Всеу-
країнської наук.-практ. конф. і плену-
му Асоціації інфекціоністів України, 
2013. 4. Застосування імуномодуля-
торів в якості патогенетичної тера-
пії хворих на HCV-інфекцію // Матер. 
наук.-практ. конф. з міжнародною 
участю, 2013.

Голосний Едуард Вікторович 
(11.03.1963, м. Харьків) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув у 
ДонДМУ (1980-86). Віхи профробо-
ти: 1986-87 – інтернатура по педіатрії; 
1992-94 – аспірантура по дит. інф.;
1994-2006 – ас., з 2006 – доц. каф. пе-
діатрії та дит. інф. хв. ДНМУ. Канд. 
дис. «Клініка та лікування сальмо-
нельозу у дітей першого року життя 
(клінічне, імунологічне та морфоло-
гічне дослідження)» (1994, н. керів-
ник І.О. Верещагін). Автор 145 праць. 
Напрямок н. роботи: гострі кишкові 
інфекції, токсикоексикоз, сальмоне-
льоз, дифтерія, бактеріальні нейроін-
фекції. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Антибиотикотерапия сальмо-
неллеза у детей первого года жизни 
и методы ее коррекции // Антиби-

отики и химиотерапия. М., Меди-
цина, 1992. 2. Лечение кишечной 
формы сальмонеллеза у детей перво-
го года жизни //Архив клинической и 
экспериментальной медицины. До-
нецк, 1994. 3. Сальмонеллез у детей 
// Донецк, 1996. 4. Інф. психози у ді-
тей // Дитячі інфекції, 1998. 5. Ме-
тодичні вказівки до вивчення дит. 
інф. хв. для студентів 5 курсу усіх 
факультетів // Донецьк, 2002. 6. Осо-
бливості перебігу синдрому Лейнера 
// Матеріали III конгресу педіатрів 
України «Сучасні проблеми клінічної 
педіатрії», м. Київ, 2006. 7. Клинико-
эпидемиологические особенности 
менингококковой инфекции у детей 
в промышленном регионе // Проблем-
ні питання педіатрії та вищої мед. 
освіти. Зб. наук. праць, присвячений 
пам’яті професора Ю.М. Вітебсько-
го. Донецьк, 2009.

Голуб Алла Петрівна
(23.05.1974, м. Київ) – ас., канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула в НМУ ім. 
О.О. Богомольця (1992-97). Віхі про-
фроботи: 1991-92 – препаратор каф. бі-
охімії КМІ ім. О.О. Богомольця, 1992-
98 – навчання у НМУ ім. О.О. Бого-
мольця, 1998-99 – інтернатура на каф. 
інф. хв. НМУ ім. О.О. Богомольця, 
1999-2001 – клін. орд. з інф. хв., 2001-
04 – лікар-орд. інф. відділ. ЦКМЛ
м. Києва, 2004-06 – зав. інф. відділ. 
вірусних гепатитів центральної клін. 
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міської лікарні м. Києва, з 2006 – ас. 
каф. інф. хв. НМАПО ім. П.Л. Шупи-
ка. Лікарська катег. вища. Канд. дис. 
«Ускладнення кору у дорослих та удо-
сконалення методів лікування», (2010, 
н. керівник В.В. Гебеш). Автор 36 н. 
праць. Напрямок н. роботи: кір у до-
рослих, вірусні гепатити, нейроінфек-
ції, герпесвірусні інфекції, дифтерія у 
дорослих. 
Основні праці (самост. і у співав.): 
1. Основні принципи лікування важких 
хворих з гострими герпесвірусними ура-
женнями ЦНС // Харків, 2008. 2. Осо-
бенности поражения центральной 
нервной системы при кори у взрослых 
// Витебск, 2008, 3. Ускладнення кору 
у дорослих, характеристика та дея-
кі особливості перебігу // Суми, 2013, 
4. Гострий герпесвірусний енцефаліт у 
вагітної, асоційований з вірусом герпе-
су людини 7-го типу (ННV-7). Клінічне 
спостереження // Київ, 2014.

Голубовська Ольга Анатоліївна
(20.07.1965, м. Київ) – проф., д-р мед. н.
Лікарську освіту здобула в КДМУ 
(1985-91). Віхи проф. роботи: 1991-
92 – інтернатура при каф. інф. хв. 
НМУ; 1992-93 – лікар-інфекціоніст 
ЦМЛ м. Києва; 1993-2005 – ас., з 
2005 – доц., з 2009 – зав. каф. інф. хв. 
НМУ. Головний позаштатний спеці-
аліст МОЗ України за спеціальністю 
«Інфекційні хвороби» з 2011. Катег. 
вища за фахом «Інфекційні хвороби». 

Канд. дис. «Некардіальні усклад-
нення дифтерії у дорослих» (2002,
н. керівник Ж.І. Возіанова). Докт. 
дис. «Можливості контролю за пере-
бігом та ефективністю лікування 
хронічного гепатиту С за допомогою 
неінвазивних методів діагностики» 
(2009, н. консультант Ж.І. Возіанова). 
Готує наукові кадри. Автор 135 праць 
і 8 винаходів. Напрямок н. роботи: 
вірусні гепатити, УЗД, крапельні ін-
фекції, ВІЛ-інфекція, тропічна меди-
цина, організація мед. допомоги інф. 
хворим.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Диагностические возможности 
комплексного ультразвукового иссле-
дования печени у больных с вирусным 
гепатитом // Журн. Акад. мед. наук, 
2007. 2. Сравнительный анализ ре-
зультатов морфологического и комп-
лексного ультразвукового исследо-
вания печени у больных вирусным 
гепатитом С // Журн. Акад. мед. 
наук, 2008. 3. Актуальные вопросы 
диагностики и тактики ведения 
некоторых поражений печени // Ле-
карь, 2007. 4. Доступность и гаран-
тированность лечения гепатита С // 
Сучасні інфекції, 2007. 5. Особливос-
ті діагностики гострого гепатиту 
С // Там само, 2011. 6. Полиомиелит. 
Клиническая лекция // Клиническая 
инфектология и паразитология, 
2012. 7. Грипп. Клиническая лекция 
// Там само, 2012. 8. HIV-INFECTION 
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a tutorial for medical students, К. «Ме-
дицина», 2012. 9. Інфекційні хвороби 
(підручник), Київ: ВСВ «Медицина», 
2012. 10. Reduction of hyperproduction of 
thyroid autoantibodies in patients without 
disturbance of the thyroid function: new 
patents. // Recent Pat Endocr Metab 
Immune Drug Discov., 2014.

Голяр Оксана Іванівна
(12.03.1981, м. Чернівці). Лікарську 
освіту здобула в БДМУ (1997-2004). 
Віхи профроботи: 2004-05 – навчан-
ня в інтернатурі «Терапія» БДМУ; 
2007-08 – спеціалізація «Інфекційні 
хвороб» БДМУ; 2007-08 – лікар-ін-
фекціоніст в КМУ Міська полікліні-
ка № 2 м. Чернівців. З 2008 – ас. каф. 
інф. хв. та епід. БДМУ. Лікарська ка-
тег. друга (2014) . Канд. дис. «Зміни 
мікрофлори кишечника під впливом 
антибіотиків широкого спектру дії 
та корекція спричинених ними пору-
шень» (2014, н. керівник І.Й. Сидор-
чук). Автор 35 н. праць. Напрямок 
наукової роботи: антибіотикотерапія. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Ступінь впливу тетрацикліну на 
порожнинну і мукозну мікробіому 
товстої та дистального відділу тон-
кої кишки // Анали Мечниківського Ін-
ституту, 2013. 2. Реактивна відпо-
відь нейтрофілів периферійної крові 
і загальна імунна реактивність орга-
нізму хворих на сальмонельоз // Вісник 
морфології, 2014. 3. Ступінь самовід-

новлення мікрофлори товстої киш-
ки після перорального використання 
тетрацикліну гідрохлориду у дозі
20 мг/кг // Інфекційні хвороби, 2011. 
4. Ефективність самовідновлення мі-
кробіоти дистального відділу тонкої 
кишки експериментальних тварин, 
які отримували протягом 5-ти днів 
середню терапевтичну дозу тетра-
цикліну гідрохлориду // Буковинський 
медичний вісник, 2011. 5. Ефектив-
ність самовідновлення мікрофлори 
дистального відділу тонкої кишки
експериментальних тварин, які отри-
мували перорально протягом 5-ти 
днів максимальну терапевтичну дозу 
тетрацикліну гідрохлориду (50 мг/кг)
// Вісник морфології, 2012. 6. The degree
of tetracycline infl uence on the intestine 
microbiocenosis and its correction by 
«Bifi form-21» // Клінічна та експери-
ментальна патологія, 2014. 

Гончаренко Володимир Тарасович
(04.12.1949-23.01.2011, с. Врадіївка, 
Миколаївська обл.) – доц., канд. мед. н.
Лікарську освіту здобув у ЧДМІ 
(1966-72). 1978-82 – спец. клін. орди-
натура при ОДМІ. Віхи проф. робо-
ти: 1972-73 – інтернатура з інф. хв.,
1973-75 – лікар-реаніматолог Херсон-
ської міської інф. лікарні № 5;
1975-79 – зав. реанімаційної служби 
Одеської МІЛ; 1979-93 – ас. каф. інф. хв.
ОДМУ; 1988-89 – зам. головного 
лікаря з лікувальної роботи м. Оде-
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са; з 1993 – доц. каф. інф. хв. з епід. 
ОДМУ. Канд. дис.: «Соледефицитный 
эксикоз и коррегирующая регидрата-
ция при сальмонеллезе у грудных 
детей». Автор 44 праць, 1 винаходу. 
Основний напрямок н. роботи: невід-
кладні стани при інф. патології. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Кислотно-щелочное состояние и 
методы его коррекции при кишечных 
эксикозах у детей грудного возрас-
та // V Всесоюзн. конф. по клин. 
биохимии. Рига, 1977. 2. Лечение 
желудочно-кишечных расстройств 
при пневмониях у грудных детей. 
Одесса, 1977. 3. Методические реко-
мендации по организации палат ин-
тенсивной терапии и ургентной по-
мощи больным острыми кишечными 
заболеваниями. Одесса, 1979. 

Гончарова (Жаботіна) Лідія Олек-
сіївна 
(9.10.1951, м. Червонопартизанськ, 
Луганська обл.) – доц., канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула у ДДМІ 
ім. М. Горького (1970-76). Віхи проф.
роботи: 1976-77 – інтернатура з дит.
інф. хв.; 1977-81 – лікар орд. інф. 
відділ. МКЛ м. Авдіївки; 1981-83 –
клін. орд. при каф. дит. інф. ДДМІ 
ім. М. Горького; 1983-85 – орд. інф. 
відділ. МКЛ № 2 м. Донецька; 1985-
90 – орд. інф. відділ. ЦМКЛ № 1
м. Донецька (клінічна дит.інф.), 1990-
2004 – ас. каф. дит. інф. хв. ДонДМУ; з

2004 – доц. каф. педіатрії і дит. інф. хв.
ДонДМУ. Канд. дис. «Клініко-імуно-
логічні особливості та лікування ГКІ 
у дітей першого року життя» (1992,
н. керівник І.О. Верещагін). Автор 
134 праць. Напрямок н. роботи: ГКІ 
у дітей першого року життя; токсикоз 
з ексикозом, нейроінфекції; вивчення 
імунологічного статусу дітей хворих 
на інф. хв., корекція його методом 
введення внутрішньовенного іму-
ноглобуліну, лізоциму, продигіозану 
та інших імуномодуляторів та іму-
ностимуляторів рослинного похо-
дження; розробка методів лікування 
ускладнених форм гострої кишкової 
інфекції у дітей першого року життя 
та впровадження їх у мед. практи-
ку з метою зниження летальності та 
ускладнень у цієї групи дітей. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Течение острых кишечных инфек-
ций у детей первого года жизни при 
применении иммуноглобулина нор-
мального человеческого для внут-
ривенного введения // Кишечные 
инфекции, 1989. 2. Антибиотикоте-
рапия при осложненных токсикозом 
с эксикозом кишечных инфекций у 
детей с иммунодефицитным со-
стоянием // Материалы Всесоюзной 
конференции, 1991. 3. Антибиоти-
котерапия при кишечных инфекциях, 
осложненных токсикозом с эксикозом 
у детей с иммунодефицитным со-
стоянием // Антибиотики и химио-
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терапия, 1992. 4. Лечение кишечных 
токсикозов у детей первого года 
жизни сочетанной иммуно- и фер-
ментотерапией // Инфекционные бо-
лезни, 1991. 5. Поиск причин злокаче-
ственного течения менингококковой 
инфекции у детей // Зб. наук. праць, 
2008. 6. Особливості перебігу дизен-
терії в дітей першого року життя 
// Інфекційні хвороби, 2006. 7. Досвід 
застосування спеціальної дит. сумі-
ші «Клінутрен Джуниор» у годуванні 
дітей з ВІЛ/СНІДОМ // Мат. наук.-
практ. конф. І Пленуму Асоціації ін-
фекціоністів України. Тернопіль, 2008.

Городецький Марко Михайлович 
(20.05.1923-29.12.2009, м. Київ) – проф., 
засл. лікар України, дійсний член 
Акад. комп’ютерних н. Лікарську 
освіту здобув у Санкт-Петербурзькій 
військово-мед. акад. ім. Кірова (1941-
46). Віхи проф. роботи: 1946-55 – лі-
кар військової частини; 1955-56 – ор-
динатор, 1956-68 – ст. орд. інф. відділ. 
Київського окружного військ. госп.; 
1968-2003 – начальник клініки, голо-
вний інфекціоніст Міністерства обо-
рони; 2004-09 – проф. каф. військової 
терапії УВМ, проф.-консультант вій-
ськового клін. госп. Канд. дис. «До-
свід організації роботи інф. госпіта-
лю для особливо небезпечних інфек-
цій в осередку холери» (1967, н. ке-
рівник І.Й. Рогозин). Автор 200 праць 
і 11 винаходів. Готує наукові кадри. 

Напрямок н. роботи: організація ро-
боти військ. госп. та їх оснащення і 
штати під час роботи в осередках хо-
лери; організація і оснащення відді-
лень реанімації та інтенсивної терапії 
інф. хв.; запровадження у практику 
терапії інф.-токсичного шоку анти-
коагулянтів прямої дії; упровадження 
еритроміцину і фторхінолонових по-
хідних для лікування хв. на холеру; 
підвищення ефективності екстреної 
профілактики гепатиту А імуногло-
буліном, виготовленим із плазми 
крові реконвалесцентів; підвищення 
концентрації анатоксину до 10 LF 
під час вакцинації проти дифтерії в її 
осередках. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Холера // Справочник по дифферен-
циальной диагностике инфекционных 
болезней. К., 1987. 2. Менингококовая 
инфекция // Там само. К., 1987. 3. Ор-
ганізація роботи військового госпі-
талю в осередку холери. М., 1967. 
4. Неотложные состояния в клинике 
инфекционных болезней и их терапия 
// Лікування та діагностика, 1998. 
5. Состояние борьбы с дифтерией 
на современном этапе // Журн. АМН 
Украины, 1996. 6. Некоторые особен-
ности клиники и эпидемиологии диф-
терии в организованных колективах 
взрослых // Современные аспекты 
военной медицины: Сб. науч. трудов 
международной науч.-практ. конф. 
инфекционистов и эпидемиологов 
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ВС Украины. К., 1998. 7. Клініка, діа-
гностика і профілактика менінгоко-
кової інфекції. К., 2003. 8. Тимчасові 
рекомендації з деяких інф. захв. для 
особового складу мед. служби, який 
відбуває до Іраку. К., 2003. 9. Остан-
ня монографія М.М.Городецького: 
«Холера Эль-Тор, 2009.

Гостіщева Ольга Іванівна
(06.08.1966, м. Молочанськ, Токма-
ківський р-н, Запорізька обл.) – го-
ловний міськ. позаштатний інфекці-
оніст УОЗ. Віхи профроботи: 1994-
2008 – інфекціоніст інф. лікарні
м. Запоріжжя; 2008 – зав. обл. КІЗ КУ 
ОІКЛ; 2008 – зав. приймальним від-
діл. ОІКЛ; 2009 – міський головний 
позаштатний інфекціоніст УОЗ.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Особенности клиники ВГА «в усло-
виях промышленного города», 2004. 
2. Эффективность применения про-
тефлазида у больных вирусными ге-
патитами, 2005. 3. Терапевтична 
ефективність глутаргіну у хворих на 
хронічні та гострі гепатити, 2006. 
4. Клинические особенности острых 
вирусных микст-гепатитов и инфор-
мативность их маркерной диагнос-
тики, 2007.

Граділь Григорій Іванович
(18.08.1950, с. Єнківці, Лубенський р-н,
Полтавська обл.) – доц., канд. мед. н.
Лікарську освіту здобув у ХДМУ 

(1967-73). Віхи проф. роботи: 1973 –
інтернатура на каф. терапії, потім –
два роки лікар-терапевт Липецької 
сільської лікарні Харківського р-ну; 
1977 – головний лікар Веселовської 
лікарської амбулаторії; 1977-78 – 
клін. ординатура при каф. інф. хв. у 
ХДМІ; 1979-99 – ас., з 1999 – доц. 
каф. інф. хв. ХДМУ. Канд. дис. «По-
рушення клітинного і гуморального 
імунітету, функції зовнішнього ди-
хання, їх корекція у хворих на го-
стру пневмонію при грипі та інших 
ГРЗ» (1992, н. керівники Т.Т. Чорна і
В.М. Козько). Докт. дис. «Механізми і 
наслідки запального процесу залежно 
від особливостей збудника та імунної 
системи у хворих на пневмонію при 
грипі, ГРЗ, інших вірусних інфек-
ціях» (н. консультант В.М. Козько). 
Автор 88 праць і 5 патентів України. 
Напрямок н. роботи: механізми і на-
слідки запального процесу, спричи-
неного бактеріями та вірусами. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Этиологические факторы ост-
рого инфекционного процесса в лег-
ком – внебольничной пневмонии // 
Експериментальна і клін. Медицина, 
2000. 2. Грипп «А»: антигенная из-
менчивость, вирулентность, про-
филактика (обзор) // Врачеб. прак-
тика, 2000. 3. Применение магни-
толазерной терапии в комплексном 
лечении внебольничной пневмонии 
// Інфекційні хвороби, 2000. 4. При-
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менение амброксола в комплексной 
терапии внебольничных пневмоний 
// Медицина сегодня и завтра, 2000. 
5. Клинико-лабораторная оценка со-
стояния клеточных мембран при 
пневмониях, осложняющих грипп и 
острые респираторные вирусные 
заболевания // Лабор. діагностика, 
2000. 6. Внебольничная пневмония: 
летальные исходы, удлинение перио-
да разрешения; изучение некоторых 
показателей состояния антиокисли-
тельного гомеостаза, протеолиза // 
Врачеб. практика, 2002. 7. Нариси з 
історії кафедри інфекційних хвороб 
ХДМУ // Нариси з історії клінічної 
інфектології в Україні. Тернопіль, 
2002. 8. Ефективність препарату 
арбідол-ленс у профілактиці та ліку-
ванні хворих на грип та ГРВІ // Там 
само, 2004. 9. Клініко-імунологічні 
показники в діагностиці респіратор-
ного мікоплазмозу // Врачеб. практи-
ка, 2005. 10. Infectious diseases: tests 
and clinical cases: Учебное пособие 
для студентов 5-6 курсов с англий-
ским языком обучения. Харьков, 2005.

Грижак Ігор Гнатович
(13.02.1962, м. Тернопіль) – доц., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здо-
був у ІФДМІ (1979-85); 1989-90 – 
клін. ординатура при каф. інф. хв. 
ІФДМА. Віхи проф. роботи: 1985-
86 – інтернатура; 1986-89 – лікар-
терапевт поліклініки № 2 м. Івано-

Франківськ на цеховій дільниці; 1990-
91 – лікар-кардіолог поліклініки № 3 
м. Івано-Франківськ; 1991-2005 – ас., з
2005 – доц. каф. інф. хв. та епід. ІФ-
ДМУ. Канд. дис. «Застосування літію 
карбонату в лікуванні хворих на ві-
русні гепатити» (1999, н. керівник 
Б.М. Дикий). Автор 115 праць і 6 ви-
находів. Напрямок н. роботи: клін. 
аспекти різних форм токсоплазмової 
інфекції у ВІЛ-інфікованих осіб, роз-
робка нових алгоритмів діагностики 
та тактики лікування.
Основні праці (самост. і у співавт.) 
1. Медико-профілактичні аспекти 
ВІЛ-інфекції та СНІДу в лікарській 
практиці. Івано-Франківськ, Вид-во 
ІФДМУ, 2007. 2. Вірусно-імунологічні 
та гематологічні ефекти нуклексу у 
ВІЛ-інфікованих осіб// Інфекційні хво-
роби, 2011. 3. Алгоритм діагностики 
токсоплазмозу у ВІЛ-інфікованих 
жінок репродуктивного віку та лі-
кувальна тактика // Профілактична 
медицина, 2012. 4. Комплексні показ-
ники оцінки епідемії ВІЛ-інфекції та 
роботи центру профілактики і бо-
ротьби зі СНІДом на регіональному 
рівні (Івано-Франківська обл.) [Ме-
тод. рекомендація (44.12/214.12)] –
Київ: Укрмедпатентінформ, 2012. 
5. Диагностика церебрального ток-
соплазмоза у ВИЧ-инфицированных 
методом иммуноферментного ана-
лиза // Справочник заведующего КДЛ, 
2013. 6. Лабораторна діагностика 
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церебрального токсоплазмозу // Ін-
фекційні хвороби, 2014. 7. Практична 
інфектологія: навчальний посібник // 
Івано-Франківськ, 2009. 8. Структу-
ра уражень нервової системи у ВІЛ-
інфікованих осіб // Інфекційні хворо-
би, 2014. 9. Ефективність лікування 
церебрального токсоплазмозу у ВІЛ-
інфікованих осіб з використанням 
імуноглобулінів людини // Інфекційні 
хвороби, 2014. 10. Ефективність ви-
користання препарату рибонуклеї-
нової кислоти при імунореабіліта-
ції ВІЛ-інфікованих осіб // Журнал 
НАМН України, 2014.

Гринаш Юлія Іванівна 
(22.07.1958, м. Львів) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ЛДМІ (1976-82). Віхи проф. робо-
ти: 1982-83 – інтернатура; 1983-
86 – дільничний педіатр, Самбір-
ський р-н, Львівська обл.; 1987-
2003 – ас., з 2003 – доц. каф. дит. інф. 
хв. ЛНМУ ім. Данила Галицького. 
Канд. дис. «Клініко-прогностичне 
значення визначення МСМ в крові 
дітей, хворих на ГРВІ» (1992, н. ке-
рівник А.І. Мостюк). Автор 56 праць 
і 3 винаходів. Напрямок н. роботи: 
інфекційний токсикоз і способи ко-
рекції порушень метаболізму; ГРВІ; 
антибіотикорезистентність бактерій, 
які спричиняють ГКІ.
Основні праці (у співавт.): 1. Стено-
зуючий ларинготрахеїт при гострій 

респіраторній вірусній інфекції у ді-
тей // Практична медицина, 1996. 
2. Вміст молекул середньої маси в си-
роватці крові і їх електрофоретична 
характеристика у хворих на дифте-
рію і епідемічний паротит // Лабо-
раторна діагностика, 1999. 3. Чут-
ливість до антибіотиків сальмонел, 
виділених від хворих у м. Львові у 
2003 р. // Вірусні хвороби. Токсоплаз-
моз. Хламідіоз: Матер. наук.-практ. 
конф. і пленуму Асоціації інфекціоніс-
тів України. Тернопіль, 2004.

Грицко Роман Юліанович
(24.05.1965, м. Львів) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув у 
ЛДМІ (1982-88). Віхи проф. робо-
ти: 1988-92 – ст. лаборант каф. інф. 
хв.; 1992-2002 – ас. каф. інф. хв.; з
1999 – голова Ради молодих вчених 
Львівського національного медично-
го ун-ту; з 2002 – доц. каф. інф. хв.; з 
2003 – заступник декана ФПО. Канд. 
дис. «Фізіологічне обґрунтування 
впливу харчового біостимулятора 
при вторинних імунодефіцитах (мож-
ливості імунокорекції та впливу на 
колективний імунітет)» (1997, н. ке-
рівник Б.А. Герасун). Автор 273 пра-
ць. Напрямоки н. роботи: розроблен-
ня нових, ефективних методів після-
дипломного навчання та підвищення 
професійного рівня лікарів; діагнос-
тика, лікування та профілактики ін-
фекційних і автоімунних хвороб.
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Основні праці (самост. і у спів-
авт.): 1. Систематизація навчаль-
но-методичної роботи в контексті 
болонського процесу на кафедрах 
післядипломної освіти вищих медич-
них навчальних закладів III-IV рів-
нів акредитації // Навч. посібник, 
Львів, 2009. 2. Інфекційні хвороби 
// Підручник для студентів стома-
тологічних факультетів, К., 2010. 
3. Клінічне медсестринство в інфек-
тології // Підручник для студентів 
факультетів ВМСО: друге видання, 
перероблене та доповнене, К., 2010. 
4. Спосіб лікування часто рецидиву-
ючої хронічної герпетичної інфекції, 
викликаної вірусом герпесу просто-
го I та II типів // Патент України
№ 90646. 5. Original treatment method 
of frequently recurrent chronic herpetic 
infection caused by herpes simple 
virus iand II types // Central European 
Jornal of Immunology, 2012. 6. Енци-
клопедія. Сімейна медицина: У 5 т. 
Т. 5. Державне управління сімейною 
медициною, К., 2012. 7. Correction 
of fertility disorders in patients with 
cryoglobulineamia // Central European 
Jornal of Urology, 2013. 8. Застосу-
вання способу вакцинації автолей-
коцитами, як способу зменшення 
активності автоімунного процесу 
відносно антигенів щитовидної за-
лози Патент України № 103742. 
9. Reduction of  Hyperproduction of 
Thyroid Autoantibodies in Patients 

without Disturbance of the Thyroid 
Function: New Patents // Recent Patents 
on Endocrine, Metabolic & Immune 
Drug Discovery, 2014. 10. Методичні 
підходи до розробки локальних ме-
дико-технологічних документів в за-
кладах первинної медичної допомоги 
// Навч.-метод. посіб. для керівників 
центрів первинної медичної допомо-
ги, лікарів загальної практики – сі-
мейних лікарів. К., 2014.

Грищенко Валентин Іванович
(13.10.1944-09.01.2007, с. Благодатне,
Донецька обл.) – доц., канд. мед. н. 
Лікарську освіту здобув у ДнДМІ 
(1962-68). Віхи проф. роботи: з
1968 – ординатор дит. відділ. Чеми-
ровецької ЦРЛ Хмельницької обл.; 
далі – орд. дит. відділ. Новонікола-
ївської ЦРЛ Запорізької обл.; 1970-
2007 – ас., 1986-2007 – зав. каф. дит. 
інф. хв. ЗДМУ. Канд. дис. «Деякі ком-
пенсаторно-адаптаційні механізми 
до кисневої недостатності у дітей, 
хворих на бронхіальну астму» (1975,
н. керівник О.Н. Сафронова). Автор 
111 праць. Напрямок н. роботи: ГРВІ; 
TORCH-інф. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. О некоторых особенностях функ-
ционального состояния головного 
мозга у детей, больных бронхиальной 
астмой (по данным энцефалографии) 
// Педиатрия, акушерство и гинеко-
логия, 1977. 2. К вопросу о заболе-
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ваемости и особенностях клиничес-
кого течения гнойных менингитов 
пневмококковой этиологии у детей // 
Детские инфекции. К., 1980. 3. Вза-
имосвязь некоторых иммунологичес-
ких показателей с ферментативной 
активностью иммунокомпетентных 
клеток у детей, больных инфекцион-
но-аллергической формой бронхиаль-
ной астмы // Труды 11 съезда дет-
ских врачей СССР. М., 1982. 4. Реа-
билитация детей-реконвалесцентов 
после ОРВИ в условиях дошкольного 
учреждения // Актуальные вопросы 
профилактики и диспансеризации 
детей разных возрастных групп. 
Тернополь, 1985. 5. Оптимізація ви-
кладання дит. інфекцій на медично-
му факультеті // Сучасні проблеми 
підготовки фахівців вищих медичних 
та фармацевтичних навчальних за-
кладів України: Матер. наук.-метод. 
конф. Луганськ, 2000. 6. Лаборатор-
ні критерії тяжкості перебігу киш-
кового токсикозу і його прогнозу у ді-
тей, хворих на гострі кишкові інфек-
ції: Інформ. лист. К., 2001. 7. Вміст 
лізоциму при кишкових інфекціях у ді-
тей // Перинатология та педіатрія. 
2002. 8. Особливості викладання ди-
тячих інфекційних захворювань іно-
земним студентам мед. факультету 
// Медична освіта, 2002. 9. Фармако-
логический надзор: итоги 2003 года // 
Запорожский мед. журн., 2004. 

Грищенко Світлана Олексіївна
(13.04.1981, с. Сулими, Роменський 
р-н, Сумська обл.). Лікарську осві-
ту здобула у СумДУ (2002-08). Віхи 
профроботи: 2008-10 – інтерн, магіст-
рант; з 2010 – зав. інф. від. КУ СМКЛ
№ 4. З 2014 – головний позаштатний 
інфекціоніст м. Суми та викладач Сум-
ського мед. коледжу. Автор 12 праць.
Напрямок н. роботи: особливості пере-
бігу хронічних гепатитів В та С на 
фоні супутньої патології; клініко-епід.
особливості перебігу ГРВІ та грипу, 
ускладнених пневмоніями; особли-
вості перебігу кору, краснухи та ві-
тряної віспи у дорослих.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Противірусна терапія хронічного ві-
русного гепатиту С // Вісник СумДУ, 
2009. 2. Использование озонотерапии 
в комплексном лечении больных хрони-
ческим вирусным гепатитом С // Ма-
тер. междунар. науч. конф. молодых 
учёных, г. Минск, 2009. 3. Противі-
русна терапія хронічного вірусного ге-
патиту С – ефективність та безпеч-
ність // Вісник СумДУ, 2010. 4. Інфек-
ційні екзантеми в клінічній практиці 
лікаря інфекціоніста // Інфекційні хво-
роби в практиці лікаря-інтерніста: су-
часні аспекти: Матер. Всеукраїнської 
наук.-практ. конф., м. Суми, 2014.

Гудзенко Оксана Анатоліївна 
(29.07.1961, м. Бровари, Київська 
обл.) – доц., канд. мед. н. Лікарську 
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освіту здобула в КМІ ім. О.О. Бого-
мольця (1978-84); 1986-89 – аспіран-
тура при каф. інф. хв. НМУ. Віхи 
проф. роботи: 1989-08 – ас., з 2008 –
доц. каф. інф. хв. НМУ. Канд. дис. 
«Клініко-імунологічні особливості
грипу в хворих на цукровий діа-
бет», (1990, н. керівники О.С. Сокол,
А.Ф. Фролов). Автор 39 праць. На-
прямок н. роботи: вдосконалення клі-
нічної діагностики і лікування грипу, 
герпесвірусних інфекцій, ВІЛ інфек-
ції, малярії. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Особенности клиники и рекомнда-
ции по диагностике гриппа у больных 
сахарным диабетом // Информ. 
письмо. К., 1988. 2. «Маленькі» про-
блеми у вирішенні глобальної задачі 
боротьби з ВІЛ-інфекцією // Сучасні 
інфекції, 2007. 3. К вопросу о клини-
ческой диагностике ВИЧ-инфекции // 
Клінічна імунологія. Алергологія. Ін-
фектологія, 2008. 4. Трудности ран-
ней диагностики завозной тропичес-
кой малярии // Сучасні інфекції, 2008. 
5. Грипп А(Н1N1) Калифорния/04/09 
в г. Киеве // м. Сучасні інфекції, 2010. 
6. Study guide of the lecture course 
«Infectious diseases» for the students of 
the medical faculties. Part I // Метод. 
розробки лекцій англійською мовою. 
К., 2010. 7. Study guide of the lecture 
course “Infectious diseases” for the 
students of the medical faculties. Part II 
// Метод. розробки лекцій англійською 

мовою. К., 2011. 8. НIV infection // 
Навч. посібник англ. мовою. – К., 2011.
9. Случай бешенства у человека в Ки-
еве // Клиническая инфектология и 
паразитология, 2012. 10. Інфекційний 
мононуклеоз у дорослих: особливості 
перебігу, діагностика, принципи ліку-
вання // Метод. реком. К., 2014. 

Гук Лариса Іванівна 
(07.08.1968, с. Вартиківці, Кельме-
нецький р-н, Чернівецька обл.) – го-
ловний позаштатний дит. інфекціо-
ніст УОЗ Чернівецької ОДА. Лікар-
ську освіту здобула в мед. ун-ті ім. 
Тестеміцану м. Кишинів (1987-93). 
Віхи роботи: 1993-95 – інтернатура 
на базі ОДКЛ м. Чернівці. З 1995 – 
лікар-інфекціоніст дит. відділ. киш-
кових інфекцій ОДКЛ м. Чернівці. 
Лікарська катег. – перша.
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Давиденко Оксана Миколаївна 
(14.07.1964, м. Чернівці) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ЧДМІ (1982-88). Віхи проф. роботи: 
1988-89 – інтернатура з терапії, м. Су-
ми; 1990-93 – лікар-гастроентеролог 
поліклініки для студентів і підліт-
ків м. Чернівці; 1993-96 – аспірант 
БДМА; 1996-97 – ас. каф. госпіталь-
ної терапії БДМА; 1997-98 – інтерна-
тура з інф. хв.; з 1997-2005 – ас. каф. 
інф. хв.; 2006-08 – доц. каф. внутр. 
медицини, фізіотерапії та інф. хв.; 
з 2008 – доц. каф. інф. хв. та епід. 
БДМУ. Канд. дис. «Клінічне та пато-
генетичне обґрунтування реабіліті-
ційно-етапного лікування виразкової 
хвороби у хворих підліткового та 
юнацького віку», (1996, н. керівник 
М.Ю. Коломоєць). Автор 107 праць. 
Напрямок н. роботи: вивчення окис-
лювальної модифікації білків у хво-
рих на гострі гепатити.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Correlation between oxidation by 
free radicals and disturbancies of 
regeneration and trofi c processes in 
gastric mucosa in young patients with 
ulcerous disease // Gastroenterology, 

1993. Urgent gastroenterogical 
problems: proceedings of the Congress, 
Vilnius, 1993 2. Вільнорадикальне 
окислення, система глутатіону та 
стан слизової оболонки шлунка при 
виразковій хворобі у хворих підліт-
кового та юнацького віку в динаміці 
відновлювального лікування // Лікар-
ська справа, 1994. 3. Інтенсивність 
перикисного окислення ліпідів та 
стан захисних протирадикальних 
систем крові при виразковій хворо-
бі та демпінг-синдромі // Галицький 
лікарський вісник, 1998. 4. Довідник 
термінів з інфектології: Навч. по-
сібник, 2004. 5. Короткий тлумачний 
словник з інфекційних хвороб: Навч. 
посібник, 2005. 6. Деякі аспекти ме-
ханізмів, шляхів та факторів пере-
дачі гострих гепатитів В та С на 
Буковині // Клін. та експеримент. 
патологія, 2007. 7. Застосування 
настоянки ехінацеї пурпурової та 
пелодексу в комплексному лікуванні 
хворих на ангіни // Там само, 2007. 
8. Морфологія дисемінованого крип-
тококозу за умов анергії та неясного 
анамнезу // Materialy IV mezinarodni 
vedecko-praktika konference «Evropska 
veda XXI stoleti, 2008». 9. Окислю-
вальна модифікація білків у цито-
плазмі сегментоядерних лейкоцитів 
крові у хворих на гострий гепатит А 
// Матер. конгресу «Поєднані інфек-
ційні та паразитарні хвороби». Чер-
нівці, 2009.
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Давидова Людмила Василівна 
(29.07.1939, м. Донецьк (Сталіно) – 
головний дит. позаштатний інфекціо-
ніст УОЗ Херсонської ОДА. Лікарську 
освіту здобула у КДМІ (1956-62). Віхи 
проф. роботи: 1962-64 – лікар-орд.
Херсонської інф. лікарні; 1964-65 – лі-
кар КІЗ МСЧ комбінату штучного во-
локна № 512, м. Київ; 1965-69 – лікар-
орд., 1969-72 – зав. приймального від-
діл., 1972-78 – зав. дит. септичного від-
діл., з 1998 – лікар-методист Херсон-
ської ОІКЛ; 1970-2012 – головний дит. 
інфекціоніст обл. управління ОЗ. Ав-
тор метод. реком. з організації мед. до-
помоги при розповсюджених іфн. хв.

Данилишин Надія Іванівна 
(25.08.1945, м. Рава-Руська, Львів-
ська обл.) – доц., канд. мед. н. Лікар-
ську освіту здобула в ЛДМІ (1963-69). 
Віхи проф. роботи: 1969-87 – лікар-
інфекціоніст ІКЛ м. Львова; 1987-
94 – ас., з 1994 – доц. каф. дит. інф. хв. 
ЛНМУ ім. Данила Галицького. Канд. 
дис. «Клініко-імунологічна ефектив-
ність ентеросорбційної детоксикації 
при вірусному гепатиті А у дітей» 
(1991, н. керівник А.І. Мостюк). Ав-
тор 46 праць і 1 винаходу. Напрямок 
н. роботи: вірусний гепатит А у дітей.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Полисорб в лечении вирусных гепа-
титов у детей // Кремнеземы в меди-
цине и биологии. Ставрополь, 1993. 
2. Порівняльна характеристика клі-

нічного перебігу шигельозу Зонне і 
Флекснера у дітей раннього віку // 
Нове в діагностиці і терапії інф. хв.: 
Матер. наук.-практ. конф. і плену-
му Асоціації інфекціоністів України. 
Львів, 2000. 3. Вроджена вітряна ві-
спа // VII конгрес СФУЛТ. Львів, 2000. 
4. Порівняльна ефективність силар-
ду та вуглецевих сорбентів в ліку-
ванні вірусного гепатиту А у дітей // 
ІІ Західноукраїнський симпозіум з ад-
сорбції і хроматографії. Львів, 2000. 
5. Геморагічний синдром у хворих на 
кашлюк дітей // Керовані інфекції: 
Матер. наук.-практ. конф. і плену-
му Асоціації інфекціоністів України. 
Івано-Франківськ, 2003. 

Дашо Марта Богданівна
(2.11.1953, м. Львів) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ЛДМІ (1971-77). Віхи проф. роботи:
1977-78 – інтернатура з педіатрії при 
ЛДМІ; 1978-83 – зав. лікарської ам-
булаторії, с. Красів, Львівська обл.;
1983-86 – клін. орд. при каф. шпи-
тальної педіатрії ЛДМІ; 1986-88 –
лікар-орд. інф. клін. лікарні,
м. Львів; 1989-2003 – ас., з 2003 – 
доц. каф. дит. інф. хв. ЛНМУ ім. Да-
нила Галицького. Канд. дис. «Кліні-
ко-біохімічна та імунологічна оцінка 
ентеросорбції в комплексній терапії 
гострих нейроінфекцій», (1999, н. ке-
рівник А.І. Мостюк). Автор 42 праць і 
1 винаходу. Напрямок н. роботи: про-
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блеми гострих нейроінфекцій бакте-
рійної та вірусної етіології у дітей.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Ураження нервової системи при 
гострих нейроінфекціях у дітей // 
Матер. V конгресу СФУЛТ. Дніпропе-
тровськ, 1994. 2. Інформативність 
олігопептидів середньої молекулярної 
маси ліквору для діагностики та про-
гнозу гострих нейроінфекцій // Екс-
периментальна та клін. фізіологія: 
Зб. наук. праць до 100-річчя каф. фі-
зіології. Львів, 1995. 3. Спосіб дифе-
ренціальної діагностики менінгіту. 
Патент № 17531А., 1995. 4. Інфор-
мативність олігопептидів середньої 
молекулярної маси спинномозкової 
рідини для диференціальної діагнос-
тики гострих нейроінфекцій // Інфек-
ційні хвороби, 1997. 5. Діагностичне 
значення олігопептидів спинномоз-
кової рідини та сироватки крові при 
гострих нейроінфекціях // Там само, 
1997. 6. Параклінічні маркери ток-
сикозу при бактерійних менінгітах у 
дітей першого року життя // Тяжкі 
форми інф. хв. і невідкладні стани: 
Матер. наук.-практ. конф. і плену-
му Асоціації інфекціоністів України. 
Дніпропетровськ, 2002. 7. Уражен-
ня центральної нервової системи на 
фоні сальмонельозу у дітей // Клінічні 
проблеми боротьби з інфекційними 
хворобами: Матер. VI з’їзду інфекці-
оністів України. Одеса, 2002. 

Дашо Юрій Андрійович 
(16.09.1947, м. Самбір, Львівська 
обл.) – головний позаштатний інфек-
ціоніст УОЗ Львівської ОДА. Лікар-
ську освіту здобув у ЛДМІ (1969-75). 
Віхи проф. роботи: 1975-77 – клін. 
орд. при каф. інф. хв. ЛДМІ; 1977-
92 – заступник головного лікаря по 
медичній частині інф. клін. лікарні 
м. Львова; з 1992 – головний лікар, 
з 2008 – зав. відділ. Львівського обл. 
центру з профілактики та боротьби зі 
СНІДом. Катег. – вища за фахом «Інф. 
хв.» (1989) і «Організація та управ-
ління охороною здоров’я» (1997). 
Автор 72 праць і 1 винаходу. Напря-
мок н. роботи: діагностика гнійного 
менінгіту у дітей, діагностика і ліку-
вання хронічних захв. печінки різної 
етіології.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Шляхи вдосконалення реформуван-
ня мед. допомоги інфекційним хво-
рим // 2006. 2. Інфекційна служба в 
умовах переходу до страхової меди-
цини, 2008. 3. Метод. реком. по до-
бровільному консультуванню на ВІЛ-
інфекцію, 2010.

Дегтярьова Анжеліна Олексіївна
(27.08.1950, м. Сімферополь) – голо-
вний позаштатний інфекціоніст МОЗ 
АР Крим. Лікарську освіту здобула 
у КМІ ім. С.І. Георгієвського (1968-
74). Віхи профроботи: 1974-75 – ін-
тернатура при каф. інф. хв. КМІ ім. 
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С.І. Георгієвського; 1975-79 – лікар-
інфекціоніст Крестьянівської ДЛ 
Первомайського р-ну АР Крим; 1979-
82 – ст. лаб. каф. інф. хв. КМІ; з
1982 – лікар-інфекціоніст II інф. від-
діл. 7-ї міськ. лік. м. Сімферополя; з 
1984 – зав. II інф. відділ. цієї ж лік. 
Катег. – вища за фахом «Інфекційні 
хвороби». Автор 21 праці.

Декалюк Ігор Васильович
(06.03.1953, м. Маріуполь, Донецької 
обл.) – доц., канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобув ЛугДМІ (1970-76). 
Віхи проф. роботи: 1976-82 – вій-
ськовий лікар; 1976-85-служба в Ра-
дянській Армії;1982-85 – лікар-чумо-
лог військ. госп. ОНІ; 1985-87 – клін. 
орд. каф. інф. хв. Ворошиловград-
ського мед. ін-ту; 1987-88 – лікар-
інфекціоніст КІЗ 4-ої міськ. лікарні
м. Ворошиловграду; 1989-2003 – ас. та з
2004 – доц. каф. інф. хв. та епід. Луг-
ДМУ. Вища лікарська катег. за фахом 
«Інфекційні хвороби». Канд. дис. 
«Клініко-імунологічні особливості 
кору у дорослих» (1989, н. керівник 
В.М. Фролов). Автор 28 праць та 3 ви-
находів. Основні напрямки н. роботи: 
розробка нових методів лікування хро-
нічних уражень печінки в умовах еко-
логічно несприятливого регіону. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клинико-иммунологическая и эпи-
демиологическая характеристика 
НВs-антигена у взрослых и детей, 

проживающих в промышленных ре-
гионах Донбасса // Актуальні про-
блеми екологічної та клін. імунології, 
алергології та генетики, Київ-Лу-
ганськ, 1993. 2. Влияние экологически 
неблагоприятных факторов инду-
стриального региона Донбасса на 
клинико-иммунологические показа-
тели у больных вирусным гепатитом 
А и В // Врачеб. дело, 1994. 3. Вплив 
сучасного комбінованого фітозасо-
бу ентобану на показники системи 
фагоцитуючих макрофагів у хворих 
з гострими кишковими інфекціями, 
викликаними умовно патогеними мі-
кроорганізмами // Укр. морф. альма-
нах, 2010.

Дерев’янко Зінаїда Іванівна
(21.01.1949, м. Северодонецьк, Лу-
ганська обл.). Лікарську освіту здо-
була у ДДМІ (1971-76). Віхи профро-
боти: 1976-84 – лікар-інфекціоніст 
лікарні м. Северодонецька, 1984-89 –
зам. головного лікаря з лікувальної 
роботи цієї ж лікарні, з 1989 – зав. 
інф. відділ. цієї ж лікарні; міськ. ін-
фекціоніст. Вища лікарська катег. за 
спеціальністю «Інфекційні хвороби». 
Автор 4 праць. Основні напрямки
н. роботи: особливості клін. перебігу 
та лікування гострих вірусних гепа-
титів в умовах екологічно несприят-
ливого регіону.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Вплив екологічно несприятливих 
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факторів регіону з великими хімічни-
ми підприємствами на клін. перебіг 
гострих вірусних гепатитів // Про-
блеми екологічної та мед. генетики і 
клін. імунології, 2006. 

Дибас Ірина Володимирівна 
(24.09.1977, м. Львів) – ас., канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула в ЛНМУ ім. 
Данила Галицького (1999-2006). Віхи 
профроботи: 2006-08 – інтернатура 
при ЛНМУ ім. Данила Галицького, 
2008 – лікар-інфекціоніст комуналь-
ної інф. клін. лікарні м. Львова; 2008-
10 – клін. орд. за фахом «інфекційні 
хвороби» при ЛНМУ ім. Данила Га-
лицького; 2010 – лікар-інфекціоніст 
відділ. профілактичної, організацій-
но-метод. роботи та епідеміологіч-
ного моніторингу КЗ «Львівський 
обласний Центр з профілактики та 
боротьби зі СНІДом МОЗ України; 
2010-14 – аспірантура при каф. дит. 
інф. хв.; з 2014 – ас. каф. дит. інф. хв. 
ЛНМУ ім. Данила Галицького. Канд. 
дис. «Клініко-лабораторна характе-
ристика та особливості лікування 
кашлюка у дітей перших двох років 
життя» (2015, н. керівник О.Б. Над-
рага). Автор 15 праць. Напрямок н. 
роботи: підвищення ефективності 
прогнозування розвитку ускладнень 
та оптимізація лікування кашлюку в 
дітей раннього віку.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Особливості перебігу кашлюка у 

дітей раннього віку // Львівський мед. 
часопис (Acta Medica Leopoliensia), 
2012. 2. Клініко-епідеміологічні осо-
бливості кашлюка у дітей першо-
го року життя // Здоровье ребенка, 
2012. 3. Ускладнення кашлюку в не-
мовлят // Проблеми клінічної педіа-
трії, 2013. 4. Клініко-імунологічні від-
мінності перебігу ускладненого і неу-
складненого кашлюка у дітей ранньо-
го віку // Проблеми військової охорони 
здоров’я, 2013. 5. Осложненное те-
чение коклюша у младенцев (клинико-
патологоанатомическое исследова-
ние) // Современные проблемы науки 
и образования (электронный научный 
журнал), 2014. 6. Кашлюк у дітей 
раннього віку: клініко-імунологічні 
особливості // Львівський медичний 
часопис (Acta Medica Leopoliensia), 
2014. 7. Особенности осложненного 
течения коклюша у детей раннего 
возраста // Современные проблемы 
инфекционной патологии человека : 
сб. науч. тр. Минск, 2014.

Дикий Богдан Миколайович
(2.01.1939, с. Лучинці, Рогатинський 
р-н, Івано-Франківська обл.) – д-р 
мед. н., проф., засл. діяч н. і техніки 
України. Лікарську освіту здобув у 
ІФДМІ (1962-1968); 1968-71 – аспі-
рантура при каф. мікробіології ІФ-
ДМІ. Віхи проф. роботи: 1971-78 – 
ас. каф. мікробіології; 1979-83 – ас., 
1983-91 – доц., з 1991-2013 – зав. каф. 
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інф. хв. та епід.; з 2013 – проф., каф. 
інф. хв. та епід., голова Івано-Фран-
ківського обл. осередку ГО «Всеу-
країнська асоціація інфекціоністів» 
з 1991, голова спеціалізованої вченої 
ради з 2014, член редакційних коле-
гій 6 мед. журн. («Інфекційні хво-
роби», «Клиническая инфектология 
и паразитология», «Гепатологія», 
«Профілактична медицина», «Архів 
клінічної медицини», «Галицький 
лікарський вісник»). Канд. дис. «Про 
деякі біологічні властивості протея і 
лікування запальних захворювань» 
(1972, н. керівник Т.І. Іванова). Докт. 
дис. «Особливості перебігу вірусно-
го гепатиту В у хворих з патологі-
єю щитовидної залози та принципи 
лікування» (1996, н. консультанти
Ж.І. Возіанова, Л.В. Глушко). Автор 
255 праць і 9 винаходів, 6 посібників. 
Готує н. кадри. Напрямок н. роботи: 
перебіг інф. захв. на тлі супутньої па-
тології та їх терапія; гіменолепідоз, 
лептоспіроз, вірусні гепатити, герпе-
тична інф., СНІД. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Рання діагностика нервово-
м’язових уражень при лептоспіро-
зі // Архів клінічної медицини, 2005. 
2. Внутрішні хвороби: том ІІ, Івано-
Франківськ, 2004 3. Особливості ура-
жень печінки у ВІЛ-інфікованих осіб 
// Інфекційні хвороби, 2005. 4. Епі-
деміологія: Навч. посібник (укр., 
рос, анг. мовами). Івано-Франківськ, 

2006, 2008, 2009. 5. Медико-профі-
лактичні аспекти ВІЛ-інфекції та 
СНІДу в лікарській практиці: Навч. 
посібник. Івано-Франківськ, 2006. 
6. Епідеміологія: підручник. Вінниця, 
2012. 7. Акад. медичних наук України 
і медицина Прикарпаття в першому 
десятилітті нового тисячоліття // 
Галицький лікарський вісник, 2003. 
8. Інфекційні хвороби: підручник. 
Київ 2012. 9. Практична інфектоло-
гія: Навч. посібник Івано-Франківськ, 
2010. 10. Загальна практика – сімей-
на медицина: практ. керівництво. 
Івано-Франківськ, 2013.

Дівак Олена Петрівна 
(21.11.1935, м. Оренбург, Росія) – 
головний дит. позаштатний інфек-
ціоніст УОЗ Миколаївської ОДА. 
Лікарську освіту здобула в КДМІ 
(1954-60). Віхи проф. роботи: 1960-
72 – дільничний педіатр міської клін. 
лікарні № 4, м. Миколаїв; 1972-2005 – 
зав. приймального відділ. міської інф. 
лікарні, яка з 2001 має статус облас-
ної; 1972-96 – обл. позаштатний дит. 
інфекціоніст. Катег. вища за фахом 
«Інф. хв.». Автор 2 праць. 

Домашенко Ольга Миколаївна
(13.08.1952, м. Макіївка, Донецька 
обл.) – д-р мед. н., проф.головний по-
заштатний інфекціоніст УОЗ Доне-
цької ОДА. Лікарську освіту здобула у 
ДДМІ ім. М. Горького (1969-75). Віхи 
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проф. роботи: 1975-76 – інтернатура 
в інф. відділ. МКЛ № 1 м. Донецьк; 
1976-79 – інфекціоніст МСЧ «Восход» 
м. Сніжне, Донецька обл.; 1979-83 – 
аспірант каф. інф. хв. ДДМІ, 1983-
91 – ас., 1991-2010 – доц., з 2010 – 
проф. каф. інф. хв. ДДМІ ім. М. Горь-
кого. Канд. дис. «Прогностическое и 
диагностическое значение исследо-
вания функциональной активности 
нейтрофилов крови и реакции имму-
нолейколиза при вирусном гепатите-
микст» (1983, н. керівник З.В. Крюко-
ва). Докт. дис. «Генералізовані форми 
єрсиніозу і псевдотуберкульозу, клі-
ніко-патогенетичні та епід. особли-
вості, оптимізація лікування» (2009, 
н. консультант М.А. Андрейчин). Ав-
тор 160 праць. Напрямок н. роботи: 
зооантропонозні інфекції, проблема 
хронічних гепатитів.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Характеристика водного спалаху 
єрсиніозу в Донецькій області // Вест-
ник гигиены и эпидемиологии, 2002. 
2. Стан кортико-адреналової систе-
ми у хворих на єрсиніоз з ураженням 
нервової системи // Інфекційні хворо-
би, 2002. 3. Клиническая характерис-
тика септических форм иерсиниоза и 
псевдотуберкулеза // Сучасні інфек-
ції, 2003. 4. Стан вегетативної та 
центральної нервової системи у хво-
рих на єрсиніозний менінгіт // Одесь-
кий мед. журн., 2003. 5. Показатели 
НСТ-теста у больных иерсиниозом 

в оценке иммунокоррегирующей те-
рапии // Вестник неотложной и вос-
становительной медицины, 2004. 
6. Иерсиниоз и псевдотуберкулез 
с преобладанием артритического 
синдрома // Вестник неотложной и 
восстановительной медицины, 2008. 
7. Принципы антибиотикотера-
пии при псевдотуберкулезе // Архив 
клинической и зкспериментальной 
медицины, 2008. 8. Сучасні мето-
ди діагностики псевдотуберкульозу 
(огляд) // Вестник гигиены и зпидеми-
ологии, 2008. 9. Вторично-очаговые 
формы иерсиниоза: относитель-
но частые и эпидемиологически не 
расшифрованные формы // Торсуєв-
ські читання: зб. наук.-практ. робіт. 
Донецьк, 2001. 10. Антибактерійна 
терапія хворих на єрсиніоз // Досяг-
нення і проблеми клінічної інфекто-
логії: матер. науково-практ. конф. 
і пленуму Асоціації інфекціоністів 
України. Тернопіль, 2008.

Дорошенко Сергій Васильович
(3.08.1957, с. Олександрія, Рівнен-
ський р-н, Рівненська обл.) – голо-
вний позаштатний інфекціоніст УОЗ 
Рівненської ОДА. Лікарську освіту 
здобув у ЛДМІ (1975-81). Віхи проф. 
роботи: 1981-82 – дільничний лікар 
м. Рівне; 1982-87 – дит. інфекціоніст, 
з 1987 – інфекціоніст, з 1998 – зав. 
інф. відділ. Рівненської ЦМЛ.



А

79

Д
Дубинська Галина Михайлівна
(24.02.1955, м. Нові Санжари, Пол-
тавська обл.) – проф., д-р мед. н. Лі-
карську освіту здобула в ПМСІ (1972-
78). Віхи проф. роботи: 1978-79 – ін-
тернатура з інф. хв. в Полтавській 
інф. клін. лікарні; 1979-82 – викладач 
інф. хв. Полтавського мед. училища, 
лікар-інфекціоніст Полтавської інф. 
клін. лікарні; 1982-93 – ас., 1993-
2001 – доц. каф. інф. хв. з епід. ПМСІ; 
1994-97, 2000-04 – заступник декана 
ФПО УМСА; з 2001 – зав. каф. інф. 
хв. з епід. УМСА. Канд. дис. «Кліні-
ко-патогенетичні особливості вірус-
ного гепатиту А у людей з дефіцитом 
секреторного імуноглобуліну класу 
А» (1989, н. керівник П.М. Козюк). 
Докт. дис. «Клініко-патогенетичне 
значення порушень у системі анти-
оксидантного захисту при дифте-
рійній інфекції та розробка методів 
їх корекції» (1999, н. консультант
В.М. Бобирьов). Автор 302 праць і
17 патентів. Напрямок н. роботи: 
гострі та хронічні вірусні гепатити; 
герпетичні інфекції, опісторхоз; ток-
соплазмоз; дифтерія. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Токсоплазмоз: клініка, діагности-
ка, лікування: Метод. реком. Полта-
ва, 2002. 2. Принципи лабораторної 
діагностики в сімейній медицині // 
Лабор. діагностика, 2003. 3. Профі-
лактична та протиепідемічна робо-
та в практиці сімейного лікаря: Навч. 

посібник. Полтава, 2004. 4. Інфекцій-
ний контроль в стоматології: Метод. 
реком. Полтава, 2004. 5. Внутріш-
ньолікарняні інфекції: Навч. посіб-
ник. Полтава, 2005. 6. Перспективы 
использования эхинацеи пурпур-
ной для разработки и создания 
пищевых продуктов, повышающих 
адаптационные возможности орга-
низма // Гастроэнтерология, 2002. 
7. Клініко-біохімічна характеристи-
ка поєднаних хронічних форм гепа-
титу С та інфекції Епштейна-Барр 
// Лабораторна діагностика, 2008. 
8. Клінічна характеристика гостро-
го гепатиту В у хворих з рецидиву-
ючим простим герпесом // Гепато-
логія, 2008. 8. Спосіб прогнозування 
ефективності противірусної терапії 
хронічного гепатиту С. Патент на 
корисну модель № 82836 МПК А61В 
10/00, Заявка u201302205, заявлено 
21.02.2013. Опубліковано 12.08.2013. 
Бюл. №15.

Дуда Олександр Костянтинович 
(16.05.1959, м. Зеньків, Полтавська 
обл.) – проф., д-р мед. н. Лікарську 
освіту здобув у КДМІ (1976-82). 
Віхи проф. роботи: 1982-88 – лі-
кар інфарктного відділ. централь-
ної клін. міської лікарні м. Києва; 
1989-91 – клін. орд. з кардіології; з
1991 – ас., з 2003 – доц. каф. ін. хв. 
НМУ; з 2010 – зав. каф. інф. хв. 
НМАПО. Канд. дис. «Особливості 
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перебігу дифтерійного міокардиту у 
дорослих хворих» (1993, н. керівник 
Ж.І. Возіанова). Докт. дис. «Відда-
лені наслідки перенесених дифте-
рійних міокардитів (ранніх і пізніх)» 
(2007, н. консультанти Ж.І. Возіанова 
та К.М. Амосова). З 2010 – член спец. 
вченої ради Д 26.613.06 при НМА-
ПО; з 2013 – член спец. вченої ради 
при ІФНМУ. Автор 198 праць, 12 ви-
находів та 27 рац. пропозицій. Готує 
наукові кадри. Напрямок н. роботи: 
дифтерія, ускладнення з боку серця 
при інф. хв., вірусні гепатити, лептос-
піроз. вірусні (герпетичні та герпес-
вірусні інфекції) захв. та їх асоціації.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Псевдомембранозный колит и 
анти-биотикоассоциированнные ди-
ареи // Український мед. часопис, 2012 
2. Місце ванкоміцину у лікуванні гній-
но-запальних захв. центральної нер-
вової системи // Український мед. ча-
сопис, 2012 3. Гарячка нез’ясованого 
генезу – важлива проблема клініч-
ної практики // Клінічна імунологія. 
Алергологія. Інфектологія, 2012. 
4. Болезнь Вильсона и беременность 
// Здоровье женщины, 2012. 5. Грипп 
и другие острые респираторные 
вирусные инфекции: фокус на лече-
ние // Therapia Український мед. ві-
сник, 2012. 6. The spreading of herpes 
viral infection I, II and V types and 
their associations in pregnant women 
with parenteral viral hepatitis // Family 

medicine, 2012. 7. Фиброз печени: 
современные принципы диагностики 
// Актуальная инфектология, 2014. 
8. Еталони практичних навичок для 
лікарів загальної практики – сімей-
ної медицини (Розділ 4). Інфекційні 
хвороби // Навч.-метод. посібник, 
Київ, 2014 9. Дирофіляріоз:сучасне 
уявлення, принципи діагностики та 
лікування // Мистецтво лікування, 
2014. 10. Cost comparison of treating 
chronic hepatitis C genotype one with 
pegylated interferons in Ukraine // 
Open Medicine, 2015

Дуфинець Наталія Михайлівна 
(01.01.1958, м. Рахів, Закарпатська 
обл.) – головний позаштатний ін-
фекціоніст УОЗ Закарпатської ОДА. 
Лікарську освіту здобула в УжМУ 
(1975-81). Віхи проф. роботи: 1981-
82 – інтернатура з дит. неврології; 
1982-86 – ст. лікар станції швидкої 
мед. допомоги м. Ужгород; 1986-
2000 – лікар-інфекціоніст, зав. дит. 
інф. відділ. центральної клін. міської 
лікарні м. Ужгород; з 2000 – заступ-
ник головного лікаря з лікувальної 
роботи обл. інф. лікарні м. Ужгород. 
Автор 6 праць. Напрямок н. роботи: 
вірусні гепатити, ГКІ у дітей.
Основні праці (у співавт.): 1. Інф. 
екзантеми у дітей: Навч. посібник. 
Ужгород, 2001. 2. Вірусні гепатити у 
дітей: Метод. реком. Ужгород, 2001. 
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3. Гострі кишкові інфекції у дітей. 
Ужгород, 2003. 

Дьяченко Павло Анатолійович
(10.08.1980, м. Сочі) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобув у СДУ 
(1997-2003). Віхи профроботи: 2003-
04 – магістрант каф. інф. хв. з курсом 
епід. СДУ; 2004-07 – аспірант відділ. 
вірусних гепатитів, 2007-10 – мол. н. 
співробітник, 2010-14 – н. співробіт-
ник, з 2014 – старший н. співробіт-
ник відділ. нейроінфекцій ДУ «ІЕІХ
ім. Л.В. Громашевського НАМН 
України». Канд. дис. «Клініко-па-
тогенетичні особливості та опти-
мізація терапії у хворих на хроніч-
ний гепатит С» (2009, н. керівники
А.Д. Вовк, С.В. Федорченко). Автор 
122 н. праць. Напрямок н. роботи: 
особливості імунопатогенезу герпе-
тичної інфекції та хронічних гепати-
тів В і С, імунотропні засоби.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Дифференцировка Т-лимфоцитов 
при хронических вирусных гепати-
тах // Вісник СДУ, 2004. 2. Діагнос-
тика і терапія вірусного гепатиту 
С // Там само, 2004. 3. Вміст інтер-
ферону і фактору некрозу пухлин 
альфа у сироватці крові хворих на 
хронічні вірусні гепатити // Там 
само, 2005. 4. Сироватковий рівень 
інтерферону і фактора некрозу пух-
лин у хворих, хронічно інфікованих 
вірусами гепатиту В та С // Сучас-

ні інфекції, 2005. 5. Досвід застосу-
вання інтерферонотерапії у хворих 
з ураженнями центральної нервової 
системи герпесвірусної етіології // 
Сучасні аспекти військової медици-
ни: Зб. н. праць гол. військ.-мед. клін. 
центру «ГВКГ» МО України, 2010. 
6. Антибиотики. Конец эпохи? // Ві-
сник СумДУ, 2012. 7. Клинические и 
молекулярные аспекты инфекций, 
ассоциированных с вирусом ветря-
ной оспы и опоясывающего герпеса 
(Varicella zoster) // Вісник СумДУ, 
2012. 8. Прояви імунного дисбалансу 
у хворих на герпесвірусні уражен-
ня нервової системи // Зб. н. праць 
Української віськово-медичної ака-
демії «Проблеми віськової охорони 
здоров’я», 2013.

Дябіна Тетяна Анатоліївна
(17.06.1955, м. Сімферополь) – канд. 
мед. н., доц. Лікарську освіту здобу-
ла у КрДМІ ім. С.І. Георгієвського 
(1975-81). Віхи профроботи: 1981-
89 – ст. лаб., 1990-2002 – ас., з 2003 – 
доц. каф. педіатрії з курсом дит. інф. 
хв. КрДМУ ім. С.І. Георгієвського. 
Канд. дис. «Клинико-микроцирку-
ляторная характеристика вирусных 
гепатитов А и В у детей и обосно-
вание эффективности гепарина как 
корректора микроциркуляции» (2000,
н. керівник І.В. Богадельніков). Автор
54 праць. Напрямок н. роботи: пато-
генез дит. інф. хв. у дітей.
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Євтушенко Віталій Вячеславович
(09.05.1972, м. Київ) – ас., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув у 
НМУ (1989-95). Віхи профроботи: 
1997-99 – дільничний педіатр; 1999-
2001 – клін. орд.; 2001-03 – ст. лабо-
рант; з 2003 – ас. каф. дит. інф. хв. 
НМУ. Кат. – вища «Дит. інф. хв.». З 
2014 – головний позаштатний спе-
ціаліст зі спеціальності «Дит. інф. 
хв.» ДОЗ Київської МДА. Канд. дис. 
«Стан церебральної гемодинаміки 
при гострих нейроінфекціях у дітей» 
(2005, н. керівник С.О. Крамарьов). 
Автор 37 праць і 2 винаходів. Напря-
мок н. роботи: діагностика і лікуван-
ня тяжких форм інфекційних хвороб, 
зокрема нейроінфекцій. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Ефективність емпіричної анти-
біотикотерапії гнійних менінгітів 
у дітей // Здоровье ребенка, 2008. 
2. Особливості клінічної картини 
та лікування грипу А(H1N1/Калі-
форнія/2009) у дітей // Современная 
педиатрия, 2010. 3. Рівень дифтерій-
ного токсину в крові дітей хворих на 
дифтерію // Педіатрія, акушерство 
і гінекологія, 2011. 4. Алгоритм діа-

гностики та лікування гнійних ме-
нінгітів // З турботою про дитину, 
2013. 

Єгорова Тетяна Андріївна 
(10.11.1972, м. Андрушівка, Жито-
мирська обл.) – канд. мед. н. Лікарську
освіту здобула в КДМУ ім. О.О. Бо-
гомольця (1989-2005); аспірантура 
при Ін-ті проблем експериментальної 
онкології і радіології. Віхи проф. ро-
боти: з 2005 – ас. каф. інф. хв. КНМУ. 
Канд. дис. «Застосування препарату 
блолтен в лікуванні хворих на рак мо-
лочної залози» (2001). Автор 10 пра-
ць. Напрямок н. роботи: лікування 
хворих на рак молочної залози.

Єлізарова Тетяна Олександрівна
(28.07.1979, м. Київ) – канд. мед. н. 
Лікарську освіту здобула в НМУ ім. 
О.О. Богомольця (1996-2002). З 2006 
зав. інф. від. клін. лікарні № 15 м. Ки-
єва і керівник міського гепатологіч-
ного центру. Канд. дис. «Імунопато-
генез неалкогольного стеатогепатиту, 
імунокорекція та імунореабілітація 
хворих» (2013, н. керівник Л.В. Куз-
нєцова). Вища лікарська катег. Автор 
26 праць і 6 патентів. Напрямок н. ро-
боти: клінічна гепатологія та імунний 
статус пацієнтів з хворобами печінки. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Концентрація циркулюючих імун-
них комплексів та їхній молекуляр-
ний склад у хворих на неалкогольний 
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стеатогепатит // Загальна патоло-
гія та патологічна фізіологія, 2010. 
2. Концентрація прозапальних цито-
кінів (IL-1β, TNFα) у сироватці крові 
хворих на неалкогольний стеатоге-
патит // Імунологія та алергологія, 
2010. 3. Стан клітинної ланки імуні-
тету у хворих на неалкогольний сте-
атогепатит // Український медичний 
альманах, 2010. 4. Вплив поліоксідо-
нію на стан клітинної ланки імуні-
тету у хворих на неалкогольний сте-
атогепатит // Там само, 2010. 5. По-
казники фагоцитарної активності 
моноцитів у хворих на неалкогольний 
стеатогепатит // Український мор-
фологічний альманах, 2010. 6. Состо-
яние клеточного и гуморального им-
мунитета у больных неалкогольным 
стеатогепатитом, протекающим 
на фоне аллергодерматозов // Іму-
нологія та алергологія, 2012. 7. Клі-
нічна та лабораторна імунологія: 
підручник. К., 2012. 8. Імунологія: 
підручник. Вінниця, 2013.

Єлоєва Заліна Володимирівна
(9.04.1961, м. Орджонікідзе, Північ-
но-Осетинська АРСР) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ХДМІ (1982-88); 1991-94 – аспіран-
тура при УІУЛ, м. Харків. Віхи проф. 
роботи: 1978-82 – регістратор обл. 
лікувальної комісії; 1988-91 – діль-
ничний педіатр дит. поліклін. № 24, 
м. Харків; 1994-2000 – ас., 2000-

2007 – доц., з 2007 – проф. каф. дит. 
інф. хв. ХМАПО. Канд. дис. «Діагнос-
тичні критерії доклінічного періоду 
та фізико-хімічної стадії холелітіазу 
у дітей і ефективність хенотерапії» 
(1994, н. керівник Ю.В. Білоусов). 
Докт. дис. «Патогенез, структура, клі-
ніка, прогноз біліарних порушень при 
вірусному гепатиті А у дітей» (2006,
н. консультант Л.К. Пархоменко). Ав-
тор 81 праці, 3 патентів і 2 нововве-
день. Напрямок н. роботи: вивчення 
впливу на макроорганізм герпесвірус-
них інф. у дітей, гепатоспецифічних і 
гепатотропних вірусів. 
Основні праці (самост. і у співавт): 
1. Редкодиагностируемые инфек-
ционные заболевания у детей: Метод. 
реком. Харків, 1996. 2. Особливості 
стрептококової інфекції у дітей та 
їх урахування при діагностиці та лі-
куванні патології: Метод. реком. К., 
2005. 3. Корекція наслідків вірусного 
гепатиту А у дітей: Метод. реком. 
К., 2005. 4. Визначення метаболітів 
статевих гормонів у діагностиці хо-
лестатичних варіантів вірусних гепа-
титів у дітей // Вісник проблем біоло-
гії та медицини, 1999. 5. Системный 
подход к анализу иммуно-билиарных 
взаимоотношений в исходе вирусного 
гепатита А у детей // Проблеми мед. 
науки та освіти, 2003. 6. Експертна 
система для диференційної діагнос-
тики біліарних порушень внаслідок 
вірусного гепатиту А у дітей // ПАГ, 
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2003. 7. Лечение и профилактика на-
рушений билиарного тракта в дет-
ском возрасте // Сучасна педіатрія, 
2005. 8. Диагностика и лечение дет-
ских заболеваний // Новейший спра-
вочник, 2004. 

Єсіпов Алевтин Васильович
(17.01.1937, с. Красногвардійське, 
Бєлгородська обл., Росія) – доц., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здобув 
у ХДМІ (1955-61); 1968-70 – аспіран-
тура при ХДМІ. Віхи проф. роботи: 
1961-64 – зам. головного лікаря Нов-
городської райлікарні; 1964-67 – ор-
динатор 22-ї інф. лікарні м. Харків; 
1971-92 – ас., з 1992 – доц. каф. інф. 
хв. з епід. УМСА. Канд. дис.: «Ну-
клеїновий обмін у хворих на бешиху, 
яких лікували пеніциліном, предні-
золоном і нуклеїновою кислотою» 
(1971, н. керівник М.М. Лисковцев). 
Автор 67 праць і 1 винаходу. Напря-
мок н. роботи: епід. та клініка кишко-
вих хв. (лікування інф. колітів).
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Состояние свертывающей и фи-
бринолитической систем крови у 
больных острыми кишечными ин-
фекциями // Всесоюзная конф., Рига, 
1977. 2. Изменение в системе гемос-
таза у больных острыми кишечными 
инфекциями // Республиканский 
съезд. Харьков, 1978. 3. Лечение 
постинфекционных колитов // Рес-
публиканская конф. Тернополь, 1981. 

4. Изменение капилляроскопической 
картины слизистой оболочки полос-
ти рта при гриппе // Республиканская 
конф. Полтава, 1981. 5. Влияние ас-
корбиновой кислоты и токоферола 
на фагоцитоз // Тезисы. Полтава, 
1981. 6. Сучасні методи контролю 
знань студентів на кафедрі інф. хв. 
з епід. // Матер. навч.-метод. конф. 
«Сучасні технології навчання у під-
готовці медичних кадрів». Полтава, 
2008.
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Живиця Дмитро Георгійович 
(25.05.1977, м. Запоріжжя) – канд. 
мед. н., доц. Лікарську освіту здобув 
у ЗДМІ (1994-2000); 2001-04 – аспі-
рантура при каф. інф. хв. Віхи проф. 
роботи: 2000-01 – інтернатура та ма-
гістратура, 2004-09 – ас. каф. інф. хв. 
ЗМАПО, 2009-11 – доц. каф. інф. хв. 
ЗМАПО, з 2011 – зав. каф. інф. хв. 
ЗМАПО. Канд. дис. «Клінічні, рео-
графічні та морфологічні зіставлення 
при хронічних вірусних гепатитах» 
(2005, н. керівник В.П. Мірошничен-
ко). Автор 110 праць і 3 винаходів. 
Напрямок н. роботи: хронічні вірусні 
гепатити, ВІЛ-інфекція/СНІД.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Характеристика реогепатографи-
ческих показателей при хронических 
вирусных гепатитах с разной сте-
пенью фиброза // Сучасні інфекції, 
2003. 2. Современные аспекты пе-
ченочного фиброгенеза при хрони-
ческих вирусных гепатитах // Там 
само, 2004. 3. Спосіб оцінки ступеня 
фіброзу печінки: Пат. 4166 Україна, 
2005. 4. ВІЛ-інфекція / Навчальний по-
сібник // Запоріжжя, 2011. 5. Вміст 
сироваткового ІЛ-17 у хворих на ВІЛ-

інфекцію // Інфекційні хвороби, 2011. 
6. Mortality and its predictors among 
highly active antiretroviral therapy naive 
HIV-infected individuals: data from 
prospective cohort study in Ukraine //
Georgian Medical News, 2014.

Живиця Людмила Василівна 
(16.07.1944, м. Запоріжжя) – канд. 
мед. н., доц. Лікарську освіту здобу-
ла в КрДМІ (1961-67); 1971-75 – за-
очна аспірантура при каф. дит. інф. 
Центрального ін-ту удосконалення 
лікарів, м. Москва. Віхи проф. робо-
ти: 1967-75 – орд., 1976-77 – зав. від-
діл. Запорізької ОІЛ; 1978-85 – ас., з
1986 – доц. каф. інф. хв. ЗІУЛ, з
1987 – доц. каф. інф. хв. ЗМАПО. 
Канд. дис. «Показники обміну спо-
лучної тканини при вірусному ге-
патиті в дітей» (1975, н. керівники
І.М. Руденська, А.О. Ананєнко). Ав-
тор 136 праць і 1 винаходу. Напрямок 
н. роботи: проблеми гепатології (діа-
гностика та лікування гострих і хро-
нічних вірусних гепатитів, цирози 
печінки, рання діагностика фіброзу 
печінки, диференційна діагностика 
жовтяниць, ураження печінки при 
різних інф. хв. та ін.); удосконалення 
роботи гепатоцентру для інф. хв., по-
кращення діагностики захв. печінки.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Отдаленные наблюдения за деть-
ми, перенесшими злокачественные 
формы вирусного гепатита // Сб. 
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МОНИКИ, 1989. 2. Особливості пе-
ребігу хронічних вірусних гепатитів 
у дітей // Інфекційні хвороби, 2000. 
3. Вікові особливості сучасної еті-
оструктури вірусних гепатитів // 
Там само, 2002. 4. Показники рео-
гепатографії при гострих та хро-
нічних вірусних гепатитах // Акт. 
питання мед. науки та практики. За-
поріжжя, 2006. 5. Клинические осо-
бенности острых вирусных микст-
гепатитов и информативность их 
маркерной диагностики // Там само, 
2006. 6. Ефективність профілакти-
ки вертикальної трансмісії ВІЛ у За-
порізькій області // Там само, 2010. 
7. Эффективность противовирусной 
терапии гепатитов у детей с онко-
логическими заболеваниями // Там 
само, 2011. 8. Характеристика соно-
графических изменений гепатобили-
арной системы при острых вирусных 
гепатитах Зб. наук. пр. співр. НМА-
ПО ім. П.Л. Шупика, 2013.

Жигарєв Юрій Олександрович
(23.04.1974, м. Харків) – ас., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув у 
ХНМУ (1991-1997). Віхи профробо-
ти: 1997-98 – лікар-інфекціоніст обл. 
клін. інф. лікарні м. Харкова, 1998-
99 – лікар КІЗу Зміївської ЦРЛ (м. 
Зміїв Харківської обл.), 2000-03 – ас-
пірант відділ. нейроінфекцій ІЕІХ ім. 
Л.В. Громашевського АМН України, 
з 2004 р. – молодший н. співробітник 

цього ж ін-ту, з 2005 р. – ас. каф. ін. 
хв. НМАПО ім. П.Л. Шупика. Канд. 
дис. «Лазеротерапія та поліоксидоній 
в комплексному лікуванні герпесві-
русних уражень нервової системи» 
(2005, н. керівник А.О. Руденко). 
Автор 54 праць. Напрямок н. робо-
ти: нейроінфекції, імунологія інф. 
хв., невідкладні стани у інф. хворих, 
гельмінтози та інші паразитози.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Лазерная терапия в комплексном 
лечении микроциркуляторных на-
рушений у больных энцефалитами 
герпесвирусной этиологии // Фото-
біологія та Фотомедицина, 2003. 
2. Иммунологические показатели как 
критерии оценки эффективности 
применения полиоксидония в комп-
лексном лечении герпесвирусного по-
ражения нервной системы // Лабо-
раторная діагностика, 2004. 3. По-
лиоксидоний в комплексной терапии 
герпесвирусных энцефаломиелитов. 
Зб. наук. праць Головного військово-
го клінічного госпіталю МО України 
«Сучасні аспекти військової медици-
ни», 2003.

Жидкіх Валерій Микитович
(26.01.1954, м. Макіївка, Донецька 
обл.) – доц., канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобув у ДДМІ (1972-78). Віхи 
проф. роботи: 1978-79 – інтернатура, 
1979-87 – судовий лікар в Жаданів-
ський лікарні Азовського морського 
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пароплавства; 1987-89 – клін. орд., 
1989-91 – ас., з 2000 – доц. каф. інф. 
хв. ДДМУ. Канд. дис. «Прогнозуван-
ня рецидивів і комплексна терапія 
хворих на бешиху нижніх кінцівок» 
(1991, н. керівник Л.С. Бондарєв). 
Автор 54 праць. Напрямок н. роботи: 
терапія хворих на бешиху, сепсис.

З
Заблоцька Світлана Іванівна 
(15.01.1945, м. Нироб, Пермська обл., 
Росія) – канд. мед. н. Лікарську осві-
ту здобула в УжДУ (1964-70). Віхи 
проф. роботи: 1970-75 – лікар-інфек-
ціоніст вузлової лікарні ст. Єрофей 
Павлович Амурської залізниці; 1975-
77 – клін. ординатура при ХДМУ; 
1977-96 – ас. каф. інф. хв. ХДМУ; з 
1999 – зав. відділ. ОІКЛ. Канд. дис. 
«Лікування хворих на бешиху випро-
мінюванням гелій-неонового лазера 
(1988, н. керівник Т.Т. Чорна). Ав-
тор 70 праць і 1 винаходу. Напрямок
н. роботи: ланки патогенезу і лікуван-
ня бешихи, вірусних гепатитів. 
Основні праці (у співавт.): 1. Мор-
фологические и гистохимические 
изменения в коже у больных рожей 
при лазеротерапии // МРЖ, 1989. 
2. Морфологические и гистохими-
ческие изменения в коже больных 
рожей, леченных антибиотиками // 
Рукопись депонирована во ВНИИМИ 
МЗ СССР № 10656-86. 3. Изменение 
содержания тучных клеток в коже 
больных рожей под влиянием лазеро-
терапии // Сб. науч. тр. ХМИ. Харь-
ков, 1990. 4. О патогенезе и лечении 
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инфекционно-токсического шока // 
Врачеб. дело, 1991. 5. Вопросы ис-
ходного иммунитета и показатели 
неспецифической резистентности у 
больных рожей // Сб. науч. тр. ХМИ. 
Харьков, 1994. 6. Динамика уровней 
С-реактивного белка и оксида азота 
при HBV-инфекции // Матер. VI Рос-
сийского съезда врачей-инфекционис-
тов, СПб, 2003. 7. Терапевтическая 
эффективность применения препа-
рата глутаргин при острых вирусных 
гепатитах // Досягнення та перспек-
тиви використання вітчизняного пре-
парату глутаргін в клініці внутрішніх 
хвороб, Харків, 2005. 

Завіднюк Наталія Григорівна
(8.10.1975, м. Тернопіль) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула в ТДМА 
ім. І.Я. Горбачевського (1995-2001); 
2002-05 – аспірантура при каф. інф. 
хв. ТДМУ. Віхи проф. роботи: 2001-
02 – магістратура з інф. хв.; 2002 – 
лікар-інфекціоніст ЦРЛ м. Козова; з 
2005 – ас., з 2014 – доц. каф. інф. хв.
ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського. Канд. 
дис. «Лікувальна ефективність ін-
дукторів інтерфероноутворення у 
хворих на оперізувальний герпес 
і вітряну віспу» (2006, н. керівник
М.А. Андрейчин). Автор більше 70
праць та 3 винаходів. Напрямок
н. роботи: проблеи діагностики та лі-
кування герпетичних інфекцій, боре-
ліозів, TORCH-інфекцій.

Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Ефективність циклоферону в комп-
лексному лікуванні хворих на оперізу-
вальний герпес // Інфекційні хвороби, 
2004. 2. Лікувальна ефективність 
циклоферону при вірусних інфекціях 
// Там само, 2004. 3. Оцінка клініч-
ної ефективності циклоферону та 
протефлазиду в комплексній тера-
пії хворих на оперізувальний герпес // 
Там само, 2005. 4. Особливості фор-
мування імунітету у хворих на VZV-
інфекцію // Там само, 2005. 5. Спосіб 
лікування хворих на оперізувальний 
герпес: Пат. 4122 Україна, 2005. 
6. Сучасні етіотропні противірусні 
хіміопрепарати // Інфекційні хвороби, 
2013. 7. Спосіб ректального введення 
лікувального засобу в організм: Пат. 
8603 Україна, 2013 8. Епідеміологіч-
на характеристика гепатитів В і С 
серед співробітників та студентів 
ТДМУ імені І.Я. Горбачевського // Ін-
фекційні хвороби, 2014. 9. Близькос-
хідний респіраторний синдром // Там 
само, 2014. 10. Бактеріофаги: назад у 
майбутнє // Там само, 2015. 

Задорожний Андрій Михайлович
(16.08.195, м. Львів) – канд. мед. н. 
Лікарську освіту здобув у ЛДМУ 
(1992-98). Віхи профроботи: 1998-
99 – інтернатура за фахом «інфекцій-
ні хвороби»; 1999-2012 – лікар інф. 
клін. лікарні м. Львова; з 2012 – ас. 
каф. інф. хв. ЛНМУ ім. Данила Га-
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лицького. Канд. дис. «Хронічний на-
бутий токсоплазмоз з проявами ура-
ження гіпоталамічної ділянки (клі-
ніка, діагностика, лікування)» (2011,
н. керівник Б.А. Герасун). Автор 30 пра-
ць та 1 патенту. Напрямок н. роботи: ді-
агностика та лікування токсоплазмозу.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Сучасні уявлення про гепатит А 
// Гепатологія, 2011. 2. Специфічна 
діагностика інфекційних хвороб: за-
бір матеріалу. Мультимедійний по-
сібник. Львів, 2013. 3. Використання 
ламівудину у комплексній терапії 
гострого гепатиту В ускладненого 
печінковою енцефалопатією // Гепа-
тологія, 2013. 4. Гепатит Е. Клінічні 
спостереження // Гепатологія, 2013. 
5. Токсоплазмоз головного мозку в 
імунокомпетентних осіб // Інфекцій-
ні хвороби, 2014. 6. Клініко-патоге-
нетична характеристика основних 
дерматологічних проявів захворю-
вань печінки // Гепатологія, 2014. 
7. Зараження вірусним гепатитом В 
під час медичних втручань у сучасних 
умовах // Гепатологія, 2014. 8. Гепа-
тотоксичність ліків // Гепатологія, 
2014. 9. Проблема виявлення хворих 
на гепатит Е в неендемічних регіо-
нах // Гепатологія, 2014.

Зайцев Ігор Анатолійович 
(6.05.1963, м. Донецьк) – д-р мед. н.,
проф. Лікарську освіту здобув у ДДМІ 
(1980-86); 1989-91 – аспірантура при 

каф. інф. хв. ДДМІ. Віхи проф. робо-
ти: 1991-94 – ас., 1994-2000 – доц., 
з 2000-14 – зав. каф. інф. хв. ДНМУ, 
2014-15 – проф. каф. інф. хв. КНМУ, 
з 2015 – проф. каф. терапії, інф. хв. 
та дерматовенерології інститута
ПО КНМУ ім. О.О. Богомольця. Канд.
дис. «Ліквородинамічні порушення 
та їх медикаментозна корекція при 
менінгітах різної етіології» (1991,
н. керівник Л.С. Бондарєв). Докт. дис. 
«Клінічні прояви, патогенез та ліку-
вання внутрішньочерепної гіпертен-
зії при менінгітах різної етіології» 
(2002, н. консультант Л.С. Бондарєв). 
Автор 221 праць. Напрямок н. робо-
ти: інфекції центральної нервової 
системи, хронічні вірусні гепатити.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Хронический вирусный гепатит В 
в вопросах и ответах (монографія), 
2006. 2. Phase 2a study to evaluate 
the safety and tolerability and anti-
viral of 4 doses of a novel, controlled-
release interferon-alfa 2b (locteron) 
given every 2 weeks for 12 weeks in 
treatment-naive patients with chronic 
hepatitis c (genotype 1) // Hepatology, 
2007. 3. Viral kinetics during treatment 
with a controlled-release recombinant 
interferon alfa 2b in genotype 1 
chronic hepatitis c patients // Journal 
of Hepatology, 2008. 4. Controlled 
release recombinant human interferon-
alpha(2b) for treating patients with 
chronic hepatitis C genotype 1: a phase 
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2a clinical trial // J. Viral Hepat, 2010. 
5. Фармакоэкономический анализ 
разных схем противовирусной те-
рапии хронического вирусного гепа-
тита С // Вестник неотложной и 
восстановительной медицины, 2012. 
6. Эффективность и безопасность 
противовирусной терапии хрони-
ческого гепатита С препаратами 
«Альфарекин» и «Ливел» больных, 
инфицированных 2, (3)-м геноти-
пами вируса // Сучасна гастроен-
терологія, 2013. 7. Epidemiology of 
Viral Hepatitis C in Donetsk Region of 
Ukraine // Reviews in Antiviral Therapy 
& Infectious Diseases, 2015

Закордонець Людмила Владиславівна
(26.09.1974, м. Балаклея, Харківська 
обл.) – ас., канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобула у НМУ (1991-97). 
Віхи профроботи: 1997-98 – інтер-
натура з дит. інф. хв. на каф. інф. 
хв. і дит. імунології КМАПО, 1998-
2000 – клін. орд. на каф. дит. інф. хв. 
НМУ, з 2003 – ас. каф. дит. інф. хв. 
НМУ. Канд. дис. «Наслідки гнійних 
менінгітів у дітей» (2003, н. керівник 
С.О. Крамарьов). Автор 35 праць, 
4 винаходів. Напрямок н. роботи: ан-
тибіотик-асоційовані діареї, нейроін-
фекції у дітей.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клініка, діагностиа та лікування 
гнійних менінгітів у дітей: Метод. 
реком., 2001. 2. The mechanism of 

ceftriaxone-induced abnormalities in 
colonic water and ion transport in vivo // 
21 st United European Gastroenterology 
journal, 2012. 3. Антибиотик-ассоци-
ированная диарея: механизмы разви-
тия и возможности коррекции // Здо-
ровье ребенка, 2013. 4. Effectivenes of 
multiprobiotic «Symbiter® acidophilus» 
to prevent antibiotic-induced hepatic 
and colonic dysfunction // Proceedings 
and abstracts of 7th international 
conference «Probiotics, prebiotics and 
new foods», 2013. 

Заплотна Ганна Олексіївна
(01.01.1961, м. Донецьк) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула у 
ДДМІ ім. М. Горького (1978-84). Віхи 
проф. роботи: 1984-85 – інтернатура 
МЛ № 20 м. Донецьк; 1985-91 – орд. 
інф. відділ. ЦМКЛ № 1 м. Донецьк; 
1991-99 – ас. каф. інф. хв. ДонДМУ 
ім. М. Горького; з 1998 – доц. каф. 
інф. хв. ДНМУ ім. М. Горького; з 
2015 – доц. каф. інф. хв. НМУ ім. 
О.О. Богомольця. Канд. дис. «Кліні-
ко-епідеміологічні особливості пере-
бігу та ефективність імунокоригую-
чої терапії гострих менінгітів» (1992, 
н. керівник Л.С. Бондарєв). Автор
117 праць, 2 патентів. Напрямок
н. роботи: проблема хронічних вірус-
них гепатитів і цирозів печінки. 
Основні праці (самост. та у спі-
вавт.): 1. Вирусный гепатит В у 
ВИЧ-инфицированных // Сучасні ін-
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фекції, 2005. 2. Вертикальная транс-
миссия вирусных гепатитов и основ-
ные стратегии ее профилактики //
Медико-соцiальнi проблеми сiм’ї,
2004. 3. Природний перебiг хронiчного
вiрусного гепатиту С у хворих 
iнфiкованих 2 або 3 генотипом HCV //
Специфическая диагностика инфек-
ционных болезней. Киев, 2004. 
4. Герпесвирусные инфекции – совре-
менный взгляд на проблему // Вест-
ник неотложной и восстанови-
тельной медицины, 2006. 5. Течение 
хронического вирусного гепатита с 
внепеченочными проявлениями: слу-
чай из практики // Вестник неотлож-
ной и восстановительной медицины, 
2011. 6. Фармакоэкономический ана-
лиз разных схем противовирусной 
терапии (хронического вирусного ге-
патита С) // Вестник неотложной и 
восстановительной медицины, 2012. 
7. Вирусный гепатит Е: эволюция 
вопроса // Вестник неотложной и 
восстановительной медицины, 2012. 
8. Коррекция анемии у пациентов, 
находящихся на комбинированной 
противовирусной терапии по поводу 
хронического вирусного гепатита С // 
Новости медицины и фармации, 2010. 
9. Эффективность сирина у больных 
хроническим вирусным гепатитом С 
// Практикуючий лікар, 2014. 10. Ес-
тественное течение вирусного гепа-
тита С в Донецкой области // Ново-
сти медицины и фармации, 2014. 

Захлєбаєва Вікторія Валеріївна
(3.11.1977, м. Тернопіль) – канд. 
мед. н., ас. Лікарську освіту здобула 
у ТДМА (1995-2001). Віхи профро-
боти: 2001-04 – лікар-інфекціоніст 
СОКІЛ ім. З.Й. Красовицького; з
2004 – ас. каф. інф. хв. СумДУ. Канд. 
дис. «Морфофункціональні зміни 
печінки тварин за дії іонізуючого ви-
промінювання та солей важких мета-
лів» (2007, н. керівник В.З. Сікора). 
Автор 55 праць, 2 винаходів. Напря-
мок н. роботи: вірусні гепатити.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Ефективність використання суна-
молу С у лікуванні гострих кишкових 
інфекцій, викликаних умовно пато-
генними мікроорганізмами // Вісник 
СумДУ, 2002. 2. Особливості пере-
бігу хронічних вірусних гепатитів / 
3б. «Вірусні хворби. Токсоплазмоз. 
Хламідіоз.» Тернопіль, 2004. 3. Осо-
бливості клінічного перебігу гострих 
кишкових інф. захв., викликаних умов-
но-патогенними мікроорганізмами, 
Київ, 2002. 4. Ентеросорбція в ліку-
ванні гострих кишкових інфекцій, ви-
кликаних умовно патогенними мікро-
організмами / В кн. «Сучасна терапія 
хворих з інфекційною та паразитар-
ною патологією на догоспітальному 
етапі». Харків, 2002. 5. Вплив солей 
важких металів на морфологію пе-
чінки // Вісник СумДУ. 2005. 6. За-
стосування швидких тестів для діа-
гностики вірусних гепатитів В і С 
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// Там само, 2009. 7. Інтегральні по-
казники ендогенної інтоксикації ор-
ганізму та гематологічні зміни при 
шигельозі // Інфекційні хвороби, 2009. 
8. Вплив озонованого фізіологічного 
розчину натрію хлориду на перебіг 
хронічних вірусних гепатитів В і С // 
Сучасні інфекції, 2009.

Зінчук Олександр Миколайович 
(11.02.1959, м. Львів) – д-р мед. н., 
проф. Лікарську освіту здобув у 
ЛДМІ (1976-82); 1992-94 – аспіранту-
ра при каф. інф. хв. ЛДМІ. Віхи проф. 
роботи: 1982-99 – лікар-інфекціоніст 
Рокитнівської ЦРЛ Рівненської обл., 
лікар-інфекціоніст Городоцької ЦРЛ 
Львівської обл.; 1994-2012 – ас., доц.,
проф.; з 2005 – зав. каф. інф. хв. ЛНМУ
ім. Данила Галицького, з 2009 – го-
лова Львівського обл. наук.-практ.
тов-ва інфекціоністів. Канд. дис. 
«Сезонні особливості перебігу ві-
русних гепатитів» (1994, н. керівник
М.Б. Тітов). Докт дис. «Лайм-бореліоз:
клініко-імунопатогенетичні особли-
вості та екстрене превентивне ліку-
вання» (2010). Автор 181 праць, 10 па-
тентів. Напрямок н. роботи: питання 
діагностики та лікування вірусних 
гепатитів, черевного тифу, дифтерії, 
паразитозів, Лайм-бореліозу. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Актуальні питання клініки, діа-
гностики та лікування нейроборе-
ліозу // Інфекційні хвороби, 2004. 

2. Лайм-бореліоз у Львівській облас-
ті: спроба еколого-епідеміологічно-
го аналізу // Сучасні інфекції, 2004. 
3. Можливості екстреної профілак-
тики Лайм-бореліозу // Профілак-
тична медицина, 2009. 4. Congenital 
visceral leishmaniasis in Ukraine: case 
report // Annals of Tropical Paediatrics, 
2010. 5. Лістеріозний менінгіт: 
труднощі діагностики і лікування // 
Сучасні інфекції, 2010. 6. До питання 
про екстрену профілактику Лайм-
бореліозу // Сучасні аспекти вій-
ськової медицини, 2011. 7. Ураження 
щитовидної залози у хворих на хро-
нічний гепатит C на тлі противірус-
ної терапії: діагностика і лікування 
// Гепатологія, 2013. 8. Токсоплазмоз 
головного мозку в імунокомпетент-
них осіб // Інфекційні хвороби, 2014. 
9. Безсимптомний перебіг Лайм-
бореліозу у робітників професійних 
груп із високим ризиком зараженням 
// Інфекційні хвороби, 2014. 10. Су-
часні аспекти Clostridium diffi cile-
інфекції // Інфекційні хвороби, 2014.

Зубач Олена Олександрівна
(15.06.1980, м. Львів) – канд. мед. н. 
Лікарську освіту здобула у ЛНМУ 
(1997-2003). Віхи профроботи: 2003-
04 – інтернатура та магістратура на 
каф. інф. хв. ЛНМУ, 2004-09 – очна 
аспірантура, з 2009 – ас. каф. інф. хв. 
ЛНМУ. Канд. дис. «Клініко-патоге-
нетичні особливості жовтяничних 
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форм лептоспірозу. Прогноз на осно-
ві багатофакторного аналізу» (2009, 
н. керівник Л.Ю. Шевченко). Автор 
37 праць та 2 винаходів. Напрямок н. 
роботи: удосконалення прогнозуван-
ня тяжкості перебігу лептоспірозу.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Лептоспіроз та енцефалопатія : 
особливості клініки та патогенезу // 
Медицина транспорту, 2005. 2. Леп-
тоспіроз та хронічна HCV-інфекція: 
клініко-морфологічні аспекти ура-
ження печінки // Інфекційні хвороби, 
2008. 3. Прогноз тяжкості перебігу 
лептоспірозу – багатофакторний 
аналіз // Acta Medica Leopoliensia, 
2009. 4. Інфузійна терапія в комп-
лексному лікуванні лептоспірозу // 
Український хіміотерапевтичний 
журнал, 2008. 5. Успішне лікування 
кріоглобулінемічного васкуліту у хво-
рої на хронічний гепатит С. Клінічне 
спостереження // Гепатологія, 2009. 
6. Патогенетичні особливості жов-
тяниці та патоморфологічна харак-
теристика печінки при лептоспірозі  
// Гепатологія, 2010. 7. Фасціольоз 
людини: труднощі діагностики та 
лікування // Acta Medica Leopoliensia, 
2011. 8. Токсоплазмоз головного моз-
ку в імунокомпетентних осіб // Ін-
фекційні хвороби, 2014. 9. Сучасні 
аспекти Clostridium diffi cile-інфекції 
// Інфекційні хвороби, 2014.

Зубик Богдан Андрійович 
(15.01.1939, м. Львів) – доц., канд. 
мед. н., головний позаштатний ін-
фекціоніст УОЗ Івано- Франківської 
ОДА. Лікарську освіту здобув у 
ЛДМІ (1955-61); 1972-75 – аспіран-
тура при ІФДМІ. Віхи проф. роботи: 
1961 – головний лікар Верховин-
ської дит. районної лікарні Івано-
Франківської обл.; 1965-67 – клін. 
орд. при ІФДМІ; 1967-68 – зав. дит. 
відділ. Тисменицької лікарні; 1968-
70 – строкова військова служба, ст. 
лікар полку; 1970-72 – головний лі-
кар Івано-Франківської ОКЛ; з 1976 –
ас. каф. дит. хв., курс дит. інф. ІФДМІ. 
Канд. дис. «Вплив біоелементів ме-
талів (Fe, Cu, Co, Zn) харчування на 
деякі функції ростучого організму»
(н. керівник Л.П. Решеткіна). Автор 
48 праць. Напрямок н. роботи: питан-
ня діагностики та лікування хроніч-
них вірусних гепатитів у дітей.
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Іванова Ірина Борисівна
(13.09.1951, с. Приазовське, Приазов-
ський р-н, Запорізька обл.) – головний 
позаштатний інфекціоніст УОЗ Запо-
різької ОДА. Лікарську освіту здобу-
ла в ЗДМІ (1968-74). Віхи проф. ро-
боти: 1974-75 – інтернатура з інф. хв.;
1975-98 – лікар-інфекціоніст, зав. інф.
відділ. 2-ї та 1-ї інф. лікарень м. За-
поріжжя; з 1998 – заст. головного лі-
каря ОІКЛ м. Запоріжжя, головний 
позаштатний інфекціоніст УОЗ. На-
прямок роботи: організація і робота 
одного з перших в Україні Центру 
ТОRСН-інф., який функціонує у За-
порізькій обл. з 2000.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Доцільність скринінгового обсте-
ження вагітних з групи ризику на 
інфекції ТОRCH-комплексу // Матер. 
наук.-практ. конф. і пленуму Асоціа-
ції інфекціоністів України. Тернопіль, 
2005. 2. Розробка вітчизняних препа-
ратів імуноглобулінів проти кліщо-
вого і західнонільського енцефалітів 
// Матер. наук.-практ. конф. і плену-
му Асоціації інфекціоністів України. 
Тернопіль, 2005. 3. Метод глибинного 
посіву крові від хворих гнійно-сеп-

тичними захв. і тифо-паратифами 
// Клінічні проблеми боротьби з ін-
фекційними хворобами: VI з’їзд інф. 
України. Одеса, 2002. 4. Порушення 
центральної нервової системи та ор-
ганів зору в дітей з токсоплазмозом 
// Матер. наук.-практ. конф. і плену-
му Асоціації інфекціоністів України. 
Харків, 2001. 5. Випадок сказу у лю-
дини в Запорізькій області // VIІ з’їзд 
інф. України. Миргород, 2006. 

Іванова Лоріна Алімівна
(23.04.1964, с. Ситківці, Немирів-
ський р-н, Вінницька обл.) – канд. 
мед. н., доц. каф. педіатрії та дит. інф. 
хв. БДМУ. Лікарську освіту здобула в 
ЧДМІ (1981-87). Віхи роботи: 1987-
88 – інтернатура на базі ОДКЛ м. Чер-
нівці; 1988-95 – дит. інфекціоніст інф. 
відділ. Сокирянської ЦРЛ Чернівець-
кої обл.; 1995-98 – лікар-орд. відділ. 
повітряно-крапельних інфекцій Чер-
нівецької ОДКЛ; 1998-2008 – ас. каф. 
педіатрії та дит. інф. хв. З 2008 – доц. 
каф. педіатрії та дит. інф. хв. Лікар-
ська катег.: педіатрія – вища; дит. інф. 
хв. – вища.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Частота респіраторних захворю-
вань та аденотонзилітів у дошкіль-
нят в місцях виділення радону, обу-
мовлених геотектонічними зламами 
// Буковинський мед. вісник, 2000. 
2. Діагностична цінність окремих 
імунологічних показників гострої 
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фази запалення при пневмоніях у ді-
тей // Перинатологія та педіатрія, 
2001. 3. Клініко-лабораторна харак-
теристика бактерійних пневмоній 
у дітей грудного віку // Львівський 
мед. часопис, 2002. 4. Діагностична 
цінність окремих параклінічних по-
казників у виявленні сепсису у дітей 
грудного віку // Матер. конгресу педі-
атрів України. Київ, 2003. 5. Клініко-
лабораторна характеристика поза-
лікарняних бактеріальних пневмоній 
у дітей грудного віку // Буковинський 
мед. вісник, 2008. 6. Ефективність 
стартової емпіричної антибакте-
ріальної терапії гнійних менінгітів 
у дітей // Буковинський мед. вісник, 
2008. 7. Клініко-лабораторна харак-
теристика позалікарняних бактері-
альних пневмоній у дітей грудного 
віку // Український мед. альманах, 
2008. 8. Сучасна противірусна те-
рапія гострих респіраторних вірус-
них інфекцій у дітей та превентивні 
технології в умовах епідемії грипу 
типу А. Інформ. лист, 2009. 

Івахів Олег Любомирович 
(1.01.1960, с. В. Бірки, Тернопільська 
обл.) – доц., канд. мед. н. Академічна 
Премія НАМН України з профілак-
тичної медицини (2013). Лікарську 
освіту здобув у ТДМІ (1978-84). Се-
кретар правління Асоціації інфек-
ціоністів України (з 1997), відпові-
дальний секретар редакційної колегії 

збірників матер. з’їздів, наук.-практ. 
конф. і пленумів Асоціації інфекці-
оністів України; член редакційної 
колегії журн. «Інфекційні хвороби». 
Віхи проф. роботи: 1984-88 – лікар-
інфекціоніст Волочиської ЦРЛ Хмель-
ницької обл.; 1988-90 – клін. орд.,
1990-92 – мол. н. співр. каф. інф. хв. 
та епід. ТДМІ; 1992-94 – лікар-ін-
фекціоніст дит. інф. відділ. міської 
клінічної лікарні № 2, м. Тернопіль; 
1994-97 – ас., з 1997 – доц. каф. інф. 
хв. та епід. ТДМУ ім. І.Я. Горбачев-
ського. Канд. дис. «Ефективність за-
стосування вуглецевого ентеросор-
бенту і біофлавоноїдів у комплексно-
му лікуванні хворих на харчові ток-
сикоінфекції і сальмонельоз» (1994, 
н. керівник М.А. Андрейчин). Автор 
245 праць і 7 винаходів. Основні на-
прямки н. роботи: проблеми діагнос-
тики і лікування вірусних гепатитів, 
ГКІ, ТORCH-інфекцій. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Бактериальные диареи. К., 1998. 
2. Правець: Лекція. Тернопіль, 1999. 
3. Хірургічні аспекти інф. і парази-
тарних хв. // Клінічна хірургія: у 2-х 
т. Тернопіль, 2000. 4. Класифікація 
інфекційних і паразитарних хвороб. 
Тернопіль, 2002. 5. Кабінет інфек-
ційних захворювань: Посібник. Тер-
нопіль, 2006. 6. Інфекційні хвороби, у 
загальній практиці та сімейній меди-
цині. Тернопіль, 2007. 7. Оптимізація 
лікування пацієнтів з уреаплазмозом 
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// Інфекційні хвороби, 2010. 8. Медсе-
стринство при інф. хв.: Підручник. 
Тернопіль, 2010. 9. Інфекційні хворо-
би: підручник. К., 2012. 10. Інфекцій-
ні та паразитарні хвороби // Сімейна 
медицина: Розділ 14. Тернопіль, 2014. 

Ізюмська Олена Михайлівна
(1.08.1958, с. Клюсівка, Ново-Сан-
жарський р-н, Полтавська обл.) – доц., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здобула 
у ПМСІ (1979-84). Віхи проф. роботи: 
1984-85 – інтернатура з інф. хв.; 1985-
88 – викладач інф. хв. у Полтавському 
мед. училищі, за сумісництвом – орд. 
МІКЛ; 1988-93 – ординатор діагнос-
тичного відділ. МІКЛ; 1993-2003 – ас.,
з 2003 – доц. каф. інф. хв. з епід. 
УМСА. Канд. дис. «Роль реакцій пе-
рекисного окислення ліпідів у патоге-
незі дифтерійного міокардиту» (1998,
н. керівник П.М. Козюк). Автор 153 пра-
ць і 5 патентів. Напрямок н. роботи: 
дифтерія; токсоплазмоз; вірусні гепа-
тити В і С, сполучені з вірусом про-
стого герпесу; інф. контроль у медич-
них закладах. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Динаміка показників перекисного 
окислення ліпідів та антиоксидант-
них ферментів у хворих на дифтерій-
ний міокардит // Інфекційні хвороби, 
1997. 2. Активність ферментів ан-
тиоксидантного захисту та стан 
імунної системи у бактеріоносіїв 
токсигенних штамів коринебактерій 

дифтерії // Там само, 1998. 3. Ток-
соплазмоз: клініка, діагностика, лі-
кування // Метод. реком. Полтава, 
2002. 4. Профілактична та проти-
епідемічна робота в практиці сімей-
ного лікаря // Навч. посібник. Полта-
ва, 2004. 5. Інфекційний контроль в 
стоматології // Метод. реком. Пол-
тава, 2004. 6. Особливості перебігу 
гострого гепатиту В у осіб з хро-
нічними захв. дихальних шляхів // Ін-
фекційні хвороби, 2005. 7. Показники 
перекисного окислення ліпідів, анти-
оксидантної системи та імунітету 
у здорових та осіб із підвищеною 
сприйнятливістю до інфекцій ди-
хальних шляхів // Лабор. діагностика, 
2005. 8. Аналіз стану здоров’я людей, 
інфікованих вірусом простого герпе-
су // Інфекційні хвороби, 2005. 9. Ток-
соплазмоз у вагітних: підходи до об-
стеження та призначення лікування 
// Вестник зоологии, 2005. 10. Відда-
лені наслідки гострого гепатиту В 
у хворих з рецидивуючим герпесом // 
Гепатологія, 2008. 11. Спосіб прогно-
зування ефективності противірус-
ної терапії хронічного гепатиту С. 
Патент на корисну модель № 82836 
МПК А61В 10/00, Заявка u201302205, 
заявлено 21.02.2013. Опубліковано 
12.08.2013. Бюл. №15.

Ільїна Ніна Іванівна 
(11.02.1939, м. Артемівськ, Донецька 
обл.) – доц., канд. мед. н. Лікарську 
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освіту здобула в ІФДМІ (1957-63). Віхи 
профроботи: 1963-67 – лікар акушер-
гінеколог; 1967-79 – ас. каф. мікро-
біології Целіноградського та ТДМІ;
1979-95 – ас. каф. інф. хв. ТДМІ;
1996 – доц. каф. інф. хв. СумДУ. Канд. 
дис. «Вплив вітаміну В1 і мікроеле-
ментів на розвиток резистентності 
до стрептоміцину у шигел Зонне» 
(1972, н. керівник Т.І. Іванова). Автор
174 праць і 2 винаходів. Напрямок
н. роботи: діагностика, немедикамен-
тозне та хіміотерапевтичне лікування 
бешихи, опісторхозу, протозоозів.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Метод. реком. з діагностики, ліку-
вання і профілактики вірусних гепати-
тів // Суми, 2008. 2. Інфекційні хвороби: 
класифікація, схеми діагностики та 
лікування // Навч. посібник, 2010. 3. Су-
часні проблеми лейшманіозу в Україні 
// Інфекційні хвороби, 2011. 4. Опис-
торхоз в Украине. Эпидемиологические 
и клинические особенности // Журн. 
инфектологии, 2011. 5. Инфекционные 
болезни: классификация, схемы ди-
агностики и лечения // Учебное посо-
бие, 2014. 6. Проблема описторхоза в 
Украине и современные подходы к ле-
чению // Медицинская паразитология и
паразитарные болезни, 2014. 7. Клінічні
та епідеміологічні особливості сучас-
ної бешихи // Інфекційні хвороби, 2014.

Іпатова Домнікія Петрівна
(13.04.1955, с. Трояни, Бердянський 
р-н, Запорізької обл.). Лікарську осві-
ту здобула в ЗДМІ (1973-79). Віхи 
профроботи: 1980-97 – зав. інф. від-
діл., начмед міськ. лікарні м. Снігу-
рівка Миколаївської обл., з 1997 – за-
відувач гепатологічного центру ОІКЛ 
м. Запоріжжя. З 2012 ас. каф. інф. 
хв. ЗГМУ. Канд. дис. «Особливості 
феррокінетики у хворих на ХВГ С 
під впливом ПВТ» (2011, н. керівник
Л.В Мороз). Напрямок н. роботи: 
особливості перебігу хронічних ві-
русних гепатитів, удосконалення лі-
кування.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Цитокіновий статус у хворих на 
хронічний гепатит С при різних ре-
зультатах інтерферонотерапії // 
Інфекційні хвороби, 2005. 2. HBV- і 
HCV-асоційована гепатоцелюлярна
карцинома (механізми розвитку, осо-
бливості діагностики, клінічні спо-
стереження) // Сучасні інфекції, 2009.
3. Деякі клінічні особливості хроніч-
ного гепатиту С у пацієнтів з поза-
печінковими проявами // Інфекційні 
хвороби: досягнення і проблеми в 
діагностиці та терапії: матеріали 
VIII з’їзду інфекціоністів України, 
2010. 4. Роль імунологічних порушень 
у розвитку змішаної кріоглобулінемії 
у хворих на хронічний гепатит С // 
Вірусні хвороби. ВІЛ-інфекція/СНІД: 
Матер. Всеукраїнської наук.-практ. 
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конф. інфекціоністів, 2013. 5. Фібро-
зуючий альвеоліт як позапечінковий 
прояв в умовах системності уражень 
при хронічній HCV-інфекції // Інфек-
ційні хвороби, 2014. 

Іщук Інна Станіславівна
(21.01.1950, м. Тернопіль) – доц., канд.
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ТДМІ (1967-73). Віхи проф. робо-
ти: 1973-74 – інтернатура з інф. хв.; 
1974-76 – лікар-інфекціоніст район-
ної лікарні № 2 с. Демидівка Млинів-
ського р-ну Рівненської обл.; 1976-
90 – ас., з 1990 – доц. каф. інф. хв. 
та епід. ТДМУ ім. І.Я. Горбачевсько-
го. Канд. дис. «Клініка і терапія го-
стрих кишкових захворювань з дис-
ахаридазною недостатністю» (1985, 
н. керівник М.А. Андрейчин). Автор
131 праць, 6 винаходів і 7 рацпропози-
цій. Напрямок н. роботи: особливості 
перебігу, діагностики та лікування 
ГКІ, гострих і хронічних гепатитів. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Вплив антибактеріальних пре-
паратів на гідроліз і всмоктування 
вуглеводів у тонкій кишці // Анти-
біотики, 1980. 2. Клініко-епідеміоло-
гічний аналіз лептоспірозу в різних 
областях УРСР // Врачебное дело, 
1984. 3. Недостатність утворен-
ня і виділення жовчі у хворих на ві-
русний гепатит // Клін. мед., 1988. 
4. Діагностика, терапія і профілак-
тика інф. хв. в умовах поліклініки // 

Львів, 1996. 5. Інфекційні захворю-
вання // Медицина дитинства. К., 
1996. 6. Immunomodulators in Acute 
B hepatitis Treating // 7th International 
Congress for Infections Diseases. Hong 
Kong, 1996. 7. Інфекцийні хвороби у 
загальній практиці та сімейній ме-
дицині / За ред. М.А. Андрейчина. – 
Тернопіль, 2007. 8. Коровий енцефа-
літ: дискусії та роздуми // Інфекційні 
хвороби, 2012. 9. Правець: проблема 
стара, але не вирішена // Інфекційні 
хвороби, 2012. 10. Інфекційні та па-
разитарні хвороби // Сімейна меди-
цина: Розділ 14. – Тернопіль, 2014. 
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Карімов Іскандер Загітович
(08.06.1965, м. Ашгабат, Туркменіс-
тан) – доц., д-р мед. н. Лікарську осві-
ту здобув у Туркменському мед. ін-ті, 
м. Ашгабат (1982-88). Віхи проф. ро-
боти: 1989-93 – молодший н. співр., 
н. співр., ст. н. співр. НДІ ОЗМД 
АМН Туркменістану; 1995-97 – лі-
кар КІЗу 24-ї гарнізонної поліклін.
м. Сімферополь; 1997-2005 – ас., з 
2005 – доц., з 2008 р – зав. каф. інф. 
хв. КрДМУ. Канд. дис. «Ефектив-
ність лікування гострих кишкових ін-
фекцій у дітей першого року життя» 
(1993, н. керівники О.М. Парцаліс, 
Г.В. Яцик). Докт. дис. «Клініко-пато-
генетична роль і корекція позитивних 
гострофазних білків, деструкції клі-
тин і метаболічної інтоксикації орга-
нізму за гострої інф. патології» (2008, 
н. консультант М.А. Андрейчин). Ав-
тор 65 праць і 3 винаходів. Напрямок 
н. роботи: окисна метаболічна інток-
сикація при гострій інф. патології.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Окислительная модификация бел-
ков у больных острыми кишечными 
инфекциями // Сучасні інфекції, 2002. 
2. Вміст позитивних білків гострої 

фази у крові хворих на гострі вірусні 
гепатити і загострення хронічного 
холецистопанкреатиту // Інфекційні 
хвороби, 2004. 3. Реакция позитивных 
белков острой фазы в патологии // 
Таврический медико-биологический 
вестник, 2004. 4. Зміна окисної мо-
дифікації білків сироватки крові та 
ДНК лейкоцитів при гострих киш-
кових інфекціях // Інфекційні хворо-
би, 2004. 5. Изменение содержания 
С-реактивного белка и других бел-
ков острой фазы в крови больных 
вирусным гепатитом // Цитокины и 
воспаление, 2004. 6. Окислительная 
модификация белков и перекисное 
окисление липидов в развитии мета-
болической интоксикации при пато-
логии // Лабораторна діагностика, 
2005. 7. Клініко-епідеміологічна оцін-
ка завізних випадків малярії в Криму 
// Інфекційні хвороби, 2007. 8. Стан 
окислювально-відновних процесів і 
бактерицидного потенціалу нейтро-
фільних гранулоцитів крові при саль-
монельозі // Інфекційні хвороби, 2008. 
9. Современные представления о ро-
тавирусной инфекции (обзор) // Су-
часні інфекції, 2008. 

Картель Микола Харитонович 
(21.03.1953, с. Стахарщина, Нов-
город-Сіверський р-н) – головний 
дит. позаштатний інфекціоніст УОЗ 
Чернігівської ОДА. Лікарську освіту 
здобув у ХДМІ (1976-82). Віхи проф. 
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роботи: з 1985 – зав. інф. відділ. обл. 
дит. лікарні; з 1993 – позаштатний 
обл. дит. інф. Катег. – перша за фахом 
«Дит. інф. хв.» і «Педіатрія». Напря-
мок роботи: вперше в Чернігівській 
обл. впровадив у практику клініко-
лібораторну діагностику і лікуван-
ня псевдотуберкульозу, гепатиту С, 
ротавірусної та цитомегаловірусної 
інф. Запропонував увести в практи-
ку окремого мед. паспорта на кожну 
дитину (в Україні) для реєстрації з 
метою кваліфікованої курації сімей 
репродуктивного періоду.

Кацапов Дмитро Володимирович 
(1.05.1969, м. Харків) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув у 
ХМІ (1989-95). Віхи проф. роботи: 
1995-97 – магістратура, 1997-2000 – 
аспірантура при каф. інф. хв. ХДМУ; 
з 2000 – ас., з 2009 – доц. каф. інф. хв. 
ХНМУ. Канд. дис. «Клініко-інстру-
ментальні показники і стан клітинних 
мембран у хворих на пневмонію, що 
ускладнює грип та інші ГРВІ» (2001, 
н. керівник В.М. Козько). Автор
124 праць і 9 винаходів. Напрямок н. 
роботи: ураження міокарда при гене-
ралізованих інфекціях, зумовлених 
внутрішньоклітинними збудниками. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клініко-лабораторна оцінка стану 
клітинних мембран при пневмонії, 
що ускладнює грип та гострі респі-
раторні вірусні інфекції // Лабора-

торна діагностика, 2000. 2. Ефек-
тивність препарату Арбідол-ленс у 
профілактиці та лікуванні хворих на 
грип та ГРВІ // Інфекційні хвороби”, 
2004. 3. Поживне середовище для 
вирощування мікроорганізмів роду 
Bartonella. Деклараційний патент на 
корисну модель № 37277, 2008. 4. Діа-
гностика бартонельозної інфекції у 
ВІЛ-інфікованих осіб. Інформ. лист 
№ 259-2009 МОЗ України. 5. Барто-
нельозна інфекція у ВІЛ-інфікованих 
// Сучасні інфекції, 2010. 6. Після-
вакцинальні реакції та ускладнення: 
Навч. посібник. Харків, 2011. 7. Кли-
ническая паразитология и тропичес-
кая медицина. В двух частях: учеб.-
метод. пособие. Харьков, 2014.

Качор Василь Олексійович 
(1.05.1959, м. Тернопіль) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув у 
ТДМІ (1976-82). Віхи проф. роботи: 
1982-83 – лікар-інтерн Волинської 
обл. лікарні; 1983-87 – лікар-тера-
певт Любешівської ЦРЛ Волинської 
обл.; 1987-89 – клін. орд. при каф. 
інф. хв. та епід. ТДМІ; 1989-90 – ас. 
каф. валеології Терн. педагогічно-
го ін-ту; 1990-92 – лікар-інспектор 
УОЗ м. Тернополя; 1992-2002 – ас., з
2003 – доц. каф. інф. хв. та епід. 
ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського. Канд. 
дис. «Дистанційна термографія в 
комплексному обстеженні і лікуванні 
хворих на ГРВІ» (1992, н. керівник 
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М.А. Андрейчин). Автор 112 праць 
і 5 винаходів. Основні напрямки н. 
роботи: особливості клініки, діагнос-
тики та лікування ГРЗ, вірусних гепа-
титів.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Гострі респіраторні вірусні інфек-
ції  – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 
2011. 2. Грипп и другие ОРВИ. – Мо-
сква, издательская группа “ГЭОТАР-
Медиа”, 2012. 3. Практичне мед-
сестринство – Тернопіль: ТДМУ, 
Укрмедкнига, 2012. 4. Пат. 84092 
Україна, МПК A61B (2006.1) 5/155. 
Пристрій для збору біорідини – № 
u 2013 04412; Заявлено 08.04.2013; 
Опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19. 5. Га-
рячка Ебола: Заходи з профілактики 
з завозу і розповсюдження // Фар-
макотерапія і профілактика інфек-
ційних та паразитарних хвороб: Зб. 
мат. Всеукраїнської інтернет-конф. 
Жовтень 2014 р. Тернопіль: ТДМУ, 
Укрмедкнига, 2014. 6. Особливості 
роботи медичної сестри з хворими 
на простудні захворювання – Медсе-
стринство. 7. Пат. 94739 на корисну 
модель Україна, МПК(2014.01) А61G 
1/00 Ноші для евакуації потерпілого з 
місця пригоди – № u 2014 07062; За-
явлено 23.06.2014; Опубл. 25.11.2014. 
Бюл. № 22.

Кашинцев Сергій Володимирович
(28.02.1951, м. Одеса) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув у 

ОДМІ (1968-74). Віхи проф. роботи: 
1974-75 – інтернатура з дит. інф. хв.; 
1975-77 – ст. лаборант, 1977-98 – ас., 
з 1998 – доц. каф. дит. інф. хв. ОДМУ. 
Канд. дис. «Стан серцево-судинної 
системи у школярів, хворих на грип, 
за даними комплексного клініко-ін-
струментального обстеження» (1989, 
н. керівник А.М. Михайлова). Автор 
42 праць і 2 винаходів. Напрямок
н. роботи: кардіогемодинаміка при 
інф. хв.; ураження нервової системи 
при інф. захв. у дітей.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Гемодинамика у школьников, 
больных гриппом // Депонир. руко-
пись, МРЖ, педиатрия, разд. 5, 1985. 
2. Состояние сердечно-сосудистой 
системы у школьников-реконвалес-
центов гриппа // Тезисы III съезда 
инфекционистов УССР. К., 1988. 
3. Способ диагностики нейроток-
сикоза у детей раннего возраста. 
АС № 1553047, 1987. 4. Серозные 
менингиты и менингоэнцефалиты на 
современном этапе // Проблеми діа-
гностики, лікування та профілакти-
ки інф. хв.: Матер. IV з’їзду інфекці-
оністів України. К., 1993. 5. Невроло-
гические расстройства при дифте-
рии // Актуальные аспекты органи-
ческой патологии нервной системы. 
Одесса, 1995. 6. Особенности тече-
ния энтеровирусных менингитов в 
последние годы // Там само. Одесса, 
1995. 7. Особенности течения паро-
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титной инфекции // Матер. науч.-
практ. конф. Одесса, 2001. 

Кириленко Вадим Арсенійович
(27.07.1930, м. Жмеринка, Вінниць-
ка обл.) – д-р мед. н., проф., член-
кореспондент Міжнародної акад. ін-
тегративної антропології; за внесок 
в розвиток охорони здоров’я Кемб-
риджським Біографічним Центром 
включений до номінації людей тися-
чоліття (1999). Лікарську освіту здо-
був у ВДМІ ім. М.І. Пирогова (1950-
56). Віхи проф. роботи: 1956-57 – лі-
кар ДЛ с. Сутиски; 1957-59 – клін. 
орд., 1959-70 – ас., 1970-89 – доц.; з 
1989 – зав. каф. дит. інф. хв. ВДМІ. 
Канд. дис. «Алергічні внутріш-
ньошкірні проби при інфекційному 
гепатиті (хворобі Боткіна)» (1965,
н. керівник Б.Л. Угрюмов). Докт. дис. 
«Клініко-епідеміологічні аспекти 
посттрансфузійного вірусного гепа-
титу В» (1989). Автор 300 праць, із 
них 14 зареєстрованих у SCOPUS. 
Готує наукові кадри. Напрямок н. ро-
боти: інф. захв. у дітей, удосконален-
ня методів діагностики, лікування та 
профілактики ВІЛ/ СНІДу, ГРВІ, ме-
нінгококової інфекції, сальмонельозу, 
вірусних гепатитів. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Посттрансфузионный вирусный 
гепатит. К., 1981. 2. Особенности 
течения острого вирусного гепа-
тита В в сочетании с дельта-ин-

фекцией // Клин. медицина, 1988. 
3. Об этиологии и профилактике по-
странсфузионного гепатита в усло-
виях систематического скрининга 
донорских сывороток // Вопросы ви-
русологии, 1989. 4. Клінічні спосте-
реження за перебігом сальмонельоз-
ного менінгіту у дітей // Інфекційні 
хвороби, 1988. 5. ВИЧ/СПИД у детей 
// Тезисы, 1997, 1998, 2003. 6. Навча-
ючись вчитись Teaching is Leaning // 
Медична освіта, 2002. 7. ВИЧ/СПИД 
у детей «Фармадед», 2011. 

Кириченко Дмитро Федорович 
(04.01.1929, с. Ометинці, Немирів-
ський р-н, Вінницька обл.) – проф., 
д-р мед. н. Лікарську освіту здобув 
у ВДМІ ім. М.І. Пирогова (1949-55); 
1957-60 – аспірантура при каф. інф. 
хв. КДМІ. Віхи проф.роботи: 1955-
57 – лікар Ситковецької р-ної лікарні, 
клін. орд. при каф. інф. хв. КДМІ; з 
1961 – ас. каф. інф. хв. ВДМІ, по-
тім – доц.; 1971-2004 – зав. каф.; 1984-
2003 – проректор з лікувальної робо-
ти. 1964-66 – конс. холерного шпи-
талю в Афганістані (м. Герат); 1976-
79 – конс. військового шпиталю в
м. Кабул (Афганістан), потім – рад-
ник міністра охорони здоров’я Аф-
ганістану. Канд. дис. «Зміни нер-
вової системи при черевному тифі, 
хворобі Боткіна і грипі та їх клі-
нічне значення» (1962, н. керівник
Б.Я. Падалка). Докт. дис. «Клінічні 
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та епід. спостереження за холерою в 
Афганістані» (1970, н. консультант 
М.М. Жуков-Вєрєжніков). Автор
128 праць і 11 винаходів. Готує н. 
кадри. Напрямок н. роботи: кишкові 
інф. та інтоксикації, вірусні гепатити.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Изменения нервной системы при 
брюшном тифе // Врачебное дело. 
1961. 2. О нервно-психических из-
менениях в остром периоде болезни 
Боткина // Инфекционный гепатит: 
Сб. науч. тр. К., 1961. 3. Холера // 
Лікування та діагностика. 2002. 
4. Невідкладна допомога хворим на 
ботулізм при гострій дихальній не-
достатності // Матер. з н. роботи 
ВДМУ. Вінниця, 1994. 

Кириченко Олена Володимирівна
(14.01.1958, м. Алчевськ, Луганська 
обл.). Лікарську освіту здобула у 
ЛугДМІ (1980-85). Віхи профробо-
ти: 1987-90 – лікар КІЗ Алчевської 
міської лікарні; з – зав. інф. відділ., 
міський інфекціоніст; вища катег. за 
фахом «Інфекційні хвороби». Автор 
5 праць. Основні напрямки н. роботи: 
вплив екологічно несприятливих умов 
металургійного виробництва на стан 
здоров’я мешканців м. Алчевська.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Вплив екологічно несприятливих 
факторів металургійного виробни-
цтва на стан здоров’я мешканців 
м. Алчевська // Проблеми праці та 

соціальних технологій у промислово-
му регіоні: теорія та практика. Лу-
ганськ, 2007.

Кириченко Павло Дмитрович
(15.02.1967, м. Вінниця) – доц., д-р 
мед. н. Лікарську освіту здобув у 
ВДМІ ім. М.І. Пирогова (1984-92). 
Віхи проф. роботи: 1992-94 – клін. 
орд., 1994-95 – аспірантура при каф. 
інф. хв. ВДМУ; 1995-2002 – ас., з 
2002 – доц. каф. інф. хв. ВДМУ. Ка-
тег. – вища (1995). Канд. дис. «Засто-
сування полісорбу МП в комплексній 
терапії ботулізму» (1995, н. керівник 
Ж.І. Возіанова). Докт. дис. «Клініко-
патогенетичні особливості холери, 
шляхи покращення її діагностики і 
лікування в умовах України» (н. кон-
сультант М.А. Андрейчин). Автор
96 праць і 7 винаходів. Напрямок н. 
роботи: кишкові інф. (холера, боту-
лізм), ВІЛ-інф. і гепатит С. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Гостра ниркова недостатність у 
хворих із важким перебігом холери 
// Сучасні інфекції, 1999. 2. Дослі-
дження динаміки клінічних і лабо-
раторних ознак при холері із засто-
суванням математичного підходу // 
Вісник ВДМУ, 1999. 3. Комплексний 
підхід до визначення важкості пе-
ребігу холери // Інфекційні хвороби, 
1999. 4. Холера // Діагностика та 
лікування, 2002. 5. Імунна відповідь 
у хворих на ВІЛ/HCV-коінфекцію // 
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Інфекційні хвороби, 2003. 6. Статеві 
детермінанти поведінкового ризику 
споживачів ін’єкційних наркотичних 
речовин щодо зараження ВІЛ // Укр. 
мед. часопис, 2003. 7. Діагностична 
значущість імунологічних показни-
ків при ВІЛ-інфекції // Ліки України, 
2004. 8. Перспективи поєднання ан-
тиретровірусних препаратів і тера-
певтичних вакцин при лікуванні ВІЛ-
інфеції // Там само, 2004. 

Китай Галина Павлівна
(7.06.1946, м. Бухара, Узбекистан) – 
канд. мед. н. Лікарську освіту здобула 
в ТДМІ (1965-71); 1980-84 – заочна ас-
пірантура при каф. інф. хв. ТДМІ. Віхи 
проф.роботи: 1971-77 – лікар-інфекці-
оніст, 1977-80 – головний лікар Золо-
топотіцької номерної лікарні Бучаць-
кого р-ну Тернопільської обл.; 1976-
80 – депутат районної ради; з 1980 –
зав. інф. відділ. Тернопільської міської 
комунальної лікарні швидкої допомо-
ги; 1981-2004 – міський інфекціоніст; 
1981-2006 – головний позаштатний ін-
фекціоніст УОЗ Тернопільської ОДА. 
Канд. дис. «Порушення неспецифічної
резистентності організму при харчових 
токсикоінфекціях і її корекція» (1986,
н. керівник М.А. Андрейчин). Автор 
38 праць, 3 рац. пропозицій і 1 вина-
ходу. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Особливості перебігу лептоспірозу 
в осіб похилого віку // Вікові особли-

вості інф. хв.: Матер. наук.-практ. 
конф. і пленуму Асоціації інфекціоніс-
тів України. Мукачево, 1998. 2. За-
стосування специфічних імуноглобу-
лінів і ентеросорбентів у комплексно-
му лікуванні хворих на лептоспіроз // 
Актуальні питання клінічної інфек-
тології: Матер. V з’їзду інфекціоніс-
тів України. Тернопіль, 1998. 3. Ліку-
вання тяжких форм лептоспірозу // 
Клінічні проблеми боротьби з інфек-
ційними хворобами: Матер. VI з’їзду 
інфекціоністів України. Одеса, 2002. 
4. Нові технології в лікуванні тяж-
ких форм лептоспірозу // Проблеми 
епід., діагностики, клініки, лікування 
та профілактики інф. хв. К., 2002. 
5. Вплив цитомегаловірусної інфекції 
на перебіг вагітності // Імунологія 
та алергологія. 2004. 6. Епідеміоло-
гічна характеристика гепатиту С 
у Тернопільській області // Хіміоте-
рапія та імунокорекція інфекійних 
хвороб: Матер. наук.-практ. конф. 
и пленуму Асоціації інфекціоністів 
України. Тернопіль, 2005.

Кірсанова Тетяна Олександрівна
(02.04.1979, м. Харків) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула у ХДМУ 
(1996-2002). Віхи профроботи: 2003-
05 – клін. орд. каф. факультетської 
педіатрії ХНМУ; 2005-08 – асп. каф. 
дит. інф. хв. ХНМУ; 2008-13 – ас. каф.
дит. інф. хв. ХНМУ; з 2013 – доц. каф.
дит. інф. хв. ХНМУ. Канд. дис. «Клі-
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ніко-імунологічні особливості ротаві-
русно-бактеріальної інфекції у дітей»
(2008, н. керівник С.В. Кузнєцов). Ав-
торка 141 праці, 1 винаходу. Напрямок 
н. роботи: удосконалення діагнос-
тики та лікування інф. хв. у дітей. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Особенности иммунного ответа 
при ротавирусно-бактериальной ки-
шечной инфекции у детей // Детские 
инфекции, 2010. 2. Состояние имму-
нитета при вирусных крупах у детей 
раннего возраста // Современная педи-
атрия, 2011. 3. Роль цитокинов в фор-
мировании клинической картины ро-
тавирусно-бактериальной кишечной 
инфекции у детей // Инфекционные 
болезни, 2012. 4. Ефективність бак-
теріальних лізатів у комплексній 
терапії дітей раннього віку з вірус-
ними крупами // Буковинський мед. 
вісник, 2013. 5. Эффективность 
L-клоперастина фендизоата в лече-
нии коклюша у детей раннего возрас-
та // Буковинський мед. вісник, 2013. 
6. Интерлейкины как маркеры ранней 
диагностики вирусного гепатита С 
у детей первого года жизни // Жур-
нал инфектологии, 2013. 7. Сlinical 
and laboratory-instrumental features of 
mixed herpesviral meningites in children 
which caused by combination of herpes 
simplex virus and cytomegalovirus // 
Inter colleges, 2014.

Кіселик Ігор Олексійович
(16.10.1967, м. Львів) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув у 
ЛДМІ (1984-92); 1999-2002 – аспі-
рантура при каф. інф. хв. ЛНДУ. Віхи 
проф. роботи: 1993-95 – інтернату-
ра за спеціальністю інф. хв.; 1995-
99 – зав. інф. відділ. Городоцької 
ЦРЛ Львівської обл.; з 2002 – ас. каф. 
інф. хв. ЛНДУ ім. Данила Галицько-
го. Канд. дис. «L-аргінін та сполуки
оксиду азоту у хворих на вірусні 
гепатити. Теоретичні та практич-
ні аспекти їх дослідження» (2003, 
н. керівник Л.Ю. Шевченко). Автор
37 праць. Напрямок н. роботи: вірус-
ні гепатити.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Метаболізм оксиду азоту та ві-
русні гепатити. Патогенетичні ас-
пекти // Інфекційні хвороби, 2001. 
2. Особливості визначення нітритів 
та нітратів у крові хворих на вірус-
ні гепатити та жовтяниці іншої 
етіології // Лабораторна діагности-
ка, 2001. 3. Біопсія печінки: клініч-
ні та патоморфологічні аспекти // 
Гепатологія, 2009. 4. Лістеріозний 
менінгіт: труднощі діагностики і 
лікування // Сучасні інфекції, 2010. 
5. Особливості клініки та діагности-
ки сказу (огляд літератури та власні 
спостереження) // Там само, 2010. 
6. Гепатоцелюлярна карцинома: по-
ширеність, фактори ризику, пато-
генетичні особливості формування, 
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діагностика, клінічні спостереження 
// Гепатологія, 2012. 7. Особливості 
клініки і діагностики гепатоцелюляр-
ної карциноми // Вірусні хвороби. ВІЛ-
інфекція/СНІД: Матер. наук.-практ. 
конф. з міжнародною участю і плену-
му Асоціації інфекціоністів України,
Алушта, 3-4 жовтня 2013 року. 

Клименко Наталія Василівна
(24.08.1968, м. Суми) – зав. І інф. 
відділ. СОІКЛ ім. З. Й. Красовиць-
кого. Лікарську освіту здобула у 
ХДМІ (1987-93). Віхи профроботи: 
1993-95 – інтерн; 1995-98 – лікар 
поліклінічного відділ. СОІЛ; 1998-
2000 – лікар-інфекціоніст СОІКЛ ім. 
З.Й. Красовицького; з 1996 – ас. каф. 
інф. хв. з епід. СумДУ; з 2000 – зав. 
І інф. відділ. СОІКЛ ім. З.Й. Красо-
вицького. Авторка 40 праць. Напря-
мок н. роботи: діагностика і лікуван-
ня інф. хв. (природно-осередкових, 
крапельних, нейроінфекцій). 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Антибактеріальна терапія за-
пальних процесів біліарної системи 
// Хіміо- та імунотерапія інф. хв.: 
Матер. Всеукраїнської наук.-практ. 
конф., м. Суми, 2010. 2. Хіміопрофі-
лактика та лікування Лайм-бореліозу 
в Сумській області // Там само,
м. Суми, 2010. 3. Грип А/H1N1/Ка-
ліфорнія на Сумщині: особливості 
клінічного перебігу // Інфекційні хво-
роби, 2011. 4. Клінічні особливості 

перебігу та ускладнень грипу і ГРВІ 
// Актуальні питання теоретичної
медицини: Матер. наук.-практ. конф.,
м. Суми, 2012. 5. Моніторинг випад-
ків на іксодовий кліщовий бореліоз в 
СОІКЛ // Інф. хв. в практиці лікаря-
інтерніста: сучасні аспекти: Матер. 
Всеукраїнської наук.-практ. конф., 
м. Суми, 2013. 6. Структура нейро-
інфекцій Північно-Східного регіону 
України на сучасному етапі // Інф. хв. 
в практиці лікаря-інтерніста: сучас-
ні аспекти: Матер. Всеукраїнської 
наук.-практ. конф., м. Суми, 2014. 

Клименко Наталія Іванівна 
(26.10.1948, м. Антрацит, Луганська 
обл.). Лікарську освіту здобула у 
ЛугДМІ (1967-73). Віхи профроботи: 
1973-74 – лікар-інфекціоніст 3-ї міськ.
лікарні м. Антрацита; з 1975 – зав. інф.
відділ. тієї ж лікарні, міський інфекці-
оніст. Вища лікарська катег. за спеці-
альністю «Інфекційні хвороби». Ав-
тор 4 праць. Основні напрямки н. робо-
ти: лікування гострих вірусних гепа-
титів у ВІЛ-інфікованих хворих. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клінічна характеристика та ліку-
вання гострих вірусних гепатитів у 
ВІЛ-інфікованих хворих // Проблеми 
екологічної та мед. генетики і клініч-
ної імунології: зб. наук. праць. Київ, 
Луганськ, Харків, 2006.



А

107

К
Климова Ольга Анатоліївна
(25.03.1976, м. Краснодон, Луган-
ська обл.). Лікарську освіту здобула 
у ЛугДМУ (1993-99). Віхи профро-
боти: 2001-02 – лікар-інфекціоніст 
Краснодонської міської лікарні № 2; з 
2005 – зав. інф. відділ. тієї ж лікарні, 
міський інфекціоніст; вища лікарська 
катег. за спеціальністю «Інфекційні 
хвороби». Автор 3 праць. Основні на-
прямки н. роботи: диспансеризація та 
реабілітація осіб, які перехворіли на 
гострий вірусний гепатит А.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Оцінка ефективності диспансер-
ного нагляду за хворими, які перене-
сли гострий вірусний гепатит А в пе-
ріод спалаху в м. Суходольську // Про-
блеми екологічної та мед. генетики i 
клінічної імунології: зб. наук. праць. 
Київ; Луганськ; Xapків, 2008.

Климанська Людмила Анатоліївна 
(01.02.1969, м. Київ) – канд. мед. н. 
Лікарську освіту здобула у КДМІ 
(1986-1992). Віхи профроботи: 1993-
1995 – інтернатура; 1995-2000 – лі-
кар-інфекціоніст; з 2000 – ас. каф. 
інф. хв. КНМУ. Канд. дис.: «Особли-
вості діагностики та лікування ВІЛ-
інфекції у хворих з позалегеневими 
формами туберкульозу» (н. керівник 
О.А. Голубовська). Автор 14 праць. 
Напрямок н. роботи: коінфекція ВІЛ/
туберкульоз. 

Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Структура уражень печінки у 
пацієнтів відділення вірусних гепа-
титів // Науковий вісник НМУ ім. 
О.О. Богомольця, 2009. 2. Клінічні 
форми туберкульозу у хворих з ВІЛ-
інфекцією // Туберкульоз. Легеневі 
хвороби. ВІЛ-інфекція, 2014. 3. Осо-
бливості клінічного перебігу коін-
фекції ВІЛ/туберкульоз у хворих зі 
значним порушенням імунного ста-
тусу // Проблеми військової охорони 
здоров’я: зб. наук. праць Укр. військ.-
мед. акад. К., 2014. 

Клиса Микола Михайлович
(07.04.1967, с. Новозар’ївка Старо-
бешівського р-ну Донецької обл.) – 
канд. мед. н. Лікарську освіту здобув 
в ДДМІ (1984-92). Віхи профробо-
ти: 1992-94 – клін. орд. каф. інф. хв. 
ДонДМУ. 1994 – наук. співробітник 
НІПК ДонДМУ. З 1994 – ас. каф. інф. 
хв. ДонДМУ. Канд. дис. «Неспеци-
фічна резистентність і корекція спе-
цифічної терапії при дифтерії у до-
рослих» (2009, н. керівник Л.С. Бон-
дарєв). Автор 42 праць. Напрямок н. 
роботи: дифтерія.
Основні праці (самост. і у спі-
вавт.): 1. Ошибки в распознавании 
и дифференциальная диагностика 
дифтерии // Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 1994. 
2. Стан мікробоцидної системи ней-
трофілів крові при дифтерії // Інфек-
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ційні хвороби, 1998. 3. Определение 
свободных сульфгидрильных групп 
сыворотки крови при дифтерии // 
Архив клинической и эксперимен-
тальной медицины, 2007. 4. Диф-
терия у взрослых: метод. реком. 
Донецк, 1995. 5. Синдромная тера-
пия экстремальных состояний в ин-
фектологии. Учебное пособие для 
иностранных студентов 6 курса. До-
нецк, 1995. 6. Стан імунітету і тяж-
кість перебігу дифтерії // Актуальні 
питання клінічної інфектології. Тер-
нопіль, 1998. 7. Аналіз ефективності 
різних доз антитоксичної сироватки 
при дифтерії в дорослих // Там само, 
1998. 8. Клінічний перебіг дифтерії в 
осіб середнього і похилого віку // Ке-
ровані інфекції: Мат. конф. і плену-
му Асоціації інфекціоністів України. 
Івано-Франківськ, 2003.

Кльонова Ганна Григорівна
(22.04.1956, м. Костянтинівка, До-
нецька обл.) – канд. мед. н. Лікар-
ську освіту здобула в ДДМІ (1973-
79). Віхи проф. роботи: 1979-80 –
інтернатура з педіатрії в МСЧ
м. Мончегорська, Мурманської обл.; 
1980-83 – дільничний педіатр, 1983-
86 – зав. інф. відділ. МСЧ м. Оле-
негорська, Мурманської обл; 1986-
2003 – ординатор клініки дит. інф. хв. 
м. Донецьк; з 2003 – керівник центру 
оздоровчого харчування, м. Донецьк. 
Канд. дис. «Клініка та лікування ге-

нералізованих форм менінгококової 
інфекції у дітей (клінічні, імуноло-
гічні, біохімічні дослідження)» (1994, 
н. керівник І.О. Верещагін). Автор
38 праць, у тому числі 3 інформ. 
листів, 2 метод. реком. і 1 винаходу. 
Напрямок н. роботи: вивчення осо-
бливостей впливу несприятливої еко-
логічної ситуації Донбасу на показ-
ники здоров’я населення та розробка 
способів антиоксидантного захисту; 
схеми оздоровлення дітей, котрі час-
то хворіють на ГРЗ. Голова н. ради 
міської організації Донецької обл. ор-
ганізації Всеукраїнської екологічної 
ліги. У 2000 – як номінант Фонду ім. 
Сороса пройшла стажування на базі 
дит. госпіталю в Філадельфії (США) 
з курсу «Дитяча гастроентерологія та 
харчування»; у 2003 – нагороджена 
великою срібною медаллю за успі-
хи у н.-практичній праці російським 
НПП «Арт Лайф». 
Основні праці (самост. і у спів-
авт.): 1. Состояние интралейко-
цитарной микробицидной системы 
нейтрофильных гранулоцитов крови 
при использовании цитохрома-С в 
комплексной терапии менингокок-
ковой инфекции у детей // Детские 
инфекции. К., 1992. 2. Особенности 
сочетанного течения менингокок-
ковой и кишечной инфекции у детей 
первого года жизни и некоторые 
показатели иммунитета // Съезд 
врачей-инфекционистов в г. Сузда-
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ле. М., 1992. 3. Резистентность ор-
ганизма при менингоэнцефалитах 
у детей и методы её коррекции // 
Проблеми діагностики інфекцій-
них хвороб: IV з’їзд інфекціоністів 
України. К., 1993. 4. К механизму 
детоксикации мозговых структур 
при лечении менингококковой инфек-
ции у детей // Тез. докл. юбилейной 
конф., посвященной 75-летию проф.
Л.Г. Завгороднего. Донецк, 1994. 
5. Особенности течения менингокок-
ковой инфекции у детей при примене-
нии цитохрома-С и иммуноглобулина 
в комплексной терапии // Вестник 
проблем современной медицины. 
Харьков, 1995. 6.  К проблемам реаби-
литации детей после перенесенных 
острых нейроинфекций // Нутри-
цевтики в медицине: Матер. науч.-
практ. конф. Днепропетровск, 1998. 
7. Антимутагенная профилактика 
при лечении инфекционного процесса 
у детей // Проблеми екологічної та 
мед. генетики і клінічної імунології. 
Київ-Луганськ, 1999. 8. Екологіч-
на реабілітація здоров’я населення 
Донбасу: проблеми та шляхи їх вирі-
шення // Екологічний вісник. К., 2003. 
9. Эколого-демографические аспек-
ты оптимизации оздоровительно-
го питания населения Украины // 
Экология и здоровье человека. Охра-
на водного и воздушного бассейнов. 
Утилизация отходов: ХІІ между-
народ. науч.-практ. конф. Харьков, 

2004. 10. Проблемы эндемической 
экологии крупного промышленного 
региона // Экологические проблемы 
индустриальных мегаполисов: Ма-
тер. международ. науч.-практ. конф.
Донецк, 2005.

Кобрин Тарас Зіновійович
(11.06.1965, м. Івано-Франківськ) –
доц., канд. мед. н. Лікарську освіту 
здобув у ІФДМІ (1983-89). Віхи проф-
роботи: 1989-90 – лікар-інтерн місь-
кої клін. лікарні № 1 м. Івано-Фран-
ківськ; 1990-93 – лікар-ендокринолог 
Лисецької ЦРЛ Івано-Франківської 
області; 1993-2002 – ас. каф. інф. хв. 
та епід. ІФНМУ; з 2003 – доц. каф. 
інф. хв. та епід. Канд. дис. «Засто-
сування трицинолу та корінфару в 
комплексному лікуванні хворих на ві-
русний гепатит В» (1998, н. керівник 
Б.М. Дикий). Автор 84 праць. Напря-
мок н. роботи: гострі кишкові інфек-
ції та стан печінки на фоні супутньої 
патології.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Застосування ацикловіру в лікуван-
ні хворих на гостру Епштейна-Барр 
вірусну інфекцію // Досягнення і про-
блеми клінічної інфектології: Матер. 
наук.-практ. конф. і пленуму Асоці-
ації інфекціоністів України. Терно-
піль, 2008. 2. Використання анти-
цитомегаловірусного імуноглобуліну 
в лікуванні ВІЛ-інфікованих жінок 
із цитомегаловірусною інфекцією // 
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Антибактеріальна та антивірус-
на терапія на догоспітальному та 
госпітальному етапах. Харків, 2008. 
3. Клініко-епідеміологічні особливос-
ті захворюваності на кашлюк в Іва-
но-Франківській області // Інфекційні 
хвороби у клінічній та епідеміологіч-
ній практиці: Матер. наук.-практ. 
конф. Львів, 2009. 4. Клініко-епіде-
міологічна характеристика гострих 
кишкових інфекцій у дітей – мешкан-
ців зони стихійного лиха в післяпове-
невий період // Інфекційні хвороби, у 
клінічній та епідеміологічній практи-
ці: Матер. наук.-практ. конф. Львів, 
2009. 5. Епідеміологічні особливості 
захворюваності на гострі кишкові 
інфекції в м. Івано-Франківську // Га-
лицький лікарський вісник, 2009. 

Коваленко Тетяна Іванівна
(19.10.1951, м. Харцизськ, Донецька 
обл.) – доц., канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобула в ДДМІ (1968-74). 
Віхи проф. роботи: 1974-76 – клін. 
ординатор; 1976-95 – ас., з 1995-
2006 – доц. каф. дит. інф. хв. Дон
ДМУ, з 2006 – доц. каф. педіатрії та 
дит. інф. хв. ДНМУ ім. М. Горького. 
Катег. – вища за фахом «Педіатрія» 
(1985). Вчений секретар ради фа-
культету ДДМУ (з 1990). Канд. дис. 
«Особливості клінічного перебігу і 
патогенетична терапія менінгококо-
вої інфекції у дітей (клінічне, імуно-
логічне, біохімічне, експерименталь-

не дослідження» (1990, н. керівник 
І.О. Верещагін). Автор 186 н. праць, 
1 винаходу, 3 учбових посібників та 
5 метод. реком. Напрямок н. роботи: 
перебіг та катамнез гострих нейроін-
фекцій у дітей, які перенесли гострі 
бактеріальні TORCH- та інші вірусні 
нейроінфекції. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Особливості ентеровірусних ме-
нінгітів у дітей на сучасному етапі 
// Нове в діагностиці і терапії інфек-
ційних хвороб: Матер. наук.-практ. 
конф. і пленуму Асоціації інфекціо-
ністів України. Львів, 2000. 2. Аналіз 
причин летальних виходів серозних 
менінгітів і менінгоенцефалітів у 
дітей // Дитячі інфекції: Укр. між-
відомчий зб. К., 2000. 3. Поиск путей 
формирования гармонично развитой 
личности врача // Медицинское об-
разование XXI века: Матер. между-
народ. конф. Витебск, 2000. 4. Здо-
ровье матери – залог исхода нейро-
инфекции у детей // Репродуктивне 
здоров’я: проблеми та перспективи: 
Матер. наук.-практ. конф. Донецьк, 
2001. 5. Межфазная тензиометрия 
в диагностике различных видов по-
ражения центральной нервной 
системы // Біль, знеболення і інтен-
сивна терапія. Донецьк, 2002. 6. Ме-
тодичні вказівки до вивчення дит. 
інф. хв. для студентів 5 курсу всіх 
факультетів. Донецк, 2002. 7. При-
чини несприятливого перебігу і ви-
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ходів менінгококової інфекції у дітей 
// Дитячі інфекції: Укр. міжвідомчий 
зб. К., 2002. 8. Клініко-імунологічна 
характеристика вітряно-віспового 
енцефаліту у дітей // Там само. К., 
2002. 9. Медико-організаційні пробле-
ми летальних виходів нейроінфекцій 
в перинатології // Актуальні пробле-
ми і напрями розвитку педіатрії на 
сучасному етапі: Матер. конгресу 
педіатрів України. К., 2003. 10. По-
гляд на проблему вірусних нейроін-
фекцій у дітей першого року життя 
// Вірусні хв. Токсоплазмоз. Хламідіоз: 
Матер. наук.-практ. конф. і пленуму 
Асоціації інфекціоністів України. 
Тернопіль, 2004.

Коваль Тетяна Ігорівна 
(27.10.1970, м. Братськ, Іркутська 
обл., Росія) – доц., канд. мед. н. Лі-
карську освіту здобула в ПМСІ (1987-
93). Віхи проф. роботи: 1995-2000 – 
ас. каф. загальної гігієни та екології 
УМСА; з 2001-08 – ас., з 2008 – доц. 
каф. інф. хв. з епід. УМСА. 2002 – 
спеціалізація за фахом «Інф. хв.». 
Канд. дис. «Виявлення пріонових за-
хворювань людини і обґрунтування 
принципів епід. нагляду та профілак-
тики їх в Україні» (2001, н. керівник 
Е.І. Федоров). Автор 106 праць. На-
прямок н. роботи: пріонові інфекції, 
інф. контроль в мед. закладах.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Пріонові інфекції: Навч. посібник. 

Харків, 2000. 2. Проблема пріонових 
інфекцій: діагностичні та клініко-
епід. аспекти // Інфекційні хвороби, 
2001. 3. Досвід виявлення пріонових 
захворювань в умовах Полтавської 
області // Сучасні інфекції, 2001. 
4. Інфекційний контроль у стома-
тології: Метод. реком. К., 2004. 
5. Профілактична та протиепіде-
мічна робота в практиці сімейно-
го лікаря: Навч. посібник. Полтава, 
2003. 6. Аналіз сучасних проявів епі-
демічного процесу кору в Полтав-
ській області // Клінічна імунологія. 
Алергологія. Інфектологія. 2008. 
7. Эффективность антиретровирус-
ной терапии у ВИЧ-инфицированных 
больных в зависимости от генотипа 
Asp299Gly TLR4 // Клиническая ин-
фектология и паразитология, 2014.

Когутич Антон Іванович
(10.02.1956, м. Берегово, Закарпат-
ська обл.) – канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобув в УжДУ (1973-79). Віхи 
профроботи: 1979-87 – лікар сана-
торію «Шаян», 1987-90 – молодший 
н. співпрацівник каф. пропедевтики 
УжДУ, з 1990 – ст. викладач, з 2014 –
доц. каф. мікробіології, імунології, 
вірусології з курсом інф. хв. УжНУ. 
Катег. – вища за фахом «Інфекційні 
хвороби» (2012). Канд. дис. «Клініко-
імунологічні особливості хронічного 
гепатиту С у поєднанні з хронічним 
обструктивним захворюванням ле-
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гень і ефективність галоаерозольте-
рапії» (2013, н. керівник М.А. Ан-
дрейчин). Автор більше 50 праць і 
2 винаходів. Напрямок н. роботи: 
вивчення поєднаних інфекцій, гепа-
титів В і С у поєднанні з хронічни-
ми обструктивними захв. легень, їх 
галоаерозольтерапія, покращення 
діагностики та лікування природно-
осередкових інф. на Закарпатті.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клініко-епід. аналіз спалаху леп-
тоспірозу в Ужгороді та Ужгород-
ському районі в 1997-1998 роках // 
Науковий вісник Ужгородського ун-
ту, 2000. 2. Клініко-епід. особливос-
ті черевного тифу на Закарпатті 
у практиці сімейного лікаря // Там 
само, 2001. 3. Про спалах черевно-
го тифу, викликаного хлорамфені-
кол-резистентним штамом S. typhi 
в селі Сімир Закарпатської області 
// Там само, 2006. 4. Маркери HBV- 
та HCV-інфекцій у хворих з хроніч-
ними захворюваннями легень // Там 
само, 2007. 5. Особливості імунного 
стану хворих з хронічними HCV- та 
HBV-інфекціями на фоні хронічних 
обструктивних захворювань легень 
// Інфекційні хвороби, 2007. 6. Осо-
бливості паротитної інфекції на За-
карпатті // Науковий вісник Ужго-
родського ун-ту, 2008. 7. Вплив амік-
сину і галоаерозольтерапії на стан 
імунної системи хворих на хронічний 
гепатит С і хронічне обструктив-

не захворювання легень // Інфекційні 
хвороби, 2011. 8. Клініко-біохімічні 
особливості хронічного гепатиту С 
у поєднанні з хронічним обструктив-
ним захворюванням легень і ефектив-
ність галоаерозольтерапії // Інфек-
ційні хвороби, 2013. 9. Кір у дорослих: 
клініко-епідеміологічні особливості 
перебігу у період спалаху в Закарпат-
ській області в 2012 році, проблеми, 
перспективи і контроль // Науковий 
вісник Ужгородського ун-ту, 2013.

Козик Лариса Михайлівна
(10.06.1959, смт. Нова Борова, Жито-
мирська обл.) – головний позаштат-
ний дит. інфекціоніст УОЗ Житомир-
ської ОДА. Лікарську освіту здобула 
у ЧДМІ (1976-82). Віхи проф. роботи: 
1982-83 – інтернатура на базі Жито-
мирської обласної клін. лікарні; 1983-
87 – педіатр у дитячій МКЛ; 1987-
94 – ординатор дит. обласної клін. лі-
карні; 1994-2001 ординатор дит. інф. 
відділ. ЦРЛ № 2; з 2001 – зав. інф. 
відділ. дит. інф. лікарні. Катег. – вища 
(2002).

Козловський Олег Анатолійович 
(18.07.1966, м. Сімферополь) – канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув у
КрДМІ (1983-89). Віхи проф. ді-
яльності: з 1993 – ас. каф. інф. хв. 
КрДМУ ім. С.І. Георгієвського. Канд. 
дис. «Клініко-патогенетичне зна-
чення функціонально-метаболічної 
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активності лейкоцитів при сальмо-
нельозі» (2009, н. керівник І.З. Ка-
рімов). Автор 29 праць, 2 винаходів. 
Основний напрямок н. роботи: функ-
ціонально-метаболічна активність 
лейкоцитів при кишкових інфекціях.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Влияние эвкавана на функцио-
нальную активность нейтрофилов в 
эксперименте // Таврический медико-
биологический вестник, 2000. 2. Ефек-
тивність різних варіантів терапії 
при середньоважкому локалізованому 
сальмонельозі у дорослих // Сучасні 
інфекції, 2007. 3. Стан окислюваль-
но-відновних процесів і бактерицид-
ного потенціалу нейтрофільних гра-
нулоцитів крові при сальмонельозі // 
Інфекційні хвороби, 2008.

Козько Володимир Миколайович
(18.03.1943, ст. Лазо, Калінінський 
р-н Приморського краю) – проф., 
д-р мед. н. Лікарську освіту здобув у 
ХДМІ (1967-73). Віхи проф. роботи: 
1974-91 – ас., з 1991 – зав. каф. інф. 
хв. ХДМУ. Канд. дис. «Клініко-іму-
нологічні показники і стан слизової 
у хворих на шигельоз» (н. керівник
Т.Т. Чорна). Докт. дис. «Компен-
саторно-адаптаційні механізми та 
можливості їх корекції у хворих на 
дизентерію» (1996, н. консультант 
Ж.І. Возіанова). Автор 783 праць і
27 винаходів. Готує наукові кадри. 
Напрямок н. роботи: вивчення ком-

пенсаторно-адаптаційних механізмів 
у хв. на бактерійні (шигельоз, менін-
гококова інф.) та вірусні (ГРВІ, герпе-
тичні інф., гострі та хронічні вірусні 
гепатити, ВІЛ-інфекція) захв. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Психологічні особливості та пси-
хічні порушення у хворих на СНІД: 
Навч. посібник. Харків, 2001. 2. Ши-
гельоз. Монографія. Тернопіль, 2002. 
3. Клінічна фармакологія: Підручник 
у 2-х томах. К., 2005. 4. Вакцино-
профілактика вірусних гепатитів: 
Навч. посібник. Харків, 2006. 5. Осо-
бливо небезпечні інфекції: Навч. 
посібник. Харків, 2008. 6. Tropical 
diseases: Manual for medical students 
and interns, 2007. 7. Acute intestinal 
infections: Textbook for medical foreign 
student, 2007. 8. Актуальні питання 
діагностики, лікування та профілак-
тики ВІЛ/СНІДу. Монографія. Харків, 
2012. 9. Комплексна система ранньої 
діагностики та моніторингу ВІЛ-
інфекції: Метод. рекомендації. Київ,
2012. 10. Бартонельоз у ВІЛ-інфіко-
ваних: клініка, діагностика, лікуван-
ня: Метод. рекомендації. Київ, 2012.

Козюк Петро Михайлович 
(21.07.1936-21.05.2009, м. Фастів, 
Київська обл.) – проф., д-р мед. н., 
дійсний член Укр. академії н. націо-
нального прогресу. Лікарську освіту 
здобув у КДМІ (1956-61). Віхи проф. 
роботи: 1954-55 – інструктор зі сіль-
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ського господарства Фастівського 
РК ЛКСМУ Київської обл.; 1961-
63 – зав. Кожанської лікарської діль-
ниці Фастівського р-ну Київської 
обл.; 1963-65 – клін. ординатура, 
1965-67 – аспірантура при каф. інф. 
хв. КДМІ; 1967-68 – у ЦНДЛ КДМІ; 
з 1968 – ст. н. співр.; 1972-76 – доц. 
каф. інф. хв. Ворошиловградського 
мед. ін-ту; 1976-2001 – зав. каф. інф. 
хв. з епід. УМСА; з 2001 – проф. цієї 
ж каф. Канд. дис. «Виділення фоліє-
вої кислоти і рибофлавіну у хворих 
на лямбліоз і деякі біологічні влас-
тивості лямблій» (1967, н. керівник 
А.С. Сокол). Докт. дис. «Патоге-
нез, клініка, діагностика, лікуван-
ня лямбліозу і його мікст-форми з 
дизентерією» (1990, н. консультант 
В.І. Покровський). Автор 162 праць,
2 винаходів, 4 патентів і 107 рац. про-
позицій. Готує н. кадри. Напрямок н. 
роботи: ферментно-імунне поле сли-
зових оболонок, його роль у патоло-
гії дигестивної системи, нові методи 
лікування хв., профілактика пошко-
джень слизових оболонок.
Основні праці: 1. Фармакотерапия 
токсико-инфекционного шока (син-
дром поврежденных лизосом): Ин-
форм. письмо. К., 1983. 2. Устройство 
для париетотромбоэластографии. 
АС № 1455312, 1989. 3. Перспективы 
исследования лизосом фагоцити-
рующих клеток методом микро-
структурного анализа. Новые при-

ложения морфометрии и матема-
тического моделирования в меди-
ко-биологических исследованиях // 
Науч.-практ. конф. Харьков, 1990. 
4. Комп’ютерний аналіз лексики ори-
гінальних і перекладних текстів // 
Міжнарод. наук.-практ. конф. Пол-
тава, 1996. 5. Синдроми ламання і 
зламаних біоритмологічних стерео-
типів у осіб, працюючих в режимі 
вахти // Проблеми екології та меди-
цини, 1997. 6. Особливості клінічно-
го перебігу інф. хв. у осіб похилого 
та старечого віку: Навч. посібник. 
Полтава, 1999. 7. Програма з інф. хв. 
для студентів вищих державних ме-
дичних закладів освіти України. К., 
1999. 8. Гострі респіраторні вірусні 
інфекції: Навч. посібник. Полтава, 
1999. 9. Слизові оболонки порожни-
ни рота за інф. хв.: Навч. посібник. 
Полтава, 2005. 10. Ангіни у практиці 
стоматолога: Навч. посібник. Пол-
тава, 2005. 

Колесник Анжеліка Миколаївна
(16.08.1969, м. Найштремегут, ГДР). 
Лікарську освіту здобула у ВДМІ
ім. М.І. Пирогова (1987-93). Віхи 
профроботи: 1993-95 – інтернату-
ра на базі дит. інфекційної лікарні
м. Вінниці; 1995-2004 – лікар-інфек-
ціоніст ВОКДІЛ; з 2004 – зав. боксо-
вим відділ. ВОКДІЛ. Автор 1 праці. 
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Колодій Микола Андрійович
(17.09.1941, с. Криків, Чемеровець-
кий р-н, Хмельницька обл.) – доц., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здо-
був у ЧДМІ (1963-67), Саратовсько-
му МІ військ.-мед. фак. (1967-1969). 
Віхи профроботи: 1969-91 – служба 
у Збройних Силах: військовий лікар, 
начальник інф. відділ., начмед військ. 
частини, з 1991 – гол. лікар Харківської
ОКІЛ, головний інф. ГУОЗ Харків-
ської облдержадміністрації. Канд. дис.
«Течение тифо-паратифозной микст-
инфекции в условиях жаркого кли-
мата (1992, н. керівник В.П. Малий). 
Автор 37 праць. Напрямок н. роботи: 
вірусні гепатити та напрямки диспан-
серного нагляду за перехворілими. 

Конакова Ольга Володимирівна 
(14.07.1965, с. Р-Порічне, Суданський 
р-н, Курська обл.) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула в ЗДМІ 
(1984-91); 1999-2002 – аспірантура 
при НМУ ім. О.О. Богомольця. Віхи 
проф. роботи: 1991-92 – інтернатура 
з інф. хв. в 2-й інф. лікарні м. Запо-
ріжжя; 1992-94 – лікар-інфекціо-
ніст 2-ї інф. лікарні м. Запоріжжя; з
1994 – ас. каф. дит. інф. хв. ЗДМУ. 
Канд. дис. «Клініко-патогенетичне 
значення морфометричних показни-
ків еритроцитів периферійної крові, 
систем перекисного окислення ліпі-
дів та антиоксидантного захисту при 
вірусних гепатитах у дітей» (н. керів-

ник С.О. Крамарєв). Автор 37 праць. 
Напрямок н. роботи: розробка нових 
напрямів лікування хронічних вірус-
них гепатитів у дітей. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Морфометрические показатели
эритроцитов периферической крови 
при вирусном гепатите А у детей 
// Актуальні питання фармацев-
тичної та мед. науки і практики: 
Зб. наук. пр. ЗДМУ. Запоріжжя, 
1999. 2. Прогностическое значение
интенсивности липопероксидации,
состояние антиоксидантной сис-
темы и морфометрических харак-
теристик эритроцитов у детей, 
больных острыми вирусными гепа-
титами // Вирусные гепатиты с 
парентеральным механизмом пере-
дачи и их исходы. К., 2001. 3. Мор-
фометричні показники еритроцитів 
периферичної крові при гепатиті А у 
дітей // Актуальні питання клінічної 
інфектології: Матер. V з’їзду інфек-
ціоністів України. Тернопіль, 1998. 
4. Патогенетичне значення стану 
вільнорадикального окислення ліпі-
дів та антиоксидантного захисту 
при вірусному гепатиті А у дітей // 
Дитячі інфекції: Укр. міжвідомчий 
зб. К., 2000. 5. Використання тіо-
триазоліну у лікуванні дітей, хворих 
на гострий вірусний гепатит // Там 
само. К., 2001. 6. Прогностическое 
значение состояния процессов липо-
пероксидации и антиоксидантной 
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системы при вирусном гепатите и 
острых кишечных инфекциях у детей 
// Матер. 40 обл. науч.-практ. конф. 
специалистов СЭС Запорожской обл. 
Запоріжжя, 2000. 7. Показники пере-
кисного окислення ліпідів та анти-
оксидантного захисту при вірусному 
гепатиті А у дітей // Вірусні гепа-
тити. СНІД: Матер. наук.-практ. 
конф. і пленуму Асоціації інфекціоніс-
тів України. Тернопіль, 1999. 8. Вплив 
тіотриазоліну на перебіг гострих 
вірусних гепатитів А і В у дітей // 
Нейроінфекції. Інші вірусні інфекції: 
Матер. наук.-практ. конф. і плену-
му Асоціації інфекціоністів України. 
Харків, 2001. 

Кондрин Оксана Євгенівна
(12.11.1961, м. Дрогобич, Львівська 
обл.) – доц., канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобула в ІФДМІ (1978-84). 
Віхи профроботи: 1984-85 – інтерн.; 
1985-89 – лікар Енбекшильдерської 
районної лікарні Кокчетавської обл., 
Казахстан; 1989-93 – лікар-бактері-
олог Івано-Франківської МІЛ; 1993-
95 – клін. орд. каф. інф. хв. ІФДМІ; 
1998-2001 – лікар-орд. Івано-Фран-
ківської МІЛ; 2001-07 – ас. каф. інф. 
хв. та епід.; з 2007 – доц. каф. інф. хв. 
та епід. ІФНМУ. Канд. дис. «Гімено-
лепідоз: стан ендогенної інтоксикації 
та дисбіотичні порушення; методи 
корекції» (2007, н. керівник Б.М. Ди-
кий). Автор 92 праць, 4 винаходів,

1 інформ. листа, 1 посібника. Напря-
мок н. роботи: паразитози.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Практична інфектологія: На-
вчальний посібник. Івано-Франківськ, 
2010. 2. Nuklex as antiviral drug of 
treatment of patients with hepatitis C // 
5th Polish-Ukrainian Weigl Conference 
on Microbiology (May 23-25, 2013 
Yuri Fedkovych National University, 
Chernivtsi, Ukraine), 2013. 3. Ліку-
вання та профілактика кору із ви-
користанням препарату нуклекс // 
Інфекційні хвороби, 2013. 4. Медичні 
і соціальні проблеми гіменолепідозу // 
Інфекційні хвороби, 2008. 5. Патент 
на винахід № 106190, 2014. «Спосіб 
діагностики токсоплазмової інфекції 
у ВІЛ-інфікованих осіб, визначення 
терапевтичної тактики за допомо-
гою діагностичної таблиці.

Кононенко Віктор Владиславович
(27.04.1959-12.05.2006, м. Луганськ) –
канд. мед. н., ст. н. співр., засл. лікар 
України, член Нью-Йоркської акад. н.
Лікарську освіту здобув у КДМІ 
(1976-82). Віхи проф. роботи: 1982-
84 – клін. ординатура при ІЕІХ; 
1984-85 – лікар, 1985-91 – молодший
н. співр., 1991-97 – ведучий н. співр.
відділ. ускладнених форм грипу
з нейроінфекціями; 1997-2003 – зав. 
відділ., 2003-2006 – зав. відділом ін-
тенсивної терапії ІЕІХ ім. Л.В. Гро-
машевського АМН України. Катег. –
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вища за фахом «Інфекційні хворо-
би». Канд. дис. «Гемокоагуляційні 
порушення і їх корекція при менін-
гітах і менінгоенцефалітах вірус-
ної і бактерійної природи» (1989, н. 
керівники О.К. Тринус, Ю.А. Бар-
штейн). Автор 210 праць і 8 винахо-
дів. Напрямок н. роботи: удоскона-
лення лікування, розробка сучасних 
методів інтенсивної терапії тяжких 
форм інф. хв., особливо менінгітів 
та енцефалітів бактерійної та ві-
русної етіології. Член Вченої ради 
ІЕІХ; вчений секретар Спеціалізова-
ної ради по присвоєнню н. ступенів 
канд. та д-рів мед. н. за фахом «Інф. 
хв.» Д 26.614.01. Дійсний член Нью-
Йоркської акад. н. (1995), включений 
до міжнарод. видань: «Who’s Who in 
the World» (1999, USA), «Who’s Who 
in Medicine and Healthcare 2000-2001, 
Millennium Edition» (2001, USA), 
«2000 Outstanding Scientists of the 
20th Century» з врученням пам’ятної 
медалі (IBC, England), в «Імена 
України. Бібліографічний щорічник. 
2001» і до мед. іміджевого довідника 
«Україна мед. Лікар ІІІ тисячоліття» 
(К., 2002); винесена Подяка Благодій-
ного фонду «Здоров’я та розвиток на-
ції» за сумлінну працю та досягнуті 
результати в ім’я зміцнення та розви-
тку медицини України.
Основні праці (самост. і у спів-
авт.): 1. Рiдкiснi випадки менiнго-
енцефалiту, викликаного поєднанням 

менiнгококiв та iнших бактерiй // 
Інфекційні хвороби, 1998. 2. Ефек-
тивнiсть застосування клафорану 
при iнфекцiйних хв. з ураженням 
головного мозку // Там само, 1998. 
3. Рідкісні випадки менінгоенцефалі-
ту, зумовленого поєднанням менінго-
коків та інших бактерій // Там само, 
1998. 4. Ефективність пробіоти-
ка «Біфі-форм» фірми «Ферросан» 
(Данія) у лікуванні дисбактеріозу 
кишечника при тривалій антибіо-
тикотерапії інф. хворих // Там само, 
1999. 5. Енцефалопатія як прояв по-
ліорганної патології при вірусних 
гепатитах // Там само, 2001. 6. По-
ліомавіруси в патології центральної 
нервової системи // Там само, 2002. 
7. Магнітнорезонансна та комп’ю-
терна томографія головного мозку 
при герпесвірусних енцефалітах // 
Там само, 2004.

Копейченко Ярослава Ігорівна
(09.12.1980, м. Харків) – ас., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула у 
ХДМУ (1998-2004). Віхи профро-
боти: 2004-05 – інтернатура та ма-
гістратура на базі ОКІЛ м. Харків; 
2005-08 – аспірантура на базі каф. 
інф. хв. ХНМУ: з 2008 – ас. каф. інф. 
хв. ХНМУ. Канд. дис. «Клініко-лабо-
раторні показники перебігу та корек-
ція порушень мікробіоценозу кишок 
у хворих на вірусний гепатит А» 
(2009, н. керівник В.М. Козько). Ав-
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тор 44 праць і 2 винаходів. Напрямок 
н. роботи: діагностика, клініка, осо-
бливості імунної відповіді та терапія 
інф. захв. травної системи.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Стан місцевого імунітету у хво-
рих на вірусний гепатит А // Експе-
риментальна і клін. медицина. 2008. 
2. Клінічна та лабораторна оцінка 
терапевтичної ефективності аль-
тану і лактулози у хворих на вірусний 
гепатит А // Сучасні інфекції. 2008. 
3. Показники білків гострої фази у 
сироватці крові хворих на вірусний 
гепатит А // Вісник Харківського 
національного ун-ту ім. В.Н. Каразі-
на. 2008. 4. Гепатит А: зміни ста-
ну органів гепатобіліарної системи 
у динаміці хв. // Хвороби печінки в 
практиці інфекціоніста: Мат. наук.-
прак. конф. і пленуму Асоціації інфек-
ціоністів України, 2007.

Копитко Олександр Миколайович 
(17.04.1951, м. Туім Красноярського 
краю, РФ – 8.09.2012, м. Львів) – доц., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здобув 
в ЛДМІ (1974-80). Віхи проф роботи: 
1980-84 – аспірант каф. норм. фізіо-
логії ЛДМІ; 1984-89 – ас. каф. норм. 
фізіології ЛДМІ; 1989-95 – ас., з
1995 – доц. каф. інф. хв. ЛНМУ. Канд. 
дис. «Кислотоутворююча функція 
шлунка після резекції 2/3 шлунка і 
селективної проксимальної вагото-

мії» (1984, н. керівник Є.М. Пана-
сюк). Автор 48 праць. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Інфекційні хвороби: Підручник. К., 
1995. 2. Дитячі інфекції у дорослих // 
Матер. наук.-практ. конф. і плену-
му Асоціації інфекціоністів України. 
Тернопіль, 2003. 3. Ентерофурил як 
елемент комплексного лікування го-
стрих кишкових інфекцій // XI кон-
грес світових лікарських товариств. 
Полтава, 2006. 4. Ефективність 
застосування ентерофурилу в ліку-
ванні гострих кишкових інфекцій //
VII з’їзд інфекціоністів України. 
Миргород, 2006. 5. Реалії ентерові-
русної хвороби в Україні // Інфекційні 
хвороби у клінічній та епідеміологіч-
ній практиці: Матер. наук.-практ. 
конф. Асоціації інфекціоністів Украї-
ни (21-22 травня 2009 року, м. Львів). 
6. Застосування ентерофурилу в лі-
куванні мікст-інфекцій // Поєднані 
інфекційні та паразитарні хвороби: 
Матер. Конгресу до 122-річчя від 
народження академіка Л.В. Грома-
шевського, Чернівці (8-9 жовтня
2009 р.). 7. Оптимізація лікування го-
стрих кишкових інфекційних хвороб 
// Інфекційні хвороби: досягнення і 
проблеми в діагностиці та терапії: 
Матер. VIII з’їзду інфекціоністів 
України, Вінниця (6-8 жовтня 2010).
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Копійченко Тетяна Сергіївна 
(24.01.1956, м. Харків) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ХМІ (1976-82). Віхи профроботи: 
1982-84 – клін. орд., 1984-2002 – ас., 
з 2002 – доц. каф. дит. інф. хв. ХНМУ. 
Канд. дис. «Клиника и показатели 
иммунитета протейной кишечной ин-
фекции у детей первого года жизни» 
(1992, н. керівник Є.А. Вашев). Автор 
189 праць. Напрямок н. роботи: киш-
кові інфекції у дітей. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Справочник по инфекционным бо-
лезням у детей. К.: Здоровья, 1990. 
2. Профілактика інф. захв. у дітей: 
Навч. посібник для студентів та 
інтернів вищих медичних закладів. 
Харків, 2014. 3. Ентеровірусні ін-
фекції на сучасному рівні: клін. про-
яви, особливості перебігу // Матер. 
Всеукраїнської наук.-практ. конф. 
з міжнародною участю «Вірусні 
хвороби. ВІЛ-інфекція/СНІД» Тер-
нопіль ТДМУ. Алушта, 2013. 4. Ми-
кробиоценоз толстого кишечника и 
состояние местного иммунитета 
детей, больных сальмонеллезом // 
Матер. 6-го Ежегодного Всероссий-
ского Конгресса по инфекционным 
болезням. Москва, 2013. 5. Особен-
ности течения различных клиничес-
ких форм хламидиоза дыхательных 
путей у детей // Матер. Всероссий-
ского ежегодного конгресса «Инфек-
ционные болезни у детей: диагнос-

тика, лечение и профилактика». 
Санкт-Петербург. Журнал инфек-
тологии, 2013. 6. Клинико-лабора-
торная диагностика врожденного 
цитомегаловирусного гепатита у 
детей // Матер. XII Конгресса дет-
ских инфекционистов России, 2013. 
7. Оптимизация терапии хроничес-
ких рецидивирующих герпесвирусных 
инфекций // Материалы 6-го Еже-
годного Всероссийского Конгресса 
по инфекционным болезням. Москва, 
2014. 8. Вопросы дифференциальной 
диагностики инфекционного монону-
клеоза и мононуклеозного синдрома у 
детей // Журнал инфектологии, 2014. 

Копча Василь Степанович
(7.01.1966, м. Тернопіль) – д-р мед. н.,
проф., відповідальний секретар все-
укр. наук.-практ. журн. «Інфекційні 
хвороби» (з 1995), академічна Пре-
мія НАМН України з профілактичної 
медицини (2013). Член редакційних 
колегій (рад) 3 мед. журн. Лікарську 
освіту здобув у ТДМІ (1983-89). Віхи 
проф. роботи: 1989-1992 – лікар-ін-
фекціоніст Острозької ЦРЛ Рівнен-
ської обл.; 1992-95 – аспірантура при 
каф. інф. хв. та епід. ТДМІ; 1995-
2000 – ас., 2000-2007 – доц., з 2007 –
проф. каф. інф. хв. та епід. ТДМУ 
ім. І.Я. Горбачевського. Канд. дис. 
«Клініко-патогенетична оцінка та 
корекція порушень кровообігу сли-
зової оболонки прямої кишки при го-
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стрих кишкових інфекціях з діареєю» 
(1994, н. керівник М.А. Андрейчин). 
Докт. дис. «Патогенетична оцінка 
різних форм шигельозу та оптиміза-
ція лікування» (2006, н. консультант 
М.А. Андрейчин). Автор 250 праць 
і 12 винаходів. Готує наукові кадри. 
Основні напрямки н. роботи: гострі 
кишкові інфекції – дисбіоз кишечни-
ку, особливості перебігу, діагностики 
і лікування; принципи раціональної 
антибіотикотерапії; особливості клі-
ніки, діагностики і лікування ГРЗ, 
вірусних гепатитів; медична протидія 
біотероризму.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Епідеміологія: Підручник. Терно-
піль, 2000. 2. Епідеміологія екстре-
мальних умов з курсом військової 
епідеміології: Підручник. Тернопіль, 
2002. 3. Шигельоз. Тернопіль, 2002. 
4. Принципи раціональної антибіо-
тикотерапії: Метод. реком. Терно-
піль, 2003. 5. Біотероризм. Медична 
протидія. Тернопіль, 2005. 6. Вірусні 
гепатити і рак печінки. Тернопіль, 
2010. 7. Сучасна діагностика та еті-
отропне лікування токсоплазмозу у 
вагітних: Метод. реком. Київ, 2010. 
8. Атлас інфекційних хвороб. Тер-
нопіль, 2010. 9. Інфекційні хвороби: 
підручник. К., 2012. 10. Інфекційні 
та паразитарні хвороби // Сімейна 
медицина: Розділ 14. Тернопіль, 2014. 

Коробко Анатолій Петрович 
(1939-2013, с. Мньов, Чернігів-
ський р-н, Чернігівська обл.) – доц., 
канд. мед. н. Нагороджений зна-
чком «Отличнику здравоохранения» 
(1989). Лікарську освіту здобув у 
ВДМІ (1956-62). Віхи проф.роботи: 
1962-64 – головний лікар Степаш-
ської ДЛ Гайсинського р-ну Він-
ницької обл.; 1964-65 – головний 
лікар Соболівської ДЛ Теплицького 
р-ну Вінницької обл.; 1965-67 – клін. 
ординатура при каф. інф. хв. ВДМІ; 
1967-92 – ас., з 1992 – доц. каф. інф. 
хв. ВНМУ. Катег. – вища. Канд. дис. 
«Зміни енергетичного обміну і клі-
тинного імунітету при вірусному 
гепатиті В і їх прогностичне значен-
ня» (1988, н. керівник Я.П. Латенко). 
Автор 53 праць. Напрямок н. роботи: 
невідкладні стани і терапевтична так-
тика при інф. хв., зокрема вірусних 
гепатитах. 
Основні праці (самост. і у спів-
авт.): 1. Применение витаминно-
кислородного коктейля для лечения 
больных инфекционным гепатитом 
// Терапевт. архив. 1972. 2. Приме-
нение гидрокортизона для лечения 
больных сывороточным гепатитом 
// Сывороточный гепатит. Львов, 
1972. 3. Изменение некоторых по-
казателей энергетического обмена в 
крови больных вирусным гепатитом 
// V Всесоюзн. конф. по клин. биохи-
мии, морфологии, иммунологии инф. 
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болезней. Рига, 1977. 4. Тести для са-
мостійної підготовки та контролю 
знань студентів з інфекційних хво-
роб: Навч. посібник. Вінниця, 2004. 

Коробчанська Валентина Дем’янівна
(5.10.1955, с. Кедина Гора, Золото-
ніський р-н, Черкаська обл.) – голов-
ний позаштатний інф. УОЗ Черкась-
кої ОДА і голова Черкаського обл. 
тов-ва інфекціоністів. Лікарську осві-
ту здобула в ДнДМІ (1974-80). Віхи 
проф.роботи: 1980-81 – інтернатура з 
інф. хв. на базі Черкаської МІЛ; 1981-
84 – лікар-орд., 1985-97 – зав. відділ., 
1997-2008 – гол. лікар Черкаської 
МІЛ, з 2008 – завідувач інф. відділ. 
Черкаської МІЛ. З 1999 – викладач 
з циклу «Інф. хв.» в Черкаському 
мед. коледжі, з 2007 – викладач філії 
каф. сімейної медицини НМАПО ім.
П.Л. Шупика з циклу «Інф. хв.».

Корчинський Микола Чеславович
(8.11.1957, м. Київ) – доц., канд. мед. н.
Лікарську освіту здобув у КДМІ 
(1974-80). Віхи проф. роботи: 1980-
82 – клін. орд., 1982-2002 – ас., з
2002 – доц. каф. інф. хв. НМУ ім. 
О.О. Богомольця. Канд. дис. «По-
рушення мікроциркуляції у хворих 
на затяжний вірусний гепатит В та 
їх корекція при значному виражен-
ні» (1988, н. керівник О.С. Сокол).
Катег. – вища за фахом «Інф. хв.». 
Автор 72 праць, 2 свідоцтв. Напря-

мок н. роботи: вивчення перебігу, діа-
гностики та лікування хронічних ві-
русних гепатитів, у тому числі мікст-
гепатитів.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Сучасні проблеми етіотропної 
терапії хронічного вірусного гепа-
титу В // Сучасні інфекції, 1999. 
2. Перспективы применения ламиву-
дина в лечении хронического вирусно-
го гепатита В // Вирусные гепатиты 
с парентеральным механизмом пере-
дачи и их исходы. К., 2001. 3. Мож-
ливе клінічне значення виявлення суб-
типів HCV // Сучасні інфекції, 2002. 
4. Глави: «Анафілактичний шок» і 
«Гостра ниркова недостатність» // 
Ж.І. Возіанова. Інфекційні та пара-
зитарні хвороби. Т.3. К., 2003. 5. Су-
часна діагностика HCV-інфекції у 
дорослих // Сучасні інфекції, 2004. 
6. Мутації вірусу гепатиту В та їх 
клінічне значення // Там само, 2007. 
7. Досвід застосування Задаксину в 
лікуванні хворих на хронічний гепа-
тит С // Там само, 2009. 8. Наслідки 
хронічних вірусних гепатитів // Там 
само, 2009. 9. Застосування препара-
ту Гепадиф у хворих на захворювання 
печінки // Там само, 2010. 

Котелевська Тетяна Михайлівна
(29.11.1980, м. Івано-Франківськ) – ас., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здо-
була в ВДНЗУ УМСА (1998-2004). 
Віхи професійної роботи: 2004-
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05 – інтернатура з інф. хв. у Полтав-
ській обл. клін. інф. лікарні; 2005-
09 – аспірант; 2009 – асистент кафедри 
інфекційних хвороб з епідеміологією 
ВДНЗУ УМСА. Канд. дис. «Особли-
вості перебігу та наслідки гострого 
гепатиту В у осіб із рецидивуючим 
простим герпесом» (2010, н. керівник 
Г.М. Дубинська). Автор 86 н. праць,
4 патентів. Напрямок н. роботи: гострі 
та хронічні вірусні гепатити; герпесві-
русні інфекції.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Інфекційні хвороби: Підручник. 
Київ «Медицина», 2013. 2. Стан 
здоров’я та імунний статус людей 
із рецидивуючим простим герпесом 
// Профілактична медицина, 2009. 
3. Клінічна характеристика гостро-
го гепатиту В у осіб з рецидивую-
чим простим герпесом // Актуальні 
проблеми сучасної медицини: Вісник 
УМСА, 2007. 4. Подходы к диагнос-
тике хронических форм Эпштейна-
Барр вирусной инфекции у взрослых 
на основе комплексной оценки клини-
ко-иммунологических показателей // 
Клиническая инфектология и парази-
тология, 2014.

Крамарьов Сергій Олександрович
(12.04.1954, м. Київ) – проф., д-р мед. н.,
засл. лікар України. Лікарську осві-
ту здобув у КМІ ім. О.О. Богомольця 
(1971-77). Віхи профроботи: 1977-
79 – клін. орд. при каф. дит. інф. хв. 

КМІ; 1979-89 – ас., 1989-93 – доц., 
1993-94 – проф. каф.; з 1994 – зав. каф.
дит. інф. хв. НМУ ім. О.О. Богомоль-
ця; з 1992 по теперішній час – голов-
ний дит. інфекціоніст МОЗ, 2005-
2008 головний позаштатний інфек-
ціоніст МОЗ. Канд. дис. «Калікреїн-
кінінова система крові при вірусних 
гепатитах у дітей» (1981, н. керівник 
П.С. Мощич). Докт. дис. «Клініко-па-
тогенетичне значення системи гемос-
тазу та біологічно-активних речовин 
при гострих кишкових інфекціях у ді-
тей раннього віку» (1991, н. консуль-
танти В.Ф. Учайкін і Л.О. Тришкова). 
Автор 375 праць і 28 винаходів. Готує 
наукові кадри. Напрямок н. роботи: 
діагностика і лікування інфекційних 
хвороб у дітей.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Інфекційні хвороби у дітей: Підруч-
ник для студентів. К., 2010. 2. Срав-
нительная оценка эффективности 
различных схем профилактического 
приема мультипробиотика в двойном 
слепом плацебо-контролируемом ис-
следовании у детей // Современная 
педиатрия, 2011. 3. Інфекційні хво-
роби у дітей в амулаторній практи-
ці лікаря: Довідник для лікарів, 2012. 
4. Редкие для Украины инфекционные 
заболевания у детей: Довідник для 
лікарів, 2013. 5. Антибиотик-ассо-
циированная диарея: механизмы раз-
вития и возможности коррекции // 
Здоровье ребенка, 2013. 6. Алгоритм 
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діагностики та лікування гнійних ме-
нінгітів // З турботою про дитину, 
2013. 7. Вірусні діареї у дітей: клініч-
ні прояви, іновації в лікуванні// Здоро-
вье ребенка, 2014.

Краснов Максим Ігорович
(2.06.1973, м. Харків) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув у 
ХHМУ (1990-96). Віхи профроботи: 
1994-95 – мед. брат відділ. реанімації 
в ОІКЛ м. Харкова; 1995-96 – в 1-му 
відділ. ОІКЛ; 1996-98 – магістрант, 
1998-2005 – ас.; з 2005 – доц. каф. 
інф. хв. ХНМУ. Канд. дис. «Клініко-
мікробіологічні особливості саль-
монельозної інфекції, асоційованої з 
умовно-патогенними ентеробактерія-
ми» (2002, н. керівник В.М. Козько). 
Автор 112 праць і 6 винаходів. На-
прямок н. роботи: діагностика, кліні-
ка і терапія ВІЛ-інфекції, антиретро-
вірусна терапія, СНІД-асоційовані 
опортуністичні захв., ГКІ, ГРВІ та 
вірусні гепатити. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Множественная антибиоти-
коустойчивость Shigella fl exneri, 
обусловленная внехромосомными ге-
нетическими факторами // Лабор. 
диагностика, 1998. 2. Клініко-мікро-
біологічні особливості сальмоне-
льозу ентеритидис, асоційованого 
з Klebsiella pneumoniae // Медицина 
сьогодні і завтра, 2000. 3. Лабора-
торна діагностика та діагностичні 

критерії змішаних гострих кишко-
вих інфекцій: Метод. реком., 2000. 
4. Клинико-этиологические аспекты 
ассоциированных бактериальных 
кишечных инфекций // Сучасні інфек-
ції, 2001. 5. Экспресс-диагностика 
микроэкологических нарушений ки-
шечника у больных сальмонеллезом // 
Лабор. диагностика, 2002. 6. Опыт 
клинического применения пробиоти-
ка Saccharomyces boulardii для лече-
ния гастроинтестинальной формы
сальмонеллеза // Сучасні інфекції.
2008. 7. Diagnosis and clinical 
approaches of CNS toxoplasmosis in 
AIDS // Arh. Med. Sci., 2009. 8. Acute 
respyratory infections: Textbook 
for medical foreign student, 2009. 
9. Metabolic syndrome in HIV-positive 
person with antiretroviral therapy // Arh 
Med Sci., 2009. 10. Прогноз и течение 
ВИЧ-инфекции на фоне антиретро-
вирусной терапии // Медицина сьо-
годні і завтра, 2010.

Кривенко Лариса Леонідівна
(01.04.1954, м. Полтава) зав. діагнос-
тичного відділ. Полтавської ОКІЛ. 
Лікарську освіту здобула у ПМСІ 
(1971-77); 1977-78  інтернатура з інф. 
хв. на базі Полтавської ОКІЛ; 1978-
86 лікар-інфекціоніст, з 1986 – зав. 
діагностичного відділ. Полтавської 
ОКІЛ. Автор 22 праць, 2 патентів. 
Напрямок н. роботи: дифтерія, герпе-
тичні інфекції, вірусні гепатити. 
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Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Особливості перебігу гострого 
гепатиту В у осіб з хронічними за-
хворюваннями дихальних шляхів // 
Інфекційні хвороби. 2005. 2. Клінічна 
характеристика перебігу інфекцій-
ного мононуклеозу у дорослих // Тези 
VII з’їзду інфекціоністів України «Ін-
фекційні хвороби – загальномедична 
проблема», 2006. 3. Спосіб ранньої 
діагностики дифтерії. Патент 
України, 1997. 4. Спосіб ранньої діа-
гностики дифтерійного міокардиту. 
Патент України, 1997.

Крижанська Марина Олександрівна
(10.02.1954, м. Львів) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ЛДМІ (1971-77). Віхи профроботи: 
1977-79 – клін. орд., 1979-86 – ас. 
каф. інф. хв.; 1986-93 – ас. каф. дит. 
інф. хв.; 1993-95 – ас., з 1995 – доц. 
каф. інф. хв. ЛДМІ (нині ЛНМУ). 
Канд. дис. «Використання вітамінів 
В1, В2, В6, РР і С в патогенетичному 
лікуванні дітей, хворих на менінгіти» 
(1985, н. керівник М.Б. Тітов). Автор 
86 праць. Напрямок н. роботи: осо-
бливості перебігу нейроінфекцій.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Коррекция витаминной недоста-
точности у больных менингитами. 
К., 1982. 2. Дифтерия у взрослых // 
Врачебное дело. 1986. 3. Поливита-
минная недостаточность у больных 
менингитами и ее коррекция при 

комплексной терапии // Клиническая 
витаминология. М., 1991. 4. Аналіз 
стану імунітету в осіб з хибнопози-
тивним результатом дослідження 
на анти-ВІЛ // Інфекційні хвороби. 
Львів, 1995. 5. Fever of unknown origin. 
Lviv, 2009. 6. Лістеріозний менінгіт: 
труднощі діагностики і лікування 
// Сучасні інфекції, 2010. 7. Клініко-
патоморфологічна характеристика 
летальних випадків грипу // Інфекцій-
ні хвороби, 2010. 8. Патогенетичні 
механізми тривалої персистенції ві-
русу гепатиту В // Гепатологія, 2011. 
9. Гарячка невідомого походження. 
Львів, 2012. 10. Інтенсивна терапія 
в клініці інфекційних хвороб. Львів, 
2014. 

Кругляк Світлана Іванівна
(5.01.1964, смт. Красноє, Слободзей-
ський р-н, Молдова) – лікар інфек-
ціоніст дитячий інфекційного відді-
лення № 3 КУ «Сумська міська ди-
тяча клінічна лікарня святої Зінаїди» 
Лікарську освіту здобула в ОДМІ ім.
М. І. Пирогова (1980-86). Віхи про-
фроботи: 1986-87 – інтерн Одеської 
обл. дит. клін. лікарні; 1987-88 лікар 
приймального відділ. Одеської обл. 
дит. клін. лікарні; 1988-92 – дільнич-
ний педіатр Сумської міськ. дит. лі-
карні; з 1992 – дит. інфекціоніст інф. 
відділ. № 3 Сумської міськ. дит. клін. 
лікарні. Автор 16 праць. 
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Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Результати епідеміологічного на-
гляду за виявленням хворих на гострі 
в’ялі паралічі в Сумській області // 
Матер. міжнар. наук.-практ. конф. 
студентів, молодих вчених, лікарів 
та викладачів «Сучасні проблеми 
клінічної та теоретичної медици-
ни», 2005. 2. Місце пробіотиків у 
комплексній терапії гострих киш-
кових інфекцій у дітей раннього 
віку // Матер. VII з’їзду інфекціо-
ністів України «Інфекційні хворо-
би – загальномедична проблема», 
2006. 3. Клініко-діагностичні особли-
вості автоімунних гепатитів у ди-
тячому віці (досвід використання) // 
Матер. наук.-практ. конф. «Хвороби 
печінки в практиці інфекціоніста», 
2007. 4. До питання корекції киш-
кового дисбактеріозу у дітей // Ма-
тер. наук.-практ. конф. «Досягнення 
і проблеми клінічної інфектології», 
2008. 5. Стан захворюваності на го-
стрі в’ялі паралічі дітей Сумської об-
ласті та деякі питання їх лікування // 
Матер. міжнар. наук.-практ. конф. 
студентів, молодих вчених, лікарів 
та викладачів «Актуальні питання 
клінічної медицини», 2009. 

Крюгер Олена Олександрівна
(31.10.1975, м. Сімферополь) – канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула
у КрДМІ ім. С.І. Георгієвського 
(1993-99). Віхи профроботи: 1999-

2000  – магістратура з дит. інф. хв.; 2000-
06 – асп.; з 2006 – ас. каф. педіатрії 
з курсом дит. інф. хв. КрДМУ ім.
С.І. Георгієвського. Канд. дис. «Роль 
перекисного окислення ліпідів і 
білків в патогенезі менінгітів та ен-
цефалітів у дітей і корекці виявле-
них порушень» (2007, н. керівник
І.В. Богадельніков). Автор 20 праць. 
Напрямок н. роботи: корекція дисба-
лансу про- і антиоксидантної системи 
у дітей, хворих на менінгіти та енце-
фаліти.
Основні праці (у співавт.): 1. Пере-
кисне окислення ліпідів і білків – мар-
кери запального процесу при уражен-
ні нервової системи інфекційного 
генезу у дітей // Врачебная практика, 
2005. 2. Эффективность примене-
ния мексидола в комплексном лечении 
гнойных менингитов у детей // Там 
же, 2006. 3. Використання препара-
ту антиоксидантної дії мексидолу 
як коректора дисбалансу окисної та 
антиокисної систем у дітей, хворих 
на менінгіти та  енцефаліти // Ін-
фекційні хвороби, 2007. 4. Выпадение 
прямой кишки // Здоровье ребенка, 
2007. 5. Клинический случай. Всегда 
ОРВИ? // Там же, 2008.

Кузнєцов Сергій Володимирович
(7.05.1953, м. Суздаль) – проф., д-р 
мед. н. Лікарську освіту здобув в ХМІ 
(1970-76). Віхи проф. роботи: 1976-
1982 – клін. ординатура, з 1982 – ас. 
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каф. дит. інф. хв. ХМІ, з 1988 – доц., 
із 2000 – зав. каф. дит. інф. хв. ХНМУ. 
Канд. дис. «Клинико-иммунологи-
ческая характеристика желудочно-
кишечных заболеваний шигеллез-
ной и сальмонеллезной этиологии и 
обоснование терапии у детей» (1984, 
н. керівник З.І. Капкова), докт. дис. 
«Особенности структурно-функци-
онального состояния и перекисного 
окисления липидов лимфоцитов кро-
ви при различных вариантах клини-
ческого течения вирусных гепатитов 
А и В у детей» (1999, н. консультант 
Є.А. Вашев). Автор 370 праць, 16 ви-
находів і патентів. Напрямок н. робо-
ти: кишкові інфекції, імунітет у дітей. 
Готує наукові кадри.
Основні праці: (у співавт.) 1. Ци-
токіновий статус дітей, хворих 
на ротавірусну мікст-інфекцію 
// Современная педиатрия, 2007. 
2. Прогностическое значение прово-
спалительных цитокинов при 
шигеллёзе у детей // Медицина сьо-
годні та завтра, 2008. 3. Імунопро-
філактика у дітей. Метод. посібник 
для студентів та лікарів – інтернів. 
Харків, 2009. 4. Ефективність бак-
теріальних лізатів у комплексній те-
рапії дітей раннього віку з вірусними 
крупами // Буковинський мед. вісник, 
2013. 5. Герпесвірусні інфекції – су-
часний стан проблеми // Акт. вопр. 
дерматологии, венерологии и ВИЧ/
СПИД инф.: сб. науч. т., Харків, 2014. 

6. Этиологическая структура и кли-
нико-лабораторная характеристика 
герпесвирусных гепатитов у детей 
Харьковского региона Украины // 
Журнал инфектологии, 2014. 

Кулеш Лариса Петрівна
(28.05.1960, с. Наратай, Братського 
р-ну, Іркутської обл., Росія) – зав. ІІ інф.
відділ. СОІКЛ ім. З.Й. Красовицько-
го. Лікарську освіту здобула у ДДМІ 
(1986-92). Віхи профроботи: 1992-
94 – інтерн; 1994-96 – лікар-інфек-
ціоніст Шосткінської ЦРЛ; 1996-
1997 – лікар-інфекціоніст СОІКЛ 
ім. З.Й. Красовицького; з 1997 – зав.
ІІ інф. відділ. СОІКЛ ім. З.Й. Красо-
вицького. Авторка 27 праць. Напря-
мок н. роботи: особливості перебігу 
парентеральних вірусних гепатитів, 
опортуністичні інфекції при ВІЛ/
СНІДі. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Вісцеральний лейшманіоз як СНІД-
індикаторне захворювання: трудно-
щі в діагностиці та лікуванні // Ін-
фекційні хвороби, 2010. 2. Клінічний 
випадок поєднання сальмонельозу 
та гострого апендициту // Хіміо- 
та імунотерапія інф. хв.: Матер. 
Всеукраїнської наук.-практ. конф., 
м. Суми, 2010. 3. Ефективність плаз-
маферезу в комплексному лікуванні 
гострих вірусних гепатитів // Там 
само, 2010. 4. Труднощі в діагностиці 
та лікуванні вісцерального лейшма-
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ніозу в поєднанні з ВІЛ-інфекцією // 
Там само, 2010. 5. Досвід застосу-
вання біопсії печінки: клініко-лабора-
торні паралелі // Інф. хв. в практиці 
лікаря-інтерніста: сучасні аспекти: 
Матер. Всеукраїнської наук.-практ. 
конф., м. Суми, 2014. 

Куляс Світлана Миколаївна
(05.08.1968, c. Міндерла, Сухобу-
зимського району, Красноярського 
краю.) – доц., канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобула в ВМІ ім. М.І. Пиро-
гова (1986-92). 1992-94 – інтернатура 
на каф. інф. хв. ВМІ ім. М.І. Пиро-
гова; 2002-05 – аспірантура на каф. 
фтизіатрії з курсом клін. імунології 
та алергології ВНМУ ім. М.І. Пиро-
гова. Віхи проф. роботи: після прохо-
дження інтернатури за фахом «інфек-
ційні хвороби» (1992-94) на базі інф. 
відділ. РТМО МКЛ № 1 м. Вінниці 
працювала лікарем палати інтенсив-
ної терапії інф. відділ. РТМО МКЛ 
№ 1 (липень 1994 – грудень 1995). 
З грудня 1995 – зав. імунологічним 
відділ. Вінницького обл. протиту-
беркульозного диспансеру. з 2006 –
ас. каф. інф. хв. з курсом епід. ВНМУ ім.
М.І. Пирогова, з 2013 – доц. каф. інф. 
хв. з курсом епід. ВНМУ. Канд. дис. 
на тему «Інсектна алергія: поши-
реність, специфічна діагностика та 
лікування» (2006, н. керівник проф. 
Зайков С.В.). Автор 19 праць. Напря-

мок роботи лікування і діагностика 
вірусних гепатитів.
Основні праці (самост. і у співав): 
1. Біопсія печінки: мета біопсії, пра-
вила дослідження матеріалу, усклад-
нення» //Сучасні інфекції, 2007. 
2. Епобіокрин як препарат супрово-
ду при комбінованій противірусній 
терапії хронічного гепатит С // Су-
часні інфекції, 2009. 3. Огляд та об-
говорення рекомендацій Європейської 
асоціації з вивчення хвороб печінки 
щодо лікування пацієнтів із хроніч-
ним гепатитом В (2012) // Сучасна 
гастроентерологія, 2012. 4. Сучас-
ний погляд на особливості специфіч-
ної діагностики, лікування та профі-
лактики Лайм-бореліозу // Biomedical 
and biosocial antropology, 2013. 

Кучеренко Ніна Петрівна
(16.08.1951, м. Артемівськ, Донецька 
обл.) – д-р мед. н., проф. Лікарську 
освіту здобула у ДДМІ (1971-77); 
1983-85 – клін. орд., 1985-88 – аспі-
рантура при каф. дит. інф. хв. ДДМІ 
ім. М. Горького. Віхи профроботи: 
1968-70 – санітарка центральної лі-
карні м. Артемівська; 1977-79 – діль-
ничний лікар-педіатр, 1979-83 – лі-
кар-ординатор інф. відділ. 2-ї міської 
лікарні м. Донецька; 1988-96 – ас., 
1996-2003 – доц., з 2004 – проф. каф. 
дит. інф. ДДМУ. Канд. дис. «Обґрун-
тування лікування стафілококового 
ентероколіту в дітей раннього віку 



А

128

К
комбінацією тобраміцину і продигі-
озану (клінічне, імунологічне, біохі-
мічне)» (1989, н. керівник І.О. Вере-
щагін). Докт. дис. «Особливості су-
часного перебігу гострих кишкових 
інфекцій у дітей першого року життя 
в умовах дисбіозу кишечника та шля-
хи їх корекції» (2003, н. консультант 
І.О. Верещагін). Автор 204 праць,
1 винаходу. Напрямок н. роботи: киш-
кові інфекції у дітей раннього віку. 
Брала участь у ліквідації епідемічних 
спалахів дизентерії у Донецькій обл.
Основні праці (самост. і у спів-
авт.): 1. Виявлення алергії при НВV-
інфекції в дітей // Мат. наук.-практ. 
конф. і пленуму Асоціації інфекціо-
ністів України “Хвороби печінки в 
практиці інфекціоніста”. Донецьк, 
2007. 2. Епідеміологічні особливос-
ті та клініко-імунологічна харак-
теристика кору в умовах вакцинації 
// Український медичний альманах, 
2007. 3. Загальний реактивний по-
тенціал організму і сприйнятливість 
до захворювань протягом першого 
року життя у дітей, вакцинова-
них проти гепатиту В // Інфекційні 
хвороби, 2006. 4. Деонтологические 
проблемы педиатрии на современном 
этапе // Реабилитация и абилитация 
человека. Социально-психологичес-
кая безопасность и психическое здо-
ровье. Мат. IV научн.-практ. конф. 
К., 2006. 5. Реабилитация детей 
с обструктивным синдромом при 

ОРВИ // Там само. К., 2006. 6. Клі-
нічний перебіг ГРВІ зі стенозуючим 
ларинготрахеїтом у дітей // Мат. 
наук.-практ. конф. і пленуму Асоціації 
інфекціоністів України «Досягнення 
і проблеми клінічної інфектології». 
Тернопіль, 2008. 7. Эффективность 
использования препарата-пробиоти-
ка и суточного кефира для коррек-
ции дисбиоза // Вестник гигиены и 
эпидемиологии, 2008. 8. Особливості 
сучасного епідемічного процесу та 
клінічного перебігу дифтерії у дітей 
// Інфекційні хвороби, 2008. 9. Оцінка 
ефективності пробіотиків при ліку-
ванні дисбіозу у підлітків // Там само, 
2009. 

Кучеренко Олена Олегівна 
(01.08.1984, м. Харків) – ас. каф. дит. 
інф. хвороб ХНМУ. Лікарську освіту 
здобула у ХДМУ (2001-07). Віхи про-
фроботи: 2007-2009 – магістр каф. 
госпітальної педіатрії та неонатоло-
гії ХНМУ. 2008-09 – лікар-педіатр 
ХМДП № 16, 2009-2012 – аспірант, 
з 2012 – ас. каф. дит. інф. хвороб 
ХНМУ. Канд. дис. «Клініко-імуноло-
гічні особливості хламідійних пнев-
моній у дітей» (2014, наук. керівник 
С.В. Кузнєцов). Напрямки н. роботи: 
діагностика та лікування дітей, хво-
рих на хламідійні пневмонії. 
Основні праці: 1. (самост. і у спі-
вавт.) Клинико-лабораторные и 
рентгенологические особенности 



А

129

Л
хламидийных пневмоний у детей // 
Вісник проблем біології і медици-
ни. 2012. 2. Алгоритм ранней ди-
агностики хламидийных пневмо-
ний у детей // Експериментальна і 
клінічна медицина. Харьков, 2012. 
3. Дифференциальная диагностика 
хламидийных и вирусных пневмоний 
у детей // Вісник проблем біології і 
медицини. Полтава, 2012. 4. Клінічне 
значення реакції інтерлейкінів крові 
дітей при пневмоніях різної етіології 
// Інфекційні хвороби, 2012. 5. Осо-
бенности иммунного ответа детей, 
больных хламидийными пневмониями 
// Медицина сьогодні і завтра. Харь-
ков, 2012. 6. Совершенствование 
ранней диагностики хламидийных и 
бактериальных пневмоний у детей // 
Человек и его здоровье. Курск, 2012. 

Л
Легеза Костянтин Миколайович
(11.04.1960, с. Василівка, Дніпропе-
тровська обл.) – доц., канд. мед. н.
Лікарську освіту здобув у ДнДМІ 
(1977-83). Секретар обласного тов-ва 
лікарів-інфекціоністів (1998-2008). 
Віхи профроботи: 1983-87 – лікар-
педіатр СМСЧ № 56; 1987-89 – клін. 
орд. дит. інф. хв., 1989-90 – лікар-ін-
фекціоніст інф. клін. лікарні, м. Дні-
пропетровськ, 1990-2000 – ас. каф. 
інф. хв. ДнДМІ; з 2000 – доц. каф. 
інф. хв. ДнДМА. Канд. дис. «Клініко-
патогенетичні особливості вірусного 
гепатиту В на тлі наркоманії» (1997, 
н. керівник М.С. Суременко). Автор 
87 праць і 2 винаходів. Основні на-
прямки н. роботи: проблеми діагнос-
тики і лікування вірусних гепатитів, 
ТORCH-інфекцій, ГКІ. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Иммунные и цитогенетические на-
рушения у больных острым вирусным 
гепатитом В при опийной наркома-
нии // Проблеми медичної та еколо-
гічної генетики. Київ-Луганськ, 1996. 
2. Этиотропная фармакотерапия 
протозойных инфекций и глистных 
инвазий. Днепропетровск-С.-Петер-



А

130

Л
бург, 1997. 3. Основні серозні менін-
гоенцефаліти (клініка, діагностика, 
лікування): Метод. посібник. Дні-
пропетровськ, 2000. 4. Специфічна 
діагностика та лікування вірусних 
гепатитів: Метод. посібник. Дні-
пропетровськ, 2000. 5. Клиническая 
эффективность нового пробиотика 
«Субалина» при лечении больных с 
ВГ и кишечными инфекциями. Гур-
зуф, 2000. 6. Карантинні та деякі 
особливо небезпечні інф. хв. (навчаль-
но-методичний посібник). Дніпропе-
тровськ, 2001. 7. Основні інф. хв., які 
можуть супроводжуватись уражен-
ням нервової системи (навч.-метод. 
посібник). Дніпропетровськ, 2003. 
8. Использование биоспорина при ле-
чении кишечных инфекций // Доктор, 
2004. 9. Сучасні аспекти етіотроп-
ного лікування деяких інфекційних 
хвороб (навч.-метод. посібник). Дні-
пропетровськ, 2006. 10. Пробиотик 
Субалин – принципиально новый 
подход к лечению бактериальных и 
вирусных инфекций. Київ, 2006. 

Легеза Костянтин Миколайович
(11.04.1960, с. Василівка, Сінельни-
ківського р-ну, Дніпропетровська 
обл.) – доц., канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобув у ДнДМІ (1977-83). 
Секретар обласного тов-ва лікарів-
інфекціоністів (1998-2008). Віхи 
профроботи: 1983-87 – лікар-пе-
діатр СМСЧ № 56; 1987-89 – клін. 

орд. дит. інф. хв., 1989-90 – лікар-
інфекціоніст інф. клін. лікарні,
м. Дніпропетровськ, 1990-2000 – ас. 
каф. інф. хв. ДнДМІ; з 2000 – доц. 
каф. інф. хв. ДнДМА, з 2009 – голо-
вний спеціаліст відділ. профілакти-
ки інф. захворювань МОЗ України, з
2011 – начальник відділ. профілакти-
ки інф. захворювань МОЗ України, з
2013 – головний лікар клініки ДУ 
«Інститут епідеміології та інфекцій-
них хвороб ім. Л.В. Громашевського 
НАМН України», з 2014 по тепе-
рішній час – заступник директора з 
науково-організаційної роботи ДУ 
«Інститут епідеміології та інфекцій-
них хвороб ім. Л.В. Громашевського 
НАМН України». Канд. дис. «Кліні-
ко-патогенетичні особливості вірус-
ного гепатиту В на тлі наркоманії» 
(1997, н. керівник М.С. Суременко). 
Автор 93 праць і 2 винаходів. Осно-
вні напрямки н. роботи: проблеми 
діагностики і лікування вірусних ге-
патитів, ТORCH-інфекцій, ГКІ, гри-
пу та ГРВІ, СНІДу, ОНІ, біобезпека. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Иммунные и цитогенетические на-
рушения у больных острым вирусным 
гепатитом В при опийной наркома-
нии // Проблеми медичної та еколо-
гічної генетики. Київ-Луганськ, 1996. 
2. Этиотропная фармакотерапия 
протозойных инфекций и глистных 
инвазий. Днепропетровск-С.-Петер-
бург, 1997. 3. Основні серозні менін-
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гоенцефаліти (клініка, діагностика, 
лікування): Метод. посібник. Дніпропе-
тровськ, 2000. 4. Специфічна діагнос-
тика та лікування вірусних гепатитів: 
Метод. посібник. Дніпропетровськ, 
2000. 5. Клиническая эффективность 
нового пробиотика «Субалина» при 
лечении больных с ВГ и кишечными 
инфекциями. Гурзуф, 2000. 6. Каран-
тинні та деякі особливо небезпечні 
інф. хв. (навч.-метод. посібник). Дні-
пропетровськ, 2001. 7. Основні інф. 
хв., які можуть супроводжуватись 
ураженням нервової системи (навч.-
метод. посібник). Дніпропетровськ, 
2003. 8. Сучасні аспекти етіотропно-
го лікування деяких інфекційних хвороб 
(навч.-метод. посібник). Дніпропе-
тровськ, 2006. 9. Пробиотик Суба-
лин – принципиально новый подход к 
лечению бактериальных и вирусных 
инфекций. Київ, 2006. 10. Грип: мо-
ніторинг і прогноз розвитку епідси-
туації, епідеміологічні особливості 
епідемії грипу А/Н1N1в Україні в епід-
сезоні 2009-2010 рр. та першочергові 
заходи протидії // Інфекційні хвороби, 
2010. 11. «Концепції Державної ці-
льової програми біобезпеки та біоло-
гічного захисту на 2015-2020 роки», 
затверджена Розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України  від 25 червня
2012 р. № 466-р. «Про схвалення Кон-
цепції Державної цільової програми 
біобезпеки та біологічного захисту на 
2015-2020 роки», Київ, 2012. 

Леньга Вікторія Романівна
(28.12.1967, смт Вигода, Долинський 
р-н, Івано-Франківська обл.) – канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ОДМІ (1985-92). Віхи профроботи: 
1992-94 – інтернатура з педіатрії в 
Хмельницькій міськ. дит. лікарні; 
1994-2004 – лікар-інфекціоніст дит. 
Хмельницької міськ. інф. лікарні; 
з 2004 – зав. інф. відділ. боксова-
ного для дітей (вірусні інфекції) 
Хмельницької міськ. інф. лікарні.
Катег. – вища за фахом «Дитячі інф. 
хв.». Автор 20 праць. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Окислювальна модифікація білків 
крові у дітей з вторинним ацетоне-
мічним синдромом на фоні гострої 
кишкової інфекції // Лабораторна ді-
агностика, 2006. 2. Лікування дітей з 
ацетонемічним синдромом // Інформ. 
лист, 2008. 3. Ротавірусна інфекція 
у дітей: особливості клініки та діа-
гностики // Лабораторна діагности-
ка, 2008. 4. Ацетонемічний синдром 
у дітей: сучасна тактика лікування 
// Інформ. лист, 2010. 5. Синдром 
циклічної блювоти у дітей. Сучас-
ні погляди і останні рекомендації з 
ведення хворих // Здоровье ребенка, 
2011. 6. Патогенетичні механізми 
розвитку недіабетичного кетоаци-
дозу у дітей на тлі гострих кишко-
вих інфекцій // Вісник ВНМУ, 2012. 
7. Генетичні предиктори розвитку 
недіабетичних кетоацидозів у дітей 
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на тлі інфекційних діарей // Здоровье 
ребенка, 2012. 8. Клініко-метаболічні 
порушення при недіабетичних кетоа-
цидозах у дітей на тлі гострих інфек-
ційних діарей та методи їх корекції: 
Навч. посібник: Сапоніт і аеросил 
у тваринництві та медицині, 2012. 
9. Патогенетичні механізми пошко-
дження нейронів при бактеріальних 
менінгітах у дітей, їх клініко-морфо-
логічні особливості, діагностика та 
лікування. // Метод. реком. К., 2013. 
10. Метаболічні порушення та ге-
нетичні предиктори виникнення не-
діабетичних кетоацидозів у дітей 
на тлі гострих інфекційних діарей // 
Актуальная инфектология, 2014. 

Лимар Сергій Костянтинович
(18.09.1946, м. Запоріжжя) – канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув ЗДМІ 
(1968-74). Віхи профроботи: 1974-
79 – лікар-інфекціоніст м. Запоріж-
жя. 1979-99 – головний лікар 1-ї інф. 
лікарні м. Запоріжжя. 1999-2011 – 
зав. відділ. обл. інф. клін. лікарні, з
2011 – ас. каф. інф. хв. ЗМАПО. Канд. 
дис. «Пошук фармакологічної актив-
ності похідних тіазолінола 4» (1990,
н. керівник Б.А. Самура). Автор 43 пра-
ць. Напрямок н. роботи: діагностика і 
лікування кишкових інфекцій 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Морфометричні показники крові у  
хворих на гострі вірусні гепатити В і 
С // Матер. наук.-практ. конф. і пле-

нуму Асоціації інфекціоністів Украї-
ни. Тернопіль, 2004. 2. Морфометрич-
ні параметри еритроцитів перифе-
ричної крові при тяжкому перебігу 
гострого вірусного гепатиту В // Там 
само, 2004. 3. Клініко-епідеміологічні 
особливості інфекційного монону-
клеозу // Матер. наук.-метод. конф. 
«Вакцинопрофілактика керованих ін-
фекцій та її безпека», К., 2006. 4. Діа-
гностика інфекційного мононуклеозу 
у практиці сімейного лікаря // Акту-
альні питання внутрішньої медицини 
в практиці семейного лікаря: Матер. 
конф. з міжнародною участю, 2006. 
5. Ураження печінки і нирок у хво-
рих на гастроінтестінальну форму 
сальмонельозної інфекції // Запорізь-
кий мед. журн., 2007. 6. Особливості 
етіологічної структури і клінічних 
проявів гастроінтестінальних форм 
сальмонельоза // Матер. 48-ої обл. 
наук.-практ. конф. з напрямів впро-
вадження досягнень науки в практи-
ку державного санітарно-епідеміо-
логічного нагляду та удосконалення 
санітарно-епідеміологічної служби. 
Запоріжжя, 2008. 7. Епідеміологічні 
особливості амебіаза в м. Запоріжжі 
// Там само, 2008.

Лимаренко Ніна Петрівна
(27.01.1952, смт. Андріївка, Харків-
ська обл.) – канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобула в КДМІ ім. О.О. Бого-
мольця (1969-75). Віхи профроботи: 
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1975-76 – інтернатура в Карлівській 
ЦРЛ; 1976-77 – головний лікар діль-
ничної лікарні с. Пишненки, Пол-
тавська обл.; 1977-78 – лікар-інфек-
ціоніст Оржицької ЦРЛ, Полтавська 
обл.; 1979 – лікар-терапевт 4-ї міської 
поліклініки, м. Полтава; 1979-93 – ас. 
каф. патофізіології ПМСІ; з 1993 – ас. 
каф. інф. хв. з епід. ПМСА. Канд. дис. 
«Енергетичний метаболізм у міокар-
ді на фоні фторної інтоксикації, цир-
куляторно-анемічної гіпоксії, ГБО» 
(1988, н. керівники І.М. Тиртишніков 
і І.І. Лановенко). Автор 77 праць і
1 винаходу. Напрямок н. роботи: ві-
русні гепатити (клініка, лікування). 
Основні праці (у співавт.): 1. Ор-
ганізація та проведення виробничої 
практики студентів V курсу медич-
ного факультету з епідеміології та 
інфекційних хвороб: Метод. реком. 
Полтава, 2001. 2. Загально-клінічна 
характеристика та деякі показники 
протиоксидантного гомеостазу у 
пацієнтів з хронічною герпетичною 
інфекцією, зумовленою вірусом про-
стого герпесу // Акутальні проблеми 
сучасної медицини. Полтава, 2004. 
3. Аналіз здоров’я людей, інфікованих 
вірусом простого герпесу // Інфекцій-
ні хвороби. Полтава, 2005.

Лимарь Ольга Володимирівна
(28.04.1962, м. Перевальськ, Луган-
ська обл.). Лікарську освіту здобула у 
ЛугДМІ (1982-87). Віхи профроботи: 

1988-91 – орд. кардіологічного відділ. 
МСЧ Алчевського металургійного 
комбінату, 1991-95 – лікар-інфекці-
оніст КІЗ Перевальської ЦРЛ; 1996-
97 – лікар-інфекціоніст інф. відділ. 
тієї ж лікарні;, 1997-2006 – лікар-ін-
фекціоніст КІЗ тієї ж лікарні, з 2006 – 
зав. інф. відділ. Перевальської ЦМЛ, 
міський інфекціоніст; вища лікарська 
катег. за спеціальністю «інф. хв.». 
Автор 8 праць. Основні напрямки
н. роботи: патологія серцево-судин-
ної системи при госрих інфекційних 
хворобах.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Функціональний стан серцево-су-
динної системи у хворих на дифте-
рію / Проблеми екологічної та медич-
ної генетики i клінічної імунології: зб. 
наук. праць. Київ; Луганськ; Xapків, 
2007.

Лисенко Роман Степанович
(22.12.1932-27.06.2010, м. Снятин, 
Івано-Франківська обл.) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув у 
ЧДМІ (1950-56); 1961-63 – аспіранту-
ра при каф. інф. хв. ЧДМІ. Віхи про-
фроботи: 1956-61 – головний лікар 
Міженецької лікарні Дрогобицької 
обл.; 1963-66 – ас. каф. інф. хв. ХДМІ; 
1967-72 – ас., 1972-2010 – доц. каф. 
інф. хв. ЗДМІ. Канд. дис. «Терапев-
тична ефективність гемоін’єкцій при 
хворобі Боткіна» (1986, н. керівник 
О.С. Сокол). Автор 102 праць і 3 ви-
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находів. Напрямок н. роботи: вірусні 
гепатити В і С та їх наслідки.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клінічні особливості дифтерії 
у щеплених осіб // Інфекційні хво-
роби, 1996. 2. Зависимость меж-
ду тяжестью течения дифтерии у 
взрослых больных и показателями 
антитоксического иммунитета // 
Международный сборник научных 
трудов по созданию и апробации 
новых лекарственных средств “Ле-
карства – человеку”. Харьков, 1996. 
3. Сложность диагностики дифте-
рии ротоглотки на догоспиталь-
ном этапе // Там же, 1996. 4. Мор-
фометричні показники еритроци-
тів периферичної крові у хворих на 
дифтерію // V з’їзд інфекціоністів 
України: Тез. доп. Тернопіль, 1998. 
5. Клінічне значення морфометрич-
них показників еритроцитів крові 
при дифтерії // Інфекційні хвороби, 
1999. 6. Ураження нирок при дифте-
рії // Збірник наукових статей “Нове 
в діагностиці і терапії інфекційних 
хвороб”. Львів, 2000. 7. Сравнитель-
ная клинико-эпидемиологическая ха-
рактеристика ботулизма у взрослых 
и детей // Инфекционные болезни 
в практике терапевта: сборник 
научных статей. Харьков, 2001. 
8. Клініко-епідеміологічна харак-
теристика ботулізму // Збірник 
наукових статей “Нейроінфекції. 
Інші інфекційні хвороби”: Харків, 

2001. 9. Значение этиологической 
расшифровки вирусных гепатитов 
В и С методом ПЦР для диагности-
ки и лечения // Вирусные гепатиты с 
парентеральным механизмом пере-
дачи возбудителей и их исходы. Киев, 
2001. 

Литвин Галина Орестівна 
(18. 04. 1969, м. Львів) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ЛДМІ (1988-94). Віхи профроботи: 
1994-96 – з дит.  інф. хв. при ЛДМІ; 
1996-2004 – лікар-орд. ІКЛ, м. Львів; 
2004-2014 – ас., з 2015 – доц. каф. 
інф. хв. ЛНМУ ім. Данила Галицько-
го. Канд. дис. «Клініко-лабораторні 
особливості та оптимізація лікуван-
ня гострих захворювань шлунково-
кишкового тракту у дітей раннього 
віку, спричинених умовно-патоген-
ною флорою» (2012, н. керівник
О.Є. Січкоріз). Автор 46 праць. На-
прямок н. роботи: підвищення ефек-
тивності прогнозування розвитку 
ускладнень та оптимізація лікування 
гострих кишкових інфекцій у дітей 
раннього віку.
Основні праці: (самост. і у спі-
вавт.): 1. Випадок коров’ячої віспи у 
людини // Матеріали науково-прак-
тичної конференції І пленуму Асоці-
ації інфекціоністів України. Тези до-
повідей, Харків, 2001. 2. Ускладнення 
паротитної інфекції у дітей // Зіб-
рник наукових праць співробітників 
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НМАПО ім. П.Л.Шупика. Київ, 2007. 
3. Virus diseases of guts in children //
Collection of Scientifi c Works of Staff 
Members of P.L. Shupyk NMAPE, 2008. 
4. Acute rotavirus gastroenteritis in 
children in Ukraine // Abstracts. 27th 
Annual Meeting of the European Society 
For Paediatric Infections Disease, 
Brussels, Belgium, 2009. 5. Клініко-
лабораторні особливості гострих 
кишкових інфекцій у дітей, зумовле-
них Enterobacter aerogenes // Збірник 
наукових праць співробітників НМА-
ПО ім.П.Л. Шупика, 2010. 6. The level 
of zinc, vitamins A and E in the blood 
of neonates, who need a mechanical 
ventilation of lungs // Curierul medical, 
2013. 7. Особливості перебігу го-
стрих кишкових інфекцій, спричи-
нених умовно-патогенною флорою 
у дітей раннього віку // Aсta Medica 
Leopoliensia, 2014. 8. Ураження пе-
чінки при гострих лейкозах // Гепа-
тологія, 2014. 9. Клініка шкірних ура-
жень при захворюваннях печінки // 
Дерматологія  та венерологія, 2015.

Лісовська Лідія Семенівна 
(с. Аджамка, Кіровоградська обл.) – 
головний позаштатний дит. інфек-
ціоніст УОЗ Кіровоградської ОДА. 
Лікарську освіту здобула в ОДМІ 
(1964-70). Віхи профроботи: 1958-
62 – фельдшер швидкої допомоги
м. Курахово, Донецька обл.; з 1970 – 
дит. інфекціоніст МКЛ № 1 м. Кіро-

воград, зав. відділ. Катег. – вища за 
фахом «інф. хв.». 

Лозовий Федір Олександрович
(11.02.1946, м. Розсош, Воронезької 
обл., РФ). Лікарську освіту здобув у 
ЛугДМІ (1967-72). Віхи профроботи: 
1972-74 – викладач інф. хв. та епід. у 
Свердловському базовому мед. учи-
лищі, з 1974 – зав. інф. відділ. лікарні 
м. Свердловська; міський інфекціо-
ніст; вища лікарська катег. за спеці-
альністю «інф. хв.». Автор 12 праць. 
Основні напрямки н. роботи: лікуван-
ня хворих на гострі вірусні гепатити.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Оцінка ефективності комбінації 
глутаргіну та артишоку екстракту-
Здоров’я в лікуванні хворих на гострі 
вірусні гепатити // Проблеми еколо-
гіч. та медич. генетики і клініч. іму-
нології: зб. наук. праць. К., Луганськ, 
Харків, 2009.

Лоскутова Ірина Володимирівна
(09.02.1964, м. Попасна, Луганська 
обл.). – проф., д-р мед. н. Лікарську 
освіту здобула у Ворошиловград-
ському мед. ін-ті (1981-87). Віхи про-
фроботи: 1988-92 – лікар-терапевт 
Первомайської міськ. лікарні № 1 
Ворошиловградської обл.; 1992-94 
– клін. орд. ЛугДМУ за фахом «іму-
нологія та алергологія»; 1994-2002 
– ас. та 2002-05 – доц. каф. інф. хв. 
та епід. ЛугДМУ; 2005-07 – доц. каф. 
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клін. імунології, алергології та ме-
дичної генетики ЛугДМУ; з 2007 – 
проф. цієї ж каф. З 2004 – головний 
позаштатний спеціаліст з клінічної 
імунології ГУОЗ Луганської ОДА. 
Перша лікарська катег. за фахом 
«інф. хв.». Канд. дис. «Клініко-імуно-
логічна характеристика ускладнених 
форм ГРВІ у ліквідаторів наслідків 
аварії на ЧАЕС» (1994, н. керівник
В.М. Фролов). Докт. дис. «Імунні і 
метаболічні порушення і їх корекція 
при важких і ускладнених формах 
епідемічного паротиту у дорослих» 
(2005, н. консультант В.М. Фролов). 
Автор 250 праць і 28 винаходів. Осно-
вні напрямки н. роботи: дослідження 
імунних порушень та імунопатоло-
гічних  зсувів у хворих з хронічними 
рецидивними інфекціями (герпетич-
ними, хламідійними), розробка та 
удосконалення нових методів імуно-
корекції у пацієнтів з гострими вірус-
ними інфекціями та імунореабілітації 
хворих із хронічними інфекційними 
хворобами.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Інферфероновий статус у хворих 
на рецидивні форми алергодерма-
тозів // Укр. мед. альманах, 2006. 
2. Влияние нуклеината на состояние 
макрофагальной фагоцитирующей 
системы у больных с синдромом 
повышенной утомляемости // Іму-
нологія та алергологія, 2009. 3. Ін-
терфероновий статус у хворих на 

рецидивні форми алергодерматозів 
// Укр. мед. альманах, 2006. 4. Фито-
терапия больных с синдромом хро-
нической усталости // Фітотерапія, 
2006. 5. Імуноглобуліновий профіль у 
хворих на хронічний поліпозний ет-
моїдит // Імунологія та алергологія, 
2009. 6. Вираженість ендотоксикозу 
у хворих на гостру медикаментозну 
кропив`янку // Там само, 2009. 7. Па-
тогенетичне значення прозапальних 
цитокінів в розвитку рецидивних 
форм поліпозного етмоїдиту // Ри-
нологія, 2009. 8. Значення порушення  
макрофагальної фагоцитуючої сис-
теми у хворих на хронічний хоріоре-
тинит в прогресуванні захворювання 
// Імунологія та алергологія, 2009. 
9. Динаміка показників клітинної 
ланки імунітету у хворих з синдро-
мом екологічно обумовленого імуно-
дефіциту при введенні фітопрепара-
ту авеолу // Там само, 2009. 

Лось-Яценко Наталія Георгіївна 
(3.09.1946, м. Сімферополь) – доц., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здо-
була КрДМІ (1964-70); 1970-73 – ас-
пірантура. Віхи профроботи: 1973-
75 – ст. лаборант, 1975-2000 – ас., з 
2000 – доц. каф. інф. хв. КрДМУ. 
Катег. – вища лікарська. Канд. дис. 
«Зіставлення біологічних властивос-
тей і білкових спектрів стафілоко-
ків» (1975, н. керівник К.Д. Пяткін). 
Автор 42 праць і 4 рац. пропозицій. 
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Напрямок н. роботи: стафілококова 
інфекція, особливості малярії.
Основні праці (самост. та у співавт.): 
1. Клінічний випадок завізної тропічної 
малярії в Криму // Інфекційні хвороби, 
2008. 2. Характеристика завозной ма-
лярии в Крыму // Крымский терапев-
тический журн., 2008.

Луцук Олексій Спиридонович 
(20.10.1935, с. Огородники, Брест-
ська обл., Білорусь) – доц., канд. 
мед. н.; «Відмінник винахідництва 
та раціоналізації» (1976); «Відмінник 
охорони здоров`я» (1980); «Бронзова 
медаль» ВДНГ (1984); «Диплом за 
досягнення в навчально-виховній та 
науково-методичній роботі» (1990); 
«Засл. винахідник України» (2006). 
Лікарську освіту здобув у ЛДМІ 
(1953-59); 1966-70 – заочна аспіран-
тура при Київському НДІЕІХ. Віхи 
профроботи: 1959-71 – інфекціоніст у 
Нововолинській медсанчастині трес-
ту «Нововолинськвугіллля»; 1962-
64 – клін. орд. при каф. інф. хв. ЛДМІ; 
1971-81 – зав. приймальним відділ. і 
за сумісництвом лікар-інфекціоніст у 
Волинській обл. лікарні (м. Луцьк); 
1981-84 – ас., з 1984 – доц. каф. інф. 
хв. та епід. ТДМ(І)(А)У ім. І.Я. Гор-
бачевського, з 2014 – на заслуженому 
відпочинку. Канд. дис. «Матеріали з 
діагностики і лікування хронічних 
колітів» (1973, н. керівник І.Л. Бог-
данов). Автор 150 праць, 69 винахо-

дів і 46 рац. пропозицій. Напрямок 
н. роботи: діагностика і лікування 
хвороб органів травної системи; роз-
роблено принципово новий метод лі-
кування уражень товстої кишки – ко-
лоносорбцію. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Ентеросорбційна терапія при го-
стрих кишкових інфекціях // Інфек-
ційні хвороби. 1997. 2. Діагностика 
зневоднення при гострих кишкових 
інфекціях і розрахунки об’єму ре-
гідратаційної терапії // Там само. 
1997. 3. Синдром анального сфінкте-
риту у хворих на гостру дизентерію 
// Там само. 1998. 4. Нові підходи до 
лікування хворих на сальмонельоз і 
дизентерію // Нове в діагностиці і 
терапії інфекційних хвороб: Матер. 
наук.-практ. конф. і пленуму Асоціації 
інфекціоністів України. Львів, 2000. 
5. Проблема шигельозного носійства 
і можливий шлях її вирішення // Не-
йроінфекції. Інші інф. хв.: Матер. 
наук.-практ. конф. і пленуму Асоці-
ації інфекціоністів України. Харків, 
2001. 6. Лікування хворих з уражен-
ням товстої кишки // Хіміотерапія 
та імунокорекція інфекційних хвороб: 
Матер. наук.-практ. конф. и пленуму 
Асоціації інфекціоністів України. 
Тернопіль, 2005. 7. Післястаціонарне 
лікування реконвалесцентів гострих 
кишкових інфекцій // Вірусні хвороби. 
ВІЛ-інфекція/СНІД: Матер. Всеукр. 
наук.-практ. конф. з міжнарод. учас-
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тю, пленуму Асоціації інфекціоністів 
України, Тернопіль, 2013.

Лядова Тетяна Іванівна 
(30.09.1976, с. Берестовеньки, Крас-
ноградський р-н, Харківська обл.) – 
канд. мед. н., доц. Лікарську освіту 
здобула в ХДМІ, ф-т фундаменталь-
ної медицини (1994-2000); 2001-
04 – аспірантура при каф. інф. хв. 
ХМАПО. Віхи профроботи: 2000-
01 – інтерн і магістрант, 2004-07 – ас. 
каф. інф. хв. ХМАПО; з 2007 – доц. 
каф. загальної та клінічної імуноло-
гії та алергології з курсом інф. хв. 
ХНМУ. Канд. дис. «Клініко-генетич-
ні дослідження та роль цитокінової 
регуляторної мережі в патогенезі го-
строго вірусного гепатиту В» (2005, 
н. керівник В.П. Малий). Автор
26 праць. Напрямок н. роботи: пато-
генез, генетичні дослідження та ліку-
вання хворих з інф. патологією. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Вивчення генотипів вірусів гепа-
титів В і D у Харківському регіоні 
// Вісник ХНМУ ім. В.Н. Каразіна.  
Серія «Медицина». 2002. 2. Изуче-
ние генотипов вируса гепатита В у 
пациентов с острой и хронической 
HBV-инфекцией в Украине // Пробле-
ми медичної науки та освіти. 2003. 
3. Клініко-генетичні дослідження 
у пацієнтів з гострою і хронічною 
НВV-інфекцією в Україні // Проблеми 
епідеміології, діагностики, клініки, 

лікування та профілактики інфек-
ційних хвороб. К., 2002. 4. Изучение 
цитокинового статуса у больных 
острым вирусным гепатитом // 
Сучасні інфекції. 2003. 5. Динаміка 
гострофазових показників і мета-
болізму оксиду азоту у хворих на 
гострий гепатит В // Інфекційні 
хвороби. 2003. 6. Clinical and genetic 
research and the role of cytocynes net in 
the pathogenesis of acute viral hepatitis 
B // Intern. scientifi c conf. CGMSA. 
Georgia, 2005. 7. Болонський процес 
та підготовка лікарів-інфекціоністів 
// Матер. ІI з’їзду лікарів загальної 
(сімейної) практики  України. Харків, 
2005.



А

139

М

М
Маврутенков Віктор Володимирович
(18.11.1962, м. Харків) – доц., д-р 
мед. н. Лікарську освіту здобув у 
Красноярському ДМІ (РФ, 1981-83) 
та ДнДМІ(А) (1983-87). Віхи про-
фроботи: 1987-89 – клін. орд. при 
каф. дит. інф. хв. ДнДМІ(А), 1989-
92 – аспірантура при цій же каф., 1992-
99 – ас., 1999-2008 – доц. каф. дит. інф. 
хв. ДнДМІ(А); з 2008 – доц. каф. інф. 
хв. ДнДМІ(А), з 2013 – проф. каф. інф. 
хв. ДнДМІ(А). Канд. дис. «Клініко-
патогенетичне і прогностичне зна-
чення антиген-специфічних імунних 
реакцій при вірусному гепатиті В у ді-
тей» (1992, н. керівники Н.В. Бєляєва і 
Х.М. Векслер). Докт. дис. «Епштейна-
Барр інфекція: імунопатогенез, кліні-
ка, діагностика та лікування» (2009, н. 
консультант Л.Р. Шостакович-Корець-
ка). Автор 203 праць; 5 винаходів. На-
прямок н. роботи: інф. процес на ге-
нетичному та субклітинному рівнях, 
розробка нових методів діагностики 
вірусних інфекцій. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клінічне значення дослідження 
вмісту S100b протеїну в сироватці 
крови та лікворі / Інфекційні хво-

роби, 2012. 2. Серологические и мо-
лекулярно-биологические методы 
диагностики. Клиническая интерп-
ретация // З турботою про дитину, 
2012. 3. Феномен повышения актив-
ности аспартаттрансаминазы в 
плазме крови («мaкрo-AST») у прак-
тически здоровых людей // Клин. 
лабораторная диагностика, 2013. 
4. Varicella-Zoster вирусная инфекция 
у новорожденных // Неонатологія, 
хірургія та перинатальна медицина, 
2013. 5. Идиопатическая унилате-
ральная моторная нейропатия ли-
цевого нерва у детей // Медичні пер-
спективи, 2013. 6. Кір (лекція) / Ме-
дичні перспективи, 2013. 7. Лаймская 
болезнь. Педиатрические аспекты 
(II часть) // Здоровье ребенка, 2014. 
8. Аналітичний огляд дисертаційних 
робіт, захищених за спеціальністю 
14.01.10 – «педіатрія» у спеціалізо-
ваній вченій раді Д 08.601.02 // Здо-
ровье ребенка, 2014. 9. Коньюнкти-
вит Парино // Офтальмологический 
журнал, 2014. 10. Острый идиопа-
тический панкреатит у детей (на-
блюдения из практики) // Современ-
ная педиатрия, 2014. 

Майстренко Оксана Миколаївна 
(9.03.1975, м. Сретенськ, Читинська 
обл., РФ) – канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобула в ЗДМУ (1992-93) і 
ОДМУ (1994-98); 1999-2003 – ас-
пірантура при каф. інф. хв. з епід. 
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ОДМУ. Віхи профроботи: 2003-
05 – лікар-інфекціоніст міської полі-
клініки № 14 м. Одеса; з 2005 – ас. 
каф. інф. хв. з епід. ОДМУ. Канд. дис. 
«Використання аміксину у комплек-
сній терапії хворих на ентеровірусні 
менінгіти» (2003, н. керівник Є.В. Ні-
кітін). Автор 28 праць та 1 винаходу. 
Напрямок н. роботи: вивчення інтер-
феронового та імунного статусів при 
вірусних хворобах і розробка методів 
їх корекції.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Использование амиксина в комп-
лексной терапии энтеровирусных 
менингитов // Сучасні інфекції, 1999. 
2. Состояние клеточного и гумораль-
ного иммунитета у больных энтеро-
вирусным менингитом и его коррекция 
// Там само, 2002. 3. Вплив аміксину на 
інтерфероновий статус, показники 
клітинного та гуморального імуніте-
ту у хворих на ентеровірусний менін-
гіт // Інфекційні хвороби, 2003. 4. Вплив 
тіогамми на стан системи цамф в 
еритроцитах  крові хворих з помірною 
активністю хронічного гепатиту В // 
«Інфекційні хвороби: досягнення і про-
блеми в діагностиці та терапії»: ма-
тер. VІІІ з’їзду інфекціоністів України. 
Вінниця, 2010. 5. Особливості продук-
ції IL-1β мононуклеарами периферій-
ної крові у алкоголізованих самців та 
самок щурів // Імунологія та алерголо-
гія: наука і практика, 2010. 6. Клінічна 
ефективність Біфілакт Екстра у хво-

рих на гострі кишкові захворювання // 
Світ медицини і біології, 2010. 7. Осо-
бливості інтерферонового статусу у 
хворих на ентеровірусний менінгіт // 
Клінічна та експериментальна пато-
логія, 2011. 8. Сучасні особливості клі-
нічного перебігу кишкового єрсиніозу 
// Матер. Всеукраїнської наук.-практ. 
конф. інф. «Природно-осередкові ін-
фекції». Ужгород, 2012. 9. Расові від-
мінності краніометричних параметрів
у сучасних підлітків (популяційне ревю) 
// Наук.-практ. конф. «Актуальні пробле-
ми функціональної морфології», 2014. 

Малиш Ніна Григорівна 
(22.11.1962, с. Грунь, Лебединського 
р-ну, Сумської обл.) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула у ХМІ (1984-
1990). Віхи проф роботи: 1910-1991 –
інтерн, 1991-2001– лікар-інфекціоніст
Прилуцької міської лікарні Черні-
гівської обл.; 2002-2009 – лікар-епі-
деміолог СОДКЛ; з 2010 – ас. каф.
інф. хв. з епід. СумДУ. Канд. дис. 
«Епідеміологічна характеристика 
внутрішньолікарняних інфекцій у не-
доношених новонароджених дітей»
(2010, н. керівник Л.В. Авдєєва). Ав-
торка 40 праць. Напрямок н. робо-
ти: еволюція епід. процессу гострих 
кишкових інфекцій. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Захворюваність і етіологічна струк-
тура гострих кишкових інфекцій на 
сучасному етапі // Інфекційні хворо-
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би, 2012. 2. Оценка персистентного 
потенциала доминирующих возбуди-
телей острых кишечных инфекций // 
Georgian Medical News, 2013. 3. Сучасні
особливості епідемічного процесу саль-
монельозу // Інфекційні хвороби, 2013.
4. Современные аспекты эпидемиологии 
острых кишечных инфекций вирусной 
этиологии в Северо-Восточном реги-
оне Украины // Журнал инфектологии, 
2014. 5. Сучасні епідеміологічні осо-
бливості шигельозу та сальмонельозу // 
Журнал клінічних та експерименталь-
них медичних досліджень, 2014.

Макаренко Валентина Дмитрівна
(10.05.1965, с. Успенка, Буринський 
р-н, Сумська обл.) – канд. мед. н. Лі-
карську освіту здобула в ДДМІ ім.
М. Горького (1982-88). Віхи профро-
боти: 1988-89 – лікар-інтерн (педіатр) 
обласної дит. лікарні, м. Суми; 1989-
93 – зав. дит. відділ. Велико-Писарів-
ської ЦРЛ, Сумська обл.; 1993-94 – 
клін. орд., 1994-97 – аспірантура при 
УІУЛ, м. Харків; з 1998 – ас. каф. дит. 
інф. хв. ХМАПО. Канд. дис. «Осо-
бливості клініки та перебігу гострих 
кишкових інфекцій у дітей першого 
року життя, інфікованих цитомегало-
вірусом» (1998, н. керівник К.К. Мака-
ренко). Автор 63 праць і 4 винаходів. 
Напрямок н. роботи: герпесвірусні 
інфекції у дітей; ГКІ.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клініко-діагностична характерис-

тика уражень кишок при цитомега-
ловірусній інфекції у дітей першого 
року життя // Інфекційні хвороби, 
1997. 2. Корчі у дітей раннього віку 
як прояв цитомегаловірусної інфекції 
в екологічно несприятливих умовах // 
ПАГ, 1996. 3. Значение цитомегалии в 
структуре летальности от острых 
кишечных инфекциях у детей перво-
го года жизни // Вестник биологии 
и медицины, 1997. 4. Епідеміологія, 
клініка, лабораторна діагностика, 
лікування і профілактика цитомега-
ловірусної інфекції у дітей: Метод. 
реком., 1999. 5. Герпетична інфекція 
як етіологічний фактор розвитку 
критичних станів у дітей // Матер. 
10-го з’їзду педіатрів України, 1999. 
6. Лечение тяжелых форм острых 
кишечных инфекций у детей ранне-
го возраста в постреанимационном 
периоде // Матер. науч.-практ. конф. 
Харьков, 2002. 7. Комплексна тера-
пія гострих кишкових інфекцій у ді-
тей першого року життя // Матер. 
конгресу педіатрів України, 2003. 
8. Біфі-форм у комплексному лікуван-
ні гострих кишкових інфекцій у дітей 
раннього віку // Вірусні хвороби. Ток-
соплазмоз. Хламідіоз: Матер. наук.-
практ. конф. і пленуму Асоціації ін-
фекціоністів України, 2004.

Малий Василь Пантелейович 
(1.09.1940, с. Долиняни, Хотинський 
р-н, Чернівецька обл.) – д-р мед. н.,
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проф. Лікарську освіту здобув у 
ЧДМІ (1962-65); на військово-мед. 
ф-ті, м. Горький (1966-68). Акаде-
мічна Премія НАМН України з про-
філактичної медицини (2013). Віхи 
профроботи: 1968-69 – лікар дивізії 
протичовневих кораблів ІІІ рангу; 
1969-78 – лікар-інфекціоніст 11-го 
військово-морського інф. госпіталю 
Тихоокеанського флоту, викладач 
військової інтернатури; 1978-84 – 
інфекціоніст головного морського 
госпіталю Балтійського флоту, поза-
штатний замісник флагманського ін-
фекціоніста флоту, викладач військо-
вої інтернатури; 1984-86 – начальник 
інф. (реанімаційного) відділ. 329-го 
військово-інф. польового шпиталю 
в Афганістані, ведучий інф.; 1986-
90 – ст. викладач військової каф. УІУЛ; 
з 1990 – зав. каф. інф. хв. ХМАПО.
2013 – спеціалізація за фахом сімейна
медицина. Д-р технічних н. (1998), 
професор (1991). Лікар вищої катего-
рії. Канд. дис. «Клініко-імунологічні
процеси в хворих на псевдотуберку-
льоз» (1975, н. керівники Н.С. Мо-
тавкина і П.Д. Старшов). Докт. дис.
«Клініко-імунологічні, алергологічні
й імуногенетичні особливості безре-
цидивних, рецидивних, затяжних
і мікст-форм псевдотуберкульозу»
(1987, н. консультанти В.І. Покров-
ский, Г.П. Сомов і Н.С. Мотавкина). 
Автор 538 праць і 13 винаходів та 
авторських свідоцтв. Готує н. кадри.

Напрямок н. роботи: патогенез, гене-
тичні особливості, діагностика (імуно-
діагностика) та лікування інф. хвороб.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Рецидивирующий псевдотуберку-
лез (иммуногенетика, клиника, имму-
нология): Монографія. Москва, 1999. 
2. Сепсис в практике клинициста: 
Монографія. Харьков, 2008. 3. ВИЧ-
СПИД: Монографія. Москва, 2009. 
4. Холера (эпидемиология, клиника 
и лечение): Монографія. Харьков, 
2010. 5. HCV-инфекция (острая и 
хроническая): Монографія. К., 2012. 
6. Грипп и другие ОРВИ: Монографія. 
Москва, 2012. 7. Вирусный гепатит 
А: клиника, диагностика, лечение: 
Монографія. СПб, 2013. 8. Ботулізм: 
Монографія. Харків, 2013. 9. Ост-
рая печеночная недостаточность у 
больных вирусными гепатитами и 
герпесвирусными инфекциями: Мо-
нографія. Харків, 2014. 10. Вирусные 
гепатиты энтеральные: Моногра-
фія. Харків, 2014. 

Мальчицький Маріан Семенович
(23.12.1963, м. Ужгород, Закарпат-
ська обл.). Лікарську освіту здобув в 
УжДУ (1985-1991). Віхи профробо-
ти: 1991-1992  – інтернатура, 1992-
1996 – виїзний лікар відділення ШМД 
Ужгородської ЦМКЛ, 1996-2003 – 
лікар-інфекціоніст інф. від. для до-
рослих Ужгородської ЦМКЛ, 2004-
2007 – лікар-інфекціоніст ОКІЛ
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м. Ужгород, з 2007 – зав. інф. від. для 
дітей ОКІЛ м. Ужгород. З 2000 – ас. 
каф. мікробіології, вірусології, імуно-
логії з курсом інф. хв. УжНУ. Катег. 
вища з «інф. хв.» (2007) і «дит. інф. 
хв.» (2007). Автор 10 праць. Напря-
мок н. роботи: особливості перебігу 
та удосконалення лікування парази-
тозів у дітей Закарпатської області. 
Основні праці (самост. і у спів-
авт.): 1. Vzplanutie brušného 
týfusu vyvolaného chloramfenikol 
rezistentnými kmeňmi Salmonella 
Typhi v Simeri v Zakarpatskej oblasti // 
Slovenský veterinársky časopis, 2006. 
2. Epidemilogické a klinické zvlaštnosti 
výskytu brušného týfusu v Simeri v 
Zakarpatskej oblasti // Zdravotníctvo 
a sociálna práca, 2006. 3. Клініко-
епідеміологічні особливості перебі-
гу кору на Закарпатті під час спа-
лаху 2006 року // Науковий вісник 
Ужгородського університету, 2007. 
4. Особливості паротитної інфекції 
на Закарпатті // Науковий вісник 
Ужгородського університету, 2008. 
5. Клініко-епідеміологічні особливос-
ті ротавірусної інфекції на Закар-
патті // Проблеми клін. педіатрії, 
2010. 6. Особливості перебігу грипу 
А (California)/04/2009 (H1N1) у дітей 
у період листопад/грудень 2009-2010 
років // Читання «Теоретичні засади 
оптимізації системи епідеміологіч-
ного нагляду за інф. хв. в Україні та 
світі на сучасному етапі», Київ, 2011. 

7. Клініко-епідеміологічні аспекти
лямбліозу у дітей м. Ужгород, шляхи 
корекції // Проблеми клін. педіатрії, 
2013. 8. Особливості гострого діа-
рейного синдрому на фоні лямбліозу 
та гельмінтозів // Науковий вісник 
Ужгородського університету, 2014. 
9. Структура СНІД-асоційованих ін-
фекцій у Закарпатті // Формакоте-
рапія і профілактика інф. та пара-
зитарних хв.: Матер. Всеукраїнської 
наук.-практ. інтернет-конф. інфек-
ціоністів, Харків-Тернопіль, 2014.

Мартиненко Ольга Альбертівна
(13.03.1971, м. Рубіжне, Луганської 
обл.). Лікарську освіту здобула у 
ДДМУ (1989-94). Віхи профроботи: 
1996-97 – дит. інфекціоніст поліклі-
ніки м. Рубіжне, 1997-2002 – лікар-
інфекціоніст КІЗ тієї ж полікліники, 
з 2002 – зав. інф. відділ. ЦМЛ м. Ру-
біжне; міський інфекціоніст, вища 
лікарська катег. за спец. «інф. хв.». 
Автор 6 праць. Основні напрямки
н. роботи: лікування хворих на вірус-
ні гепатити в умовах екологічно не-
сприятивого регіону.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Досвід використання глутаргіну 
в лікуванні хворих на гострі та хро-
нічні вірусні гепатити // Проблеми 
екологіч. та медич. генетики і клініч. 
імунології: зб. наук. праць. Київ, Лу-
ганськ, Харків, 2007. 



А

144

М
Марусик Галина Петрівна 
(24.10.1980, смт Гвіздець, Коломий-
ський р-н., Івано-Франківська обл.) –
канд. мед. н. Лікарську освіту здобула 
в БДМА (1997-2003). Віхи профробо-
ти: 2003-04 – інтернатура, магістра-
тура з дерматовенерології, м. Чернів-
ці. 2004-05 – спеціалізація з інфек-
ційних хвороб. З 2005 – ас. каф. інф. 
хв. БДМУ. Канд. дис. «Мікробіоценоз 
слизової оболонки піднебінних миг-
даликів та порожнини товстої кишки 
у хворих на ангіни» (2009, н. керів-
ник І.Й. Сидорчук). Автор 27 праць. 
Напрямок н. роботи: ангіни. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Мікрофлора слизової оболонки 
мигдаликів у хворих на лакунарну ан-
гіну та провідні збудники запалення // 
Буковинський медичний вісник, 2008. 
2. Стан системного імунітету у хво-
рих на лакунарну ангіну // Інфекційні 
хвороби, 2008. 3. Мікробіоценоз по-
рожнини товстої кишки у хворих на 
лакунарну ангіну // Буковинський ме-
дичний вісник, 2008. 4. Мікробіоценоз 
слизової оболонки ротоглотки та 
його корекція за допомогою біфідум-
бактерину в комплексному лікуванні 
хворих на лакунарну ангіну // Клін. 
та експеримент. патологія, 2008. 
5. Провідні збудники фолікулярної та 
катаральної ангіни у пацієнтів мо-
лодого віку // Клін. та експеримент. 
патологія, 2008. 6. Ефективність 
корекції мікроекологічних порушень 

порожнини товстої кишки пробіо-
тиком біфіформом у хворих на лаку-
нарну ангіну // Шпитальні інфекції: 
сучасний стан проблеми: Мат. наук.-
практ. конф. Харків, 2008. 7. Ангіна. 
Сучасні аспекти діагностики та лі-
кування. Монографія, 2010. 

Маслова Людмила Олександрівна
(19.07.1949, м. Лисичанськ, Луган-
ська обл.). Лікарську освіту здобула у 
ЛугДМІ (1968-73). Віхи профроботи: 
1974-94 – лікар-інфекціоніст ЦМЛ
м. Лисичанська, з 1994 – зав. інф. відділ.
тієї ж лікарні, перша лікарська катег. 
за спец. «інф. хв.». Автор 4 праць. 
Основні напрямки н. роботи: лікуван-
ня хворих на гострі кишкові інфекції.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клінічний перебіг гострих киш-
кових інфекцій в умовах екологічно 
несприятливого регіону // Проблеми 
екологічної та медичної генетики i 
клінічної імунології: зб. наук. праць. 
К., Луганськ, Xapків, 2007.

Матейко Галина Богданівна
(16.08.1958, с. Конюшки Рогатинський
р-н, Івано-Франківська обл.) – проф., 
д-р мед. н. Лікарську освіту здобула 
у ІФДМІ (1975-81). Віхи профробо-
ти: 1982-85 – лікар-інфекціоніст Бі-
логірської ЦРЛ Хмельницької обл.; 
1986-92 – лікар-інфекціоніст, МІЛ
м. Хмельницьк; 1993-96 – лікар-інфек-
ціоніст, інф. клін. лік. № 1, м. Моск-
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ва; з 1997 – ас., каф. інф. хв. ІФДМА; 
з 2002 – доц. каф. інф. хв. та епід.; з 
2009 – на посаді проф. каф. інф. хв. 
та епід. ІФНМУ; з 2011 – зав. каф. 
дит. інф. хвороб ІФНМУ. Канд. дис. 
«Вирусный гепатит А у девочек-по-
дростков с патологией щитовидной 
железы» (1991, н. керівник Т.М. Зу-
бик). Докт. дис. «Герпетична та ци-
томегаловірусна інфекції у вагітних: 
особливості перебігу, діагностики 
і лікування» (2008, н. консультант
Б.М. Дикий). Автор 174 праць, 12 вина-
ходів, 7 інформ. листів, 4 навч. посіб-
ників. Готує н. кадри. Напрямок н. ро-
боти: материнсько-плодові інфекції, 
клініко-імунологічні аспекти герпес-
вірусної інфекції у ВІЛ-інфікованих.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Цитокіновий статус вагітних із 
герпетичною і цитомегаловірусною 
інфекціями на тлі комплексного ліку-
вання // Архів клінічної медицини, 2010. 
2. Вірусні гепатити В і С як материн-
сько-плодові інфекції: дискусійні і не-
вирішені питання проблеми // Галиць-
кий лікарський вісник, 2012. 3. Аналіз 
серологічних і вірусологічних маркерів 
ВІЛ-асоційованої герпетичної інфек-
ції // Архів клінічної медицини, 2013. 
4. Роль парвовірусів в патології лю-
дини: вивчені та невивчені аспекти 
// Інфекційні хвороби, 2013. 5. Спо-
сіб удосконалення діагностики ВІЛ-
асоційованої герпетичної інфекції // 
Інфекційні хвороби, 2013. 6. Сучасні 

патогенетичні аспекти розвитку та 
прогнозування перебігу пневмонії у ді-
тей, які часто хворіють на гострі рес-
піраторні захворювання // Современ-
ная педиатрия, 2013. 7. Герпесвірусні
інфекції: раціональні підходи до ліку-
вання і діагностики // Клінічна імуно-
логія, алергологія, інфектологія, 2013.
8. Ефективність профілактики гост-
рих респіраторних захворювань у час-
то хворіючих дітей // Інфекційні хво-
роби, 2014. 

Машко Оксана Павлівна
(02.11.1985, м. Лісосибірськ, Краснояр-
ський край, РФ) – к. мед. н. Лікарську 
освіту здобула у ЗДМУ (2002-2008). 
Віхи профроботи: 2008-2010 – навчан-
ня в магістратурі за спеціальністю «Ін-
фекційні хвороби»; з 2010 – ас. каф. інф.
хв. ЗДМУ. Канд. дис. «Клініко-патоге-
нетичні особливості хронічного гепа-
титу С у хворих зі змішаною кріоглобу-
лінемією» (2013, н. керівник О.В. Рябо-
конь). Автор 28 праць, 1 патенту. З 
2014 друга лікарська катег. Напрямок 
н. роботи: оптимізація діагностики та 
патогенетичного лікування хворих на 
найбільш поширені інфекційні захво-
рювання. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клінічні прояви та особливості 
функціонального стану вегетатив-
ної нервової системи у хворих на хро-
нічний гепатит С зі змішаною кріо-
глобулінемією // Актуальні питання 
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фармацевтичної та медичної науки 
та практики: Зб. н. статей. Випуск 
XXII, 2009. 2. Особливості клінічного 
перебігу та стан вегетативного го-
меостазу у хворих на хронічний гепа-
тит С зі змішаною кріоглобулінемі-
єю // Сучасні інфекції, 2009. 3. Вміст 
інтерферону-γ та інтерлейкіну-4 в 
сироватці крові хворих на хронічний 
гепатит С зі змішаною кріоглобулі-
немією // Патологія, 2012. 4. Показ-
ники прооксидантно-антиоксидант-
ної системи у хворих на хронічний 
гепатит С зі змішаною кріоглобулі-
немією // Запорожский мед. журн., 
2012. 5. Особливості змін показників 
цитокінової та нейрогуморальної 
регуляції у хворих на хронічний гепа-
тит С зі змішаною кріоглобулінемі-
єю // Буковинський мед. вісник, 2012. 
6. Динаміка вмісту цитокінів ІФН-γ 
та ІЛ-4 в сироватці крові хворих на 
хронічний гепатит С зі змішаною 
кріоглобулінемією на тлі імуномоду-
люючої терапії // Запорожский мед. 
журн., 2012. 7. Динаміка показників 
прооксидантно-антиоксидантної 
системи у хворих на хронічний гепа-
тит С зі змішаною кріоглобулінемі-
єю на тлі різних схем патогенетич-
ного лікування // Патологія, 2012.

Медведєва Вікторія Валеріївна 
(9.05.1965, м. Донецьк) – канд. мед. н., 
ас. каф. педіатрії та дит. інф. ДДМУ. 
Лікарську освіту здобула в ДНМІ

ім. М. Горького (1984-90). Віхи про-
фроботи: 1990-91 – інтернатура у дит. 
інф. відділ. МКЛ № 1 м. Донецька; 
1991-95 – дит. інфекціоніст МКЛ № 1 
м. Донецька; 1995-97 – клін. орд. каф. 
дит. інф. хв. ДНМУ ім. М. Горького; 
з 1997 – ас. каф. педіатрії та дит. інф. 
ДДМУ. Канд. дис. «Сучасні факто-
ри ризику синдрому раптової смерті 
грудних дітей з визначенням ролі ін-
фекційних агентів» (2010, н. керівник 
Н.П. Кучеренко). Автор 40 праць і
2 винаходів. Напрямок н. роботи: го-
стрі респіраторні вірусні інфекції та 
TORCH-інфекції у дітей.

Меленко Світлана Романівна 
(04.08.1984, м. Чернівці) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула в БДМУ 
(2001-2007). Віхи профроботи: 2007-
09 – інтернатура, магістратура з інф. 
хв., БДМУ. З 2009 – ас. каф. інф. хв. 
БДМУ, з 2014 – доцент каф. інф. хв. 
2012 – друга лікарська катег. Канд. 
дис. «Ендотеліальна дисфункція та 
кріопатії у хворих на ВІЛ-інфекцію/
СНІД» (2012, н. керівник В.Д. Мос-
калюк). 2012-2014 – стипендія Кабі-
нету Міністрів України для молодих 
учених. Автор 75 праць, 5 патентів. 
Напрямок н. роботи: ВІЛ-інфекція/
СНІД та опортуністичні інфекції, ме-
дикаментозна корекція супутньої ен-
дотеліальної дисфункції та кріопатії. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. ВІЛ-інфекція/СНІД: Чернівці: 
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БДМУ, 2013. 2. Спосіб діагностики 
стадійності при ВІЛ-інфекції/СНІ-
Ді: Деклараційний патент 55834; 
Україна, 2010. 3. Спосіб лікування 
хворих на ВІЛ-інфекцію із супутньою 
кріопатією: Деклараційний патент 
71143; Україна, 2012. 4. Спосіб про-
гнозування перебігу ВІЛ-інфекції: 
Деклараційний патент 75380; Укра-
їна, 2012. 5. Спосіб діагностики ста-
дійності при ВІЛ-інфекції/СНІДі // 
Реєстр галузевих нововведень, 2012. 
6. Клінічна характеристика перебігу 
ВІЛ-інфекції із супутньою кріогло-
булінемією // Туберкульоз, легеневі 
хвороби, ВІЛ-інфекція, 2012. 7. Про-
гнозування перебігу ВІЛ-інфекції з 
використанням маркерів ендоте-
ліальної дисфункції та визначен-
ням кріоглобулінів // Метод. реком. 
Київ, 2014. 8. Endothelial dysfunction 
and cryopathy in HIV/AIDS: effective 
methods of medicamental correction // 
European Applied Sciences. Europaische 
Fachhochschule, 2014. 9. Спосіб визна-
чення клінічних стадій ВІЛ-інфекції: 
Деклараційний патент 86704; Укра-
їна, 2014. 10. Спосіб лікування дисбі-
озу товстого кишечнику у хворих на 
ВІЛ-інфекцію/СНІД: Деклараційний 
патент 90321; Україна, 2014.

Меркулова Ніна Федорівна 
(1.05.1949, с. Протопопівка, Балаклі-
ївський р-н, Харківська обл.) – доц., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здобула 

в ХДМІ (1970-76). Віхи профроботи: 
1976-78 – клін. орд. при каф. інф. хв. 
ХДМІ; 1978-97 – ас., з 1997 – доц. каф. 
інф. хв. ХДМІ; в 1989 – відрядження у 
Таджикистан (на спалах холери). Канд. 
дис. «Патогенетичне обґрунтування лі-
кування бешихи лазерними випроміню-
ванням в комбінації з антибіотиками» 
(1992, н. керівник Т.Т. Чорна). Автор
255 праць, 3 винаходи. Напрямок н. ро-
боти: патогенез, імунний статус і ліку-
вання хворих на герпесвірусні інфекції. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Тропические болезни: Учеб. пособие,
2004. 2. Актуальные вопросы этио-
тропной терапии герпетической ин-
фекции // Врачебная практика, 2005. 
3. Застосування препарату «Окофе-
рон» в комплексі з противірусною та 
імуномодулюючою терапією у хворих 
на офтальмогерпес // Там само, 2005. 
4. Миаз. Клинические наблюдения. 
Науково-практичний часопис // Су-
часні інфекції, 2006. 5. Клініко-імуно-
логічні паралелі інфекційного моно-
нуклеозу за різного ступеню тяжко-
сті // Інфекційні хвороби, 2007. 6. Ди-
ференційована імунокорекція при
інфекційному мононуклеозі // Там 
само, 2008. 7. Применение фототера-
пии в комплексном лечении внегос-
питальной пневмонии в условиях 
инфекционного стационара // Фо-
тобиология и фотомедицина, 2011. 
8. Особенности специфического и не-
специфического иммунного ответа 
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при HCV-инфекции // Міжнародний 
мед. журн., 2011. 9. Клініко-лабора-
торні показники у хворих на інфек-
ційний мононуклеоз різної етіології // 
Інфекційні хвороби, 2013. 

Минак Олена Миколаївна 
(13.02.1976, м. Полтава) – к. мед. н. 
Лікарську освіту здобула в УМСА 
(1993-2000); 2001-04 – асп. на каф. 
інф. хв. з епід. УМСА; з 2004 – ас. 
каф. ПО лікарів-терапевтів (з інф. 
хв.). Канд. дис. «Клініко-патогене-
тичні особливості гострого гепатиту 
В у осіб із хронічними запальними 
захворюваннями дихальних шляхів» 
(2006, н. керівник Л.Л. Громашев-
ська). З 2006 – ас. каф. інф. хв. з епід. 
УМСА. Автор 51 н. праць. Напрямок 
н. роботи: вірусні гепатити, герпетич-
ні інфекції. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Особливості перебігу гострого 
гепатиту В у осіб з хронічними за-
хворюваннями дихальних шляхів // 
Інфекційні хвороби, 2006. 2. Клініко-
біохімічна характеристика поєдна-
них хронічних форм гепатиту С та 
інфекції Епштейна-Барр // Лабора-
торна діагностика, 2008. 3. Клінічна 
характеристика гострого гепатиту 
В у хворих з рецидивуючим простим 
герпесом // Гепатологія, 2008. 4. Стан 
здоров’я та імунний статус людей із 
рецидивуючим простим герпесом // 
Профілактична медицина, 2009.

Миндреску Валентина Борисівна 
(02.07.1970, м. Бердичів, Житомир-
ська обл.) – головний позаштатний 
інфекціоніст ДОЗ Чернівецької ОДА. 
Лікарську освіту здобула в ЧДМІ 
(1991-97). Віхи профроботи: 1989-
91 – медсестра стомат. кабінету ЦРЛ 
м. Бердичів; 1997-98 – інтернатура 
з інф. хв. на базі ОКЛ м. Чернівці; 
1998-2009 – лікар-орд. інф. відділ., а 
з 2009 – зав. інф. відділ. Чернівецької 
ОКЛ. Катег. – вища з фаху «інф. хв.». 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Лабораторні критерії розмежуван-
ня стану HbsAg-носійства і безсимп-
томного перебігу хронічного гепати-
ту В / Мат. Конгресу до 122-річчя 
від народження Л.В. Громашевського 
«Поєднані інфекційні та паразитарні 
хвороби». Чернівці. 2009. 2. Гастроін-
тестинальний сальмонельоз: клініко-
епідеміологічні аспекти на Буковині 
та сучасні терапевтичні підходи з 
використанням біолакту // Півден-
ноукраїнський мед. науковий журн. 
Одеса, 2013. 3. Сучасні аспекти бо-
тулізму в практиці лікаря-інтерніста 
/ Матер. Всеукраїнської наук.-практ. 
конф. і пленуму Асоціації інфекціоніс-
тів Сумщини «Інфекційні хвороби в 
практиці лікаря-інтерніста: сучасні 
аспекти». Суми, 2014. 

Мироник Олена Володимирівна 
(30.06.1973, м. Львів) – доц., канд. 
мед. н., Лік. освіту здобула в ЧДМІ 
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(1990-96); 1996-99 – аспірантура при
БДМА. Віхи профроботи: 1999-
2003 – ас. каф. інф. хв. БДМА; з
2004 – доц. каф. інф. хв. БДМУ. 
Канд. дис. «Настоянка арніки гір-
ської та альфа-токоферолу ацетат в 
комплексному лікуванні хворих на 
вірусні гепатити різної етіології» 
(1999, н. керівник канд. мед. н., проф.
А.М. Сокол). Автор 67 праць. Напря-
мок н. роботи: вивчення окислюваль-
ної модифікації білків у хворих на 
гострі гепатити.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Вплив арніки гірської на пероксид-
не окислення ліпідів у хворих на вірус-
ні гепатити С, Д, Е // Буковинський 
медичний вісник, 1998. 2. Середні мо-
лекули як показник ендогенної інток-
сикації у хворих на вірусний гепатит 
В // Буковинський медичний вісник, 
1998. 3. Довідник термінів з інфек-
тології: Навч. посібник, 2004. 4. Ко-
роткий тлумачний словник з інфек-
ційних хвороб: Навч. посібник, 2005. 
5. Деякі аспекти механізмів, шляхів 
та факторів передачі гострих гепа-
титів В та С на Буковині // Клін. та 
експеримент. патологія, 2007. 6. За-
стосування настоянки ехінацеї пур-
пурової та пелодексу в комплексному 
лікуванні хворих на ангіни // Клін. 
та експеримент. патологія, 2007. 
7. Окислювальна модифікація білків у 
цитоплазмі сегментоядерних лейко-
цитів крові у хворих на гострий ге-

патит А // Мат. конгресу «Поєднані 
інфекційні та паразитарні хвороби». 
Чернівці, 2009.

Миронов Віктор Юрійович 
(4.07.1945-10.05.2010, м. Шанхай, 
КНР) – доц., канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобув у ОДМІ (1962-68). Віхи 
профроботи (самост. і у співавт.): 
1968-70 – зав. інф. відділ. ЦРЛ (Та-
джикистан); 1970-72 – клін. орд., 
1972-90 – ас., з 1990 – доц. каф. інф. 
хв. ОДМУ; 1985-95 – головний по-
заштатний інфекціоніст УОЗ Одесь-
кої ОДА. Канд. дис. «Зміни хемілю-
мінесценції при гострих кишкових 
захворюваннях» (1978, н. керівник
В.П. Ліпковський). Автор 164 праць 
і 2 винаходів. Напрямок н. роботи: 
особливості діагностики і лікування 
ГКІ, вірусних гепатитів.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Стан інтерфероногенезу у хворих 
на хронічні вірусні гепатити при ліку-
ванні аміксином // Нове в діагностиці 
і терапії інфекційних хвороб: Матер. 
наук.-практ. конф. і пленуму Асоці-
ації інфекціоністів України. Львів, 
2000. 2. Лечение больных острыми 
респираторными вирусными ин-
фекциями с применением амиксина 
// Сучасні досягнення валеології та 
спортивної медицини: VI Міжна-
род. наук.-практ. конф. Одеса, 2000. 
3. К патогенезу и патогенетической 
терапии хронических вирусных гепа-
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титов В // Матер. VІ российского 
съезда врачей-инфекционистов. СПб, 
2003. 4. Терапия хронического гепа-
тита С в зависимости от генотипа 
вируса // Там же. СПб, 2003. 5. Само-
стоятельная работа – главная со-
ставляющая последипломной подго-
товки врача-инфекциониста // Там 
же. СПб, 2003. 6. Роль циклических и 
адениновых нуклеотидов, активнос-
ти Na+, K+,Ca+АТФ-АЗ в патоге-
незе острого и хронического гепати-
та В // Проблеми клініки, діагнос-
тики та терапії гепатитів: Матер. 
наук.-практ. конф. Харків, 2005.

Мирошніченко Інна Анатоліївна
(7.08.1970, м. Первомайськ, Харків-
ська обл.). Лікарську освіту здобула 
у ХДМІ (1988-93). Віхи профроботи: 
1993-2002 – лікар-інфекціоніст інф. 
відділ. № 1 Краснодонської міськ. 
лікарні № 2; з 2002 – зав. інфекцій-
ним відділ. № 2 тієї ж лікарні. Вища 
лікарська катег. за фахом «інф. хв.». 
Автор 4 праць. Основні напрямки
н. роботи: оцінка ефективності ліку-
вання дифтерії.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Лікування та реабілітація хворих 
на ускладнені форми дифтерії  // 
Пробл. екологіч. та медич. генетики 
i клініч. імунології: зб. наук. праць. 
Київ, Луганськ, Xapків, 2008. 

Митус Наталія Володимирівна
(27.02.1963, м. Черкаси) – ас., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула у 
КДМІ (1980-86). Віхи профроботи: 
1986-91 – педіатр; з 1991 – лікар-ін-
фекціоніст. Катег. – вища за фахом 
«інф. хв.». Канд. дис. «Особливос-
ті перебігу запальних захворювань 
верхніх дихальних шляхів, зумовле-
них дифтероїдами» (2002, н. керівник 
Ж.І. Возіанова). Автор 48 праць. На-
прямок н. роботи: дифтерія.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Дифтероїди і дифтерієподібний 
синдром // Зб. наук. праць. К., 1998. 
2. Про ефективність роботи про-
візорних відділень в умовах епідемії 
дифтерії // Інфекційні хвороби, 2000. 
3. Паличка Гофмана – сапрофіт чи 
патогенний мікроб? // Сучасні ін-
фекції, 2000. 4. Клініко-епідеміологіч-
ний аналіз виявлення коринеформної 
флори у хворих на патологію ЛОР-
органів // Там само, 2000. 5. Діагнос-
тика недифтерійних захворювань 
ротоглотки // Інформ. лист. К., 2000. 
6. Нематодози в практиці сімейного 
лікаря // Сучасні інфекції, 2007.

Михайлова Аза Михайлівна
(24.01.1932, м. Мадрид, Іспанія) –
д-р мед. н., проф., засл. діяч н. і тех-
ніки України, «Жінка 2000 р.» (Кемб-
ридж, Великобританія). Лікарську 
освіту здобула в ОДМІ (1946-55); 
1955-58 – аспірантура при каф. дит. 
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інф. ОДМІ. Віхи профроботи: 1958-
68 – ас., 1968-69 – доц. каф. загаль-
них інфекцій ОДМІ; 1969-79 – зав. 
каф. інф. хв. ЧДМІ; 1979-2000 – зав. 
каф. дит. інф. хв. ОДМІ; з 2000 – 
проф. каф. дит. інф. хв. ОДМУ. Канд. 
дис. «Біоелектрична активність го-
ловного мозку при туберкульозному 
менінгіті в дітей» (1960, н. керівник
Ф.Н. Сєрков). Докт. дис. «Клінічні 
прояви і механізми розвитку вегета-
тивно-судинних розладів при інфек-
ційному гепатиті» (1971, н. консуль-
тант Л.К. Коровицкий). Автор 310 пра-
ць і 7 винаходів. Готує наукові кадри. 
Напрямок н. роботи: стан кардіогемо-
динаміки при інф. хв. у дорослих і ді-
тей; профілактика хв. серця і судин у 
дітей і дорослих, які перенесли інф. хв., 
дифтерія, ГРЗ, поліомієліт, вірусні гепа-
тити, менінгококова інфекція, сепсис.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Профилактика инфекционных за-
болеваний в детей: Монография. К. 
1989. 2. Серцево-судинна система 
при інфекційних захворюваннях (у 
співав.) // Медицина дитинства. Т4. 
1998. 3. Інфекційні хвороби у дітей: 
Підручник. К. 1998. 4. Дифтерия: Мо-
нография. К. 2003. 5. Инфекционный 
мононуклеоз у детей. Одесса. 2005.

Мірошниченко Валентин Павлович 
(19.09.1940, м. Запоріжжя) – д-р мед. н.,
проф. Лікарську освіту здобув у 
КрДМІ (1962-68). Віхи профроботи: 

1968-73 – орд. інф. лікарні; 1973-88 – 
ас. каф. інф. хв. ЗДМІ; 1989-91 – ас. 
каф. інф. хв. ЗДМІ удосконалення лі-
карів; 1991-2011 – зав. каф. ЗМАПО.
Канд. дис. «Дослідження холато-хо-
лестеринової функції печінки при ві-
русному гепатиті і холелітіазу новим 
методом фотометричного аналізу» 
(1978, н. керівники М.Ф. Ростапшов,
Л.Л. Громашевська). Докт. дис. 
«Оцінка реконвалесценції при вірус-
них гепатитах А і В за даними дослі-
дження дуоденального вмісту» (1991, 
н. консультант Л.Л. Громашевська). 
Автор 110 праць і 2 винаходів. Напря-
мок н. роботи: вірусні гепатити, СНІД. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Раціональна гепатологія. Навчаль-
ний посібник для лікарів. Дніпропе-
тровськ-Запоріжжя, 2005. 2. Ост-
рая печеночная недостаточность // 
Сучасні інфекції, 2003. 

Мішенін Володимир Анатолійович
(26.10.1948, м. Харків) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув у 
ХДМІ (1966-72). Віхи профроботи: 
1972-73 – інтернатура з інф. хв.; 1973-
75 – лікар-інфекціоніст Липцівської 
дільничної лікарні Харківської обл.; 
1975-2002 – ас., з 2002 – доц. каф.
інф. хв. ХДМУ. Канд. дис. «Засто-
сування хлорофіліпту і левамізолу в 
лікуванні бешихи» (1988, н. керівник 
Т.Т. Чорна). Автор 42 праць і 3 вина-
ходів. Напрямок н. роботи: діагнос-



А

152

М
тика і лікування інф. хв.; бешиха; ві-
русні гепатити.

Міщенко Вікторія Анатоліївна 
(8.08.1962, м. Харків) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ХДМІ (1979-85). Віхи профроботи: 
1985-87 – клін. орд., 1987-90 – ас-
пірантура при каф. дит. гастроен-
терології з курсом інф. хв. УІУЛ,
м. Харків; 1992-97 – ас., з 1997 – доц. 
каф. дит. інф. хв. ХМАПО. Канд. дис. 
«Поєднане застосування психотерапії 
і рефлексотерапії в комплексному лі-
куванні хронічних захворювань орга-
нів гастродуоденальної зони в дітей» 
(1990, н. керівник Т.І. Ахмедов). Автор 
36 праць і 2 винаходів. Напрямок н. ро-
боти: герпесвірусні інфекції у дітей.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Особливості клінічного перебігу 
менінгококових менінгітів та менін-
гоенцефалітів у дітей // Укр. мед. 
альманах, 2000. 2. Особливості пере-
бігу гострих інфекцій дихальних шля-
хів, обумовлених вірусом звичайного 
герпесу в дітей // Інфекційні хвороби, 
2001. 3. Клініко-лабораторна харак-
теристика перебігу гострих киш-
кових інфекцій, обумовлених вірусом 
простого герпеса у дітей // Укр. мед. 
альманах, 2001. 4. Діагностика та 
особливості перебігу гострих нейро-
інфекцій, обумовлених вірусом про-
стого герпеса // Укр. вісник психонев-
рології, 2001. 5. Особливості перебігу 

герпетичних енцефалітів залежно 
від строків інфікування дитини // 
Там само, 2001. 6. До питання класи-
фікації герпетичної інфекції у дітей 
// Сучасні інфекції, 2002. 7. Діагнос-
тичні аспекти гострих кишкових ін-
фекцій герпетичної етіології у дітей 
// Інфекційні хвороби, 2002. 8. Сучас-
ні підходи до діагностики та терапії 
гострих інфекцій дихальних шляхів 
герпетичної інфекції у дітей // Клі-
нічна фармація, 2002. 9. Порівняль-
на оцінка діагностичної значимості 
специфічних лабораторних методів 
дослідження при герпетичній інфек-
ції у дітей // Там само, 2003. 10. Клі-
ніко-морфологічні паралелі діагнос-
тики герпетичних енцефалітів та 
менінгоенцефалітів у дітей // Укр. 
вісник психоневрології, 2003.

Могиленець Олена Іванівна
(21.08.1976, м. Харків) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ХДМУ (1993-99). Віхи профробо-
ти: 1999-2000 – інтернатура та ма-
гістратура на базі ОКІЛ м. Харкова; 
2000-06 – аспірант при каф. інф. хв. 
ХДМУ; 2006-09 – інфекціоніст ОКІЛ 
м. Харкова; з 2009 – ас., з 2014 – доц. 
каф. інф. хв. ХНМУ. Вища лікарська 
катег. за фахом «інф. хв.». Канд. дис. 
«Клініко-імунологічні показники та 
можливість їх корекції у хворих на 
гострі респіраторні захворювання» 
(2007, н. керівник В.М. Козько). Ав-
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тор 198 праць, 6 винаходів. Напрямок 
н. роботи: діагностика та лікування 
гострих респіраторних вірусних ін-
фекції та герпесвірусних інфекцій. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клинико-эпидемиологические особен-
ности иерсиниозов в Харьковской об-
ласти // Медицина сегодня и завтра, 
2000. 2. Особенности течения инфек-
ционного процесса у лиц с врождённым 
синдромом иммунно-эндокринной не-
достаточности // Сучасні інфекції, 
2001. 3. Клініко-імунологічні показники 
в діагностиці респіраторного міко-
плазмозу // Врачебная практика, 2005. 
4. Застосування індукторів інтерфе-
рону в комплексному лікуванні хворих 
на гострі респіраторні захворювання 
// Врачебная практика, 2006. 5. Мож-
ливість використання інтегральних 
гематологічних показників для діагнос-
тики негоспітальної пневмонії у хворих 
на гострі респіраторні захворювання // 
Інфекційні хвороби, 2010. 6. Інтеграль-
ні гематологічні показники у хворих на 
інфекційний мононуклеоз // Запорож-
ский мед. журн., 2012. 7. Бартонельоз у 
ВІЛ-інфікованих: клініка, діагностика, 
лікування // Метод. реком. МОЗ Украї-
ни, 2012. 8. Клініко-лабораторні показ-
ники у хворих на інфекційний монону-
клеоз різної етіології // Інфекційні хво-
роби, 2013. 9. Инфекции, регулируемые 
Международными медико-санитар
ными правилами: Навч.посібник.
Харків, 2013. 10. Клиническая пара-

зитология и тропическая медицина: 
Навч. посібник. Харків, 2014.

Мороз Лариса Василівна 
(13.01.1968, м. Вінниця) – д-р мед. н.,
проф. Лікарську освіту здобула у 
ВДМІ ім. М.І. Пирогова (1982-1988). 
Віхи профроботи: 1988-89 – інтерна-
тура в інф. відділ. МКЛ № 1 м. Вінни-
ця; 1989-94 – клін. орд. інф. відділ. 
МКЛ № 1; 1994-97 – ас., 1997-2004 – 
доц., з 2004 – зав. каф. інф. хв. ВНМУ 
ім. М.І. Пирогова. Канд. дис. «Кліні-
ко-епідеміологічна характеристика та 
лікування ботулізму типу В» (1995, 
н. керівник Д.Ф. Кириченко). Докт. 
дис. «Хронічні вірусні гепатити В та 
С. Поширеність, клініко-морфоло-
гічні паралелі» (2002, н. консультант
Ж.І. Возіанова). Автор 84 праць. На-
прямок н. роботи: проблема хроніч-
них вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу 
та опортуністичних інф.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Етіологічна структура хроніч-
них вірусних гепатитів // Інфекційні 
хвороби. 2000. 2. Взаємозв’язок хро-
нічного аутоімунного і вірусного ге-
патиту С // Сучасні інфекції. 2000. 
3. Фібропластичні зміни в печінці при 
вірусних гепатитах В та С // Лабо-
раторна діагностика. 2001. 

Морочковська Галина Василівна
(1.03.1944, с. Гатно-Деражня, Береж-
нянський р-н, Хмельницька обл.) – 
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головний позаштатний інфекціоніст 
УОЗ Волинської ОДА. Лікарську 
освіту здобула в КрДМІ (1961-67). 
Віхи профроботи: 1967-73 – орд.-
інфекціоніст Іркутської інф. лікар-
ні; 1974-78 – зав. інф. відділ.; 1979-
97 – орд., далі зав. інф. відділ. Волин-
ської обл. лікарні; з 1997 – заступник 
головного лікаря Волинської ОІЛ, з 
2011 – зав. дорослим інф. відділ. Во-
линської ОІЛ. Головний позаштатний 
інфекціоніст УОЗ Волинської ОДА з 
1987. Катег. – вища за фахом «Інф. 
хв.» і «Організація та управління охо-
роною здоров’я». Автор 7 праць. 
Основні праці (самост і у співавт.): 
1. Ефективість етіотропної тера-
пії герпетичної інфекції // Вісник Во-
линського державного університету, 
2008

Морозова Олена Володимирівна
(20.07.1961, м. Харків) – ас., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула у 
ХДМІ (1979-1985). Віхи профроботи: 
1985-87 – клін. орд.; 1989-91 – аспі-
рант; 1991-2006 – ас. каф. інф. хв. 
ХДМІ, з 2006 – зав. відділ. Канд. дис. 
«Клініко-бактеріологічні особливості 
і лікування хворих на ангіни» (1991, 
н. керівник В.М. Козько). Автор
56 праць, 4 винаходів. Напрямок н. 
роботи: запальні захв. кишечнику, 
хронізація гострих інфекцій.

Морочковський Руслан Семенович
(04.11.1970, м. Деражня Хмельниць-
ка обл.) – ас., канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобув у ЛДМІ (1987-93); 
2000-03 – аспірантура при каф. інф. 
хв. ТДМА ім. І.Я. Горбачевського. 
Віхи профроботи: 1993-95 – інт. зі 
спец. інф. хв.; 1995-97 – лікар інф. 
відділ. Волинської обл. клін. лікар-
ні; 1997-2000 – лікар відділ. для до-
рослих хв. Луцької міської інф. лі-
карні; з 2000 – зав. відділ. дорослих 
хв. Волинської обл. інф. лікарні; з
2005 – ас. каф. сімейної медицини Во-
линської філії факультету ПО ЛНМУ, з
2011 – заступник головного лікаря
Волинської ОІЛ. Катег. – вища за 
фахом «Інф. хв.» і «Організація та 
управління охороною здоров’я». 
Канд. дис. «Клінічна характеристи-
ка кліщового енцефаліту на Воли-
ні та оптимізація лікування» (2003,
н. керівник М.А. Андрейчин). Автор
25 праць, 1 винаходу. 
Основні праці (самост і у співавт.): 
1. Особливості клініки кліщового ен-
цефаліту на Волині // Науковий ві-
сник ВДУ, 1997. 2. Варіанти клініч-
ного перебігу кліщового енцефаліту 
на Волині // Інфекційні хвороби, 1999. 
3. Епідеміологічні ознаки кліщового 
енцефаліту на Волині // Там само, 
2001. 4. Застосування лаферону у 
комплексній терапії хворих на клі-
щовий енцефаліт // Там само, 2002. 
5. Виявлення та вивчення хвороби 
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Лайма у Волинській області // Там 
само, 2003. 6. Гранулоцитарний ана-
плазмоз людини у західному регіоні 
України: епідеміологічні та лабора-
торні дослідження // «Збірку н. праць 
співробітників КМАПО ім. П.Л. Шу-
пика», 2013. 7. Напрямки управлін-
ня впровадженням, діяльністю та 
вишколом фахівців сімейної меди-
цини в Україні: Монографія. Луцьк, 
2013. 8. Active Natural Foci of Tick-
Borne Neuroinfection in the North-West 
Region of Ukraine (електронна кни-
га), 2013. 9. Современное состояние 
заболеваемости клещевыми инфек-
циями на пограничных территориях 
Украины и Республики Беларусь // 6-й 
з’їзд інфекціоністів Республіки Біло-
русь «Актуальные вопросы инфекци-
онной патологии». Вітебськ: 2014.

Москалюк Василь Деонізійович
(14.02.1965, с. Чуньків, Заставнів-
ський р-н, Чернівецька обл.) – проф., 
д-р мед. н. Лікарську освіту здобув 
у ЛДМІ (1987-93). Віхи профробо-
ти: 1993-95 – інтернатура з інф. хв.; 
1995-96 – ст. лаборант, 1996-97 – ви-
кладач-стажист, 1997-2001 – ас., з 
2001 – доц. каф. інф. хв. БДМА (з 
2005 БДМУ), з 2008 – зав. каф. інф. 
хв. та епід. БДМУ. Канд. дис. «Вплив 
деяких інфекцій дихальних шля-
хів на серцево-судинну систему та 
можливості медикаментозної корек-
ції» (2001, н. керівник А.М. Сокол). 

Докт. дис. «Клініко-патогенетичне 
обґрунтування аерозольної інтер-
феронотерапії при гострих респіра-
торних вірусних інфекціях» (2008,
н. консультант М.А. Андрейчин). Ав-
тор 134 праць, 4 винаходів. Напрямок 
н. роботи: удосконалення лікування 
хв. на грип та інші ГРВІ, вірусні гепа-
тити, ВІЛ-інфекцію/СНІД. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Сучасні дані про зв’язок дисбіо-
зу кишечнику й імунітету та про їх 
корекцію пробіотиками // Інфекцій-
ні хвороби, 2012. 2. Клінічна харак-
теристика перебігу ВІЛ-інфекції 
із супутньою кріоглобулінемією // 
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-
інфекція, 2012. 3. Viral opportunistic 
infections in patients with HIV-infection 
// Інфекційні хвороби, 2012. 4. Фар-
макологічна корекція ендотеіліальної 
дисфункції у хворих на ВІЛ-інфекцію 
СНІД // Буковинський мед. вісник, 
2012. 5. Стан мікропейзажу слизо-
вих оболонок носо- та рото глотки 
при сезонному грипі типу А та мож-
ливості його корекції // Проблеми 
військової охорони здоров’я: збірник 
наук. праць Української військово-
мед. академії, К., 2012. 6. Хронічна 
мігруюча еритема на Буковині: ви-
падки з практики (клініцисту на за-
мітку) // Клінічна та експеримен-
тальна патологія, 2012. 7. Вплив 
антиретровірусної терапії на стан 
імунної системи та показники гемо-
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грами хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД 
// Інфекційні хвороби, 2013. 8. Клініч-
на ефективність діаліпону в терапії 
хронічного вірусного гепатиту В // 
Матер. ІХ міжнародної наук.-практ. 
конф. Современные научные дости-
жения. Praha, 2013. 9. ВІЛ-інфекція/
СНІД: Монографія. Чернівці, 2013. 
10. Удосконалення лікування хворих 
на грип та інші ГРВІ // Інфекційні 
хвороби, 2013. 

Мостюк Агнета Іванівна 
(13.03.1936, м. Ужгород) – проф., 
д-р. мед. н., академік Акад. н. вищої 
школи України (2001). Лікарську 
освіту здобула в ЛДМІ (1953-59); 
1963-66 – аспірантура при каф. інф. 
хв. ЛДМІ. Віхи профроботи: 1959-
63 – лікар-орд. дит. відділ. лікарні 
Львівської залізниці; 1966-69 – лікар-
орд., зав. дит. відділ. ІКЛ, м. Львів; 
1970-78 – ас., 1978-86 – доц. каф. 
інф. хв. ЛДМІ; 1986-89 – зав. курсом 
дит. інф. хв. при каф. шпитальної 
педіатрії; з 1989 – зав. каф. дит. інф. 
хв. ЛНМУ ім. Данила Галицького, з
2006 – проф. каф. інф. хв. ЛДМІ. 
Канд. дис. «Проникність капілярів і 
білковий склад сироватки крові при 
інфекційному гепатиті в дітей» (1967, 
н. керівник Б.М. Котляренко). Докт. 
дис. «Вірусний гепатит В у дітей 
першого року життя (Клінічні форми 
і наслідки. Лікувальна тактика, про-
філактичні заходи» (1985, н. консуль-

тант М.Б. Тітов). Автор 193 праць і
3 винаходів. Готує наукові кадри. На-
прямок н. роботи: перебіг і наслідки 
вірусного гепатиту В перинатального 
та постнатального інфікування у ді-
тей; диференційовані методи локаль-
ного застосування ентеросорбентів; 
клініко-епідеміологічні особливості 
та лікування сучасної дифтерії у дітей.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Безжелтушные варианты вирусно-
го гепатита В у детей первого года 
жизни // Вопросы охраны материн-
ства и детства. 1981. 2. Синдром 
Крости-Джанотти при вирусном 
гепатите В у детей первого года 
жизни // Педиатрия. 1983. 3. Дитячі 
хвороби. К.,1991. 4. Дифтерія. Львів, 
1996. 5. Інфекційні хвороби // Медици-
на дитинства. К., 1999. 6. Ентеросор-
бент силлард-П як засіб підвищення 
чутливості коринебактерії дифтерії 
до антибіотиків // Лабораторна діа-
гностика, 2001. 7. Вплив дифтерій-
ного токсину на ультраструктуру 
ниркової кори // Практична медицина, 
2002. 8. Гострий кишковий клебсіє-
льоз: дискусійні аспекти верифікації 
діагнозу, епідеміологічні та клінічні 
особливості у дітей раннього віку // 
Львівський мед. часопис (Acta Medica 
Leopolіensia), 2003. 9. Оцінка розладів 
вегетативного гомеостазу методом 
кардіоінтервалографії при дифтерії 
у дітей // Практична медицина, 2003. 
10. Інфекційні хвороби у дітей // Педі-
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атрія, 2003. 11. Інфекційні хвороби у 
дітей // Педіатрія, 2003. 12. Наслідки 
порушень планової вакцинації проти 
дифтерії: погляд в недалеке минуле 
// Сучасні інфекції, 2009. 13. Нефро-
логічні ускладнення дифтерії та їх 
ультраструктурні еквіваленти за 
умов моделювання експериментальної 
дифтерійної інтоксикації // Сучасні 
інфекції, 2010. 14. Клінічні прояви та 
патогенетичні механізми уражен-
ня печінки при скарлатині у дітей // 
Гепатологія, 2012. 15. Клінічна та 
локальна імуномоделююча ефектив-
ність кремнійорганічних ентеросор-
бентів при гострих кишкових інфек-
ціях клебсієльозної етіології у дітей 
раннього віку // Буковинський медич-
ний вісник, 2014.

Мотлохова Оксана Володимирівна
(18.06.1973, м. Харків) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула у ХДМІ 
(1990-96). Віхи профроботи: 1997-
99 – клін. орд., 2000-03 – аспіранту-
ра при каф. інф. ХДМУ. Канд. дис. 
«Клініко-імунологічні показники та 
морфологічні зміни органів імунної 
системи при бактерійних менінгітах 
та менінгоенцефалітах» (2004, н. ке-
рівник В.М. Козько). Автор 47 праць. 
Напрямок н. роботи: вивчення ком-
пенсаторних механізмів адаптації до 
інф. процесу, удосконалення лікуван-
ня інф. хв.

Основні праці (у співавт.): 1. Кли-
нические особенности течения ме-
нингококковой инфекции и причины 
летальности при ней // Експеримен-
тальна і клінічна медицина, 1999. 
2. Динаміка клініко-імунологічних по-
казників при пневмококових менінгі-
тах // Врачеб. практика, 2002. 3. При-
менение препарата амписулбин-КМП 
при лечении больных гнойными ме-
нингитами и менингоэнцефалитами 
// Проблеми екологічної та медичної 
генетики і клінічної імунології: Зб. 
наук. праць. Київ-Луганськ-Харків, 
2002. 4. Морфологические проявления 
острых воспалительных процессов в 
центральной нервной системе при 
бактериальных менингитах // Меди-
цина сегодня и завтра, 2003.

Муравська Любомира Василівна 
(16.05.1940, м. Калуш, Івано-Фран-
ківська обл.) – канд. мед. н., ст. н. 
співр. відділ. нейроінфекцій ДУ «Ін-
ститут епідеміології та інфекційних 
хвороб ім. Л.В. Громашевського». 
Лікарську освіту здобула у ІФДМІ 
(1957-63). Віхи роботи: 1963-70 – 
лікар-анестезіолог (м. Івано-Фран-
ківськ, м. Київ), 1971-73 – клін. орд. 
з неврології в КІУЛ. 1973-82 – лікар-
невролог в ІЕІХ. 1982-85 – зав. відділ. 
вірусних та бактерійних менінгітів 
лікарня № 7 м. Київ. З 1985 по тепе-
рішній час – старший н. співр. відділ. 
нейроінфекції. Канд. дис. «Грипозні 
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ураження нервової системи (клініко-
інструментальні обстеження) (1979, 
н. керівник М.Я. Ващенко). Автор 
240 н. праць. Напрямок н. роботи: 
ураження нервової системи вірусної, 
у тому числі герпетичної, вірусно-
бактерійної та бактерійної етіології. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Электроэнцефалография в изуче-
нии патологически механизмов по-
ражения нервной системы при грип-
пе // Врачебное дело, 1978. 2. Кли-
ника и лечение стафилококковых 
менингоэнцефалитов // Там же, 
1978. 3. Судорожный синдром 
при менингоэнцефалитах // Там 
же, 1987. 4. Клинические особен-
ности менингоэнцефалита пнев-
мококковой этиологии // Там же, 
1987. 5. Ликворные нарушения при 
менингоэнцефалитах // Там же, 1988. 
6. Характеристика данных компью-
терного исследования головного моз-
га при вирусных менингоэнцефалитах 
// Там же, 1993. 7. Ураження нерво-
вої системи герпетичної етіології 
// Український мед. часопис, 2001. 
8. Герпесвирусные поражения нерв-
ной системы: диагностика, клиника, 
лечение // Лікування та діагностика, 
2005. 9. Нове в лікуванні уражень 
нервової системи асоційованих з віру-
сами родини герпесу // Сучасні інфек-
ції, 2008. 10. Системний кліщовий 
бореліозу: оптимізація діагностики 
і терапії нейроофтальмічних пору-

шень // Український неврологічний 
журн., 2014. 

Муратова Людмила Касьянівна 
(15.11.1945, м. Брянка, Луганська 
обл.). – канд. мед. н. Лікарську осві-
ту здобула у ЛугДМІ (1968-74). Віхи 
профроботи: 1974-77 – лікар-терапевт 
клінічної лікарні № 3 м. Луганська; 
1977-92 – зав. терапевт. відділ. тієї 
ж лікарні; 1992-98 – зав. інф. відділ.
№ 2 цієї ж лікарні; з 1999 – зав. те-
рапевт. відділ. та за сумісництвом 
лікар КІЗу цієї лікарні. Вища лі-
карська катег. за фахом «Інф. хв.». 
Канд. дис. «Клініко-імунологічна 
характеристика та лікування ангін у 
населення крупного промислового 
регіону Донбасу» (1993, н. керівник
В.М. Фролов). Автор 22 праць і 2 ви-
находів. Основні напрямки н. роботи:  
диспансерний нагляд та медична ре-
абілітація перехворілих на ангіни та 
вірусні гепатити.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Порівняльна характеристика 
ефективності різних гепатозахисних 
препаратів у хворих в періоді реабі-
літації після перенесених вірусних ге-
патитів // Пробл. екологіч. та медич. 
генетики i клініч. імунології: зб. наук. 
праць. Київ, Луганськ, Xapків, 2008. 
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Навєт Тетяна Іванівна 
(12.06.1962, м. Кулеб, Таджикис-
тан) – доц., канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобула в Карагандинському 
мед. ін-ті, Казахстан (1979-85). Віхи 
профроботи: 1985-91 – лікар-педіатр 
обл. дит. лікарні, м. Петропавлівськ, 
Північний Казахстан; 1991-93 – клін. 
орд., 1993-96 – аспірантура при каф. 
дит. інф. хв. УІУЛ, м. Харків; 1996-
2002 – ас., з 2002 – доц. каф. дит. інф. 
хв. ХМАПО. Канд. дис. «Значення 
цитомегаловірусної інфекції у дітей 
раннього віку з ураженням централь-
ної нервової системи» (1997, н. керів-
ники Л.А. Ходак, Л.О. Панченко). Ав-
тор 46 праць і 2 винаходів. Напрямок 
н. роботи: герпесвірусні інфекції у ді-
тей (клініка, діагностика, лікування).
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Корчі у дітей раннього віку як про-
яв цитомегаловірусної інфекції в еко-
логічно несприятливих умовах // ПАГ. 
1996. 2. Лечение и профилактика ци-
томегаловирусной инфекции: Метод. 
реком. Харьков, 1997. 3. Фебрильні су-
доми у дітей: Метод. реком. Харків, 
2001. 4. Исходы энцефалитов у детей 
старшего возраста, обусловленных 

ВПГ 1/2 и ЦМВ // Матер. конф. педи-
атров Украины. К., 2003. 5. Особен-
ности поражения нервной системы 
при цитомегаловирусной инфекции у 
детей различных возрастных групп // 
Актуальные вопросы инфекционной 
патологии у детей. Россия, 2003. 
6. Обсяги профілактичної, діагнос-
тичної і лікувальної роботи лікаря 
загальної практики – сімейного ліка-
ря: Навч. посібник. Харків, 2005. 

Надраґа Олександр Богданович 
(13.06.1963, м. Самбір, Львівська 
обл.) – проф., д-р мед. н., зав. каф. 
дит. інф. хв. ЛНМУ, член Європей-
ського тов-ва дит. інфекціоністів 
(ESPID). Лікарську освіту здобув у 
ЛДМІ (1980-86), аспірантура при 
каф. педіатрії ЛДМУ (1989-92). Віхи 
профроботи: 1987-89 – рай. педіатр 
Турківської ЦРЛ Львівської обл.; 
1989-92– аспірант, 1992-2002 – ас., 
2002-05 – доц., 2005-06 – проф. каф. 
факультетської та шпитальної педіа-
трії ЛНМУ, з 2006 – зав. каф. дит. інф. 
хв. ЛНМУ. Канд. дис. «Медико-со-
ціальні умови формування здоров’я 
дітей у багатодітних сім’ях Турків-
ського району Львівської області» 
(1991, н. керівник С.К. Ткаченко). 
Докт. дис. «Клініко-патогенетичні ас-
пекти вегетативних дисфункцій у не-
доношених новонароджених і методи 
їх корекції» (2002; н. консультант
С.К. Ткаченко). Автор близько 136 пра-
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ць, 4 винаходів, співавтор 5 підручни-
ків. Готує н. кадри. Напрямок н. ро-
боти: гострі вірусні гастроентерити 
у дітей, кашлюк, гострі стенозуючі 
ларинготрахеїти.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Effectiveness of a vaccination 
program against mumps in Ukraine 
// Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 
2008. 2. Вірусні захворювання кишок 
у дітей // Перинатология и педиа-
трия, 2008. 3. Гострі кишкові інфек-
ції у дітей, спричинені вірусом Нор-
фолк // Проблеми клінічної педіатрії, 
2008. 4. Гарячка нез’ясованого генезу 
у дітей // Зб. н. праць співробітни-
ків КМАПО ім. П.Л. Шупика, 2007. 
5. Кашлюк у дітей перших місяців 
життя // Здоровье ребенка, 2009. 
6. Congenital visceral leishmaniasis 
in Ukraine // Annals of Tropical 
Paediatrics, 2010. 7. Особливості 
перебігу кашлюку в дітей раннього 
віку // Acta Medica Leopolienca, 2012. 
8. Порушення гідролізу вуглеводів і 
особливості місцевої імунної відпові-
ді у дітей з гострими гастроентери-
тами // Проблеми військової охорони 
здоров’я, 2012. 9. Сучасні аспекти 
етіології гострих стенозуючих ла-
ринготрахеїтів у дітей // Современ-
ная педиатрия, 2013.

Нартов Павло Вікторович
(1.11.1965, с. Дячківка, Нововодолазь-
кий р-н, Харківська обл.) – д-р мед. н.

Лікарську освіту здобув у ХДМІ 
(1983-89). Віхи профроботи: 1989-
94 – інфекціоніст і педіатр у Вели-
кобурлуцькій ЦРЛ Харківської обл.; 
1994-97 – аспірантура при ХІУЛ; з 
1997 – ас. каф. інф. хв. ХМАПО, з 
2003 р. – секретар Проблемної ко-
місії «Інфекційні та паразитарні
хвороби», 2006-14 – доц. каф., з
2008 – завуч каф. інф. хв. ХМАПО, 
з 2014 – проф. каф. Лікар вищої ка-
тегорії. Канд. дис. «Стан калікреїн-
кінінової системи та динаміка пере-
кисного окислення ліпідів у хворих 
на дифтерію ротоглотки» (1998, н. ке-
рівник В.П. Малий). Док. дис. «Кліні-
ко-патогенетичні та диференціально-
діагностичні критерії гострих менін-
гітів бактеріальної та вірусної етіо-
логії» (2013, н. консультант В.П. Ма-
лий). Автор 120 праць і 6 патентів і 
авторських свідоцтв. Напрямок н. 
роботи: бактерійні і вірусні менінгі-
ти, менінгоенцефаліти, герпесвірусні 
інфекцій (діагностика, лікування).
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Рівень прозапальних цитокінів у 
хворих на гострі менінгіти // Зб. на-
укових праць співробітників НМАПО 
ім. П.Л. Шупика. Випуск 18. К., 2009. 
2. Полимеразная цепная реакция в ди-
агностике острых менингитов бак-
териальной и вирусной этиологии // 
Международный мед. журнал., 2011. 
3. Цитокиновый профиль у больных 
острыми менингитами бактери-
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альной и вирусной этиологии // Там 
само, 2011. 4. Содержание аммиака 
и С-реактивного протеина в цере-
броспинальной жидкости больных 
бактериальными и вирусными менин-
гитами // Там само, 2011. 5. Вміст 
каспази-3 в сироватці крові хворих 
гострими менінгітами // Зб. н. праць 
головного військово-мед. клін. центру 
«ГВВК» МО України. Випуск 18. К., 
2011. 6. Полимеразная цепная реак-
ция в ранней диагностике гнойных 
бактериальных менингитов // Про-
блеми сучасної медичної науки та 
освіти, 2010. 7. Медико-біологічні і 
перші технологічні кроки зі створен-
ня нового тесту з визначення бакте-
ріальних ендотоксинів // Український 
мед. альманах, 2012. 8. Визначення 
бактерійних ендотоксинів у лікворі 
хворих на пневмококовий та менін-
гококовий менінгіт з використанням 
плазми личинок тутового шовко-
пряду // Зб. н. праць співробітників 
НМАПО ім. П.Л. Шупика. Випуск 20. 
К., 2011. 9. Діагностика та лікуван-
ня герпесвірусних // Там само, 2012. 
10. Аспекти та перспективи медич-
ного застосування тутового шовко-
пряду і розробка моделі комплексного 
використання його // Там само, 2013. 

Незгода Ірина Іванівна 
(18.06.1960, смт. Літин, Вінницька 
обл.) – д-р мед. наук, проф., головний 
дит. позаштатний інфекціоніст УОЗ 

Вінницької ОДА. Лікарську освіту 
здобула у ВДМІ ім. М.І. Пирогова 
(1977-83). Віхи профроботи: 1983-
84 – інтернатура з педіатрії в ЦРЛ
м. Хмільник, Вінницька обл.; 1984-
88 – орд. дит. відділ. ЦРЛ м. Хміль-
ник; 1988-90 – клін. орд., 1990-2001 – 
ас., 2001-04 – доц., з 2004 – проф. каф. 
дит. інф. хв. ВДМІ ім. М.І. Пирогова. 
З 2008 р. – член Європейської асоці-
ації дит. інф. Канд. дис. «Соматотип, 
пальцева дерматогліфіка та антигени 
крові у хворих із стенозуючим ла-
ринготрахеїтом» (1995, н. керівники
В.А. Кириленко, Б.Й. Коган). Докт. дис. 
«Сальмонельозна інфекція у дітей –
клініко-морфологічна та генетична 
характеристика, сучасні підходи до 
лікування» (2002, н. консультанти 
В.А. Кириленко і В.В. Біктіміров). 
Автор 143 праць і 6 винаходів. Готує 
наукові кадри. Напрямок н. роботи: 
ротавірусна інфекція, хронічні ві-
русні гепатити В та С, вітряна віспа 
у дітей. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Стан мікрофлори біотопів при 
сальмонельозній інфекції у дітей 
// Современная педиатрия, 2005. 
2. Оцінка перебігу та результатів 
лікування дітей раннього віку з ге-
нералізованими формами сальмоне-
льозу за даними клініко-морфологіч-
них досліджень // Укр. мед. часопис, 
2001. 3. Використання препарату 
«Цефутил» в комплексному лікуванні 
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дітей з інфекціями дихальних шляхів 
та лор-огранів // Современная педиа-
трия, 2007. 4. Ротавірусна інфекція у 
дітей, сучасні підходи до лікування // 
Інфекційні хвороби, 2006. 5. Захворю-
ваність на вірусні гепатити у дітей.
(у співавт.) // Ліки України,  2008. 
6. Парентеральні вірусні гепатити 
у дітей: погляд на проблему // Мис-
тецтво лікування, 2009. 7. Вирусные 
диареи: Монографія, Харків, 2010. 
8. Патогенетична та клініко-імунол-
гічна характеристика застосування 
Saccaromyces boulardii при ротаві-
русній у дітей // Клінічна імунологія, 
алергологія та інсектологія, 2014. 
9. Сучасні підходи до діагностики 
ротавірусної інфекції у дітей // Здо-
ровье ребёнка, 2014. 10. Синдром Не-
зелофа в практиці лікаря-інфекціо-
ніста // Інфекційні хвороби, 2013. 

Никитюк Микола Прокопович
(13.12.1937, с. Данюки, Хмельниць-
кий р-н, Хмельницька обл.) – доц., 
канд. мед. н., головний позаштатний 
інфекціоніст УОЗ ОДА Вінницької 
обл. Лікарську освіту здобув у ВДМІ 
(1954-1960). Віхи профроботи: 1960-
63 – головний лікар Зеленчанської 
ДЛ Дунаєвецького р-ну Хмельниць-
кої обл.; 1963-1965 – клін. орд. при 
каф. інф. хв. ВДМУ; 1965-71 – орд. 
Хмельницької інф. лікарні; 1971-94 – 
ас., з 1994 – доц. каф. інф. хв. ВНМУ 
ім. М.І. Пирогова. Канд. дис. «Рота-

вірусні гастроентерити (клінічні осо-
бливості у дорослих)» (1985, н. керів-
ник Я.П. Латенко). Автор 85 праць. 
Напрямок н. роботи: клініко-епід. 
особливості бактерійних і вірусних 
інфекцій.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Заболевания безжелтушным леп-
тоспирозом // Врачебное дело. 1969. 
2. О заболеваемости столбняком сре-
ди животных // Журн. микробиологии 
1970. 3. Особенности клиники и те-
рапии современного брюшного тифа 
// Врачебное дело. 1978. 4. Клиничес-
кая характеристика епидемического 
гастроэнтерита // Там же. 1980. 

Ничик Наталя Анатоліївна
(3.03.1971, м. Чернівці) – доц, канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ТДМІ (1988-95). Віхи профроботи: 
1995-97 – магістрант, 1997-2000 – ас-
пірант, 2000-2011 – ас., з 2011 – доц. 
каф. інф. хв. ТДМУ ім І.Я. Горбачев-
ського. Канд. дис. «Клініко-імуноло-
гічні особливості ендогенної інток-
сикації при гепатиті В і ефективність 
ентеросорбційної терапії» (1999,
н. керівник М.А. Андрейчин). Автор 
79 праць. Напрямок н. роботи: осо-
бливості перебігу, діагностики та 
лікування гепатитів В, С, TORCH-
інфекцій.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Вплив ендогенної інтоксикації 
на імунну систему організму при 
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гострому вірусному гепатиті В // 
Інфекційні хвороби, 1997. 2. Про-
гностична важливість показників 
ендогенної інтоксикації у хворих з 
важким і злоякісним перебігом го-
строго гепатиту В // Інфекційні хво-
роби, 1998. 3. A new possibility of acute 
hepatitis В severe form treatment //
XI Int. Congress of liver diseases «Liver 
Cirrhosis and its Development» Oct 22-
24, 1999. Basel (Switzerland). 4. Інфек-
ційні хвороби у загальній практиці 
та сімейній медицині // Укрмедкнига, 
2007. 5. Синдром відновлення імунної 
відповіді // Інфекційні хвороби, 2010. 
6. Синдром токсичного шоку // Інфек-
ційні хвороби, 2012. 7. Сучасні етіо-
тропні противірусні хіміопрепарати 
// Інфекційні хвороби, 2013. 8. Труд-
нощі у діагностиці інфекційного ен-
докардиту // Вісник наукових дослі-
джень, 2013. 9. Partof aids-patients 
among newly detected hiv-infected // 1st 
Central and Eastern European Meeteng 
on Viral Hepatitis and Co-infection with 
HIV, 2015.

Нікітін Євген Васильович
(20.07.1937, с. Новоселівка, Ана-
нівський р-н, Одеська обл.) – проф., 
д-р мед. н. Лікарську освіту здобув в 
ОДМІ (1959-66). Віхи профроботи: 
1966-69 – зав. інф. відділ. Іванівської 
ЦРЛ Одеської обл.; 1969-71 – клін. 
орд., 1971-86 – ас., 1986-90 – доц., 
1990-2003 – зав. каф., з 2003 – проф. 

каф. інф. хв. ОДМУ. Засл. діяч науки 
і техніки України. Канд. дис. «Стан 
водномінерального обміну в хворих 
на холеру і його корекція» (1986, н. 
керівник В.Ф. Ліпковский). Докт. дис. 
«Стан перекисного окислення ліпідів 
і антиоксидантної системи в хворих 
на ГРЗ і його корекція» (1990, н. кон-
сультант С.Г. Пак). Автор 260 праць 
і 7 патентів. Готує наукові кадри. На-
прямок н. роботи: патогенез, особли-
вості перебігу хронічних вірусних, 
повільних інфекцій; удосконалення 
засобів лікування хворих. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Ефективність лікування амікси-
ном ІС та веро-рибавірином хворих 
на хронічний гепатит С // Сучасні 
аспекти військової медицини. Київ, 
2008. 2. Використання аміксину ІС 
та глутаргіну в лікуванні хворих на 
гострий гепатит В // Клінічна іму-
нологія. Алергологія. Інфектологія, 
2008. 3. Порушення в тромбоци-
тарній ланці гемостазу у хворих на 
гострий гепатит В // Гепатологія, 
2008. 4. Изучение влияния интерфе-
роногена амиксина на некоторые 
механизмы иммунного реагирования 
у больных вирусным гепатитом С // 
Аллергология и иммунология, 2009. 
5. Грипп (этиология, эпидемиология, 
клиника, диагностика, лечение и про-
филактика) // Метод. рекомендації. 
Одеса, 2011. 6. Механізми тривалої 
персистенції вірусів гепатитів В, С 
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та при поєднаній патології В+С ін-
фекції // Одеський медичний журн., 
2012. 7. Інфекційні хвороби. Курс 
лекцій. Навчальний посібник. Одеса, 
2012. 8. Клініко-патогенетичне зна-
чення стану перекисного окислення 
ліпідів та ферментативної анти-
оксидантної системи у хворих на 
гострий гепатит В // Гепатологія, 
2014. 9. Применение интерфероно-
генов в комплексном лечении больных 
хроническим гепатитом С с проти-
вопоказаниями к интерфероноте-
рапии и нон-респондеров // Аллерго-
логия и иммунология, 2014. 10. Клі-
ніко-патогенетичне значення стану 
перекисного окислення ліпідів та 
ферментативної антиоксидантної 
системи у хворих на гострий гепа-
тит В // Гепатологія, 2014. 

Нікітіна Нонна Олексіївна
(26.07.1941, м. Луганськ) – доц., канд.
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ХДМІ (1959-65). Віхи профроботи: 
1965-69 – терапевт дільничої лікар-
ні с. Попівка Миргородського р-ну 
Полтавської обл.; 1969-71 – клін. 
орд., 1971-93 – ас., з 1993 – доц. каф. 
інф. хв. ХДМІ. Канд. дис. «Стан мі-
кроциркуляції і функції зовнішнього 
дихання у хворих на грип і ГРЗ при 
різних способах застосування патоге-
нетичної терапії» (1984, н. керівник
Т.Т. Чорна). Автор 115 праць. Напря-
мок н. роботи: значення мікроцир-

куляторних порушень у хв. на грип, 
ГРВІ та в клінічних проявах інших 
інф. хв. та невідкладних станів.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Диагностическая ценность пока-
зателей функции внешнего дыхания 
у больных гриппом // Врачеб. дело. 
1981. 2. Коррекция нарушений пери-
ферического кровотока у больных 
гриппом в условиях поликлиники // 
Тезисы ІІІ съезда инфекционистов 
УССР. К., 1988. 3. Изменения в сис-
теме гемостаза у больных лептос-
пирозом // Тезисы ІІІ Всесоюзного 
съезда инфекционистов. Москва-
Суздаль, 1992. 4. Аэрозольтерапия 
больных при неосложненном течении 
гриппа и ОРЗ: Информ. письмо. К., 
1984. 5. Дифтерия у взрослых: Учеб-
ное пособие. Харьков, 1993. 6. Клини-
ческие особенности менингококковой 
инфекции и анализ летальности // 
Журн. экспериментальной и клини-
ческой медицины, 1998. 7. Нариси з 
історії кафедри інфекційних хвороб 
ХДМУ // Нариси з історії клінічної 
інфектології в Україні. Тернопіль, 
2002. 8. Сепсис: Метод. вказівки. 
Харків, 2004. 9. Infectious diseases: 
clinical tests and clinical cases: Навч. 
посібник для практичних занять 
студентів 5-6 курсів медичних ву-
зів з англійською мовою навчання. 
Харків, 2005. 10. Порушення веге-
тативної нервової системи у хво-
рих на гострі вірусні гепатити // 
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Журн. экспериментальной и клини-
ческой медицины, 2004. 11. Тимоген: 
возможности использования при 
инфекционных заболеваниях и па-
тологии бронхолегочной системы // 
Врач, 2005. 

Нікіфорова Тетяна Олексіївна
(22.12.1949, м. Корсаків, Сахалін-
ська обл., РФ) – доц., канд. мед. н. 
Лікарську освіту здобула в ІФДМІ 
(1967-73). Віхи профроботи: 1973-
74 – інтернатура з терапії в МКЛ 
№ 1, м. Івано-Франківськ; 1974-
77 – лікар-лаборант Солотвинської 
туберкульозної лікарні; 1977-79 – лі-
кар-лаборант Лисецької рай. лікарні; 
1979-81 – клін. ординатор кафедри 
інфекційних хвороб ІФДМІ ; 1981-
1987 – ст. лаборант і погодинний ас.; 
1987-97 – ас. каф. інф. хв.; з 1997 – 
доц. каф. інф. хв. та епід. ІФДМА. 
Канд. дис. «Клініко-імунологічні 
аспекти продромального періоду 
вірусного гепатиту А і В» (1987,
н. керівник  проф. Р.П. Макось). Автор
151 праць, 4 рац. пропозицій, 3 ін-
форм. листів, 4 навч. посібників,
2 патенти, 2 метод. реком.  Напрямки 
н. роботи: перебіг вірусних гепатитів 
при фоновій ендокринопатії, енте-
росорбція в лікуванні інфекційних 
захворювань, клініко-імунологічні 
аспекти EBV-інфекції, епідеміоло-
гія і клініка Лайм-бореліозу в Івано-
Франківська обл., інфекції TORCH-

комплексу у ВІЛ-інфікованих жінок 
репродуктивного віку, клініко-етіоло-
гічна характеристика лептоспірозів.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Епідеміологія: Навч. посібник.( 
укр., рос, анг. мовами). Івано-Фран-
ківськ, 2006, 2008, 2009. 2. Особли-
вості клінічного перебігу грипу в Іва-
но-Франківській області // Інфекціїні 
хвороби, 2009. 3. Клініко-імунологіч-
не значення лейкоцитарної формули 
крові // Там само, 2010. 4. Алгоритм 
клініко-лабораторної діагностики 
активних форм цитомегаловірусної 
інфекції у ВІЛ-інфікованих осіб, па-
тент, 2012. 5. Комплексні показники 
оцінки епідемії ВІЛ-інфекції та ро-
боти центу профілактики і бороть-
би зі СНІДом на регіональному рівні 
(Івано-Франківська обл.), Метод. 
реком., 2012. 6. Епідеміологія, наці-
ональний підручник, Вінниця, 2012. 
7. Порівняльна характеристика 
лептоспірозу, спричиненого різними 
серогрупами лептоспір // Природно-
осередкові інфекції: Всеукраїнської 
наук.-практ. конф. інфекціоністів 
Ужгород, 2012. 8. Соціальний ста-
тус ВІЛ-інфікованих жінок молодого 
віку // Галицький лікарський вісник, 
2013. 9. Методична розробка між-
дисциплінарного практичного занят-
тя // Грип у вагітних в умовах панде-
мії із застосуванням інтерактивного 
методу аналізу конкретних проблем-
них ситуацій // Медична освіта, 2013. 
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10. Іксодовий кліщовий бореліоз в Іва-
но-Франківській області : особливис-
ті перебігу та етіотропної терапії 
// Фармакотерапія і профілактика 
інфекційних та паразитарних хво-
роб: Всеукраїнська наук.практ. конф. 
і Пленум Асоціації інфекціоністів 
України, Харків, 2014 .

Нужна Олена Юріївна
(30.03.1964, м. Кіровськ Луганськ 
обл.). Лікарську освіту здобула у 
ЛугДМІ (1984-89). Віхи профроботи: 
1989-97 – лікар-терапевт ЦМЛ м. Кі-
ровська, 1997-98 – лікар-інфекціоніст 
ЦМЛ м. Кіровська, з 1988 – зав. інф. 
відділ. ТМО м. Кіровська; з 1998 – 
міський позаштатний інфекціоніст. 
Вища лікарська катег. за фахом «інф. 
хв.». Автор 6 праць. Основні напрям-
ки н. роботи: лікування хронічних ві-
русних гепатитів.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Ефективність комбінації глутаргі-
ну та артіхолу в лікуванні хворих на 
хронічні гепатити В та С // Пробле-
ми екологіч. та медич. генетики і клі-
ніч. імунології: зб. наук. праць. Київ, 
Луганськ, Харків, 2009. 

О
Овсієнко Тетяна Миколаївна  
(11.08.1972, м. Луганськ) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула у ЛугДМІ 
(1989-95). Віхи профроботи: 1997-
2006 – лікар-інфекціоніст міської 
клінічної лікарні № 3 м. Луганська, 
з 2006 – лікар-інфекціоніст інф. від-
діл. № 2 Луганської міської лікар-
ні № 4. Канд. дис. «Диференційна 
діагностика еризипелоїда і бешихи 
верхніх кінцівок» (1998, н. керівник 
В.М. Фролов). Автор 22 праць, 2 ви-
находів. Основні напрямки н. роботи: 
характеристика клінічного перебігу 
та лікування хворих на еризипелоїд.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
Особенности эризипелоида и рожи 
верхних конечностей у рабочих мясо-
перерабатывающей промышленности 
// Здравоохранение Донбасса, 1997. 

Овчаренко Петро Андрійович
(12.07.1935, с. Великі Будки, Ро-
менський р-н, Сумська обл.) – доц., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здобув 
у КДМІ (1954-60). Віхи профробо-
ти: 1960-63 – зав. відділ. Потіївської 
ДЛ Житомирської обл.; 1963-65 – 
клін. орд., 1965-68 – аспірантура при 
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каф. інф. хв. КДМІ; 1968-70 – лікар 
у Республіці Туніс; 1970-76 – ас., з 
1976 – доц. каф. інф. хв. КДМІ (нині 
КНМУ). Канд. дис. «Клінічні прояви 
і лікування токсоплазмозу в дорос-
лих» (1967, н. керівник А.С. Сокол). 
Автор 51 праці. Напрямок н. роботи: 
діагностика і лікування токсоплазмо-
зу, малярії, набряку легень.

Окружнов Микола Васильович 
(18.04.1948, с. П-Загородський, Берес-
тейщина, Білорусь) – доц., к. мед. н.
Лікарську освіту здобув у КДМІ 
(1966-72). Віхи профроботи: 1971-
1972 – фельдшер ШМД м. Києва, 
1972-1973 – інтерн., терапія Челя-
бінський мед. інститут (РФ), 1974-
2007 – КНДІЕІХ, з 2003 – доц. каф. ін.
хв. НМАПО ім. П.Л. Шупика. Лі-
карська катег. вища. Канд. дис.: 
«Инерфероны и его индукторы в ле-
чении гриппа и вирусных менинго-
энцефалитов у взрослых», (1993, н. ке-
рівник О.К. Тринус). Автор 95 науко-
вих праць. Напрямок н. роботи: грип, 
нейроінфекції, герпесвірусні інфекції.
Основні праці (самост. і у співав.): 
1. Причини пізньої діагностики тяж-
ких герпесвірусних уражень ЦНС // 
Харків-Тернопіль, 2010. 2. Деякі по-
казники клітинного імунітету у хво-
рих з синдромом хронічної втоми // 
Клінічна імунологія. Алергологія. Ін-
фектологія, 2011. 3. Резистентність 
герпесвірусів до герпесвірусних пре-

паратів. Клінічні спостереження // 
Київ, 2012. 4. Ботулізм: особливості 
перебігу в сучасних умовах і пробле-
ми лікування // Київ, 2013. 5. Гострий 
герпесвірусний енцефаліт у вагітної, 
асоційований з вірусом герпесу люди-
ни 7-го типу (ННV-7). Клінічне спо-
стереження // Київ, 2014. 

Ольховська Ольга Миколаївна
(19.02.1961, м. Харків) – доц., д-р 
мед. н. Лікарську освіту здобула 
в ХМІ (1978-84). Віхи профробо-
ти: 1984-1986 – клін. орд., 1986-
2003 – ас., 2003-2014р.р. – доц., з 
2014 – проф. каф. дит. інф. хв. ХНМУ. 
Канд. дис.: «Оцінка ефективності ен-
теросорбентів в комплексі лікування 
дітей, хворих на гастроентероколіти» 
(1994, н. керівник Є.А. Вашев). Докт. 
дис.: «Стан кардіогемодинамічних та 
імуно-гуморальних механізмів ком-
пенсації при кишкових інфекціях у 
дітей раннього віку» (2012, н. кон-
сультант С.В. Кузнєцов). Готує науко-
ві кадри. Автор 180 праць, 1 патенту, 
4 винаходів. Напрямок н. роботи: 
адаптаційно-компенсаторні механіз-
ми у дітей, хворих на кишкові моно- і 
мікст-інфекції. 
Основні праці (самост. і у спів-
авт.): 1. Selected lectures in children’s 
infectious diseases for English medical 
students: Навч. посібник. Харків, 
2004. 2. Показники цитокіноового 
реагування при кишкових інфекці-
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ях у дітей // Врачебная практика, 
2006. 3. Показники імунної відповіді 
дітей, хворих на гострі кишкові ін-
фекції // Експериментальна і клінічна 
медицина, 2006. 4. Кишкові інфек-
ції у дітей: клініка тa особливості 
гемодинамічних порушень // Совре-
менная педиатрия, 2009. 5. Профі-
лактика інфекційних захворювань у 
дітей: Навч. посібник для студен-
тів та інтернів вищих медичних за-
кладів. Харків, 2009. 6. Оптимізація 
інфузійної терапії дітей раннього 
віку, хворих на ротавірусні діареї 
// Экспериментальная и клиничес-
кая медицина, 2014. 7. Peculiarities 
of obstructive bronchitis in children оf 
young ages // Inter colleges, 2014. 

Оніщенко Тетяна Євгенівна 
(12.03.1961, м. Запоріжжя) – доц., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здобула 
в ДнДМІ (1979-85); 1998-2002 – за-
очна аспірантура при ЗІУЛ. Віхи про-
фроботи: 1985-95 – лікар-інфекціоніст 
2-ї інф. лікарні м. Запоріжжя; 1995-
97 – клін. орд. при каф. інф. хв. ЗІУЛ; 
1997-2004 – заступник головного ліка-
ря з лікувальної роботи Запорізького 
обласного центру боротьби зі СНІ-
Дом; з 2004 – ас. каф. інф. хв. ЗДМУ, з 
2009 – доц. каф. інф. хв. ЗДМУ. Канд. 
дис. «Дифтерія в умовах промис-
лового міста (клініко-імунологічна 
характеристика)» (2004, н. керівник
В.П. Мірошниченко). Автор 122 праць 

і 1 патенту. Напрямок н. роботи: опти-
мізація діагностики та патогенетично-
го лікування хворих на найбільш по-
ширені інфекційні захворювання. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Особливості ураження нирок в умо-
вах високоактивної антивірусної те-
рапії у хворих на ВІЛ/СНІД // Журн. па-
тологія, 2013. 2. Динаміка клініко-біо-
хімічних параметрів і функціонального 
стану вегетативної нервової системи 
у хворих на гострий гепатит В із хро-
нічним вживанням алкоголю в гепаток-
сичних дозах // Запорожский мед. журн, 
2014. 3. Клинико-эпидемиологическая 
характеристика туберкулеза у детей 
с перинатальной ВИЧ-инфекцией // 
Український пульмонологічний журн., 
2013. 4. Дистанційно-освітні техно-
логії в організації самостійної роботи 
студентів // Актуальні питання фар-
мацевтичної і мед. науки та практики, 
2014. 5. Досвід організації навчального 
процесу з англомовними студентами 
на кафедрі інфекційних хвороб // Запо-
рожский мед. журнал, 2013. 6. Внедре-
ние дистанционных образовательных 
технологий для организации само-
стоятельной работы студентов 
// Материалы межригиональной.
н.-метод. конф. Рязань, 2013.

Онофрійчук Олена Сергіївна
(09.07.1965, с. Городківка, Вінниць-
ка обл.) – доц., к. мед. н. Лікарську 
освіту здобула у ВДМІ ім. М.І. Пиро-
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гова (1984-1990). Віхи проф. роботи: 
1990-92 – клінічна ординатура з дит. 
інф. хв. при ВДМІ ім. М.І. Пирого-
ва; 1992-2000 – ординатор дит. інф. 
лікарні м. Вінниці; з 2000 – ас. каф. 
дит. інф. хв. ВНМУ ім. М.І. Пиро-
гова, з 2012 – доц. каф. дит. інф. хв. 
ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Канд. дис. 
«Клініко-мікробіологічні особли-
вості перебігу гастроінтестінальної 
форми сальмонельозу у дітей на тлі 
колонізації кишечника умовно-пато-
генними мікроорганізмами, сучасні 
підходи до лікування» (2008, н. ке-
рівник І.І. Незгода). Автор 39 праць і
4 винаходів. Напрямок н. роботи: 
проблема сальмонельозної інфекції у 
дітей; особливості перебігу ГКІ. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Досвід застосування молочної су-
міші «НАН кисломолочний 1 та 2» 
при лікуванні гострих кишкових ін-
фекцій у дітей // Современная педи-
атрия, 2011. 2. Аналіз антибіотико-
чутливості штамів ентеробактерій, 
виділених у дітей з гострими кишко-
вими інфекці, 2011. 3. Перинатальні 
та клініко-епідеміологічні аспекти 
цитомегаловірусної інфекції // Пери-
натология и педиатрия, 2011. 4. Клі-
ніко-морфологічні особливості вро-
дженої цитомегаловірусної інфекції 
// Клінічна імунологія, алергологія, 
інфектологія, 2012. 5. Застосування 
сучасного пробіотика в комплексній 
терапії гострих кишкових інфекцій 

у дітей // Клінічна імунологія, алер-
гологія, інфектологія, 2013. 6. Клі-
ніко-морфологічні особливості син-
дрому Незелофа // Клінічна імуноло-
гія, алергологія, інфектологія, 2013. 
7. Особливості клінічного перебігу та 
імунологічного статусу у дітей з гер-
петичною інфекцією // Вісник ВНМУ, 
2013. 8. Синдром Незелофа – клініч-
ний приклад // Вісник морфології, 
2013. 9. Синдром Незелофа в практи-
ці лікаря-інфекціоніста // Інфекційні 
хвороби, 2013. 10. Клініко-імунологіч-
ні особливості герпетичних інфекцій у 
дітей // Клінічна імунологія, алерголо-
гія, інфектологія, 2014. 

Орнатська Світлана Олександрівна  
(12.01.1942, м. Луганськ). Лікарську 
освіту здобула у ЛугДМІ (1979-65). 
Віхи профроботи: 1965-70 – лікар 
інф. відділ. міської клінічної лікар-
ні № 4 м. Луганська, з 1970 р. – зав. 
інф. відділ. № 1 тієї ж лікарні. Вища 
лікарська катег. за фахом «інф. хв.». 
Автор 32 праць, 2 винаходів. Основні 
напрямки н. роботи: лікування та ме-
дична реабілітація хворих на гострі 
вірусні гепатити.  
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клінічна характеристика вірусно-
го гепатиту А у дорослих та ефек-
тивність ентеросорбції з викорис-
танням фітосорбенту Поліфіт П // 
Актуальні пробл. екологіч. генетики 
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та клініч. імунології. Київ, Луганськ, 
Харків, 2003. 

Остяк Роман Степанович 
(15.09.1950, с. Кукільники, Галиць-
кий р-н, Івано-Франківська обл.) –
головний лікар обл. інф. лікарні
м. Івано-Франківськ, обл. центру 
профілактики ВІЛ-інфекції та бо-
ротьби зі СНІДом, засл. лікар Украї-
ни (2008). Лікарську освіту здобув у 
ІФДМІ (1967-73). Віхи профроботи: 
1973-74 – інтернатура при каф. інф. 
хв. ІФМІ, 1974-75 – зав. інф. відділ. 
Коростеньської медико-санітарної 
частини Житомирської обл., 1975-
80 – педіатр у с. Блюдники Галиць-
кого р-ну Івано-Франківської обл., 
1980-82 – клін. орд. при каф. анес-
тезіології та реанімації ІФМІ, 1982-
84 – лікар-анестезіолог і реаніматолог 
міської інф. лікарні м. Івано-Франків-
ська, 1984-88 – зав. відділ. інф. лікарні
м. Івано-Франківська, заочний аспі-
рант при каф. інф. хв. ІФМІ, 1988-
91 – заступник головного лікаря, 1991-
95 – головний лікар МІЛ, 1995-
98 – начальник міського управління 
охорони здоров’я м. Івано-Франків-
ська, з 1998 – головний лікар ОІКЛ
м. Івано-Франківська, з 2003 – голо-
вний лікар обл. центру профілак-
тики ВІЛ-інфекції та боротьби зі
СНІДом. Категор. – вища з «Інф. хв.» 
і «Організація і управління охоро-
ною здоров’я». Засл. лікар України.

2003 – стажування з організації на-
дання соціально мед. допомоги ВІЛ-
інфікованим та хворим наркоманіями 
при Ketteric University (штат Мічи-
ган, США); 2004 – освоїв систему 
«МОНАР» щодо організації надання 
мед. допомоги та соціальної реабілі-
тації хворим на ВІЛ СНІД (м. Краків, 
Польща). Автор 104 праць, 7 вина-
ходів й рац. пропозицій. Напрямок н. 
роботи: проблеми вірусних гепатитів, 
лептоспірозу і ВІЛ/СНІДу. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клініко-імунологічний аналіз гепа-
титів А і В у дівчаток-підлітків // 
Матер. V з’їзду інфекціоністів Укра-
їни. Тернопіль, 1998. 2. Епідеміологіч-
на характеристика лептоспірозів в 
Івано-Франківській області // Вікові 
особливості інфекційних хвороб: Ма-
тер. н.-практ. конф. і пленуму Асо-
ціації інфекціоністів України. Му-
качево, 1999. 3. Стандарти якості 
надання допомоги інф. хворим в по-
ліклінічних умовах (наказ МОЗ Укра-
їни № 507 від 28.12.2002, у співавт.). 
4. Особливості перебігу герпетич-
ної інфекції у вагітних // Матер.
VI з’їзду інфекціоністів України. 
Одеса, 2002. 5. Застосування про-
тефлазиду в комплексному лікуванні 
хворих на гепатит В // Керовані ін-
фекції: Матер. наук.-практ. конф. 
і пленуму Асоціації інфекціоністів 
України. Івано-Франківськ, 2003. 
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Панасюк Олена Леонідівна
(26.07.1978, АР Крим, м. Сімферо-
поль) – канд. мед. н., лікар вищої 
категорії. Лікарську освіту здобула в 
КДМУ за спеціальністю «лікуваль-
на справа» (1995-2001). Віхи про-
фроботи: 2001-2002 – інтернатура 
та магістратура за фахом «Інф. хв.» 
при КДМУ, 2002-2005 – аспірант  
ІЕІХ, 2006-2008 – наук. співр. відділ. 
інтенс. тер. ІЕІХ, з 2008 – ст.. наук. 
співр. відділ. інтенс. тер. ІЕІХ. Канд. 
дис. «Етіопатогенетична терапія гер-
песвірусної інфекції із застосуванням 
протефлазиду та ультрафіолетового 
опромінювання крові» (2006, н. ке-
рівник В. І. Матяш). Автор 83 праць. 
Готує наукові кадри. Напрямок н. 
роботи: особливості клініці, діагнос-
тики, нейроінфекцій; інтенсивна, 
експериментальна та протирецидив-
на терапія нейроінфекцій, сепсису, 
грибкових інфекцій.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Сучасний клінічний портрет ту-
беркульозного і герпесвірусного ура-
ження речовини й оболонок головного 
мозку // Вісник наукових досліджень, 
2005. 2. Етіологічна структура гер-

песвірусного нейроінфекціонного 
процесу // Інфекційні хвороб, 2005. 
3. Віддалені результати терапії 
герпесвірусної інфекції // Інфекційні 
хвороби, 2006. 4. Интенсивная тера-
пия рассеянных энцефаломиелитов 
// Біль та знеболення, 2007. 5. По-
ражение миокарда при вирусных 
инфекциях // Журнал практичного 
лікар, 2008. 6. Смешанные вирусно-
бактериальные инфекции // Сучасні 
інфекції, 2008. 7. Перспективы при-
менения экстракорпоральной гемо-
коррекции в комплексной терапии 
инфекционных болезней // Профілак-
тична медицина, 2010. 8. Санация 
ликвора физраствором при острах 
бактериальных менингоэнцефалитах 
// Журнал инфектологии, 2010. 
9. Микозы центральной нервной 
системы // Профілактична медици-
на, 2014. 10. Сравнительная оценка 
уровней цитокинов в ликворе и  кро-
ви пациентов с арахноєнцефалитом 
герпесвирусной этиологии // Про-
блеми військової охорони здоров’я. 
Збірник наукових праць Української 
військово-медичної академії, 2014. 

Панкратов Сергій Михайлович 
(03.02.1948, м. Генічеськ, Херсон-
ська обл.) – головний позаштатний 
інфекціоніст Департаменту охорони 
здоров’я  Херсонської ОДА . Нагоро-
дженийи медаллю «Агапіта Печер-
ського» АІУ (2010). Лікарську осві-
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ту здобув у КрДМІ (1966-72). Віхи 
профроботи: 1972-73 – лікар-інтерн, 
1973-74 – лікар- орд., 1974-78 – зав. 
приймальним відділ., 1978-80 – зав. 
відділ. кишкових інфекцій, 1980-
2005 – зав. діагностичним відділ., 
2005 – зав. відділ. нейроінфекцій інф.
лікарні м. Херсон. Катег. – вища за фа-
хом «Інф. хв.» (1992). Автор 25 праць,
напрямок наукової роботи: діагнос-
тика та лікування нейроінфекцій. Ді-
агностика та лікування лептоспірозу. 
Основні праці (у співавт.): 1. О ме-
тодике определения суммарного 
количества аминополисахаридов в 
сыворотке крови при желтухах // 
Лабор. дело, 1972. 2. Возникновение 
вспышек трихинеллеза среди населе-
ния Херсонской области в 1986-88 гг. 
// Медпаразитология, 1991. 3. Сибір-
ка на Херсонщині // Інфекційні хворо-
би, 2001. 4. Тонзиліт як маніфестний 
синдром деяких системних хвороб 
// Там само, 2005. 5. Дирофиляриоз 
на Херсонщине // Вестник зоологии, 
2005. 6. Особливості перебігу енте-
ровірусного менінгіту на Херсонщині 
у 2007 р. // Матер. наук.-практ. конф. 
і пленум Асоціації інфекціоністів 
України. Тернопіль, 2008. 7. Про си-
туацію з трихінельозу у Херсонській 
області // Інфекційні хвороби, 2008. 
8. Церебральный токсоплазмоз у мо-
лодой женщины без ВИЧ-инфекции 
или иного иммунодефицита // Меди-
цинские аспекты здоровья женщины, 

2009. 9. Ефективність та безпеч-
ність осельтамівіру (Таміфлю) в лі-
куванні грипу // Сучасні аспекти вій-
ськової медицини, 2010. 10. Клінічний 
перебіг безжовтяничної форми леп-
тоспірозу на Херсонщині // Матер. 
наук.-практ. конф. і пленум Асоціації 
інфекціоністів України, Харків-Тер-
нопіль, 2014. 

Пахольчук Тетяна Миколаївна 
(27.01.1955, м. Запоріжжя) – доц., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здо-
була у ЗДМІ (1975-81). Віхи проф-
роботи: 1981-82 – інтернатура з пе-
діатрії; 1982-88 – лікар-ревмокарді-
ологічного відділ. Запорізької обл. 
дит. лікарні; 1988-90 – клін. орд. при 
каф. госпітальної педіатрії ЗДМУ; з
1990 – ас. каф. дит. інф. хв. ЗДМУ, 
з 2007 р. – доц. каф. госпітальної 
педіатрії з курсом дит. інф. хв., з
2014 – доц. каф. дит. інф. хв . Канд. 
дис. «Закономірності фізичного та 
статевого розвитку підлітків, хворих 
на інсулінзалежний цукровий діабет» 
(2001, н. керівник Ю.П. Ткаченко). 
Автор 168 н. праць. Вища лікарська 
катег. з 2006. Напрямок н. роботи: ви-
вчення клініко-патогенетичних осо-
бливостей ТОRСН-інфекцій у дітей 
раннього віку.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Особенности течения, диагнос-
тики и лечения дифтерийного ми-
окардита у детей при разных фор-
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мах дифтерии // Актуальні питання 
фармацевтичної та медичної науки 
та практики //. Зб. наук. ст. ЗДМУ, 
1999. 2. Клиника и дифференциаль-
ная диагностика острых вялых пара-
личей у детей // Метод. реком,. 2001. 
3. Лабораторні критерії тяжкості 
перебігу кишкового токсикозу і його 
прогнозу у дітей, хворих на гострі 
кишкові інфекції // Інформ. лист. К., 
2001. 4. Кишкові токсикози у дітей. 
Принципи діагностики та терапії // 
Навч. посібник, 2005. 5. Алгоритми 
діагностики найбільш поширених 
дитячих інфекційних захворювань у 
дітей // Навч. посібник, 2005. 6. Вро-
джені інфекції у дітей: підходи до 
профілактики пренатальної та по-
стнатальної діагностики і лікуван-
ня // Навч. метод. посібник, 2008. 
7. Особливості перебігу гострих 
кишкових інфекцій у дітей раннього 
віку з харчовою алергією // Запорож-
ский мед. журн., 2009. 8. Особливос-
ті перебігу ротавірусної  інфекції у 
дітей раннього віку з цитомегалією 
та підходи до патогенетичної тера-
пії // Современная педиатрия, 2013. 
9. Кампілобактеріоз у дітей: сучасні 
уявлення про етіопатогенез, клінічна 
картина, можливості діагностики, 
підходи до лікування // Дитячий лі-
кар. 2013. 10. Проблемні питання в 
лікуванні інвазивної діареї у дітей 
раннього віку і шляхи їх вирішення // 
Consilium Medicum Ukraina, 2014.

Пентюк Наталія Олександрівна
(3.01.1972, м. Вінниця) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула у ВДМІ 
(1990-96). Віхи профроботи: 1996-
98 – магістратура на каф. факультет-
ської терапії ВДМУ; з 1998 – ас. каф. 
інф. хв. ВНМУ ім М.І. Пирогова. 
Канд. дис. «Нефротоксичність не-
стероїдних протизапальних препара-
тів та її корекція триметазидином» 
(2001, н. керівник М.А. Станіслав-
чук). Автор 8 праць. Напрямок н. ро-
боти: хронічні вірусні захв. печінки.
Основні праці (у співавт.): 1. Кліні-
ко-епідеміологічна характеристика 
гострого гепатиту В та його поєд-
нання з HCV-інфекцією // Керовані 
інфекції: Матер. наук.-практ. конф. 
і пленуму Асоціації інфекціоністів 
України. Івано-Франківськ, 2003.

Пеньков Дмитро Борисович 
(18.07.1968, м. Харків) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобув у ХДМІ 
(1987-93). Віхи профроботи: 1993-
95 – інтернатура при ХДМУ; 1995-
2000 – лікар-інфекціоніст в ОІКЛ; з 
2000 – зав. відділ. ОІКЛ. Канд. дис. 
«Вплив циклоферонотерапії на пере-
біг і наслідки гострого та хронічного 
вірусного гепатиту С» (2003, н. керів-
ник В.П. Малий). Автор 30 праць. На-
прямок н. роботи: вірусні гепатити.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Современные представления об 
острых вирусных гепатитах // Харь-
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ковский мед. журн., 1997. 2. Хрони-
ческие гепатиты вирусной этиологии 
с парентеральным механизмом пе-
редачи // Международ. мед. журн., 
2000. 3. Индукторы эндогенного 
интерферона в терапии острых и 
хронических форм вирусного гепа-
тита С // Сучасні інфекції, 2000. 
4. Генодиагностика HCV-инфекции: 
результаты генотипирования вируса 
гепатита С в Харьковской области 
// Експериментальна і клінічна ме-
дицина, 2002. 5. Влияние циклоферо-
нотерапии на динамику показателей 
интерферона альфа в сыворотке 
крови больных острым вирусным 
гепатитом С // Вісник Харківського 
національного ун-ту ім. В.Н. Кара-
зіна, 2002. 6. Динамика выявления 
HCV-РНК у больных острыми и хро-
ническими формами вирусного гепа-
тита С при лечении циклофероном // 
Проблеми медичної науки та освіти, 
2003. 7. Современные представления 
об HCV-инфекции // Международ. 
мед. журн., 2005. 

Пересадін Микола Олександрович 
(20.05.1954, с. Воронцівка, Павлів-
ський р-н, Воронезька обл.) – проф., 
д-р мед. н. Лікарську освіту здо-
був у Воронезькому держ. мед. ін-ті 
(ВДМІ) ім. М.Н. Бурденко (1975-81). 
Член ред. колегії журналу «Біологіч-
на терапія». Віхи профроботи: 1981-
83 – клін. орд. каф. інф. хв. ВДМІ; 

1983-84 – аспірант, 1984-87 – ас. 
цієї ж каф.; 1987-89 – ас. та 1989-91 
– доц. каф. інф. хв. і епід. ЛугДМУ, 
1991-94 – зав. каф. клін. імунології, 
алергології та генетики ЛугДМУ, 
1994-98 – проф. каф. інф. хв. Іванов-
ської державної медичної акад. (РФ), 
1998-2005 – зав. каф. валеології та ре-
абілітації Луганського національного 
пед. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2005-08 
– зав. каф. гуманітарних та фунда-
ментальних дисциплин межрегіо-
нальної акад. управління персоналом 
(МАУП), з 2008 – проф. каф. інф. хв. і 
епід. ЛугДМУ. Вища лікарська катег. 
за фахом «інф. хв.». Канд. дис. «Клі-
ніко-патогенетична характеристика 
і імунокоррекція рецидивних бакте-
рійних інфекцій» (1985, н. керівники
В.Ю. Ричнев та Х.М. Векслер). Докт. 
дис. «Особливості клініки, патоге-
незу і лікування бешихи у робітни-
ків металургійної та хімічної про-
мисловості» (1989, н. консультанти
А.Ф. Фролов; В.М. Фролов). Автор
8 монографій та підручників, 310 праць
та 45 винаходів. Основні напрямки 
н. роботи: розробка ефективних під-
ходів до реабілітації хворих з вико-
ристанням засобів фіто-, апі- та гіру-
дотерапії. 
Основні праці (самост. та у спів-
авт.): 1. Реабилитация. Стратегия 
и тактика эффективного восста-
новления здоровья. Луганск, 2004. 
2. Курс лекций по реабилитологии. 
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Луганск, 2005. 3. Курс лекций по вале-
ологии. Луганск, 2006. 4. Социально-
реабилитационные аспекты работы 
с людьми с особыми потребностями 
в условиях промышленного центра // 
Укр. мед. альманах, 2007. 5. Основы 
реабилитологии: восстановление 
здоровья с помощью природных
средств. – Луганск, 2007. 6. Современ-
ные подходы к оптимизации социаль-
ной и медицинской реабилитации лиц 
с особыми потребностями в условиях 
крупного промышленного города // 
Укр. мед. альманах. 2008. 7. Лікуваль-
на тактика при невідкладних станах 
в алергології. Київ, 2009. 8. Ефектив-
ність комбінованого  фітозасобу ен-
тобану в лікуванні хворих з гострими 
кишковими інфекціями, викликаними 
умовно патогеними збудниками // Там 
само. 2009. 9. Ефективність фітоза-
собу авеолу в лікуванні хворих на син-
дром психоемоційного вигорання та 
його вплив на показники системи ан-
тиоксидантного захисту // Там само, 
2009. 

Петров Валерій Михайлович 
(13.07.1951, м. Сімферополь) – доц., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здобув 
у КрДМІ (1974). Віхи профроботи: 
лікар-інфекціоніст, стаж 30 років; 
з 2002 – доц. КрДМУ. Канд. дис. 
«Функціональна активність нейтро-
філів крові в оцінці тяжкості перебігу 
гепатиту В, роль антиоксидантів в ко-

ригуючій терапії» (1988, н. керівник 
М.А. Борисова). Автор 71 праці, 1 ви-
находу і 14 рац. пропозицій. Напря-
мок н. роботи: вірусні гепатити.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Застосування гропринозину в ліку-
ванні вірусного гепатиту В //  Хіміо-
терапія та імунокорекція інфекцій-
них хвороб: Мат. наук.-практ. конф. 
і пленуму Асоціації інфекціоністів 
України, 2005. 2. Клінічний випадок 
завізної тропічної малярії в Криму // 
Інфекційні хвороби, 2008.

Печінка Анатолій Михайлович
(22.03.1959, м. Могилів-Подільський, 
Вінницька обл.) – доц., канд. мед. н.
Лікарську освіту здобув у КДМІ 
(1976-82). Віхи профроботи: 1982-
84 – клін. орд. при каф. інф. хв. КДМІ; 
1984-90 – лікар-орд. інф. відділ. 408-
го окружного військ. госп. м. Київ; 
1990-02 – ас., з 2001 – доц., 2005-
09 – зав. каф. інф. хв. НМУ ім. О.О. Бого-
мольця; з 2009 – доц. каф. інф. хв. 
НМУ ім. О.О. Богомольця Канд. дис. 
«Токсигенність C. diphtheriae та клі-
нічні прояви дифтерійної інфекції» 
(1996, н. керівник Ж.І. Возіанова). 
Автор 146 праць і 4 патентів та автор-
ських свідоцтв. Напрямок н. роботи: 
гострі і хронічні інфекційні хвороби, 
імунотропні медикаменти у системі 
лікування. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Професійно та фахово-орієнтова-
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не навчання студентів з додипломної 
дисципліни «інфекційні хвороби» на 
6 курсі в сучасних умовах // Сучас-
ні інфекції, 2011. 2. Синдром лімф-
аденопатії інфекційної природи // 
Український медичний вісник, 2011. 
3. Инновационные методы в лечении 
гепатита В+D // Юбилейная науч.-
практ. конф., посвященная 115-ле-
тию первой в России кафедре инф. 
болезней военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова «Инфекционные 
болезни: проблемы, достижения и 
перспективы». СПб, 2011. 4. Маля-
рия или гемолитическая анемия? // 
Український медичний вісник, 2011. 
5. Противірусне лікування грипу: ре-
алії та близьке майбутнє // Therapia. 
Укр. мед. вісник: наук. журн, 2011. 
6. Гострі респіраторні захворювання 
та грип: особливості сучасного пе-
ребігу, лікування та профілактика // 
Україна. Здоров’я нації, 2012. 7. Нові 
можливості сезонної профілактики 
гострих респіраторних захворювань 
// Інфекційні хвороби, 2012. 8. Про-
блема бешенства в мире и Украине в 
современных условиях // Клиническая 
инфектология и паразитология, 2012. 
9. Случай острого бруцеллеза как 
причины лихорадки неясного генеза 
// Український медичний вісник, 2012. 
10. Случай тяжелой реакции на про-
тивовирусную терапию хронического 
гепатита С // Клиническая инфекто-
логия и паразитология, 2014. 

Пипа Лариса Володимирівна
(11.10.1959, с. Писарівка, Волочись-
кий район, Хмельницька обл.) –
проф., д-р мед. н. Лікарську освіту 
здобула у ВДМІ (1976-82). Віхи про-
фесійної роботи: 1983-88 – педіатр-
інфекціоніст Хмельницької МІЛ; 
1988-1995 – ас.; 1996-2011 – доц., з 
2008 – зав. каф., з 2011 – проф. каф. 
пед. ФПО ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 
Канд. дис.: «Клініко-метаболічні по-
рушення при кишкових токсикозах у 
грудних дітей та їх корекція ентеро-
сорбентом полісорбом» (1994, н. ке-
рівник М.С. Грешило). Докт. дис.: 
«Токсоплазмозна інфекція у дітей: 
особливості клініки, діагностики, 
лікування» (2005, н. консультанти
С.О. Крамарьов, О.О. Пентюк). Гра-
мота МОЗ (2005), Орден Нестора Лі-
тописця (2009). Член ред. колегії мед. 
журн. «Актуальная инфектология». 
Автор 185 праць і 8 винаходів. Готує 
наукові кадри. Напрямок н. роботи: 
нейроінфекції, недіабетичні кетоа-
цидози на тлі інф. хв. та гнійно-сеп-
тичних станів у дітей; TORCH-інф.; 
соматоформні розлади у дітей з сома-
тичною та інф. патологією. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Дифтерія у дітей. Довідково-ме-
тод. посібник. Вінниця, 1995. 2. Су-
часна діагностика та лікування ток-
соплазмозу у // Метод. рекомендації, 
Київ, 2001. 3. Гемолітико-уремічний 
синдром // Метод. рекомендації. 



А

177

П
Хмельницький, 2002. 4. Інфекцій-
ні хвороби в дітей: Підручник для 
студентів вищих медичних закладів 
III-IV рівнів акредитації. К., 2010. 
5. Сальмонельози у дітей: Підруч-
ник. Хмельницький, 2011. 6. Патоге-
нетичні механізми та пошкодження 
нейронів при бактеріальних менінгі-
тах у дітей, їх клініко-морфологічні 
особливості, діагностика, лікуван-
ня // Метод. рекомендації. К., 2013. 
7. Морфологічні особливості бакте-
ріальних менінгітів визваних Г(+) і 
Г(-) флорою у дітей // Актуальная 
инфектология, 2013. 8. Поліморфізм 
гена TNF-α при локалізованих і ге-
нералізованих гнійно-септичних за-
хворюваннях у дітей // Современная 
педиатрия, 2013. 9. Метаболічні по-
рушення та генетичні предиктори 
виникнення недіабетичних кетоаци-
дозів дітей на тлі гострих інфекцій-
них діарей // Актуальная инфекто-
логия, 2014. 10. Pediatric infectious 
diseases. Kyiv, 2014.

Півень Володимир Ігнатович
(2.01.1942, м. Бобровиця, Чернігів-
ська обл.) – доц., канд. мед. н. Лікар-
ську освіту здобув у КДМІ (1964-70); 
1975-77 – заочна аспірантура при 
каф. інф. хв. КДМІ. Віхи профро-
боти: 1970-72 – начальник лазарету 
військової частини; 1972-77 – лікар-
інфекціоніст; з 1973 – зав. інф. від-
діл. МКЛ № 7 м. Києва; 1977-93 – ас., 

з 1993 – доц. каф. інф. хв. НМУ ім. 
О.О. Богомольця. Канд. дис. «Ліку-
вання локалізованих та генералізо-
ваних форм менінгококової інфекції 
із застосуванням димексиду» (1982,
н. керівник О.С. Сокол). Автор 47 праць
і 2 винаходів. Напрямок н. роботи: 
покращення лікування хворих на бак-
терійні та вірусні нейроінфекції. 

Піддубна Анна Іванівна
(03.08.1985, м. Суми) – канд. мед. н. 
Лікарську освіту здобула у СумДУ 
(2002-08); 2010-13 – асп. при каф. 
інф. хв. з епід. СумДУ. Віхи профро-
боти: 2008-10 – інтерн, магістрант; 
2010-11 – лікар-інфекціоніст СОІКЛ
ім. З. Й. Красовицького; 2010-2013 –
асп. СумДУ; з 2010 – ас. каф. інф. хв. 
з епід. СумДУ. Канд. дис. «Імуноге-
нетичні зміни у ВІЛ-інфікованих та 
клініко-епідеміологічні особливості
ВІЛ-інфекції в умовах Північно-Схід-
ного регіону України» (2013, н. керів-
ник М.Д. Чемич). Автор 75 праць. 
Напрямок н. роботи: ВІЛ-інфекція, 
параметри своєчасної діагностики па-
тологічніх станів, асоційованих з ВІЛ. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Modern trends of the epidemic 
process of HIV infection in North-
Eastern region of Ukraine // HIV&AIDS 
Review, 2012 2. IL-4, IL-10 and TNF-α 
Profi le in North-Eastern Ukrainian 
HIV-1 Infected Individuals with 
Different Level of Immunodefi ciency 
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// Sex Transm Infect, 2013. 3. IL-4,
IL-10, TNF-α profi le and immunological 
changes in North-Eastern Ukrainian 
HIV-infected individuals // HIV&AIDS 
Review, 2013 4. IL-4, IL-10 and TNF-α 
Promotor Gene Polymorphism in North-
Eastern Ukrainian HIV-1 Infected 
Individuals // J AIDS Research and 
Human Retroviruses, 2013. 5. Single 
nucleotide polymorphisms in cytokines 
genes promoters are associated with 
the susceptibility to HIV-1 infection in 
the Ukrainians // J European Journal of 
Human Genetics, 2014.

Піддубна Оксана Вікторівна
(20.04.1965, м. Хмельницький) – го-
ловний позаштатний інфекціоніст 
ДОЗ Хмельницької ОДА. Лікарську 
освіту здобула у ВДМІ ім. М.І. Пи-
рогова (1982-88). Віхи профроботи: 
1988 – інтернатура з інф. хв. в Хмель-
ницькій МІЛ; з 1989 – лікар-інфек-
ціоніст; 1993 – заступник головного 
лікаря з медичної частини інф. лікар-
ні, з 1997 – головний лікар, позаштат-
ний обл. інфекціоніст. Катег. – вища 
за фахом «Інф. хв.», вища за фахом 
«Організація та управління охороною 
здоров’я». Автор 26 праць.
Основні праці (у співавт.): 1. К 
некоторым аспектам этиопа-
тогенеза и лечения тяжелых реци-
дивных форм рожи // Актуальні 
питання хірургії. К.-Хмельницький-
Вінниця, 1997. 2. Гострі ускладнення 

амебіазу // Клінічна хірургія, 1998. 
3. Ефективність аміксину в комплек-
сній терапії вірусних менінгоенце-
фалітів // Інфекційні хвороби, 2000. 
4. Випадок епідемічного паротиту з 
ураженням мозкових оболонок і мі-
окарда // Матер. наук.-практ. конф. 
і пленуму Асоціації інфекціоністів 
України, Івано-Франківськ, 2003. 
5. Динаміка захворюваності на гній-
ні менінгіти у дітей по Хмельницькій 
області // Матер. наук.-практ. конф. 
з міжнародною участю, 2011. 6. Ан-
кілостомідоз – рідкісний в Україні 
гельмінтоз (клінічний випадок) // Ак-
туальна інфектологія, 2014. 7. Клі-
нічний випадок лістеріозного менін-
гіту // Там само, 2014. 8. Метаболічні 
порушення та генетичні предиктори 
виникнення недіабетичних кетоаци-
дозів дітей на тлі гострих інфекцій-
них діарей // Там само, 2014. 

Пінський Леонід Леонідович
(30.11.1967, м. Донецьк) – проф., 
д-р мед. н. Відмінник Освіти Украї-
ни (1997). Лікарську освіту здобув у 
ЛугДМІ (1984-90). Віхи профроботи: 
1990-92 – клін. орд.; 1992-98 – ас. та 
1998-2006 – доц. каф. інф. хв. та епід. 
ЛугДМІ; 2006-07 – доц. каф. сімей-
ної медицини та поліклінічної тера-
пії ЛугДМУ; 2007-10 – проф. каф.
внутрішньої медицини № 4 ЛугДМУ;
з 2010 – зав. цієї ж каф. Вища лі-
карська катег. за фахом «інф. хв.» з
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2005 р. Канд. дис. «Клініко-імуноло-
гічні особливості перебігу і лікуван-
ня бешихи у хворих на цукровий діа-
бет» (1991 р., н. керівник В.М. Фро-
лов). Докт. дис. «Хронічний гепатит 
С: клініко-патогенетична оцінка ак-
тивності процесу і стадій фіброзу 
печінки» (2006 р., н. консультанти
Л.В. Громашевська, В.М. Фролов). 
Автор 5 монографій, 225 праць і 10 ви-
находів. Основні напрямки н. роботи: 
вивчення патогенетичних механіз-
мів зростання активності хронічного 
гепатиту С, оцінка профіброгенних 
факторів, зокрема стеатозу печінки 
та синдрому перевантаження залізом, 
у прогресуванні фіброзу печінки, 
визначення факторів «метаболічної 
інтоксикації», хемілюмінесцентних, 
імунологічних і біохімічних зсувів у 
хворих на хронічну патологію печін-
ки у поєднанні з різними варіантами 
адиктивної поведінки.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Хронічний гепатит С: клініко-
патогенетична оцінка активності 
процесу і стадій фіброзу печінки» 
Луганськ, 2008. 2. Спосіб діагности-
ки стеатозу печінки у хворих на хро-
нічний гепатит С // Бюл. № 10. 2008. 
3. Спосіб прогнозування реактивації 
гепатиту у хворих на хронічний гепа-
тит С // Бюл. № 18, 2008. 4. Спосіб 
діагностики синдрому переванта-
ження залізом у хворих на хронічний 
гепатит С // Бюл. № 14, 2008. 5. Спо-

сіб оцінки гістологічної активності 
гепатиту у хворих на хронічну па-
тологію печінки // Бюл. № 15, 2008. 
6. Морфологічні методи верифікації 
стеатозу та гемосидерозу печін-
ки у хворих на хронічний гепатит 
С // Пробл. медич. та екологіч. іму-
нол., медич. генетики: зб. наукових 
праць. Київ, Луганськ, Харків, 2008. 
7. Electron-microscopic examination of 
the liver biopsy in injection drug users 
with the chronic hepatitis C // Virchows 
Arch., 2009.  

Пітель Ганна Олександрівна 
(01.02.1947, м. Одеса) – ас., канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула в ОДМІ 
(1965-71). Віхи профроботи: 1971-
73 – лікар-педіатр, інфекціоніст Цен-
тру біологічних досліджень м. Пу-
щіно на Окє (Росія); 1973-80 – лікар 
Одеської міськ. інф. лікарні, 1980-
85 – аспірант, з 1985 – ас. каф. дит. інф. 
хв. ОДМУ. Канд. дис. «Порушенная 
кардіогемодинамики при важкому пе-
ребігу сальмонельозу та дизентерії у 
дітей ранього віку» (1985, н. керівник 
А.М. Михайлова). Автор 67 праць і
3 винаходів. Напрямок н. роботи: кар-
діогемодинаміка при інф. хв.; уражен-
ня травного каналу при інф. хв. у дітей.

Погорельчук Тамара Яківна
(21.04.1939, м. Харків) – канд. мед. н.
Вищу освіту здобула в ХМІ, сан.-гіг. 
фак. (1958-64). Віхи профроботи: 
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1964-2012 – лікар епід.-паразитолог 
Білгород-Дністровської міськСЕС, з 
2013 – зав. паразитологічною лабо-
раторією Білгород-Дністровського 
міськрайонного відділу лабораторних 
досліджень ДУ «Одеський обласний 
лабораторний центр Держсанепід-
служби України». Канд. дис.: «Осо-
бливості розповсюдження і клініч-
них проявів стронгілоїдозу у жителів 
Одеської області» (2007, н. керівник 
К.І. Бодня). Автор 48 праць, 2 вина-
ходів. Напрямок н. роботи: медична 
паразитологія, сан.-гельмінтологічні 
та протозоологічні дослідження чин-
ників довкілля. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Епідеміологічні і клінічні показ-
ники до обстеження на стронгі-
лоїдоз населення Одеської області 
// Нарада-семінар, Донецьк 2002. 
2. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы // Профилакти-
ка паразитарных болезней, М., 2003.
3. Санитарно-паразитологические
исследования плодоовощной, пло-
дово-ягодной и растительной про-
дукции // Метод. указания. Белго-
род-Днестровск, 2004. 4. Спосіб 
лікування стронгілоїдозу. Патент 
2003076980UА,МПК7 А61К 31/00, 
(UА) № 65391 А; заявл. 24.07.03; 
Опубл. 15.03.04. 5. Спосіб обробки 
зовнішнього середовища при строн-
гілоїдозі. Патент 2003076175 UА, 
МПК7 А61L 11/10.  (УА) № 67079 

А, Заявл. 03.07.03; Опубл. 15.06.04. 
6. Санитарно-микробиологический 
и санитарно-паразитологический 
анализ воды поверхностных водных 
объектов. Эпидемиологический над-
зор за паразитарными болезнями // 
Метод. указания. М., 2005. 7. Епіде-
міологія стронгілоїдозу в південному 
регіоні України на прикладі Одесь-
кої області // Тр. 5-й Респ. научн.-
практ. конф. Вітебськ, 2006. 8. Ви-
користання удосконаленої системи 
в профілактиці ентеробіозу спеціа-
лістами санітарно-епідеміологічної 
служби, Київ, 2013. 9. Профилактика 
трансмиссивных  паразитозов в Бел-
город-Днестровском регионе Одес-
ской области // РБ, Витебск, 2014. 
10. Пріоритетні напрямки профілак-
тики дирофіляріозу в Білгород-Дні-
стровському регіоні Одеської облас-
ті // Чернівці, 2014. 

Подолюк Ольга Олександрівна
(26.05.1968, м. Бєлгород, РФ) – ас., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здобула 
в Москов. мед. акад. ім. І.М. Сєчєно-
ва (1985-91). Віхи профроботи: 1991-
92 – інтернатура; 1992-93 – лікар-ін-
фекціоніст; з 1994 – ас. каф. інф. хв. 
НМУ. Катег. – вища за фахом «Інф. 
хв.» (2005). Канд. дис. «Особливості 
перебігу та характер ускладнень кору 
у дорослих» (2009, Ж.І. Возіанова). 
Автор 36 праць. Напрямок н. роботи: 
«дитячі» інфекції, вірусні гепатити. 
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Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Корь у взрослых // Сучасні інфек-
ції, 2004. 2. Краснуха корь и беремен-
ность – взгляд инфекциониста // Там 
само, 2008. 3. Эпидемический паро-
тит: детская болезнь – взрослые 
проблемы // Там само, 2009. 4. Діа-
гностика та лікування реактивного 
панкреатиту у дорослих, хворих на 
кір // Інформ. лист, 2009. 5. Опыт 
компьютерного тестирования в 
современных реалиях преподавания 
на кафедре инфекционных болезней 
// Клиническая инфектология и пара-
зитология, 2013. 6. Нейроборрелиоз: 
проблемы диагностики и лечения (кли-
нический случай) // Там само, 2014.
7. Вакцинопрофилактика групп риска. 
Выбор обоснован // Там само, 2014. 

Покровська Тетяна Валеріївна
(25.07.1963, м. Львів) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула у 
Львівському ордена Дружби народів 
медичному інституті (1980-86). Віхи 
профроботи: 1986-87 – інтернатура 
при ІКЛ м. Львова; 1987-2007 – лі-
кар-інфекціоніст Комунальної інф. 
клін. лікарні м. Львова. 2007-13 – ас., 
з 2013 – доц. каф. дит. інф. хв. ЛНМУ 
ім. Данила Галицького. Канд. дис. 
«Клінічні особливості та регулятор-
на функція цитокінів при Епштейна-
Барр вірусній інфекції» (2012, н. ке-
рівник О.М. Зінчук). Автор 90 праць 
і 3 винаходів. Напрямок н. роботи: 

гостра і хронічна Епштейна-Барр ві-
русна інфекція.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Динаміка цитокінового профілю у 
підлітків, хворих на гостру і хронічну 
Епштейна-Барр вірусну інфекцію // 
Інфекційні хвороби, 2008. 2. Гостра 
і хронічна Епштейна-Барр вірусна 
інфекція у підлітків // Современная 
педиатрия, 2008. 3. Імунологічне про-
гнозування гострої Епштейна-Барр 
вірусної інфекції // Алергологія та 
імунологія, 2009. 4. Ураження печінки 
при Епштейна-Барр вірусній інфекції 
// Гепатологія, 2010. 5. Клініко-ла-
бораторна характеристика і віко-
ві особливості при Епштейна-Барр 
вірусній інфекції // Профілактична 
медицина, 2013. 6. Порівняльна ха-
рактеристика клінічного перебігу 
кору в дітей і дорослих // Інфекційні 
хвороби, 2015. 7. Ускладнення кору в 
дітей і дорослих // Буковинський мед. 
вісник, 2015.

Полов’ян Катерина Сергіївна
(18.02.1982, м. Суми) – канд. мед. н. 
Лікарську освіту здобула у СумДУ 
(1999-2005). Віхи профроботи: 2005-
07 – інтерн, магістрант за фахом «за-
гальна практика-сімейна медицина»; 
2008 – спеціалізація в ХМАПО за фа-
хом «інф. хв.». 2007-09 – лікар-інфек-
ціоніст СОІКЛ ім. З.Й. Красовицького; 
2009-2012 – аспірантура при каф. інф. 
хв. з епід. СумДУ СумДУ; з 2008 – ас. 
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каф. інф. хв. з епід. СумДУ. Канд. дис.: 
«Клініко-лабораторні та імунологічні 
зміни при гострих кишкових інфекці-
ях, викликаних умовно патогенними 
мікроорганізмами, прогнозування та 
корекція наслідків» (2013, н. керівник 
М.Д. Чемич). Автор 87 праць. Напря-
мок н. роботи: ГКІ (показники ефек-
тивності терапії і діагностики усклад-
неного перебігу). 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Морфологические изменения кишеч-
ника при экспериментальной острой 
кишечной инфекции в условиях тера-
пии коллоидным серебром // Georgian 
medical news., 2012. 2. Застосування 
комбінованого пробіотика «Лакто» 
у лікуванні гострих кишкових інфек-
цій, викликаних умовно патогенними 
мікроорганізмами // Інформ. лист, 
2012. 3. Фармакоэкономический ана-
лиз современных подходов к лечению 
острых кишечных инфекций // Ре-
цепт, 2013. 4. The affection of silver 
nanoparticles on the cytokine’s levels in 
acute intestinal infections // Укр. наук.-
мед. молодіжний журн., 2013. 5. Ис-
пользование инновационных компью-
теризированных систем в практике 
инфекциониста // Клин. инфектоло-
гия и паразитология, 2014. 

Полтавець Наталія Олександрівна 
(13.03.1968, м. Охтирка, Сумської 
області) – зав. шлунково-кишковим 
відділ. Полтавської ОІКЛ. Лікарську 

освіту здобула в ПМСІ (1987-93). 
1993-95 – інтернатура при Полтав-
ській МІКЛ, 1995-2009 – лікар-інфек-
ціоніст приймального відділ. Полтав-
ської ОІКЛ, 2009-13 – лікар-інфекці-
оніст шлунково-кишкового відділ., з 
2013 – зав. шлунково-кишковим від-
діл. Полтавської ОІКЛ.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Динаміка показників перекисного 
окислення ліпідів та оксидантних 
ферментів у хворих на дифтерійний 
міокардит // Інфекційні хвороби, 1999. 
2. Активність ферментів антиокси-
дантного захисту на стан імунної 
системи у бактеріоносіїв токсиген-
них штамів коринебактерії дифтерії 
// Інфекційні хвороби, 1999. 3. Мета-
болічні зміни у хворих на дифтерію // 
Лабораторна діагностика, 2000.

Полторапавлов Володимир Анато-
лійович 
(6.09.1962, м. Новомосковськ, Дніпро-
петровська обл.) – канд. мед. н. Лікар-
ську освіту здобув у ПМСІ (1979-85); 
1989-92 – аспірантура з внутрішніх 
хв. при каф. факультетської терапії 
ПМСІ. Віхи профроботи: 1985-87 – 
строкова служба в лавах Радянської 
Армії; 1987-88 – інтернатура з тера-
пії в ЦРЛ м. Полтава; 1988-89 – кар-
діолог-реаніматолог кардіологічного 
відділ. ОКЛ м. Полтава; з 1992 – ас. 
каф. інф. хв. з епід. УМСА., з 2009 
року – заст. декана мед. фак. УМСА. 
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Канд. дис. «Квантова гемотерапія і 
ангіопротектори в лікуванні хворих 
на ішемічну хворобу серця зі спадко-
вою схильністю» (1992, н. керівник
М.А. Дудченко). Автор 84 праць. На-
прямок н. роботи: інфекції шкірних 
покривів, ангіни, метод. робота.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Організація та проведення вироб-
ничої практики студентів V курсу 
медичного факультету з епідеміоло-
гії та інфекційних хвороб: Метод. 
реком. Полтава, 2001. 2. Ангіни у 
практиці стоматолога: Навч. по-
сібник для студентів стоматоло-
гічного факультету. Полтава, 2005. 
3. Викладання інфекційних хвороб з 
епідеміологією в умовах кредитно-
модульної системи та його методич-
не забезпечення // Мат. всеукр. навч.-
наук. конф. «Досвід та проблеми 
впровадження кредитно-модульної 
системи навчання у вищих медичних 
та фармацевтичних навчальних за-
кладах України». Тернопіль, 2008.

Полукчи Олександр Костянтинович
(20.06.1962-13.01.2013 р., с. Долін-
ське, Бердянський р-н, Запорізька 
обл.) – доц., д-р мед. н. Лікарську 
освіту здобув у ЗДМІ (1979-85). Віхи 
профроботи: 1985-86 – інтернатура в 
МІКЛ, м. Миколаїв; 1986-90 – інфек-
ціоніст у Приморській ЦРЛ Запорізь-
кої обл.; 1990-92 – клін. орд. при каф. 
інф. хв. ХМАПО, 1992-93 – лікар-

орд., 1993-95 – заступник головно-
го лікаря Харківської ОІКЛ; 1996-
2003 – ас., з 2003 – доц. каф. інф. хв. 
ХМАПО, з 2006 – проф. каф. інф. хв. 
ХМАПО. Канд. дис. «Ефективність 
ентеросорбційної терапії у хворих на 
гострий вірусний гепатит В» (1993, 
н. керівник В.П. Малий). Докт. дис. 
«Роль імунних, аутоімунних та мета-
болічних розладів у патогенезі диф-
терії та їх корекція» (2005, н. консуль-
тант В.П. Малий). Автор 136 праць і 
2 винаходів. Напрямок н. роботи: лі-
кування вірусних гепатитів, дифтерії, 
грипу, тяжких та невідкладних станів 
в клініці інфекційних хвороб.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Haemostasis and immune systems of 
the sick with grave forms of diphtheria 
// School of Fundamental Medicine J., 
1999. 2. Динаміка показників міс-
цевих захисних факторів у хворих 
на дифтерію // Інфекційні хороби, 
2000. 3. Антитела к ДНК и их роль 
у больных дифтерией // Проблеми 
медичної науки та освіти, 2000. 
4. Новое в патогенезе дифтерии 
// Сучасні інфекції, 2001. 5. Дослі-
дження системи протеїназ та їх 
інгібіторів у легенях при експеримен-
тальній дифтерійній інтоксикації // 
Лабор. діагностика, 2003. 6. Деякі 
показники системи протеолізу при 
експериментальній інтоксикації та 
їх корекція емоксипіном // Медична 
хімія, 2001. 7. Пташиний грип: клі-
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нічні та епідеміологічні особливості 
// Therapia, 2006. 8. Грипп // Пособие 
для врачей. Санкт-Петербург, 2007. 
9. Герпесвирусные инфекции (клини-
ка, диагностика и терапія) // Учеб-
ное пособие. Харьков, 2008. 

Поляк Михайло Амброзійович
(04.10.1954, с. Великий Раковець Ір-
шавського р-ну Закарпатської обл.) –
головний лікар обл. клін. інф. лікар-
ні м. Ужгород, засл. лікар України 
(2004). Лікарську освіту здобув на 
медфакультеті УжДУ (1976-81). Віхи 
профроботи: 1981-82 – інтернатура в 
обл. дит. лікарні м. Мукачево, 1982-
2002 – педіатр, головний лікар у
с. Торун Міжгірського р-ну Закар-
патської обл., заст. гол. лікаря, голо-
вний лікар Міжгірської ЦРЛ, 2013 – 
начальник ВОЗ Міжгірської РДА, з 
2004 – головний лікар обл. клін. інф. 
лікарні. Катег. вища «інф. хв», «пе-
діатрія» і «організація і управління 
охороною здоров’я». «Клініко-пара-
клінічна характеристика кору у дітей в 
умовах ендемічної зони» (н. керівник
О.М. Горленко). Автор 35 н. праць. На-
прямок н. роботи: повітряно-краплинні 
інфекції у дітей, вірусні гепатити. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Бруцельоз – ендемічна хвороба За-
карпаття // Матер. наук.-практ. 
конф. з міжнародн. участю і пленуму 
інфекціоністів України «Інфекцій-
ні хвороби у клінічній та епідемічній 

практиці», Львів, 2009; 2. Клініко-епі-
деміологічні особливості бруцельозу 
на Закарпатті // Матер конф. з ОНІ, 
Іллічівськ, 2009. 3. Клінічний полімор-
фізм гострого бруцельозу // Матер.
VІІ зїзду інфекціоністіу України, Вінни-
ця, 2010. 4. Проблеми та еволюція епі-
демічного і клінічного процесу при леп-
тоспірозі в Закарпатті // Матер. Все-
української наук.-практ. конф. «При-
родно-осередкові інфекції» Ужгород, 
2012; 5. Ефективність норфлоксацину 
при лікуванні хворих на харчову ток-
сикоінфекцію, викликану Salmonella 
Enteritidis // Consilium medicum 
Ukraina, 2009. 6. Клініко-епідеміоло-
гічні особливості перебігу кору на За-
карпатті // Н.. вісник УжНУ, 2012. 
7. Імунобіомінералокорекція у дітей
з кором в умовах ендемічної зони // Про-
блеми клін. педіатрії, 2012. 8. Оцінка 
патогенетичної особливості кореліції 
лікування у хворих на кір // Пробле-
ми клінічної педіатрії, 2012. 9. Осно-
вні клініко-патогенетичні механізми 
розвитку корової інфекції // Н. вісник 
УжНУ, «Медицина» 2013. 10. Clinikal 
paraclinical characteristic of Measlea in 
the children in the endemic region // Arch 
Dis Child, 2012.

Поляк-Товт Вікторія Михайлівна
(05.02.1981, м. Ужгород) – лікар ультра-
звукової діагностики ОКІЛ м. Ужго-
род. Лікарську освіту здобула на мед-
факультеті УжДУ (1998-2004). Віхи 
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профроботи: 2004-06 – інтернатура на 
базі Ужгородської центральної МКЛ 
за спеціальністю «радіологія-діагнос-
тика», 2006 – здобула кваліфікацію ма-
гістра медицини, 2006 – спеціалізація
«ультразвукова діагностика» у Наці-
ональній мед. акад. ПО ім. П.Л. Шу-
пика, 2008 – спеціалізація «інф. хв.» 
при УжНУ ПО, 2014 – спеціалізація 
по педіатрії в Інституті післядиплом-
ної та доуніверситетської освіти мед. 
факультету УжНУ, 2005 – лікар уль-
тразвукової діагностики в ОКІЛ. Ка-
тег. – перша за фахом «ультразвукова 
діагностика». Канд. дис. «Кір у дітей 
в асоціації з глистною інвазією: клі-
ніко-патогенетичні паралелі» (2015, 
н. керівник О.М. Горленко). Автор 10 
праць. Напрямок н. роботи: кір у дітей. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Гельмінтози: епідеміологія, клініка, 
діагностика та лікування // Проблеми 
клінічної педіатрії, 2013. 2. Клін.-епід. 
особливості перебігу кору на Закар-
патті // Науковий вісник Ужгород-
ського ун-ту, 2012. 3. Клін.-лаб. харак-
теристика дітей із кором // Проблеми 
клінічної педіатрії, 2012. 4. Особливос-
ті перебігу кору в поєднанні з глист-
ною інвазією у дітей // Матер. Всеу-
країнської наук.-практ. конф. «Вірусні 
хвороби. ВІЛ-інфекція СНІД», 2013. 
5. Біохімічні маркери корової інфекції 
в асоціації з глистною інвазією у ді-
тей // Матер. міжнар. наук.-практ. 
конф. «Актуальні інфекційні захворю-

вання», 2013. 6. Duration of Mealses in 
the Immune and Non-immune Persons // 
Abstract Book of European Academy of 
Paediatrics Educational Congress, 2013. 
7. Comparative analysis of measles with 
regard of vaccination // Проблеми клін. 
педіатрії, 2013. 8. Биохимические и им-
мунологические маркеры коревой ин-
фекции в ассоциации с глистной инва-
зией у детей // Сибирский мед. журн., 
2013. 9. Клініко-епід. особливості пере-
бігу гельмінтозів // Проблеми клінічної 
педіатрії, 2013. 10. Корекція лікування 
у хворих на корову інфекцію в асоціації 
з глистною інвазією та оцінка пато-
генетичної ефективності // Проблеми 
клінічної педіатрії, 2013. 

Пономаренко Галина Фролівна 
(19.02.1940, м. Мічурінськ, Там-
бовська обл., Росія) – канд. мед. н. 
Лікарську освіту здобула у КрДМІ 
(1957-63); 1976-79 – аспірантура при 
каф. інф. хв. ЗІУЛ. Віхи профробо-
ти: 1963-66 – дільничний педіатр у
м. Ризі, Латвія; 1967-72 – лікар-ін-
фекціоніст в інф. відділ. військ. госп.
м. Сари-Озек Талди-Курганської обл.;
1972-74 – лікар КІЗ дит. полікліні-
ки, 1974-76 – клін. орд. при каф. інф. 
хв. ЗІУЛ, з 1979 р. – ас. каф. інф. хв. 
ЗМАПО. Канд. дис. «Значення фер-
ментативних тестів у визначенні 
повноти одужання і прогнозування 
наслідків дизентерії у дорослих і ді-
тей» (1983, н. керівники Т.В. Дука і
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Л.Л. Громашевська). Автор 90 праць і 
1 винаходу. Напрямок н. роботи: дис-
біози у дітей і дорослих (вивчення 
причин формування, розробка захо-
дів корекції); герпетична інф., інфек-
ційний мононуклеоз. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Значение ферментных тестов в 
определении полноты выздоровления 
у детей, перенесших острую дизен-
терию // Тезисы докладов 3-го съезда 
научн. об-ва врачей-лаборантов. К., 
1985. 2. Вопросы реабилитации де-
тей, перенесших острые кишечные 
инфекции // Тезисы докл. 3-го съезда 
инфекционистов Украины. К., 1988.
3. Прогностическая ценность опреде-
ления активности ферментов кишеч-
ника при дизентерии // Молекулярные 
механизмы развития инфекционных 
болезней: Матер. Всесоюзной конф. 
М., 1990. 4. Клинические проявления 
и причины дисбактериоза у детей 
раннего возраста // Тезисы докла-
дов 4-го съезда инфекционистов 
Украины. К., 1993. 5. Сучасна харак-
теристика і терапія інфекційного 
мононуклеозу // Зб. наук. праць ЗІУЛ. 
Запоріжжя, 2001. 6. Интерфероны 
и их индукторы. Теоретические и 
клинические аспекты применения // 
Лабор. диагностика. 2002. 7. Клини-
ческие особенности инфекционно-
го мононуклеоза, пути повышения 
эффективности терапии и реаби-
литации реконвалесцентов // Акту-

альні питання медичної науки та 
практики: Зб. наук. праць. Запоріж-
жя, 2004. 8. Антигомотоксичні пре-
парати в лікуванні дисбактеріозів // 
Можливості корекції функціонально-
структурних порушень слизових обо-
лонок організму: Матер. міжнарод. 
симпозіуму. К., 2005. 9. Острая диа-
рея: антибактериальная терапія // 
Зб. наук. праць ЗМАПО. Запоріжжя, 
2007. 10. Синдром хронічної втоми у 
реконвалесцентів інфекційного моно-
нуклеозу і герпетичної інфекції, спри-
чиненої вірусами простого герпесу 1 
та ІІ типів // Матер. наук.-практ. 
конф. і пленуму Асоціації інфекціо-
ністів України. Львів, 2009. 

Попович Олександра Олександрівна
(11.06.1972, м. Київ) – доц., канд. мед. н.
Медичну освіту здобула у ВНМУ 
ім. М.І. Пирогова (1992-98); 1998-
99 – інтернатура за фахом «терапія» 
при каф. пропедевтичної терапії 
при ВНМУ ім. М.І. Пирогова; 1999-
2000 – лікар-терапевт на ВОСПК; 
2000-02 – клін. орд. при каф. пропе-
девтичної терапії ВНМУ ім. М.І. Пи-
рогова; 2002-12 – ас. каф. інф. хв. з 
курсом епід. ВНМУ ім. М.І. Пирого-
ва; з 2012 – доц. каф. інф. хв. з курсом 
епід. ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Канд. 
дис. «Генетичні маркери крові у хво-
рих на хронічний гепатит С» (2007,
н. керівник Л.В. Мороз). Автор 26 пра-
ць. Напрямок н. роботи: питання діа-
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гностики та лікування вірусних гепа-
титів, TORCH-інфекцій. 
Основні праці (самост. і у співав.): 
1. Генетичні маркери крові при хро-
нічних гепатитах В і С // Вісник 
ВНМУ, 2001. 2. Морфологічні зміни 
в печінці при аутоімунному гепатиті 
// Там само, 2001. 3. Еритроцитарні 
антигени крові та гаптоглобіни си-
роватки у хворих на хронічні гепа-
тити В та С. (перше дослідження) 
// Там само, 2003. 4. Еритроцитар-
ні антигени і гаптоглобіни крові у 
хворих на хронічний гепатит С // 
Сучасні інфекції, 2003. 5. Генетичні 
маркери і морфологічні зміни печін-
ки у хворих на хронічний гепатит 
С. Вісник морфології, 2004. 6. Гене-
тичні маркери крові у хворих на ХГС 
// Там само, 2006. 7. Епобіокрин як 
препарат супроводу при комбінова-
ній противірусній терапії хронічного 
гепатит С // Там само, 2009. 8. Осо-
бливості морфологічних змін печін-
кової тканини у хворих на хронічний 
гепатит С залежно від носійства 
окремих генетичних маркерів крові // 
Гепатологія, 2008. 

Прийменко Наталія Олегівна
(02.09.1977, м. Полтава) – ас. каф. 
інф. хв. з епід. ВДНЗУ УМСА. Лікар-
ську освіту здобула в ВДНЗУ УМСА 
(1995-2001). Віхи професійної робо-
ти: 2001-02 – інтернатура з інф. хв. в 
Полтавській ОКІЛ; 2002-10 – лікар-

інфекціоніст Полтавської ОКІЛ; з 
2011 – ас. каф. інф. хв. з епід. ВДНЗУ 
УМСА. Канд. дис. «Оптимізація лі-
кувально-профілактичних заходів 
при грипі у хворих із поліморфізмом 
генів Arg753Gln TLR-2, Leu412Phe
TLR-3, Asp299Gly TLR-4» (н. керівник
Г.М. Дубинська). Автор 38 н. праць, 
2 патентів. Напрямок н. роботи: грип 
та ГРВІ, гострі та хронічні вірусні ге-
патити; герпесвірусні інфекції.
Основні праці (самост. і у співав.): 
1. Роль поліморфізму генів TLR-2, 
TLR-3, TLR-4 у формуванні сприй-
нятливості до запальних захворю-
вань дихальних шляхів // Актуальні 
проблеми сучасної медицини // Вісник 
УМСА, 2013. 2. Особливості премор-
бідного фону та перебігу пневмоній 
при грипі в осіб із поліморфізмом ге-
нів TLR-2, TLR-3, TLR-4 // Інфекційні 
хвороби, 2013. 3. Особливості перебі-
гу пневмоній при грипі в осіб із полі-
морфізмом генів TLR-2, TLR-3, TLR-4 
// Одеський медичний журнал, 2014. 
4. Роль полиморфизма генов TLR-2, 
TLR-3, TLR-4 при гриппе // Gergian 
medical news, 2014.

Пришляк Олександра Ярославівна
(07.01.1963, м. Івано-Франківськ) – 
д-р мед. н., проф., зав. каф. інф. хв. 
та епід. Лікарську освіту здобула у 
ІФДМІ (1982-88). Віхи профроботи: 
1988-90 – клін. орд., каф. інф. хв. 
ІФДМІ; 1990-98 – ас. каф. інф. хв. та 
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епід.; 1998-2007 – доц. каф. інф. хв. 
та епід.; з 2007 – проф. каф. інф. хв.; 
з  2013 – зав. каф. інф. хв. та епід; з
2009 – член Європейської Асоціа-
ції по боротьбі з хворобами печін-
ки (EASL). Канд. дис. «Калефлон і 
рибоксин в комплексному лікуван-
ні хворих на вірусні гепатити А і 
В» (1995, н. керівники Є.М. Нейко,
Б.М. Дикий). Докт. дис. «Перебіг 
лептоспірозу у хворих із супутньою 
патологією» (2006, н. консультант
Б.М. Дикий). Автор 175 праць, 4 вина-
ходів, 2 рац. пропозицій, 3 інформ. 
листів, 3 навчальних посібників. Го-
тує н. кадри. Напрямок н. роботи: ви-
вчення перебігу інфекційних хвороб 
на фоні супутньої патології.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Практична інфектологія: Навч. 
посібник, Івано-Франківськ, 2010. 
2. Інфекційні хвороби: національний 
підручник, Київ, 2012. 3. Способи 
удосконалення оцінки епідемії ВІЛ-
інфекції на регіональному рівні. // Су-
часні аспекти військової медицини: 
зб.наук. праць ГВМНЦ МО України, 
Київ, 2013. 4. Клініко-лабораторні, 
ультразвукові дослідження хворих на 
вірусні гепатити у поєднанні з ВІЛ-
інфекцією і споживанням наркотиків 
// Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 
і Пленуму Асоціації інфекціоністів 
Сумщини. Суми, 2014. 5. Структу-
ра уражень нервової системи у ВІЛ-
інфікованих осіб // Інфекційні хвороби, 

2014. 6. Особенности цитокинового 
статуса у больных хроническим гепа-
титом С с сопутствующим сахарным 
диабетом и его динамика под влияни-
ем коррекции лечения препаратами 
альфа-липоевой кислоти и ливолакт 
// Клиническая инфектология и па-
разитология, 2014. 7. Особливості 
комплексного лікування хворих на хро-
нічний гепатит С // Матер. Всеукр. 
наук.-практ. конф. і Пленуму Асо-
ціації інфекціоністів України, 2014. 
8. Коли рахунок – хвилини // Жінка, 
2014. 9. Лікувальна корекція порушен-
ня показників ПОЛ та АОЗ у хворих 
на хронічний гепатит С із супутнім 
цукровим діабетом // Матер. Всеукр. 
наук.-практ. конф. і Пленуму Асоціа-
ції інфекціоністів України, 2014. 

Прокудіна Людмила Іванівна
(22.08.1953, с. Дорожне, Бахчисарай-
ський р-н, АРК) – гол. лікар дит. інф. 
клін. лікарні м. Сімферополь. Лікар-
ську освіту здобула у Сімферополь-
ському медучилищі (1969-72) і КДМІ 
ім. С.І. Георгієвського (1972-78). Віхи 
профроботи: 1978-96 – лікар-педіатр 
Вірменської ЦМЛ; з 1997 – заст. гол. 
лікаря КРУ «Дитяча клінічна інфек-
ційна лікарня», з 2002 – гол. лікар дит. 
інф. клін. лікарні м. Сімферополь.

Прокопів Олександра Володимирівна
(19.11.1959, м. Львів) – доц., д-р мед. н.;
головний дит. позаштатний інфекціо-
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ніст УОЗ Львівської ОДА. Лікарську 
освіту здобула в ЛДМІ (1976-82). 
Віхи профроботи: 1982-83 – інтер-
натура з дит. інф. хв. при ЛДМІ; 
1983-98 – лікар-орд. ІКЛ, м. Львів; 
1999-2005 – ас., з 2005-2008 – доц. 
каф. дит. інф. хв. ЛНМУ ім. Данила 
Галицького, з 2009 –  проф. кафедри. 
Канд. дис. «Клінічне і прогностичне 
значення розладів локального імуні-
тету при сальмонельозі у дітей ран-
нього віку та можливості їх корекції» 
(2000, н. керівник С.О. Крамарєв). 
Докт. дис. «Сучасна дифтерія у дітей: 
патогенез, клініка, лікування (кліні-
ко-експериментальне дослідження» 
(2008, н. консультант С.О. Крамарєв). 
Автор 132 праць і 5 винаходів. Готує 
н. кадри. Напрямок н. роботи: саль-
монельоз у дітей раннього віку; кліні-
ко-епід. та імунологічні особливості 
дифтерії у дітей; удосконалення ліку-
вання; епід. та клін. аспекти сучасної 
вітряної віспи у дітей
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Етіологічні, епідеміологічні та 
клінічні аспекти еволюції гострих 
кишкових інфекцій // Інфекційні хво-
роби, 1998. 2. Клінічна, біохімічна та 
імунологічна оцінка ефективності 
фізіологічного методу еферентної 
детоксикації при сальмонельозі у ді-
тей першого року життя // Експе-
риментальна та клінічна фізіологія 
і біохімія, 1999. 3. Ефективність 
антибіотиків в санації носіїв ток-

сигенної дифтерійної палички // Пе-
діатрія, акушерство та гінекологія, 
2000. 4. Ураження периферичної 
нервової системи у дітей // Клінічні 
проблеми боротьби з інфекційни-
ми хворобами: Матер. VІ з’їзду ін-
фекціоністів України. Одеса, 2002. 
5. Оптимізація дозування специфіч-
ного антитоксину при дифтерії у ді-
тей // Актуальні проблеми і напрям-
ки розвитку педіатрії на сучасному 
етапі: Матер. конгресу педіатрів 
України. К., 2003. 6. Ефективність 
ранньої антибіотикотерапії при 
дифтерії у щеплених дітей // Прак-
тична медицина, 2005. 7. Епідемі-
ологічні особливості дифтерії у ді-
тей за матеріалами епідемії 1991-
2002 рр. у Львівській області // Су-
часні інфекції, 2005. 8. Клінічні осо-
бливості сучасної дифтерії у ді-
тей // Практична медицина, 2005. 
9. Дифтерія та клінічно подібні 
хвороби у дітей: диференційно-діа-
гностичні аспекти // Там само, 2005. 
10. Інформативність вмісту речо-
вин середньої молекулярної маси при 
визначенні ступеня тяжкості та 
прогнозування перебігу дифтерії у ді-
тей // Експериментальна та клініч-
на фізіологія і біохімія, 2005. 11. Не-
фрологічні ускладнення дифтерії та 
їх ультраструктурні еквіваленти 
за умов моделювання експеримен-
тальної дифтерійної інтоксикації // 
Сучасні інфекції, 2010. 12. Епідеміо-
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логічна та клінічна характеристика 
вітряної віспи у дітей першого року 
життя // Практична медицина, 
2010. 13. Гепатомегалія як інформа-
тивний клінічний критерій ранньої 
діагностики синдрому Рейє у дітей 
// Гепатологія, 2011. 14. Поглинальна 
здатність та метаболічна актив-
ність нейтрофільних фагоцитів при 
бактерійних ускладненнях вітряної 
віспи у дітей // Практична медицина, 
2012. 15. Функциональное состояние 
локального иммунитета при разных 
вариантах клинического течения 
острой кишечной инфекции клебси-
еллезной этиологии у детей перво-
го года жизни // Сurierul Medical 
Moldova, 2014.

Пшенична Світлана Олександрівна
(11.03.1959, м. Донецьк) – зав. від-
діл. кишкових інфекцій ЦМКЛ № 1 
м. Донецька. Лікарську освіту здобу-
ла у ВДМІ ім. М.Н. Бурденко, м. Во-
ронеж (1976-82). Віхи профроботи: 
1982-83 – інтернатура з внутрішніх 
хв. м. Углегорська, Сахалінської обл.; 
1986-88 – клін. орд. з інф. хв. у 2-му 
МОЛДМІ ім. М.І. Пирогова, м. Мо-
сква; 1989-91 – лікар-інф. у ЦМКЛ 
№ 1 м. Донецька, з 1991 – зав. від-
діл. кишкових інфекцій ЦМКЛ № 1. 
Лікар вищої катег. Автор 15 н. праць. 
Напрямок н. роботи: діагностика та 
лікування кишкових та паразитарних 
інфекцій.

Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Особенности клинической картины 
сальмонеллезного сепсиса // Тера-
певт. архив, 1996. 2. О характерис-
тике ботулизма в Донецкой области 
// Вестник гигиены и эпидемиологии, 
1999. 3. Опыт применения фторхи-
нолонов при острых кишечных ин-
фекциях // Там же, 2000. 4. Амебіаз: 
особливості клініки і лікування // Ма-
тер. науково-практ. конф. Тернопіль, 
2005. 5. Сучасні особливості перебігу 
дизентерії // Матер. VII з’їзду інфек-
ціоністів України, 2006.

Пюрик Валентина Федорівна
(07.11.1957, с. Лучиці Сокальський 
р-н, Львівська обл.) – доц., канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула у ІФДМІ 
(1983-90). Віхи профроботи: 1991-
92 – лікар-лаборант міської полікліні-
ки № 3; 1992-97 – ст. лаборант каф. 
інф. хв.; 1997-2003 – ас. каф. інф. хв.; 
з 2003 – доц. каф. інф. хв. та епід ІФ-
ДМУ. Канд. дис. «Серцево-судинні 
розлади у хворих на лептоспіроз і 
методи їх корекції», (1999, н. керів-
ник Б.М. Дикий). Автор 64 праць. 
Напрямок н. роботи: перебіг інфек-
ційних захворювань на тлі супутньої 
патології. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клініко-епідеміологічні особливос-
ті лептоспірозу на Прикарпатті 
// Вчення Л.В. Громашевського на 
сучасному етапі розвитку епідеміч-
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ного процесу (до 120-річчя від дня 
народження): Матер. наук.-практ. 
конф., 2007. 2. Клінічна ефектив-
ність препарату «Лактофільтрум» 
у хворих на гепатит А // Сучасні під-
ходи до діагностики та лікування у 
клінічній інфектології: Матер. наук.-
практ. конф., 2007. 3. Застосування 
препарату глутаргін в комплексному 
лікуванні хворих на сальмонельоз // Ге-
патоспленомагалія як синдром: меха-
нізми розвитку, клінічні прояви, шляхи 
корекції: Матер. наук.-практ. конф., 
2009. 4. Клінічне значення і принципи 
терапії герпес-вірусної інфекції // Ін-
фекційні хвороби в практиці лікаря-
інтерніста: сучасні аспекти: Матер. 
Всеукр. наукт.-практ. конф., 2013. 
5. Клініко-епідеміологічні аспекти 
перебігу вітряної віспи у дорослих // 
Вірусні хвороби. ВІЛ-інфекція/СНІД: 
Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю і пленуму Асоціації 
інфекціоністів України, 2013. 6. За-
стосування ізопринозину в комплек-
сному лікуванні хворих на оперізу-
вальний герпес // Фармакотерапія 
інфекційних захворювань: Матер. 
Всеукраїнська наук. практ. конф., К., 
«ГВКГ», 2014. 7. Особливості комп-
лексного лікування хворих на хроніч-
ний гепатит С // Фармакотерапія і 
профілактика інфекційних та парази-
тарних хвороб:Матер. Всеукраїнської 
наук. практ. конф. і Пленуму Асоціації 
інфекціоністів України. Харків, 2014. 

Пясецький Борис Миколайович
(17.03.1937, м. Вінниця) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув в 
ЧДМІ (1959-65); 1967-70 – аспіран-
тура при каф. інф. хв. ЧДМІ. Віхи 
профроботи: 1965 – Старобільське 
мед. училище, Луганська обл.; 1966-
67 – зав. відділ. Теребовлянської ЦРЛ 
Тернопільської обл.; 1970-87 – ас. 
каф. інф. хв. ОДМІ ім. М.І. Пирогова, 
з 1987 – доц. цієї ж каф.; 1979-81 – 
робота в Африці (АНДР). Канд. дис. 
«Стан клітинних елементів пери-
феричної крові у хворих на інфек-
ційний гепатит» (1972, н. керівник
В.П. Ліпковський). Автор 165 праць 
і 2 винаходів. Напрямок н. роботи: 
невідкладна допомога при холері, 
менінгококовій інфекції, вірусних ге-
патитах.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Організація та невідкладна допо-
мога хворим на холеру // Тяжкі фор-
ми інфекційних хвороб і невідклад-
ні стани. Дніпропетровськ, 2002. 
2. Аспекти невідкладної допомоги 
хворим на генералізовані форми ме-
нінгококової інфекції // Там само, 
2002. 3. Патогенетическая и про-
тивовирусная терапия хронических 
вирусных гепатитов // Юбилейный 
сб. трудов к 100-летию Одесской 
городской клинической больницы
№ 11. Одесса, 2002. 4. Самостоя-
тельная работа – главная состав-
ляющая последипломной подготов-
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ки врача-инфекциониста // Матер.
VІ российского съезда врачей-инфек-
ционистов, Санкт-Петербург, 2003. 
5. Эпидемиологические особенности 
токсоплазмоза у беременных в Одес-
ском регионе // Імунологія та алерго-
логія, 2004. 6. Особливості сучасного 
перебігу епідемічного паротиту // 
Вірусні хвороби. Токсоплазмоз. Хла-
мідіоз: Матер. наук.-практ. конф. 
і пленуму Асоціації інфекціоністів 
України. Тернопіль, 2004. 7. Роль ци-
клических и адениновых нуклеоти-
дов, активности Na+, K+, Ca+АТФ-
АЗ в патогенезе острого и хроничес-
кого гепатита В // Проблеми клініки, 
діагностики та терапії гепатитів: 
Матер. наук.-практ. конф. Харків, 
2005. 8. Комплексная терапия хро-
нического гепатита С // Там само. 
Харків, 2005. 

Р
Рандюк Юрій Олександрович 
(09.12.1967, с. Рудка, Демидівський 
р-н, Рівненська обл.) – доц., канд. 
мед. н., лікар-інфекціоніст вищої ка-
тег. з 2006 р. Лікарську освіту здобув 
у ЧДМІ (1989-95). Віхи профробо-
ти: 1995-97 – інтернатура з інф. хв.; 
1997-99 – клін. орд.; 1999-2007 – ас. 
каф. інф. хв. БДМА; 2003-06 – заочна 
аспірантура при каф. інф. хв. ТДМА 
ім. І.Я. Горбачевського; з 2008 – доц. 
каф. інф. хв. та епід. БДМУ. Канд. дис. 
«Особливості перебігу HBV-інфекції 
у вагітних і прогнозування можли-
вих ускладнень» (2006, н. керівник
М.А. Андрейчин). Автор 45 праць і
1 винаходу. Напрямок н. роботи: про-
блеми діагностики та лікування ін-
фекційних захв. у вагітних.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Безсимптомний перебіг НВV-
інфекції у вагітних, ризик розви-
тку та прогнозування акушерських 
ускладнень / Метод. реком., К., 2005. 
2. Алгоритми обстеження вагітних 
із вперше виявленим HBsAg // Клін. 
та експеримент. патологія, 2005. 
3. Перинатальное инфицирование ви-
русом гепатита В и С: патоморфо-
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логические механизмы и морфофунк-
циональное состояние плаценты // 
Международный медицинский жур-
нал, 2005. 4. Епідеміологічні особли-
вості токсоплазмозу у жінок репро-
дуктивного віку Буковини // Клін. та 
експеримент. патологія, 2007. 5. Клі-
нічні, біохімічні та серологічні показ-
ники перебігу HBV-інфекції у вагітних 
// Буковинський медичний вісник, 2007. 
6. Токсоплазмоз: ризик ураження пло-
ду та методи діагностики у вагітних 
// Інфекційні хвороби, 2008. 7. Крас-
нуха: клініко-епідеміологічна та іму-
нопатогенетична характеристика, 
особливості діагностики, лікування 
і профілактики // Буковинський ме-
дичний вісник, 2009. 8. Інфекції групи 
TORCH: ризик ураження плода та 
стратегія лабораторного моніто-
рингу в період планування і під час ва-
гітності // Буковинський мед. вісник, 
2011. 9. Лістеріоз – маловідома опор-
туністична інфекція // Буковинський 
мед. вісник, 2013. 10. Прогнозування 
перебігу ВІЛ-інфекції з використан-
ням маркерів ендотеліальної дисфунк-
ції та визначенням кріоглобулінемії / 
Метод. реком., К., 2014. 

Расторгуєв Григорій Іванович 
(12.04.1956, м. Краснодон, Луганська 
обл.) – канд. мед. н. Лікарську осві-
ту здобув у ЛугДМІ (1978-84). Віхи 
профроботи: 1984-85 – лікар-тера-
певт поліклініки міськ. лікарні № 3

м. Луганська, 1985-86 – лікар-тера-
певт міськ. лікарні № 3 м. Брянка Лу-
ганської обл., 1986-91 – ас. каф. соц. 
гігієни ОЗО ЛугДМІ, з 1991 – гол. 
лікар Краснодонської міськ. лікарні 
№ 2. Вища лікарська катег. за фахом 
«інф. хв.». Канд. дис.: «Клініко-пато-
генетичні особливості гострої дизен-
терії Флекснера в умовах спалахової 
захворюваності», (1991 р., н. керівник
В.М. Фролов). Автор 23 праць і 2 ви-
находів. Основні напрямки н. робо-
ти: особливості клінічного перебігу 
кишкових інфекцій в умовах велико-
го промислового регіону при спала-
ховій захворюваності.
Основні праці (самост. і у співавт.):
1. Клінічна характеристика гострої 
дизентерії Флекснера в умовах харчо-
вого великого спалаху // Актуальні проб-
леми екологічної генетики та клінічної 
імунології. К., Луганськ, Харків, 2003. 

Римаренко Наталя Вікторівна
(23.02.1966, м. Сімферополь) – канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула
у КрДМІ ім. С.І. Георгієвського (1986-
1994). Віхи профроботи: 1994-98 –
інтернатура з інф. хв.; з 1998-2001 –
лікар; 2001-08 – зав. I відділ. дит. інф. 
лікарні м. Сімферополя; 2008-10 – ас. 
каф. педіатрії з курсом дит. інф. хв. 
КрДМУ ім. С.І. Георгієвського. Канд. 
дис. «Патогенетична роль порушень 
фібронектину крові та їх корекція у 
дітей з гострими кишковими захво-
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рюваннями, що перебігають з токси-
козом» (2003, н. керівник І.В. Бога-
дельніков). Автор 50 праць. Напря-
мок н. роботи: місце ендотоксинемії 
кишкового походження при інфекцій-
них хворобах у дітей.
Основні праці (у співавт.): 1. Роль бак-
терійного ендотоксину при інфекційних 
захворюваннях у дітей // Інфекційні хво-
роби, 2005. 2. Клінічний протокол з лі-
кування опортуністичних інфекцій та 
ВІЛ-асоційованих захворювань у ВІЛ-
інфікованих та хворих на СНІД дітей. 
Київ, 2006. 3. Саркоматоз мозговых обо-
лочек под маской туберкулеза // Су-
часні інфекції, 2005. 4. Токсикоз при 
инфекционных болезнях у детей // Со-
временная педиатрия, 2005. 5. Стан 
мікробіоценозу ротоглотки і товстої 
кишки у ВІЛ-інфікованих дітей // Таври-
ческий медико-биологический вестник, 
2007. 6. Принципы и методы терапии 
эндотоксиновой агрессии // Там же, 2007.
7. Швидкі тести у діагностиці деяких 
інфекційних захворювань та невідклад-
них станів у практиці сімейного лікаря. 
Сімферополь-Київ, 2009. 8. Рівень ендо-
токсину кишкового походження в си-
роватці крові у ВІЛ-інфікованих з бак-
теріальними ангінами і кандидозним 
ураженням ротоглотки // Таврический 
медико-биологический вестник, 2009. 

Роганкова Ганна Леонідівна
(25.10.1953, м. Одеса) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 

ОДМІ ім. М.І. Пирогова (1972-78). 
Віхи профроботи: 1978-90 – інтерн, 
лікар-орд. інф. лікарні м. Одеси; 
1990-2003 – ас., з 2003 – доц. каф. 
інф. хв. з епід. ОДМУ. Канд. дис. 
«Клініко-лабораторна характеристи-
ка гострих кишкових захворювань, 
що перебігають з виділенням бакте-
рій роду протея» (1990, н. керівник 
М.Д. Ющук). Автор 39 праць і 2 ви-
находів. Напрямок н. роботи: ліку-
вання вірусних гепатитів і ГКІ.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Зв’язування інтерфероногену «Амік-
син» рецепторами Т-лімфоцитів та 
його вплив на перебіг хронічного гепа-
титу С // Досягнення медицині та біо-
логії, 2005. 2. Роль внутрішньоклітин-
ної взаємодії в механізмах хронізації 
вірусного гепатиту С // Одеський мед. 
журн., 2005. 3. Современные аспекты 
противовирусной и патогенетичес-
кой терапии вирусных гепатитов // 
Мед. реабилитация, курортология и 
физиотерапия, 2005. 4. Сучасні уяв-
лення про механізм дії і використання 
інтерферонів та інтерфероногенів 
при хронічних гепатитах // Інфек-
ційні хвороби, 2005. 5. Особенности 
влияния интерфероногена «Амиксин» 
на показатели иммунного статуса у 
больных хроническими заболеваниями 
вирусной этиологии // Імунологія та 
алергологія: наука і практика, 2010. 
6. Особливості інтерферонового ста-
тусу у хворих на ентеровірусний 
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менінгіт // Клінічна та експеримен-
тальна патологія, 2011. 7. Випадок 
внутрішньосімейного спалаху киш-
кового єрсиніозу // Матер. Всеукраїн-
ської наук.-практ. конф. інфекціоніс-
тів «Природно-осередкові інфекції». 
Ужгород, 2012. 

Руденко Антоніна Олексіївна 
(6.12.1936, м. Дніпропетровськ) – д-р
мед. н., ст. н. співр., проф., засл. лікар 
України. Член редакційних колегій 
(рад) 3 медичних журналів. Лікар-
ську освіту здобула в КДМІ (1957-63). 
Віхи профроботи: 1963-65 – сільській 
дільничний лікар, с. Веселинівка Пе-
реяслав-Хмельницького р-ну Київ-
ської обл.; 1965-69 – лікар-педіатр у 
клін. лікарні № 10 м. Києва; з 1969 –
орд., ст. н. співр., з 1989 – зав. відділ. 
нейроінфекцій ІЕІХ. ім. Л.В. Грома-
шевського АМН України; 1992-
2004 – головний інфекціоніст МОЗ. 
Канд. дис. «Діагностика та трудова 
експертиза при грипі, парагрипі та 
аденовірусних захворюваннях з пере-
важним ураженням нервової систе-
ми» (1979, н. керівники О.К. Тринус і 
М.А. Ващенко). Докт. дис. «Умови та 
патогенетичні механізми затяжного 
перебігу гострих пневмоній при гри-
пі та інших гострих респіраторних 
захворюваннях» (1989, н. консуль-
тант О.К. Тринус). Автор 290 праць і 
5 винаходів. Готує наукові кадри. На-
прямок н. роботи: патогенез легене-

вих ускладнень; удосконалення ліку-
вання та профілактики несприятли-
вих наслідків при грипі та інших ГРЗ, 
уражень нервової системи вірусної, у 
тому числі герпетичної, вірусно-бак-
терійної та бактерійної природи. 
Основні праці (самост. і у спів-
авт.): 1. Клиника острых пневмо-
ний, вызванных клебсиеллой озены, у 
больных гриппом // Врачебное дело. 
1988. 2. Клиническая диагностика ле-
гионеллеза // Там же. 1988. 3. Клини-
ческая характеристика заболеваний, 
вызванных микоплазмой гоминис // Там 
же. 1989. 4. Диференційна діагностика 
та лікування грипу і його ускладнень 
// Лікування та діагностика. 1996. 
5. Современные принципы химиопро-
филактики гриппа и других ОРЗ // Журн. 
практического врача. 1998. 6. Клініко-
біохімічні, генетичні та імунологічні 
особливості вірусних і вірусно-бакте-
рійних менінгоенцефалітів // Інфекційні 
хвороби. 1999. 7. Герпесвірусні інфек-
ції – світова проблема // Там само. 
2001. 8. Класифікація інфекційних і 
паразитарних хвороб. Тернопіль, 2002.
9. Дифтерія. К., 2003. 10. Дифференци-
альная диагностика и лечение гриппа и 
острых респираторных заболеваний // 
Доктор. 2005. 

Рудинський Володимир Федорович 
(9.10.1947, с. Моаре-де-Пятре, р-н 
Дрокія, Молдова) – доц., канд. мед. н.
Лікарську освіту здобув у ВДМІ 
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(1969-75); 1991-93 – аспірантура 
при Ін-ті вірусології ім. Д.Й. Іванов-
ського, м. Москва. Віхи профроботи: 
1975-76 – лікар-інтерн  МКЛ № 2
м. Вінниці; 1976-80 – зав. інф. відділ. 
ЦРЛ м. Шаргород Вінницької обл.; 
1980-81 – заступник головного ліка-
ря ЦРЛ м. Шаргород Вінницької обл.; 
1981-83 – клін. орд. при каф. інф. хв. 
ВДМУ; 1983-97 – ас., з 1997 – доц. 
каф. інф. хв. ВНМУ ім. М.І. Пирого-
ва; 1983-87 – головний позаштатний 
інфекціоніст УОЗ Вінницької ОДА; 
1996-2000 – головний позаштатний 
дит. інфекціоніст УОЗ Вінницької 
ОДА. Катег. – вища за фахом «Інф. 
хв.». Канд. дис. «Клініко-патогене-
тичні особливості вірусного гепатиту 
А при різних варіантах персистент-
ного носійства HBsAg» (1987, н. ке-
рівник Н.А. Фарбер). Автор 52 праць 
і 3 винаходів. Напрямок н. роботи: 
клініко-морфологічні особливості лі-
кування вірусних гепатитів; сальмо-
нельозна інфекція і гострий стеноз-
ний ларінготрахеїт у дітей. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Вирусный гепатит А у хроничес-
ких носителей HBsAg // Вирусные 
гепатиты. М., 1983. 2. Смешанная 
инфекция вирусами гепатитов А 
и В // Терапевтичний архив. 1984. 
3. Вирусный гепатит и натуральные 
киллеры // Вопросы вирусологии. 
1984. 4. Цитомегалия и нормальные 
киллеры // Иммунология. 1985. 

5. Сальмонельозний менінгіт у ді-
тей: перебіг та лікувальна тактика 
// ПАГ. 1997. 6. Вірусні гепатити A, 
B, C, D, E, G. Етіологія, патогенез, 
клініка, діагностика, лікування та 
профілактика: // Метод. реком. для 
студентів, лікарів-інтернів і лікарів-
інфекціоністів. Вінниця. 1998.

Рябіченко Володимир Вікторович 
(16.03.1971, м. Суми) – зав. гепатоло-
гічним центром СОІКЛ ім. З.Й. Кра-
совицького. Лікарську освіту здобув 
у СумДУ (1992-98). Віхи профробо-
ти: 1999-2006 – лікар 2-го інф. від-
діл. СОІКЛ ім. З.Й. Красовицького, 
з 2001 р. – ас. каф. інф. хв. СумДУ; 
з 2006 р. – зав. гепатологічним цен-
тром СОІКЛ. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Особливості перебігу дифтерії в су-
часних умовах  // Вісник СумДУ, 1999. 
2. Методичні рекомендації з діагнос-
тики, лікування і профілактики вірус-
них гепатитів. Суми, 2008. 3. Досвід 
реалізації програми «Антигепатит» 
у Сумській області // Матер. наук.-
практ. конф., 2009. 4. Можливості 
сучасної терапії хронічного гепатиту 
С // Гепатологія, 2011. 5. Антигени 
головного комплексу гістосуміснос-
ті та характер імунної відповіді при 
хронічних вірусних гепатитах // Ві-
сник СумДУ, 2011. 6. Використання 
поліморфізму поодиноких нуклеоти-
дів інтерлейкіну 28В у прогнозуванні 
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ефективності лікування хворих на 
хронічний гепатит С // Матер. наук.-
практ. конф., 2013.

Рябоконь Олена Вячеславівна 
(11.08.1972, м. Запоріжжя) – проф., д-р. 
мед. н., зав. каф. інф. хв. ЗДМУ. Лікар-
ську освіту здобула у ЗДМІ (1989-95). 
Віхи профроботи: 1995-97 – лікар-ін-
фекціоніст інф. лікарні м. Запоріжжя; 
1997-2003 – ас., 2003-04 – доц. каф., з 
2006 – зав. каф. інф. хв. ЗДМУ. Канд. 
дис. «Клініко-патогенетичне значен-
ня змін морфометричних показників 
еритроцитів периферичної крові при 
різноманітних формах дифтерії» (2000, 
н. керівник Ю.М. Колесник). Докт. 
дис. “Клініко-патогенетична оцінка 
імунних і нейроендокринних змін та їх 
медикаментозна корекція при хроніч-
ному гепатиті С” (2006, н. консультан-
ти Ю.М. Колесник, М.А. Андрейчин). 
Автор 220 праць, 6 патентів. Вища лі-
карська категорія з 2007. Напрямок н. 
роботи: клініко-патогенетичні особли-
вості вірусних гепатитів за наявності 
супутньої патології (токсичного ура-
ження печінки, змішаної кріоглобулі-
немії, метаболічних факторів ризику та 
ін.) та нейроінфекцій, удосконалення 
комплексного лікування. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клінічна характеристика лабора-
торно підтверджених випадків пан-
демічного грипу A/H1N1 Каліфорнія 
в епідемічному сезоні 2009-2010 років 

(за даними Запорізької обласної ін-
фекційної клінічної лікарні) // Пато-
логія, 2011. 2. Динаміка спектраль-
них показників варіабельності ритму 
серця у хворих на гнійні менінгіти // 
Актуальні питання фармацевтичної 
і медичної науки та практики, 2011. 
3. Особливості змін показників ци-
токінової та нейрогуморальної регу-
ляції у хворих на хронічний гепатит 
С зі змішаною кріоглобулінемією // 
Буковинський мед. вісник, 2012. 4. Ди-
наміка показників прооксидантно-
антиоксидантної системи у хворих 
на хронічний гепатит С зі змішаною 
кріоглобулінемією на фоні різних схем 
патогенетичного лікування // Пато-
логія, 2012. 5. Эхинококкоз в Запорож-
ской области: вопросы диагностики и 
лечения // Клиническая инфектология 
и паразитология, 2012. 6. Динаміка 
клініко-лабораторних показників і 
функціонального стану вегетативної 
нервової системи у хворих на серозні 
менінгіти на тлі лікування мебікаром 
// Інфекційні хвороби, 2013. 7. Особли-
вості змін показників функціонального 
стану вегетативної нервової систе-
ми у хворих на кір // Запорожский мед. 
журн., 2013. 8. Клінічні особливості 
перебігу серозних і гнійних менінгі-
тів // Запорожский мед. журн., 2013. 
9. Хронічний гепатит С у хворих з аб-
домінальним ожирінням: клініко-па-
тогенетичні особливості та сучасні 
можливості оптимізації лікування із 
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застосуванням ессенціальних фосфо-
ліпідів // Сучасна гастроентерологія, 
2013. 10. Динаміка клініко-біохімічних 
параметрів і функціонального ста-
ну вегетативної нервової системи у 
хворих на гострий гепатит В із хро-
нічним вживанням алкоголю в гепато-
токсичних дозах // Запорожский мед. 
журн., 2014.

Рябоконь Юрій Юрійович
(12.06.1972, м. Запоріжжя) – доц., 
д-р. мед. н. Лікарську освіту здобув в 
ЗДМУ (1990-96). Віхи проф. роботи: 
1996-2007 – лікар дит. інфекціоніст 
ОІКЛ м. Запоріжжя приймального 
відділ. (1996-2000), відділ. кишкових 
інфекцій (2000-03), відділ. вірусних 
гепатитів (2003-07), з 2007 – ас. каф. 
госпітальної терапії з курсом дит. 
інф. хв., з 2014 – доц. каф. дит. інф. 
хв. Канд. дис. «Клініко-патогенетичні 
особливості та оптимізація терапії ге-
патитів В і С в поєднанні з EBV-інфек-
цією» (2009, н. керівник М.А. Андрей-
чин). Автор 120 н. праць, 2 патентів. 
Вища лікарська категорія з 2011. На-
прямок н. роботи: вивчення клініко-
патогенетичних особливостей гепа-
титів В і С на тлі супутньої патології, 
позапечінкової симптоматики хроніч-
ного гепатиту С. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. HCV-асоційована В-клітинна не-
ходжкінська лімфома // Інфекційні 
хвороби, 2011. 2. Показники функці-

онального стану вегетативної нер-
вової системи у хворих на хронічний 
гепатит С з позапечінковими проява-
ми // Запорожский мед. журн., 2011. 
3. Клінічна характеристика позапе-
чінкових проявів у хворих на хронічний 
гепатит С // Патологія, 2011. 4. Роль 
ендотеліальної дисфункції в перебігу 
хронічної HCV-інфекції та її корекція 
препаратом L-аргініну // Інфекційні 
хвороби, 2012. 5. Вміст ревматоїдно-
го фактору IgM/IgG та циркулюючих 
імунних комплексів у сироватці крові 
хворих з позапечінковими проявами 
хронічного гепатиту С // Гепатоло-
гія, 2012. 6. Роль аутоиммунных на-
рушений в развитии внепеченочных 
проявлений хронического гепатита С 
// Georgian Medical News, 2013. 7. Су-
часні підходи до лікування хворих на 
хронічний гепатит С з наявністю по-
запечінкових проявів // Запорожский 
медицинский журнал, 2013. 8. Спектр 
позапечінкових проявів у хворих на 
хронічний гепатит С залежно від ін-
фікування різними генотипами вірусу 
та вірусного навантаження // Пато-
логія, 2013. 9. Спектр позапечінкових 
проявів у хворих на хронічний гепа-
тит С залежно від морфологічних 
змін в печінці // Інфекційні хвороби, 
2014. 10. Качество жизни больных 
хроническим гепатитом С при разной 
степени выраженности смешанной 
криоглобулинемии // Georgian Medical 
News, 2014.
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Савельєв Валерій Григорович 
(14.06.1946, м. Теджен, Ашхабадська 
обл., Туркменістан) – доц., канд. мед. н.
Лікарську освіту здобув у ЗДМІ 
(1965-71); 1976-81 – заочна аспіран-
тура при каф. інф. хв. ЗДМІ. Віхи 
профроботи: 1971 – лікар-фтизіатр 
Якимівського тубдиспансеру; 1971-
74 – дільничний лікар МКЛ № 6
м. Запоріжжя; 1974-76 – клін. орд., 1976-
2004 – ас., з 2004 – доц. каф. інф. хв.
ЗДМУ. Канд. дис. «Клінічне значен-
ня вивчення білка жовчі в хворих на 
вірусний гепатит» (1986, н. керівник 
Л.Л. Громашевська). Автор 126 праць і 
10 винаходів. Напрямок н. роботи: ви-
вчення патогенезу вірусних гепатитів. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Система еритрону як показник 
тяжкості перебігу вірусного гепати-
ту // Інфекційні хвороби, туберкульоз 
та сучасний стан довкілля: епідемі-
ологія, мікробіологія, діагностика: 
Матер. наук.-практ. конф. Львів, 
2005. 2. Клініко-біохімічні та мор-
фометричні показники еритроцитів 
у хворих на мікст-гепатити В+С // 
Хвороби печінки в практиці клініцис-
та: Матеріали наук.-прак. конф. з 

міжнародною участю. Харків, 2007. 
3. Досвід впровадження деяких еле-
ментів Болонського процесу на кафе-
дрі інфекційних хвороб Запорізького 
державного медичного університе-
ту // Збірник наукових праць учасни-
ків VII Всеукраїнської наук.-метод. 
конф. «Кредитно-модульна система 
підготовки фахівців». Запоріжжя, 
2007. 4. Деякі питання адаптації ви-
кладання дисциплін в системі ECTS 
на медичному факультеті // Збірник 
наук. праць учасників VIII Всеукра-
їнської наук.-метод. конф. «Кредит-
но-модульна система підготовки 
фахівців». Запоріжжя, 2008. 5. До-
свід застосування левофлоксацину в 
лікуванні бруцельозу // Український 
хіміотерапевтичний журнал, 2008. 
6. Роль кафедры инфекционных бо-
лезней в подготовке семейного врача 
// Запорожский мед. журнал, 2006. 
7. Деякі питання адаптації викла-
дання дисциплін в системі ECTS на 
медичному факультеті // Зб. наук. 
праць учасників VIII Всеукраїнської 
наук.-метод. конф. «Кредитно-мо-
дульна система підготовки фахів-
ців». Запоріжжя, 2008. 8. Досвід 
застосування левофлоксацину в лі-
куванні бруцельозу // Український 
хіміотерапевтичний журн., 2008. 
9. Клинико-эпидемиологическая ха-
рактеристика эхинококкоза в Запо-
рожской области // Запорожский 
мед. журн., 2013. 10. Динаміка кліні-
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ко-біохімічних параметрів і функці-
онального стану вегетативної нер-
вової системи у хворих на гострий 
гепатит В із хронічним вживанням 
алкоголю в гепатотоксичних дозах // 
Запорожский мед. журнал, 2014.

Савчук Антоніна Іванівна 
(26.09.1966, м. Одеса) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула в ОДМІ 
(1985-91). Віхи профроботи: 1991-
92 – інтернатура з дит. інф. хв. при 
ОДМІ; 1992-98 – ст. лаборант, з
1998 – ас. каф. дит. інф. хв. ОДМІ. 
Канд. дис. «Комплексне дослідження 
серцево-судинної системи при псев-
дотуберкульозі у дітей та підлітків» 
(1997, н. керівник А.М. Михайлова). 
Автор 85 праць і 10 винаходів. На-
прямок н. роботи: кардіогемодина-
міка при інф. хв.; ураження травного 
каналу при інф. хв. у дітей.

Саєнко Тетяна Євгенівна
(11.06.1976, м. Чернівці) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула в ЧДМА 
(1993-99); 2001-03 – аспірантура при 
каф. інф. хв. БДМА. Віхи профробо-
ти: 1999-2000 – інтерн і магістрант, з 
2004 – ас. каф. інф. хв. БДМУ. Канд. 
дис. «Видовий склад та популяцій-
ний рівень мікрофлори товстої киш-
ки і стан системного імунітету у хво-
рих на гепатит А» (2004, н. керівник
А.М. Сокол). Автор 16 праць і 2 вина-

ходів. Напрямок н. роботи: дисбакте-
ріоз товстої кишки при інф. хв.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Специфічна профілактика вірусно-
го гепатиту В // Хист, 2000. 2. Мікро-
екологія кишечнику у хворих на вірус-
ний гепатит А і коригування її препа-
ратом біфіформ // Нове в діагностиці 
і терапії інфекційних хвороб: Матер. 
наук.-практ. конф. і пленуму Асоціації 
інфекціоністів України. Львів, 2000. 
3. Мікроекологія порожнини товстої 
кишки у хворих на вірусний гепатит 
А в залежності від клінічного пере-
бігу // Буковинський мед. вісник, 2001. 
4. Видовий склад та популяційний 
рівень мікрофлори порожнини тов-
стої кишки у хворих на гепатит А // 
Інфекційні хвороби, 2002. 5. Кореляція 
мікробіоценозу порожнини товстої 
кишки та стану гуморального імуні-
тету у хворих на вірусний гепатит А 
// Клінічні проблеми боротьби з інфек-
ційними хворобами: Матер. VІ з’їзду 
інфекціоністів України. Одеса, 2002. 
6. Особливості показників популяцій-
ного рівня мікрофлори порожнини 
товстої кишки та гуморального іму-
нітету у хворих на вірусний гепатит 
А // Інфекційні хвороби, 2003. 7. Дина-
міка клініко-біохімічних показників у 
хворих на гепатит А під впливом те-
рапії з використанням біфі-форму // 
Хіміотерапія та імунокорекція інфек-
ційних хвороб: Матер. наук.-практ. 
конф. Тернопіль, 2005.
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Саллонікіді Ганна Іванівна
(27.01.1961, м. Куйбишев, Росія) – 
доц., канд. мед. н. Лікарську освіту 
здобула у ДДМІ (1979-85). Віхи про-
фроботи: 1985-86 – інтернатура з 
інф. хв.; 1986-91 – лікар-інфекціоніст 
центральної МКЛ № 1 м. Донецька; 
1991-2008 – ас., з 2008 – доц. каф. 
інф. хв. ДонДМУ. Канд. дис. «Ви-
явлення факторів ризику як основа 
профілактики бактерійних харчових 
отруєнь і гострих кишкових інфек-
цій» (1990, н. керівники В.Д. Ванха-
нен, Л.С. Бондарєв). Автор 56 праць. 
Напрямок н. роботи: ГКІ, ботулізм, 
вірусні гепатити.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. О характеристике ботулизма в До-
нецкой области // Вестник гигиены и 
эпидемиологии, 1999. 2. Принципы 
построения классификации пищевых 
отравлений // Актуальные проблемы 
медицины труда и экологии Донбас-
са. Донецк, 2000. 3. Опыт приме-
нения фторхинолонов при острых 
кишечных инфекциях // Вестник 
гигиены и эпидемиологии, 2000. 
4. Особливості спалаху ентерові-
русной інфекції в Донецкій області 
// Нове в діагностиці і терапії ін-
фекційних хвороб. Тернопіль, 2000. 
5. Гостра хірургічна патологія в 
практиці інфекціоніста // Нове в діа-
гностиці і терапії інфекційних хво-
роб. Тернопіль, 2000. 6. Классифика-
ция пищевых отравлений и принципы 

ее составления // Вестник гигиены и 
эпидемиологии, 2001. 7. Об амебиазе 
у жителей Донецкой области // Су-
часні інфекції, 2003. 8. Сучасні осо-
бливості перебігу дизентериї // Ін-
фекційни хвороби – загально медична 
проблема, 2006. 9. Учение о питании 
// Донецк, 2005.

Свириденко Наталія Петрівна 
(04.07.1962 с. Кара-Терек, Узункаль-
ський р-н, Кустанайська обл.) зав. 
шлунково-кишкового відділ. Полтав-
ської ОІКЛ. Лікарську освіту здобула 
у ПМСІ (1983-89); 1989-90  інтернату-
ра з інф. хв. на базі Полтавської ОІКЛ; 
1990-93 лікар-інфекціоніст приймаль-
ного відділ. Полтавської ОІКЛ, з
1993 – зав. відділ. шлунково-кишко-
вих інф. Полтавської ОІКЛ. Напрямок 
н. роботи: дифтерія, гельмінтози, ві-
русні гепатити. Автор 20 праць.

Сервецький Костянтин Леонідович
(4.11.1947-15.07.2015, м. Одеса) – 
проф., д-р мед. н. Лікарську осві-
ту здобув в ОДМІ (1971-77); 1986-
89 – аспірантура при каф. шкірних і 
венеричних хв. ОДМУ. Віхи профро-
боти: 1977-81 – ЦРЛ м. Овідіополь; 
1981-86 – головний лікар Одеського 
обл. шкірно-венерологічного дис-
пансеру; 1987-94 – начальник УОЗ 
Одеського облвиконкому; 1994-97 – 
головний лікар Одеської МКІЛ, 1997-
2000 – доц. каф. інф. хв. ОДМУ, 2001-
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2003 – проф. цієї ж каф., з 2003 – зав. 
каф. інф. хв. ОДНУ ім. М.І. Пирого-
ва. Канд. дис. «Нейродерміти» (1989, 
н. керівник В.М. Зайковський). Докт. 
дис. «Посттрансляційні модифікації 
білків хроматину і стан редокс-сис-
теми при різних формах вірусних 
гепатитів та їх експрес-діагности-
ка» (1999, н. консультанти Ю.І. Губ-
ський). Засл. лікар України (2007). 
Автор 128 праць і 6 винаходів. Готує 
наукові кадри. Напрямок н. роботи: 
патогенез, особливості перебігу хро-
нічних вірусних, повільних інфекцій, 
удосконалення засобів лікування хво-
рих. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Можливості використання амік-
сину ІС у лікуванні жінок з папіло-
мавірусною інфекцією // Поєднані 
інфекційні та паразитарні хвороби: 
матер. конгресу до 122-річчя від на-
родження академіка Л.В. Грома-
шевського, Чернівці, 2009. 2. Оцінка 
інтенсивності процесів перекисного 
окислення ліпідів і активності фер-
ментів глутатіонової редокс-систе-
ми при токсичному гепатиті у щурів 
// Український медичний альманах, 
2009. 3. Оцінка інтенсивності про-
цесів перекисного окислення ліпідів 
і активності ферментів глутатіо-
нової редокс-системи при токсично-
му гепатиті у щурів // Український 
медичний альманах, 2009. 4. Грипп 
(этиология, эпидемиология, клиника, 

диагностика, лечение и профилак-
тика) // Метод. реком. Одеса, 2011. 
5. Механізми тривалої персистенції 
вірусів гепатитів В, С та при по-
єднаній патології В+С інфекції // 
Одеський мед. журн., 2012. 6. Ві-
русні діареї // Інфекційні хвороби, 
2012. 7. Інфекційні хвороби. Курс 
лекцій: Навчальний посібник. Одеса, 
2012. 8. Клініко-патогенетичне зна-
чення стану перекисного окислення 
ліпідів та ферментативної анти-
оксидантної системи у хворих на 
гострий гепатит В // Гепатологія, 
2014. 9. Випадок інфекційного моно-
нуклеозу у 20-річної жінки, що пере-
бігав з пневмонією // Вісник невід-
кладної і відновної медицини, 2014. 
10. Применение интерфероногенов 
в комплексном лечении больных хро-
ническим гепатитом С с противо-
показаниями к интерферонотерапии 
и нон-респондеров // Аллергология и 
иммунология, 2014. 

Сидорова Валентина Семенівна
(18.11.1946, с. Мар’ївка, Новоспась-
кий р-н Ульянівської обл.). Лікарську 
освіту здобула в Архангельському 
мед. ін-ті (1967-73). Віхи профро-
боти: 1973-74 – лікар-педіатр Ар-
хангельської обл. дит. лікарні, 1974-
76 – начальник здоровпункту закладу 
КМ-401 Престецького р-ну Архан-
гельської обл., 1976-78 – зав. тера-
певт. відділ. Внуківської лікарні Мос-
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ковської обл., 1978-79 – лікар-педіатр 
дит. пол-ки № 26 м. Москви, 1979-
84 – лікар-педіатр 1-ї міськ. дит. лі-
карні м. Львова, 1984-86 – інспектор 
сектору лікпрофдопомоги Донецько-
го міського відділу охорони здоров’я, 
1986-90 – лікар-інфекціоніст Луган-
ської обл. дит. лікарні, з 1990 – гол. 
лікар цієї ж лікарні. Вища лікарська 
катег. за фахом «педіатрія». Автор
8 праць. Основні напрямки н. роботи: 
лікування гострих кишкових інфек-
цій у дітей.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клініко-імунологічна характерис-
тика та лікування дітей молодшого 
шкільного віку з гострими кишковими 
інфекціями неуточненої етіології // 
Пробл. екологіч. та медич. генетики 
і клініч. імунології: зб. наук. праць, 
2006. 2. Ефективність сучасного ком-
бінованого фітозасобу ентобану у ді-
тей з гострими кишковими інфекція-
ми, викликаними умовно патогеними 
мікроорганізмами // Там само, 2009. 

Сидорчук Анюта Степанівна 
(30.08.1982, м. Чернівці) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула в БДМА 
(1998-2004). Віхи профроботи: 2004-
05 – інтернатура, магістратура з інф. 
хв., БДМУ. З 2005 – ас. каф. інф. хв. 
БДМУ. 2011 – стажування при каф. 
інф. хв. та троп. медицини Віденсько-
го мед. ун-ту (Австрія). Перша лікар-
ська катег. (2014). Канд. дис. «Мікро-

біоценоз порожнини товстої кишки 
у хворих на грип» (2007, н. керівник 
Г.К. Палій). З 2007 – чл. Європ. акад. 
алергол. та клін. імунол.; грант, Ок-
сфордська літня школа (2007); грант, 
XXIX Конгрес, м. Лондон (Велико-
британія, 2010). З 2011 – чл. Європ. 
респірат. тов-ва. Автор 109 праць,
2 патентів. Напрямок н. роботи: грип, 
ГРВІ, ангіни, медикаментозні алер-
гічні реакції у хворих з інфекційною 
патологією. 
Основні праці (самост. і у спів-
авт.): 1. Спосіб прогнозування 
бактеріальних ускладнень в осіб 
молодого віку, хворих на грип: Де-
клараційний патент 200602932 
Україна, 2006. 2. Спосіб відновлення 
мікрофлори товстої кишки у хво-
рих на грип: Деклараційний патент 
200603674 Україна, 2006. 3. Ангіна. 
Сучасні аспекти діагностики та 
лікування // Чернівці: БДМУ, 2010. 
4. Role of probiotics in prevention of 
bacterial complications in patients with 
infl uenza // Biomedical, and Biosocial 
Anthropology, 2006. 5. The effi cacy of 
probiotics using in young patients with 
fl u //Actual problems of microorganisms 
ecology, 2007. 6. Immune disorders 
in young patients infected with 
pandemic swine infl uenza virus // 
XXIX Congress of European Academy 
and Clinical Immunology. Abstract 
Book. London, UK, 5-9 June 2010. 
7. Сohort clinical and microbiological 
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study of young patients infected with 
seasonal infl uenza subtypes A/H3N2 
(Victoria, Pert strains) and B viruses 
in Ukraine: pathophysiology reaction 
of large intestinal cavity microbiota // 
Іnternational Journal of Collaborative 
Research in Internal Medicine & Public 
Health, 2013. 8. Case-control clinical 
and microbiological study of probiotic 
substantive approach to holiatry 
therapy of seasonal infl uenza type A 
and B in adults // European Applied 
Sciences. Europaische Fachhochschule, 
2014. 9. Observational study of 
Toxoplasmosis distribution: comparison 
of seroprevalence rate in Ukraine, India 
and Ghana // The Advanced Science 
Journal, 2015. 

Сіліна Єлізавета Андріївна
(12.08.1952, с. Мартинюки, Каме-
нецький р-н, Брестська обл., Біло-
русь) – канд. мед. н. Лікарську освіту 
здобула у ДнДМІ (1970-74) і ДДМІ 
(1974-76). Віхи профроботи: 1976-
77 – інтернатура з дит. інф. хв. в Макіїв-
ській МКЛ № 1 Донецької обл.; 1977-
81 – педіатр-інфекціоніст Старобе-
шивської ЦРЛ Донецької обл.; 1981-
83 – клін. орд., 1983-86 – аспірантура 
при каф. дит. хв. № 1 КДМІ; з 1987 – 
ас. каф. дит. інф. хв. ЗДМІ. Канд. дис. 
«Використання індукторів інтерфе-
рона в лікуванні вірусних гепатитів 
у дітей» (1986, н. керівники П.С. Мо-
щич і А.Ф. Фролов). Автор 48 наук. 

праць, 1 патенту Напрямок н. роботи: 
гострий гепатит А та В; єрсиніоз; ро-
тавірусна інф. у дітей.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. О применении пирогенала при ви-
русном гепатите у детей // Педиа-
трия, 1986. 2. Алгоритми діагнос-
тики найбільш поширених дитячих 
інфекційних хвороб: Навч. посібник. 
Запоріжжя, 2004. 3. Кишкові ток-
сикози у дітей: Навч. посібник. Запо-
ріжжя, 2005.

Синіцин Борис Федорович
(21.12.1943, м. Н. Новгород, Росія) –
канд. мед. н. Лікарську освіту здо-
був у КрДМІ ім. С.І. Георгієвського 
(1961-70). Основні віхи проф. діяль-
ності: 1970-74 – стар. лаборант; 1974-
76 – лікар-імунолог сан. ім. Куйби-
шева, м. Ялта; 1977-79 – ст. лаб. каф. 
фізіотерапії КрДМУ; 1979-84 – зав. 
серологічної лабораторії, лікар-дер-
матовенеролог; 1984-86 – викладач 
шкірних і венеричних хв. у мед учи-
лищі ім. Ульянова м. Сімферополь; 
1986-89 – мол. н. співроб.; 1989-
92 – ст. лаборант і ас., з 1992 – ас. каф. 
інф. хв. і епідеміол. КрДМУ ім. С.І. Ге-
оргієвського. Канд. дис. «Персистен-
ция бледных трепонем и факторы гу-
моральной защиты в тканях при си-
филисе» (1990, н. керівники Ю.А. Ро-
дін, Л.С. Тацкая). Автор 50 праць. 
Основний напрямок роботи: імуно-
логія сифілісу, псоріазу, бешихи.
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Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Механизм терапевтического дей-
ствия солнечного излучения с позиции 
вопроса о псориатическом антигене 
// Вестник фитотерапии и курорто-
логии, 2001. 2. Антигены отторгае-
мого эпидермиса как возможные кри-
терии этиотропного лечения псори-
аза солнечным излучением // Вест-
ник физиотерапии и курортологии, 
2003. 3. Участие аутоантигенов в 
элиминации клеток в норме и при па-
тологии // Таврический медико-биоло-
гический вестник, 2003. 4. К возмож-
ности выявления псориатических ан-
тигенов иммунопреципитационными 
методами // Там само, 2003. 5. Роль 
реакций аутоантител с антигенами 
рогового слоя эпидермиса при псори-
азе // Там само, 2003. 6. Роль реакций 
аутоантител с антигенами рогового 
слоя эпидермиса при роже, псориазе 
и в норме // Сучасні інфекції, 2004. 

Січкоріз Орест Євгенович 
(22.06.1956, м. Львів) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув у 
ЛДМІ (1973-79). Віхи профроботи: 
1979-80 – інтернатура при ЛДМІ; 
1980-83 – дільничний педіатр, зав. 
відділ. МДЛ, м. Стрий; 1983-85 – 
клін. орд., 1985-88 – аспірантура при 
каф. шпитальної педіатрії ЛДМІ; 
1988-96 – ас., з 1996 – доц. каф. дит. 
інф. хв. ЛНМУ ім. Данила Галиць-
кого; декан ФПДО (з 2003). Канд. 

дис. «Функціональна активність по-
ліморфноядерних нейтрофілів при 
бронхолегеневих захворюваннях у 
дітей раннього віку» (1989, н. керів-
ник С.К. Ткаченко). Автор 121 праці. 
У 1994 – у складі мед. бригади МОЗ 
України брав участь у ліквідації холе-
ри в м. Миколаєві та Миколаєвській 
області. Члени координаційно-мето-
дичної ради МОЗ України з післяди-
пломної освіти (з 2003 р.), член Робо-
чої групи МОЗ України по розробці 
законодавчих документів з питань ін-
тернатури, клінічної ординатури, По-
ложення про післядипломну освіту в 
сфері вищої освіти України (з 2011). 
Нагороджений грамотами МОЗ Укра-
їни (2006, 2011). Член редакційної 
колегії науково-практичного жур-
налу «Медичне право» і журналу 
«Практична медицина». Напрямок 
н. роботи: корекція неспецифічної 
резистентності дитячого організму 
при бронхолегеневих захв. у дітей 
раннього віку, питання реформуван-
ня післядипломної медичної освіти в 
Україні. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Функциональная активность поли-
морфноядерных лейкоцитов при 
острых бронхолегочных заболеваниях 
у детей // Педиатрия, 1988. 2. Сис-
темні порушення поліморфноядерних 
лейкоцитів як наслідок гострих за-
хворювань нижніх дихальних шляхів 
у дітей молодшого віку // Педіатрія, 
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акушерство і гінекологія, 1999. 3. Им-
мунология и иммунокоррекция неспе-
цифических воспалительных заболе-
ваний легких: Монография. Воронеж, 
2000. 4. Клінічні прояви ураження 
центральної нервової системи у ді-
тей на фоні савльмонельозу // Сучасні 
проблеми клінічної педіатрії. Матер. 
IV конгерсу педіатрів України. Київ, 
2007. 5. Клітинний та молекулярний 
імунопатогенез захворювань кишеч-
ника інфекційного генезу // Acta medica 
Leopoliensia, 2007. 6. Концепція інте-
грації навчального процесу і наукових 
досліджень кафедри організації і еко-
номіки фармації та технології ліків 
ФПДО // Львів, 2014.

Скицюк Андрій Сергійович 
(27.10.1977, м. Київ) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобув у НМУ 
ім. О.О. Богомольця (1994-2000). 
Віхи профроботи: 2001-05 – лікар-
ординатор інф. відділ. № 2 ЦМКЛ
м. Києва; 2005-07 – лікар-ординатор
інф. відділ. МКЛ № 15 м. Києва; 
2007-10 – аспірант при каф. інф. хв. 
НМУ ім. О.О. Богомольця; з 2010 – 
ас. цієї ж каф. Канд. дис. «Менінгіти 
та менінгоенцефаліти у клініці інфек-
ційних хвороб: діагностичне та про-
гностичне значення провідних клі-
нічних симптомів» (2012, н. керівник 
Ж.І. Возіанова). Перша лікарська ка-
тег. (2011). Автор 19 праць. Напрямок 
н. роботи: нейроінфекції. 

Скородумова Наталія Павлівна
(14.10.1947, м. Сталіно (м. Донецьк)) –
доц., канд. мед. н. Лікарську осві-
ту здобула у ДДМІ (1965-71); 1971-
74 – аспірантура при каф. патоло-
гічної анатомії ДДМІ ім. М. Горько-
го. Віхи профроботи: 1974-95 – ас.,
1995 – доц. каф. дит. інф.; 1999-
2005 – зав. каф. дит. інф. ДонДМУ; 
1990-95 – головний дит. позаштатний 
інфекціоніст УОЗ Донецької ОДА; 
1994-99 – зам. декана міжнародно-
го мед. факультету; з 2000 – куратор 
будинку дитини, де лікуються ВІЛ-
інфіковані і хв. на СНІД; з 2001 – ке-
рівник дит. гепатологічного центру 
Донецької обл. У 80-х – ведуча все-
української мед. програми «Доброго 
Вам здоров’я»; двічі виїжджала до 
Німеччини (ГДР) як керівник делега-
ції і лікар «Поїзду Дружби» (під на-
глядом було 150 дітей). Нагороджена 
дипломом Національного комплексу 
«Експоцентр України» і Міжнародної 
федерації ділових жінок «Либідь» за 
участь у благодійній акції «Скажемо 
дітям «ТАК!» (2002), Почесною гра-
мотою МОЗ (2003). Канд. дис. «Мор-
фологічні зміни в печінці і підшлунко-
вій залозі при колагенових хворобах» 
(1974, н. керівник К.О. Дикштейн). 
Автор 270 праць і 3 винаходів. На-
прямок н. роботи: особливості пере-
бігу, критерії ранньої діагностики та 
прогнозу гострих нейроінфекцій у ді-
тей в промисловому регіоні Донбасу; 
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проблеми «зла» і «добра» у сучасній 
педіатрії (і дит. інфектології в тому 
числі).
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Иммунодефицит как одна из при-
чин летальних исходов вирусных не-
йроинфекций у детей // Аллергология 
и иммунология. М., 2000. 2. Поиск пу-
тей формирования гармонично раз-
витой личности врача // Медицинское 
образование ХХІ века: Матер. конф. 
Витебск, 2000. 3. Инфекционные 
болезни и скоропостижная смерть 
у детей: проблемы, причины, про-
гноз // Intern. J. Immunoreabilitation. 
Нью-Йорк, США, 2001. 4. Клініко-
морфологічні особливості ураження 
нервової системи в дітей при грипі 
// Здоровье ребенка, 2006. 5. Прото-
коли діагностики та лікування захво-
рювань у дітей: ін-фекційні хвороби, 
імунологія, пульмонологія // Довідник 
«VADEMEMECUM» Доктор Сімей-
ний лікар», 2006. 6. Болонский про-
цесс – старые и новые проблемы пре-
подавания паразитологии в вузе // Зб. 
наук. праць «Проблеми зооінженерії 
та ветеринарної медицини». Харків, 
2006. 7. Дирофіляріоз в Донецькій об-
ласті – вже не екзотика // Інфекційні 
хвороби, 2007. 8. Экзантема – ахил-
лесова пята в детской инфектологии 
// Журнал для педиатров: «Здоровье 
ребенка». Донецк, 2007. 9. Врачебные 
ошибки при диагностике инвагина-
ции в практике детского инфекцио-

ниста // Там само, 2007. 10. Сучасні 
аспекти військової медицини // Збір-
ник наукових праць головного вій-
ськово-медичного клінічного центру 
«ГВКГ» МО України. Київ, 2008.

Скрипник Людмила Михайлівна
(25.07.1951, м. Глухів, Сумська обл.) –
доц., канд. мед. н. Лікарську освіту 
здобула в ОДМІ (1969-75); 1981-83 – 
спеціальна клін. орд. при ОДМІ. Віхи 
профроботи: 1975-81, 1983-85 – лікар 
інф. лікарні м. Ізмаїл; 1985-88 – лі-
кар-інфекціоніст, Алжир; 1988-89 – 
зам. головного лікаря з лікувальної 
роботи ІКЛ м. Одеса; 1989-2003 – 
ас., з 2003 – доц. каф. інф. хв. з епід. 
ОДМУ. Канд. дис. «Активність фер-
ментів трансмембранного транспор-
ту та вплив на них регідратаційної 
терапії у хворих на холеру» (2001, 
н. керівник Є.В. Нікітін). Автор
47 праць, 1 винаходу. Напрямок н. ро-
боти: діагностика та лікування хро-
нічних і гострих вірусних гепатитів.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Применение пробиотика энтерола 
при амбулаторном лечении больных 
острой дизентерией // Вікові аспек-
ти чутливості організму до ксенобі-
отиків: Наук. конф. Чернівці, 2002. 
2. Состояние перекисного окисле-
ния липидов и антиоксидантной 
системы у больных холерой // Матер. 
VІ Российского съезда врачей-инфек-
ционистов. СПб, 2003. 3. Клініка та 
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лікування кору в дітей на сучасному 
етапі // Керовані інфекції: Матер. 
наук.-практ. конф. і пленуму Асо-
ціації інфекціоністів України. Іва-
но-Франківськ, 2003. 4. Лікування 
диспепсичного синдрому у хворих на 
хронічний вірусний гепатит препа-
ратом ензимтал // Хіміотерапія та 
імунокорекція інфекційних хвороб: 
Матер. наук.-практ. конф. і плену-
му Асоціації інфекціоністів України. 
Тернопіль, 2005. 5. Використання 
пробіовіту в лікуванні гострих інфек-
ційних діарей // Там само. Тернопіль, 
2005. 6. Ефективність індуктора 
інтерферону аміксину ІС в лікуванні 
діареї вірусно-бактерійної етіології 
// Здобутки клінічної і експеримен-
тальної медицини, 2009. 7. Випадок 
внутрішньосімейного спалаху киш-
кового єрсиніозу // Матер. Всеукраїн-
ської наук.-практ. конф. інфекціоніс-
тів «Природно-осередкові інфекції». 
Ужгород, 2012. 8. Вірусні діареї // 
Інфекційні хвороби, 2012. 

Скуляк Степан Григорович 
(23.07.1949 р.н, с. Рукшин, Хотин-
ський р-н, Чернігівська обл.) – лікар-
ську освіту здобув у ЧДМІ (1969-75). 
Віхи профроботи: з 1976 – лікар-ін-
фекціоніст МКЛ № 1 м. Кіровоград, 
1984-86 – клін. орд. при ЧДМІ, з 
1992 – лікар-інфекціоніст МКЛ
№ 1 м. Кіровоград, з 2004 – зав. ін-
фекційним відділенням № 5 МЛ № 1

м. Кіровоград, з 2010 – лікар-інфекці-
оніст ОЦПС м. Кіровоград. Головний 
позаштатний інфекціоніст УОЗ ОДА 
1992-2005. Катег. – вища за фахом 
«Інф. хв.» з 1996. 

Слав’янчук Леонід Станіславович
(09.11.1940-2011, с. Сикавка, Комін-
тернівський р-н, Одеська обл.) – доц., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здо-
був в ОДМІ (1960-66). Віхи профро-
боти: 1966-69 – лікар-інфекціоніст 
Татарбунарської ЦРЛ Одеської обл.; 
1969-71 – спеціальна клін. орд. при 
каф. інф. хв. ОДМІ; 1971-96 – ас., з
1996 – доц. каф. інф. хв. ОДМУ. Канд. 
дис. «Корекція змін водно-електро-
літного обміну гострої дизентерії» 
(1986, н. керівник В.П. Ліпковський). 
Автор 52 праць. Напрямок н. роботи: 
ГКІ.
Основні праці (самост. і у спі-
вавт.): 1. Оказание помощи больным 
острыми кишечными заболеваниями 
и явления обезвоживания в услови-
ях плавания: Метод. реком. Одесса, 
1982. 2. Особливості аналізу фазової 
структури систоли серця при дегі-
дратації // Актуальні питання клі-
нічні інфектології: Матер. V з’їзду 
інфекціоністів України. Тернопіль, 
1998. 3. Стан кардіогемодинаміки у 
хворих на гостру дизентерію. Одеса, 
1999. 4. Ригидность миокарда в па-
тогенезе снижения насосной функ-
ции сердца у больных дизентерией // 
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Матер. VІ Российского съезда вра-
чей-инфекционистов. СПб, 2003. 

Смірнова Олена Георгіївна 
(23.06.1971, м. Кіровоград). Лікар-
ську освіту здобула в ДнДМА (1990-
97). Віхи профроботи: з 1997 – лікар 
інфекціоніст 1-ї міської лікарні м. Кі-
ровограда інфекційного відділ. № 5, з 
2002 – зав. відділ. вірусних гепатитів 
1-ої міської лікарні м. Кіровограда, з 
2007 – головний позаштатний інфек-
ціоніст УОЗ ОДА, з 2009 – зав. інфек-
ційним відділенням обласної лікарні 
м. Кіровограда. Категорія вища за 
фахом «Інф. хв.» (2012). 

Сніцарь Андрій Олегович
(12.03.1963, м. Нововолинськ, Во-
линська обл.) – доц., к. мед. н. Лі-
карську освіту здобув у ХМІ (1980-
86). Віхи профроботи: 1987-92 –
орд. інф. відділ. СМЛ № 1; 1992-
2000 – зав. 1-м інф. відділ. СМЛ № 1; з
2000 – головний лікар СОІКЛ ім.
З.Й. Красовицького; 1996-2002 – ас.; з
2004 – доц. каф. інф. хв. СумДУ. 
Канд. дис. «Комплексне лікування 
хворих на хронічний опісторхоз з ви-
користанням гіпербаричної оксигена-
ції і магнітотерапії» (1996, н. керів-
ники Р.Г. Лукшина, З.Й. Красовиць-
кий). Автор 59 праць і 3 винаходів. 
Напрямок н. роботи: застосування 
нових методів діагностики, немеди-
каментозних і хіміотерапевтичних 

методів лікування поширених інфек-
цій в умовах Північно-Східного регі-
ону України, впровадження програми 
«Антигепатит» на регіональному рів-
ні, вдосконалення надання допомоги 
хворим на вірусні гепатити. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Особенности ведения больных с 
тяжелым течением дифтерии // 
РИО. Сумы, 1997. 2. Растрова елек-
тронна мікроскопія еритроцитів при 
хронічному опісторхозі // Там само, 
1998. 3. Позааудиторна робота у 
клініці інфекційних хвороб: Навч. по-
сібник. Суми, 1998. 4. Дискуссионные 
вопросы тактики ведения больных 
дифтерией // Эпидемиология и 
инфекционные болезни, 2001. 5. Озо-
нотерапия в реабилитации больных 
острыми вирусными гепатитами // 
Аллергология и иммунология, 2005. 
6. Музей історії інфекційної служби 
на Сумщині // Інфекційні хвороби, 
2006. 7. Впровадження обласної про-
грами «Антигепатит» на Сумщині 
// Інфекційні хвороби у клінічній та 
епідеміологічній практиці. Львів, 
2009. 8. Труднощі в діагностиці та 
лікуванні вісцерального лейшманіозу 
в поєднанні з ВІЛ-інфекцією // Хіміо- 
та імунотерапія інф. хв.: Матер. 
Всеукраїнської наук.-практ. конф,
м. Суми, 2010. 9. Досвід застосуван-
ня біопсії печінки: клініко-лабора-
торні паралелі // Інф. хв. в практиці 
лікаря-інтерніста: сучасні аспекти: 
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Матер. Всеукраїнської наук.-практ. 
конф., м. Суми, 2014. 

Совірда Ольга Степанівна
(24.02.1973, с. Чегодорівка, Ширя-
євський р-н, Одеська обл.) – канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ОДМУ (1991-97); 2001-04 – аспіран-
тура при каф. інф. хв. з епід. ОДМУ. 
Віхи профроботи: 1997-98 – лікар-ін-
терн, 1998-2004 – лікар-інфекціоніст 
Одеської МІКЛ; 2005-09 – ас. каф. 
інф. хв. з епід. ОДМУ, з 2010 – доц. 
ка. епід. ОНМУ. Канд. дис. «Обмін 
циклічних нуклеотидів і його регуля-
ція при гепатиті В» (2005, н. керівник 
К.Л. Сервецький). Автор 36 праць і
1 винаходу. Напрямок н. роботи: го-
стрі і хронічні вірусні гепатити. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Вплив гепа-мерцу на стан систе-
ми цАМФ в еритроцитах хворих на 
гострий вірусний гепатит важкого 
перебігу // Вікові аспекти чутливос-
ті організму до ксенобіотиків: Наук. 
конф. Чернівці, 2002. 2. Патофизио-
логические особенности обмена ци-
клического аденозинмонофосфата 
при остром вирусном гепатите В // 
Матер. VІ Российского съезда врачей-
инфекционистов. СПб, 2003. 3. Дина-
міка вмісту циклічного гуанозин-2,3-
монофосфату в еритроцитах крові 
при тяжкому перебігу гепатиту В // 
Клінічні проблеми боротьби з інфек-
ційними хворобами: Матер. VI з’їзду 

інфекціоністів України. Одеса, 2002. 
4. Роль циклических и адениновых 
нуклеотидов, активности Na+, K+, 
Ca+АТФ-АЗ в патогенезе острого 
и хронического гепатита В // Про-
блеми клініки, діагностики та тера-
пії гепатитів: Матер. наук.-практ. 
конф. Харків, 2005. 5. Стан пере-
кисного окислення ліпідів та його 
корекція препаратами з антиокси-
дантною дією у хворих на хронічний 
гепатит С // Інфекційні хвороби: 
досягнення і проблеми в діагностиці 
та терапії : матеріали VІІІ з’їзду ін-
фекціоністів України, Вінниця, 2010. 
6. Особливості продукції IL-1β моно-
нуклеарами периферійної крові у ал-
коголізованих самців та самок щурів 
// Імунологія та алергологія: наука і 
практика, 2010. 7. Клінічна ефектив-
ність Біфілакт Екстра у хворих на 
гострі кишкові захворювання // Світ 
медицини і біології, 2010. 8. Зміни 
вмісту АДФ в еритроцитах крові за 
умов хронічного перебігу вірусного 
гепатиту В // Там само, 2010. 9. Осо-
бливості інтерферонового статусу у 
хворих на ентеровірусний менінгіт // 
Клінічна та експериментальна пато-
логія, 2011. 

Сокол Андрій Миколайович
(2.07.1936, с. Крутий Берег, Лубен-
ський р-н, Полтавська обл.) – проф., 
засл. лікар України, академік Укр. 
акад. наук національного прогре-
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су. Лікарську освіту здобув у ЧДМІ 
(1958-64). Віхи профроботи: 1964-
65 – ст. лаборант, 1965-76 – ас., 
1976-80 – доц., з 1991 – проф., 1979-
2005 – зав. каф. інф. хв. ЧДМІ; 1985-
2001 – проректор з навч. роботи 
ЧДМІ; 1980-2009 – голова Чернівець-
кого наук.-практ. тов-ва інфекціоніс-
тів. Канд. дис. «Реографія печінки 
і деякі показники стану серцево-
судинної системи у хворих різно-
го віку при епідемічному гепатиті»
(н. керівник В.П. Ліпковський). Ав-
тор 190 праць і 5 винаходів. Напря-
мок н. роботи: проблеми діагностики 
та лікування вірусних гепатитів, ви-
вчення стану серцево-судинної сис-
теми за бактеріальних і вірусних ін-
фекцій, вірусні гепатити і вагітність, 
лептоспіроз, дифтерія. Пріоритет у 
діагностиці лептоспірозу, єрсиніозів, 
бореліозу, Лайма, содоку на Буковині. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1.  Клинико-эпидемиологический 
анализ лептоспироза в некоторых 
регионах // Врачебное» дело, 1984.
2. Перші випадки бореліозу Лайма на 
Буковині // Буковинський мед. вісник, 
2002. 3. Функціональний стан міо-
карда у хворих на дифтерію, ангіни, 
кір, інфекційний мононуклеоз та епі-
демічний паротит за даними ехокар-
діографії // Інфекційні хвороби, 2002. 
4. Клініко-епідеміологічні особливос-
ті ботулізму на Буковині // Клінічна 
та експериментальна патологія, 

2003. 5. Випадок внутрішньолабора-
торного інфікування содоку // Там 
само, 2007. 6. Клінічні, біохімічні та 
серологічні показники перебігу HBV-
інфекції у вагітних // Буковинський 
мед. вісник, 2007. 7. Особливості 
клініки і діагностики безжовтянич-
них форм лептоспірозу на сучасному 
етапі // Там само, 2009. 8. Особли-
вості перебігу грипу під час епідемії 
2009 року // Сучасні аспекти військо-
вої медицини, 2010. 9. Диференцій-
на діагностика інфекційних хвороб: 
Навч. посібник, Видавництво БДМУ, 
2010. 10. Інфекції групи TORCH. Ри-
зик ураження плода та стратегія 
лабораторного моніторингу в період 
планування і під час вагітності // Бу-
ковинський мед. вісник, 2011. 11. Мі-
кробіологія у 3 частинах. «Медична 
вірусологія»: Навч. посібник, 2011. 

Соловйова Віра Миколаївна
(24.04.1964, м. Курськ, Росія) – голо-
вний дит. позаштатний інфекціоніст 
УОЗ Закарпатської ОДА. Лікарську 
освіту здобула в Ярославському мед. 
ін-ті, Росія (1983-89). Віхи профро-
боти: 1992-99 – орд. інф. відділ. обл. 
дит. лікарні; з 1999 – зав. інф. відділ. 
обл. дит. лікарні м. Мукачево. Катег. – 
вища за фахом «Дит. інф. хв.» (2003).

Соломенник Ганна Олегівна
(15.09.1975, м. Харків) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула у 
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ХДМУ (1993-99). Віхи профроботи: 
2000-03 – аспірант при каф. інф. хв. 
ХДМУ; 2003-05 – ст. лаб.; з 2004 – 
ас. каф. інф. хв. ХДМУ, з 2011 – доц. 
каф. інф. хв. ХНМУ. Канд. дис. «Стан 
клініко-імунологічних показників та 
можливість їх корекції у хворих на 
вірусний гепатит С» (2004, н. керів-
ник В.М. Козько). Автор 245 праць, 
13 винаходів. Напрямок н. роботи: 
неінвазивна діагностика морфологіч-
них змін у печінці хворих на хронічні 
форми HCV-інфекції. 
Основні праці (самост. і у спів-
авт.): 1. Прогностическое значение 
некоторых иммунологических пока-
зателей у больных острым гепати-
том С // Актуальні проблеми сучасної 
медицини: Вісник Української медич-
ної стоматологічної академії, 2013. 
2. Патогенетичне та прогностичне 
значення антитіл до мікросом печін-
ки, нативної та денатурованої ДНК 
у сироватці крові хворих на хроніч-
ний гепатит С // Медицина сьогодні 
і завтра, 2013. 3. Сложные липиды 
крови у больных хроническим гепати-
том С // Експериментальна і клінічна 
медицина, 2013. 4. Особенности об-
мена полиеновых жирных кислот и 
эйкозаноидов у больных при гепатите 
В и его последстваиях // Гепатологія, 
2014. 5. Аналіз вмісту макро- і мікро-
елементів та білків гострої фази 
у ВІЛ-інфікованих, хворих на ХГС 
або конфекцію ВІЛ/ХГС // Там само, 

2014. 6. Эффективная интерфероно-
терапия HCV-асоциированного цир-
роза печени с явлениями гиперспле-
низма // Там само, 2014.

Сорохан Василь Денисович 
(29.08.76 р.н., с. Лашківка, Кіцман-
ський р-н., Чернівецька обл.) – доц., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здо-
був у ЧДМУ (1993-1999). Віхи про-
фроботи: 1999-2001 – інтернатура з 
хірургії, м. Чернівці. 2001-2003 – ас. 
каф. топографічної анатомії та опе-
ративної хірургії. 2008 – спеціаліза-
ція з «Інф. хв.». З 2008 – ас. каф. інф. 
хв. БДМУ, з 2010 – доц. цієї ж каф. 
Канд. дис. «Топографо-анатомічні 
особливості внутрішніх клубових ар-
терій і їх практичне значення» (2003,
Ю.Т. Ахтемійчук). Автор 60 праць,
3 патентів і авторських свідоцтв. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. A shift of the endothelial dysfunction 
markers in patients with HIV-infection/
AIDS under HAART // Інфекційні хво-
роби, 2013. 2. Спосіб визначення клі-
нічних стадій ВІЛ-інфекції // Пат. 
№ 86704 МПК, А61В 5/00. Офіційний 
бюлетень «Промислова власність», 
2014. 3. Прогнозування перебігу ВІЛ-
інфекції з використанням маркерів 
ендотеліальної дисфункції та визна-
ченням кріоглобулінемії // Метод. ре-
комендації. Київ, 2014. 
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Сорочинська Станіслава Іванівна 
(10.05.1943, с. Підлісний Мукарів,
Дунаєвський р-н, Хмельницька
обл.) – головний дит. позаштатний 
інфекціоніст УОЗ Волинської ОДА. 
Лікарську освіту здобула в ЛДМІ 
(1962-68). Віхи профроботи: з 1987 – 
зав. відділ. Волинської ОІКЛ. Катег. – 
вища за фахом «Інф. хв.» (1985).

Сосновська Наталія Миколаївна 
(23.09.1960, м. Полтава) – головний 
дит. позаштатний інфекціоніст УОЗ 
Полтавської ОДА. Лікарську осві-
ту здобула в ПМСІ (1978-84). Віхи 
профроботи: 1985-88 – лікар-ін-
фекціоніст Оржицької райлікарні; з
1988 – орд., з 1989 – зав. дит. інф. від-
діл. Полтавської ОІКЛ. 

Сотник Юлія Олександрівна
(03.09.1967, м Донецьк) – канд. мед. н.,
ас. Лікарську освіту здобула в ДонМІ
ім. М. Горького (1984-90). Віхи про-
фроботи: 1990-91 – інтернатура в 
інф. відділ. МКЛ № 1 м. Донецьк; 
1991-94 – лікар інф. відділ. МКЛ
№ 1 м. Донецька; 1995-09 – лікар-
інфекціоніст ДОЦЕМД м. Доне-
цька; 2009 – ас. каф. інф. хв. ДНМУ
ім. М. Горького. Канд. дис. «Клініч-
на картина та лікування вірусних
(КОКСАКІ – В) менінгітів та менін-
гоенцефалітів» (1994, н. керівник
Л.С. Бондарєв) Співавтор 15 праць. 

Основні праці (самост. і у спів-
авт.): 1. Ошибки в диагностике 
ОРВИ у взрослых / Здравоохране-
ние Белоруссии, 1989. 2. Клинико-
эпидемиологическая характеристика 
КОКСАКИ-инфекции у взрослых // 
Человек в современном мире, 1993. 
3. Лечение больных вирусными ме-
нингитами / Тези допов. IV з’їзду ін-
фекціоністів України, 1993.

Сотник Юлія Порфиріївна
(11.05.1933, м. Селідове, Донецька 
обл.) – доц., канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобула у ДДМІ (1955-61). 
Віхи профроботи: 1953-55 – акушер-
ка, м. Горлівка; 1955-57 – фельшер 
швидкої допомоги, м. Макіївка; 1961-
68 – ас. каф. епід., 1968-82 – ас., з 
1982 – доц. каф. інф. хв. ДДМУ. Канд. 
дис. «До епідеміології і епізоотології 
токсоплазмозу» (1967, н. керівник 
А.Е. Штейнбах). Автор 98 праць і
4 винаходів. Напрямок н. роботи: клі-
ніка, діагностика і лікування токсо-
плазмозу, малярії, гнійних менінгітів.

Сохань Антон Васильович
(18.11.1980, м. Харків) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобув у ХHМУ 
(1997-2003). Віхи профроботи: 2003-
04 – інтернатура та магістратура на 
базі ОКІЛ м. Харків; 2004-07 – аспі-
рантура на базі каф. інф. хв. ХНМУ; 
2008-09 – орд. відділ. нейроінфекцій 
ОКІЛ м. Харкова; з 2009 – ас. каф. 
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інф. хв. ХНМУ. Канд. дис. «Клініко-
імунологічні показники та їх корек-
ція у хворих на гострі герпесвірусні 
менінгоенцефаліти» (2009, н. керів-
ник В.М. Козько). Автор 75 праць і
2 винаходів. Напрямок н. роботи: діа-
гностика, клініка, особливості імунної 
відповіді та терапія інфекційних захво-
рювань центральної нервової системи.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Рівень деяких цитокінів у хворих 
на гострий герпетичний менінгоен-
цефаліт // Сучасні інфекції, 2007. 
2. Клініко-лабораторні аспекти гер-
петичної інфекції // Медицина сьо-
годні та завтра, 2007. 3. Досвід клі-
нічного використання специфічних 
імуноглобулінів людини при лікуванні 
хворих на герпетичні менінгоенце-
фаліти // Врачебная практика, 2006. 
4. Динаміка показників імунної відпо-
віді у хворих на гострі герпесвірусні 
менінгоенцефаліти // Експеримен-
тальна і клінічна медицина. 2008. 
5. Immune indexes in patients with 
meningoencephalitis caused by herpes 
viruses. // European Journal of Medical 
research, 2006.

Соцька Яна Анатоліївна
(29.10.1972, м. Луганськ) – проф., д-р 
мед. н. Лікарську освіту здобула у 
ЛугДМУ (1991-97). Відповідальний 
секретар редакційної колегії фахо-
вого збірника «Проблеми екологіч-
ної та медичної генетики і клінічної 

імунології» (Київ, Луганськ). Віхи 
профроботи: 1997-98 – лікар-інфек-
ціоніст 3-ї міськ. лікарні м. Луган-
ська; 1998-2001 – ст. лаборант каф. 
клінічної імунології, алергології та 
медичної генетики ЛугДМУ; 2001-
03 – клін. орд., 2003-07 – ас., 2007-
10 – доц. та з 2010 – проф. каф. інф. 
хв. та епід. ЛугДМУ. Вища лікарська 
катег. за фахом «інф. хв.». Канд. дис. 
«Комплексне лікування та реабіліта-
ція хворих на хронічний бронхіт на 
тлі повторних ангін із застосуванням 
імунокорегуючих препаратів» (2003, 
н. керівник В.М. Фролов). Докт. дис. 
«Клініко-патогенетичні особливості, 
лікування та медична реабілітація 
хворих на хронічний некалькульоз-
ний холецистит, поєднаний з хро-
нічним вірусним гепатитом С міні-
мального ступеня активності на тлі 
вторинних імунодефіцитних станів» 
(2009, н. консультант В.М. Фролов). 
Автор 198 праць, 30 винаходів. Осно-
вні напрямки н. роботи: проблема па-
тогенезу та лікування гепатиту С.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Артишока екстракт-Здоров’я 
(фармакологічні властивості та клі-
нічне використання). Харків, 2006. 
2. Иммунокоррекция и иммунореаби-
литация как основа терапии больных 
хроническим вирусным гепатитом 
С // Імунологія та алергологія, 2005. 
3. Морфологічні зсуви з боку мікро-
циркуляторного русла у хворих із хро-
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нічним некалькульозним холецисти-
том, поєднаним із хронічним вірусним 
гепатитом С з низьким ступенем ак-
тивності на тлі вторинних імуноде-
фіцитів // Укр. морф. альманах, 2007. 
4. Оптимізація лікувальної тактики 
при хронічному некалькульозному хо-
лециститі, поєднаному з хронічним 
вірусним гепатитом С, виходячи з 
концепції «метаболічної інтоксика-
ції» Л.Л. Громашевської // Профілак-
тична медицина, 2008. 5. Динаміка 
ферментів системи антиоксидант-
ного захисту та рівня «середніх мо-
лекул» у крові хворих на хронічний 
некалькульозний холецистит, сполу-
чений із хронічним вірусним гепати-
том С з мінімальним ступенем ак-
тивності під впливом комбінованого 
фітопрепарату бонджигару // Фіто-
терапія, 2008. 6. Стан енергетичного 
метаболізму та оптимізація підходів 
до його корекції у хворих на хронічний 
вірусний гепатит С з низьким ступе-
нем активності та супутнім хроніч-
ним некалькульозним холециститом // 
Гепатологія, 2008. 7. Ефективність 
вітчизняних препаратів рослинного 
походження артіхолу та імуноплюсу 
в медичній реабілітації хворих на не-
алкогольний стеатогепатит, поєд-
наний із синдромом підвищеної стом-
люваності, та динамика показників 
клітинної ланки імунітету // Укр. 
мед. часопис, 2008. 8. Взаємозв’язок 
між морфофункціональними показ-

никами мікрогемоциркуляції та про-
цесами ліпопероксидації у хворих на 
хронічний некалькульозний холецис-
тит, поєднаний з хронічним вірусним 
гепатитом С мінімального ступеня 
активності, при застосуванні антра-
лю та артишоку екстракту-Здоров’я 
// Укр. морф. альманах, 2009. 9. Ефек-
тивність комбінованого фітозасобу 
бонджигару в медичній реабілітації 
хворих на хронічний вірусний гепатит 
С низького ступеня активності, по-
єднаний з хронічним холециститом // 
Укр. мед. альманах, 2009. 10. Динаміка 
цитокінового профілю крові у хворих 
на хронічний некалькульозний холецис-
тит, поєднаний з хронічним вірусним 
гепатитом С з мінімальним ступенем 
активності при застосуванні комбі-
нації лаферобіону та поліоксидонію // 
Фармакологія та лікарська токсико-
логія, 2009. 

Старік Анатолій Данилович
(22.07.1945, с. Потіївка, Київська обл.) –
доц., канд. мед. н. Лікарську освіту 
здобув у ЛугДМІ (1967-73). Секретар 
правління Луганської обл. асоціації ін-
фекціоністів (з 1986). Віхи профробо-
ти: 1973-76 – ас. каф. анатомії людини, 
1976-94 – ас. та з 1994 – доц. каф. інф. 
хв. та епід. ЛугДМУ. Вища лікарська 
катег. за фахом «інф. хв.». Канд. дис. 
«Клініко-імунологічні аспекти беши-
хи у шахтарів великого промислового 
регіону Донбасу» (1988, н. керівник 
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В.М. Фролов). Автор 82 праць та 25 па-
тентів на винаходи. Основні напрямки 
н. роботи: проблеми діагностики та лі-
кування ГКІ. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Імунні зрушення у хворих на рецидив-
ну бешиху та її корекція імунофаном: 
матер. VII зїзду інфекціоністів Украї-
ни: Інфекційні хвороби – загальномедич-
на проблема. Тернопіль, 2006. 2. Ефек-
тивність застосування рибофлазиду 
при вірусних хворобах // Матер. наук.-
практ. конф. інфекціоністів України: 
Вакцинопрофілактика та імунотера-
пія інфекційних хвороб. Тернопіль, 2008. 
3. Ефективність сучасного комбінова-
ного фітозасобу ентобану у лікуванні 
хворих на дисбіоз кишечнику, поєднаний 
з хронічним некалькульозним холецис-
титом // ІІ Всеукраїнська наук.-практ. 
конф. «Сучасні екологічні проблеми 
України». Луганськ, 2009. 

Суременко Микола Степанович
(22.02.1945, с. Приазов’є, Запорізька 
обл.) – доц., канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобув у ЗДМІ (1953-69). Від-
мінник охорони здоров’я (1991), 
Диплом пошани виставки досяг-
нень народного господарства Укра-
їни (1995), член редакційної колегії 
журн. «Інфекційні хвороби». Віхи 
профроботи: 1969-70 – служба в ар-
мії (лікар в/ч), 1971-72 – лікар-інф. 
2-ї інф. лікарні м. Запоріжжя; 1972-
74 – навчання в спеціалізованій клін. 

орд. для роботи за кордоном, 1975-
85 – ас., з 1985 – доц., 1988-2008 – 
зав. каф. інф. хв. ДнДМА, 1979-82 – 
консультант-інф. у країнах Африки. 
Закінчив національний ін-т мов (пор-
тугал. та іспан.) – м. Луанда (Анго-
ла). 1982-87 – менеджер ВООЗ з інф. 
хв., 1991 – зав. підготовчим відділ. 
ДнДМА, 1992 – декан підготовчого 
відділ. для навч. іноземних студен-
тів, 1994-98 – декан факультету іно-
земних студентів, 1998-2009 – голо-
ва Дніпропетровського наук.-прак-
тич. тов-ва лікарів-інфекціоністів, з
2009 – доц. каф. інф. хв. Канд. дис. 
«Клініко-імунологічні особливості
різних форм бруцельозу» (1976, н. ке-
рівник А.І. Трипольська). Автор бли-
зько 300 праць і 7 винаходів. Готує на-
укові кадри. Основні напрямки н. ро-
боти: вивчення патогенної ролі пер-
винної ланки імунітету (нейтрофілів 
та макрофагів) при інф. хв.; вірусні та 
паразит. хв. на тлі поєднаної патоло-
гії; удоскон. лікування деяких інф. хв.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Взаимосвязь макрофагально-ней-
трофильного звена и Т-системы им-
мунитета на этапах хронизации ВГВ 
// Матер. Всесоюзного съезда имму-
нологов. М., 1989. 2. Показатели ма-
крофагально-нейтрофильного звена и 
Т-системы иммунитета при остром, 
хроническом гепатите В и циррозе пе-
чени // ІІІ Всесоюзный съезд инфекц. М., 
1991. 3. Этиотропная фармакотера-
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пия протозойных инфекций и глистных 
инвазий // Информ.-справочное пособие 
для студентов мед. и фарм. вузов, ин-
тернов, врачей-инф., эпидем., пара-
зит. и др. спец., в т.ч. работающих за 
рубежом. Днепропетровск-СПб, 1997. 
4. Малярия: Пособие для иностранных 
студентов. Днепропетровск, 1998. 
5. Навч.-метод. посібник для виробни-
чої практики з розділу «Епідеміологія» 
для студентів 5 курсу мед. ф-ту, спец-
сть «Лікувальна справа». Днепропе-
тровськ, 2001. 6. Інфекційні хвороби, 
які вражають нервову систему: Навч.-
метод. посібник. Днепропетровськ, 
2003. 7. Орієнтовні критерії діагнос-
тики HCV-інфекції // Матер. Між-
народної наук.-практ. конф. «Спец. 
диагн. инф. болезней». К., 2004. 8. Су-
часні аспекти етіотропного лікування 
деяких інф. хв.: Навч.-метод. посібник. 
Дніпропетровськ, 2005. 9. Сучасна ін-
терпретація специфічних методів до-
слідження інфекційних хвороб: Навч. 
посібник. Дніпропетровськ, 2009. 10. 
Діагностичне значення визначення рів-
ня гіалуронової кислоти при гострих і 
хронічних вірусних гепатитах та ци-
розах печінки : Інформ. лист. К., 2011.

Сухов Юрій Олександрович
(07.05.1963, м. Омськ, Росія) – доц., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здобув 
у ПМСІ (А) в 1988. Віхи профробо-
ти: 1989-95 – лікар-інфекціоніст МЛ
м. Суми, 1995-99 – магістр та аспірант

каф. інф. хв. КДІУЛ (НМАПО ім. 
П.Л. Шупика), з 1999 – ас., а з 2004 –
доц. цієй ж каф., з 2004 р. – секре-
тар Проблемної комісії «Інфекцій-
ні та паразитарні хвороби». Канд. 
дис. «Наслідки шигельозів залеж-
но від методів лікування та сома-
тотипів хворих» (2002, н. керівник
В.В. Гебеш). Автор 86 праць. На-
прямок н. роботи: кишкові інфекції, 
TORCH-інфекції, хронічні гепатити, 
лихоманки невизначеного генезу.
Основні праці (самост. і у співавт.):
1. Шигельози // Журн. практ. врача, 
1997. 2. Застосування ентеросорбенту
«Ентеросгель» у комплексному ліку-
ванні хворих інфекційними хворобами:
Метод. реком. К., 2005. 3. Современ-
ные методы диагностики TORCH-
инфекций: Метод. реком. К., 2006.
4. Показники інтерлейкину-8 у хворих 
на гострі кишкові інфекції // Імуно-
логія та алергологія, 2007. 5. Состо-
яние иммунной системы у больных 
хроническим гепатитом С после 
курса лечения Бициклолом // Сучасні 
інфекції, 2008. 6. Інфекційні хворо-
би: збірник тестових завдань. На-
вчально-методичний посібник за за-
гальною ред. Ю.О. Сухова, з грифом
МОН України. К.: Богдана, 2010. – 
240 с. 7. «Еталони практичних нави-
ків для лікарів загальної практики – сі-
мейних лікарів», К., 2014. – 288 с., за 
ред. акад. НАМН України Вороненка 
Ю.В., з грифом МОН України.
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Тарасенко Світлана Михайлівна
(12.09.1948, м. Миколаїв, Миколаїв-
ська обл.) – зав. відділ. Миколаївської 
обл. інф. лікарні. Лікарську освіту 
здобула у ІФДМІ(У) (1967-73). Лікар-
інфекціоніст вищої катег. (1995).
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Перебіг грипу у вагітних у Мико-
лаївській обл. // Зб. праць VIII з’їзду 
інфекціоністів України, м. Вінниця, 
2010. 2. Гепатит Е в неендемічному 
регіоні // Гепатологія, 2013.

Татаренко Сергій Дмитрович
(11.09.1957, с. Чернеччина, Красно-
пільський р-н, Сумська обл.) – ди-
тячий лікар-інфекціоніст. Лікарську 
освіту здоб у ХМІ (1975-1981); 1982-
1984 рр. – лікар-педіатр, зав. дит. 
відд. Сум. ЦРЛ; з 1984 р. – дит. лі-
кар-інфекціоніст, зав. діагност. відд. 
СМДЛ;. з 1998р. – зав. інф. відд. № 3 
СМДКЛ. 1994-1999 рр. – ас. каф. інф. 
хв з  дит. інф. (за сумісн.). Автор 9 пра-
ць. Напрямок н. роботи: діагностика 
та лікування інфекційних захворю-
вань у дітей з урахованням змін їх 
клінічного перебігу та ускладнень у 
сучасних умовах. 

Основні праці (самост. і у спів-
авт.): 1. Ефективність розчину для 
оральної регідратації 3-го покоління 
ORS-200 при ГКІ у дітей // Сучасні 
проблеми клінічної та теоретичної 
медицини, 2003. 2. Аналіз причин під-
вищеної захворюваності та низької 
етіологічної розшифровки ГКІ у ді-
тей // Сучасні проблеми клінічної та 
теоретичної медицини, 2005. 3. До 
питання застосування антибактері-
альних препаратів у лікуванні хворих 
на кишкові інфекції // Сучасні пробле-
ми клінічної та теоретичної меди-
цини, 2006. 4. Аутоімунні гепатити 
// Матер. наук.-практ. конф. сту-
дентів, молодих вчених, лікарів та 
викладачів, м. Суми, 2007. 5. Стан 
захворюваності на гострі в’ялі пара-
лічі дітей Сумської області та деякі 
питання їх лікування // Матер. між-
нар. наук.-практ. конф. студентів 
та молодих вчених, лікарів та ви-
кладачів, м. Суми, 2009. 6. Зміни кис-
лотно-лужного стану при гострих 
кишкових інфекціях у дітей // Матер. 
міжнар. наук.-практ. конф. студен-
тів та молодих вчених, лікарів та ви-
кладачів, м. Суми, 2011.

Татаркіна Алла Миколаївна
(9.10.1952 р., м. Харків) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ХМІ (1973-79). Віхи проф. робо-
ти: 1979-1983 – рай.педіатр, 1983-
1985 – клін. ординатура на каф. дит. 
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інф. хв. ХМІ, 1985-1994 – ас. тієї ж 
каф., з 1995 – доц. каф. дит. інф. хв. 
ХНМУ. Канд. дис. «Диагностическое 
и прогностическое значение пока-
зателей острофазной реакции и им-
мунологической реактивности при
сальмонеллезе у детей раннего воз-
раста» (1991, н. керівник Є. А. Вашев).
Автор 140 праць, 1 винаходу. Напрямок 
н. роботи: кишкові інфекції у дітей. 
Осовні наукові праці: (самост. 
і у співавт.): 1. «Selected lectures 
in children’s infectious diseases for 
English medical students»: Навч. по-
сібник з грифом МОН (у співавт.), 
Харків, 2004. 2. Помилки діагностики 
вірусних гепатитів у дітей різних ві-
кових груп. Матер. V конг. педіатрів 
України  «Сучасні проблеми клінічної 
педіатрії», 2008, Київ. 3. Клиничес-
кое значение реакции цитокинов кро-
ви детей раннего возраста, больных 
инвазивными диареями. Матер. 
6-го Ежегодного Всерос. Конгрес-
са по инф. болезням (Москва, 2014). 
4. «Імунопрофілактика у дітей». Ме-
тод. посібник для студентів та ліка-
рів-інтернів. Харків, 2012. 

Телегін Дмитро Євгенович
(7.01.1967, м. Львів – 9.11.2014,
м. Львів) – доц., канд. мед. н. Лікар-
ську освіту здобув у ЛДМІ (1986-92); 
1996-99 – аспірантура при каф. інф. 
хв. ЛДМУ. Віхи профроботи: 1992-
94 – інтернатура за фахом «інф. хв.»; 

1994-96 – лікар-інфекціоніст КІЗу 
поліклініки Львівської залізниці; з 
1999 – ас., з 2009 – доц. каф. інф. хв. 
ЛНМУ. Канд. дис. «Клініко-імуноло-
гічні та епідеміологічні особливості 
гепатиту дельта в західному регіоні 
України» (1999, н. керівник Б.А. Ге-
расун). Автор 108 праць і 1 винаходу. 
Напрямок н. роботи: поліетіологічні 
форми вірусних гепатитів, впрова-
дження нових методів діагностики та 
лікування «складних» хворих.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Молекулярні методи досліджен-
ня нозокоміальної передачі вірусних 
гепатитів у відділеннях хронічно-
го гемодіалізу // Трансплантологія, 
2004. 2. Вірусні гепатити B та C у 
відділеннях хронічного гемодіалізу: 
клініко-епідеміологічна характе-
ристика // Там само, 2004. 3. Viral 
clearance, lamivudine resistant mutants 
appearance and hBv reactivation in 
the patients with chronic hepatitis 
B (CHB) in end-stage renal disease 
(ESRD) treated with lamivudine // 
17th European Congress of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases, 
Munich, 2007. 4. HCV-associated 
hereditary hemochromatosis and 
Porphyria cutanea tarda in monozygotic 
twins // Там само, 2007. 5. Поліетіо-
логічні форми хронічних вірусних ге-
патитів: від патогенезу до терапії 
// Інфекційні хвороби, 2008. 6. Пато-
генетична терапія метаболічного 
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синдрому та стеатозу печінки при 
хронічних гепатитах В, С та їх поєд-
наних формах // Український хіміоте-
рапевтичний журнал, 2008. 7. Сучас-
ні можливості моніторингу фіброге-
незу в менеджменті хронічного. ге-
патиту C // Здоров’я України, 2008. 
8. HCV-genofi brotest: a combination 
of biomarkers for predicting treatment 
response in patients with Chronic 
hepatitis C // Journal of Hepatology, 
2011. 9. HCV-GenoFibrotest: A 
combination of viral, liver and genomic 
(IL28b, ITPA, UGT1A1) biomarkers 
for predicting treatment response in 
patients with chronic hepatitis C // 
Clinics and Research in Hepatology 
and Gastroenterology, 2011. 10. Гене-
тические предпосылки и прогности-
ческое значение рибавирин-индуциро-
ванной гемолитической анемии в ходе 
противовирусной терапии хроничес-
кого гепатита С // Клиническая ин-
фектология и паразитология, 2013. 

Тєрьошин Вадим Олександрович
(28.01.1972, с. Селезнівка Переваль-
ський р-н, Луганська обл.) – проф., 
д-р мед. н. Лікарську освіту здобув 
у ЛугДМУ (1989-95). Віхи профро-
боти: 1995-97 – лікар-інфекціоніст 
3-ї міськ. лікарні м. Луганська, 1997-
2000 – лікар-інфекціоніст Алчевської 
міськ. лікарні, 2000-03 – ас., 2003-
08 – доц. та з 2008 – проф. каф. інф. 
хв. та епід. ЛугДМУ, 2012-2014 – зав. 

тієї ж каф.; з 2015 – проф. каф. інф. 
хв. ХНМУ. Вища лікарська катег. за 
фахом «інф. хв.». Канд. дис. «Кліні-
ко-патогенетичні особливості, ліку-
вання та реабілітація жінок, хворих 
на хронічні токсичні гепатити» (2000, 
н. керівник В.М. Фролов). Докт. дис. 
«Стеатоз печінки та неалкогольний 
стеатогепатит на тлі рецидивуючих 
респіраторних інфекцій: клініка, па-
тогенез, оптимізація лікування та ме-
дичної реабілітації» (2007, н. консуль-
тант В.М. Фролов). Автор 225 пра-
ць, 71 винаходів. Основні напрямки 
н. роботи: розробка нових методів 
діагностики та лікування хронічних 
гепатитів різного генезу. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Інтерлейкіновий профіль у хворих 
на гострий тонзиліт // Імунологія та 
алергологія, 2005. 2. Патогенети-
ческая роль провоспалительных ци-
токинов (ИЛ-1β и ФНОα) у взрослых 
больных бактериальной ангиной 
// Імунологія та алергологія, 2006. 
3. Ефективність препаратів солодки 
голої при медичній реабілітації хво-
рих із синдромом підвищеної стом-
люваності на тлі хронічного тонзи-
літу // Фітотерапія, 2006. 4. Вплив 
антралю на показники енергетично-
го метаболізму у хворих на гострий 
тонзиліт бактеріальної етіології 
на тлі хронічної гепатобіліарної па-
тології // Укр. мед. альманах, 2006. 
5. Современное лечение острого 
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тонзиллита смешанной вирусно-бак-
териальной этиологии у больных мо-
лодого возраста // Вестник морского 
врача (Севастополь), 2006. 6. Цито-
кіновий спектр ротоглоточного се-
крету у хворих на гострий тонзиліт 
бактеріальної етіології // Імунологія 
та алергологія. 7. Інтерлейкіновий 
профіль крові у дорослих хворих на 
гострий тонзиліт // Імунологія та 
алергологія. 2007. 8. Вплив імунофану 
на цитокіновий профіль крові у хво-
рих на гострий тонзиліт стрептоко-
кової етіології // Укр. мед. альманах, 
2007. 9. Динаміка показників перок-
сидації ліпідів у хворих хронічною 
патологією гепатобіліарної системи 
на тлі повторного перебігу гострого 
тонзиліту стрептококової етіології 
при лікуванні зітроксом та лівенціа-
ле форте // Там само, 2007. 10. Ефек-
тивність авеолу в комплексі медичної 
реабілітації хворих на неалкогольний 
стеатогепатит, поєднаний із син-
дромом підвищеної стомлюваності, 
та його вплив на показники клітин-
ного імунітету // Там само, 2009.

Тимофєєва Людмила Василівна
(16.06.1952, м. Куйбишев, РФ) – го-
ловний лікар Дніпропетровської 
МКЛ № 21 ім. проф. Є.Г. Попкової. 
Лікарську освіту здобула в ДнДМІ 
(1972-78). Віхи профроботи: 1978-
84 – лікар-інфекціоніст Марганецької 
центральної лікарні; 1984-86 – клін. 

орд. при ДнДМІ; 1986-99 – зав. від-
діл., з 1999 – головний лікар Дні-
пропетровської МКЛ № 21 ім. проф.
Є.Г. Попкової. Катег. – вища за фахом 
«Інф. хв.» і «Організація та управлін-
ня охороною здоров’я». 1999-2002 – 
обласний позаштатний інфекціоніст. 
2002 – нагороджена пам’ятною імен-
ною медаллю Асоціації інфекціоніс-
тів України, 2003 – диплом лауреату 
конкурсу ОДА у номінації «Кращий 
діяч охорони здоров’я Придніпров’я 
2003», 2003 – почесна грамота МОЗ, 
2008 – пам’ятна медаль від міського 
голови «За заслуги перед містом», 
2009 – засл. лікар України. Автор по-
над 30 праць. 
Основні праці (у співавт.): 1. Зна-
чення виявлення специфічних мар-
керів у діагностиці вірусного гепа-
титу // Актуальні питання інфек-
ційної патології. Дніпропетровськ, 
1983. 2. Деякі клінічні особливості 
ХАГ // Там само. Дніпропетровськ, 
1987. 3. Про ефективність карсилу в 
тepaпiї хворих на вірусний гепатит 
// Там само. Дніпропетровськ, 1988. 
4. Індуктотерапія у комплексній 
тepaпії хворих на вірусний гепатит 
// Там само. Дніпропетровськ, 1988. 
5. Особливості ураження печінки 
при інфекційному мононуклеозі // Зб. 
наук. робіт КМАПО iм. П.Л. Шупика. 
2000. 6. Сибірська виразка // Сестра 
милосердя. К., 2001. 7. Педіатричний 
СН1Д: проблеми діагностики, ліку-
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вання, реабілітації // Нове у діагнос-
тиці та лікуванні інфекційних хво-
роб: Матер. наук.-практ. конф. і пле-
нуму Асоціації інфекціоністів Украї-
ни. Львів, 2002. 8. Порівняльна ефек-
тивність деяких антибактеріальних 
препаратів при ангінах // Тяжкі фор-
ми інфекційних хвороб і невідкладні 
стани: Матер. наук.-практ. конф. 
i пленуму Аcoцiaцiї інфекціоністів 
України. Дніпропетровськ, 2002. 
9. Результати сероепідеміологічного 
моніторингу поширення ВІЛ-інфекції 
у Дніпропетровському регіоні // Су-
часні аспекти військової медицини: 
зб. наук. праць Головного військово-
медичного клінічного центру «ГВКГ» 
МО України. К., 2011. 10. Пошире-
ність ко-інфекції ВІЛ/гепатит у 
структурі летальності ВІЛ/СНІД // 
Фармакотерапія і профілактика ін-
фекційних та паразитарних хвороб: 
Матер. Всеукраїнської наук.-практ. 
інтернет-конференції, 2014. 

Титовський Станіслав Павлович
(9.10.1946, с. Киселівка, Менський 
р-н, Чернігівська обл.) – головний лі-
кар Миколаїв. інф. лікарні. Лікарську 
освіту здобув у КДМІ (1968-74). Віхи 
профроботи: 1974-75 – санітарний 
лікар Заводської санепідемстанції, 
м. Миколаїв; 1974-79 – головний лі-
кар міської дезінфекційної станції; з
1979 – головний лікар Миколаївської 
інф. лікарні. Автор 2 праць. Напря-

мок н. роботи: діагностика і лікуван-
ня вірусних гепатитів, холери.
Основні праці (у співавт.): 1. Ефек-
тивність антибактеріальної тера-
пії холери під час спалаху в Микола-
ївській області // Інфекційні хворо-
би. 1996. 2. HCV-инфекция (острая
и хроническая). К., 2005. 3. Ефек-
тивність санації «здорових» носіїв 
Ель-Тор антибактеріальними препа-
ратами // Матер. 13-го з’їзду Укра-
їнського наук. тов-ва мікробіол., епі-
деміол., паразитол. ім. Д.К. Заболот-
ного. Вінниця, 1996. 4. Діагностика і 
лікування холери на тлі алкоголізму 
// Інфекційні хвороби, 1998. 5. Вірус-
ні гепатити у хворих з хронічною 
інтоксикацією оплатами // Матер. 
наук.-практ. конф. Харків, 2001. 
6. Деякі питання проблеми вірусних 
гепатитів в Миколаївській області // 
Матер. 6-го з’їзду інф. України. Оде-
са, 2002. 7. НСV-інфекція (гостра та 
хронічна): клініко-патогенетичні і 
терапевтичні аспекти. Київ, 2005. 
8. Гострий вірусний гепатит С. Діа-
гностика і лікування // Матер. наук.-
практ. конф. з міжнар. участю. Хар-
ків, 2008. 9. Аналіз захворюваності 
на кір у Миколаївській області // Зб. 
праць наук.-практ. конф. з міжнар. 
участю. Тернопіль, 2008.

Тищенко Анатолій Миколайович 
(31.08.1928, с. Славоград, Синель-
никовський р-н, Дніпропетровська 



А

223

Т
обл.) – канд. мед. н. Лікарську осві-
ту здобув у ДнДМІ (1950-56). Засл. 
лікар України (1979). Віхи профро-
боти: 1956-57 – лікар-інфекціоніст 
Межинської лікарні Попаснянського 
р-ну Луганської обл.; 1957-58 – го-
ловний лікар лікарні шахти № 10 
Попаснянського р-ну; 1958-60 – зав. 
райздороввідділом Попаснянського 
р-ну; 1960-63 – клін. орд. каф. інф. 
хв. ДнДМІ; 1963-64 – гол. лікар ЦМЛ 
м. Краснодону; 1964-68 – заст. гол. 
лікаря Луганської обл. клін. лікарні; 
1968-82 – гол. лікар облліксанупра; 
1982-2009 – ас. каф. інф. хв. та епід. 
ЛугДМУ; з 2009 – лікар-інфекціоніст, 
консультант. Канд. дис. «Сравнитель-
ная характеристика производствен-
ного травматизма среди рабочих ги-
дрошахт и шахт обычной технологии 
и меры его профилактики» (1973,
н. керівник М.І. Сініло). Автор 52 праць
і 2 винаходів. Основні напрямки н. 
роботи: інфекційні та неінфекційні 
захв. у шахтарів промислового регіо-
ну Донбасу.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клінічна характеристика дизен-
терії при спалаховій захворюванос-
ті в умовах великого промислового 
регіону Донбасу / Актуальні пробл. 
екологіч. генетики та клініч. імуно-
логії. Київ, Луганськ, Харків, 2003. 
2. Структура інфекційної захворю-
ваності у гірників Донбасу залежно 
від умов праці / Там само. Київ, Лу-

ганськ, Харків, 2003. 3. Захворювання 
дихальної системи інфекційного ге-
незу у гірників глибоких шахт Донба-
су / Там само. Київ, Луганськ, Харків, 
2003. 

Тітов Віктор Михайлович 
(29.10.1956, м. Львів) – канд. мед. н., 
лікар-інфекціоніст. Нагороджений 
медаллю «Изобретатель и рациона-
лизатор» (1990). Лікарську освіту 
здобув у ЛДМІ (1974-80). Віхи проф-
роботи: лікар-інфекціоніст. Канд. 
дис. «Клініко-патогенетичне зна-
чення показників специфічної сен-
сибілізації імуноцитів при вірусно-
му гепатиті В» (1987, н. керівник
Є.П. Шувалова). Автор 77 праць і 9 ви-
находів, на 4 з них отримано автор-
ські свідоцтва. Напрямок н. роботи: 
імунологічна діагностика та лікуван-
ня вірусних гепатитів.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. The Immune Posette Formation 
Method in Viral Hepatitis B //
IV Symposium Allergologicum et 
Clinico-Immunologicum, Budapest. 
1982. 2. О случаях туляремии во 
Львовской области // Врачеб. дело. 
1983. 3. Непрямое антигенспецифи-
ческое розеткообразование при ви-
русном гепатите В // Лабор. дело. 
1983. 4. Рецидивы менингококко-
вой инфекции // Педиатрия. 1985. 
5. Лептоспироз в западных облас-
тях Украины // Врачеб. дело. 1986. 6. 
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Способ диагностики гепатита В. АС
№ 1362261, 1986. 7. Системний клі-
щовий бореліоз у Львівській області // 
Інфекційні хвороби: Зб. робіт. Львів, 
1995. 8. Лактулоза в лікуванні хвороб 
печінки // Матер. наук.-практ. конф. 
з міжнарод. участю. Харків, 2005. 

Тітов Михайло Борисович
(5.11.1928, м. Харків) – д-р мед. н., 
проф., засл. діяч н. і техніки України, 
академік Акад. технологічної кібер-
нетики України, відмінник охорони 
здоров’я. Отримав срібну (1974) і 
золоту (1976) медалі ВДНГ за впро-
вадження на каф. «Комплексної сис-
теми управлінь якістю виробництва» 
разом із заводом «Телеграфної апара-
тури». Нагороджений орденом «Знак 
Пошани» (1976). Лікарську освіту 
здобув у ЛДМІ (1946-51). Віхи проф-
роботи: 1951-54 – клін. орд., 1954 – 
ас., 1963 – доц., 1965 – в.о. зав. каф., 
1969 – зав. каф. інф. хв. ЛДМІ; 1962-
65, 1972-80 – декан педіатр. факуль-
тету; 1972-97 – член правління Укра-
їнського та голова Львівського н.-
мед. тов-ва інфекціоністів. Канд. дис. 
«Функції печінки при дизентерії» 
(1959, н. керівник Б.М. Котляренко). 
Докт. дис. «Матеріали з вивчення клі-
ніки і терапії інфекційного гепатиту 
в поєднанні з деякими процесами та 
захворюваннями» (1969, н. консуль-
танти Б.М. Котляренко і І.В. Сеппі). 
Автор 285 праць, серед яких 12 книг, 

17 брошур і 17 винаходів, на 2 з них 
авторські свідоцтва. Готує наукові 
кадри. Напрямок н. роботи: діагнос-
тика і лікування дизентерії, дифтерії, 
вірусних гепатитів, менінгітів, енце-
фалітів, поліомієліту, малярії, скарла-
тини, правця, туляремії. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Інфекційні хвороби: Підручник. К., 
1995. 2. Семіотика інфекційних хво-
роб // Посібник. 1996. 3. Симптоми і 
синдроми при інфекційних хворобах:  
Посібник. 1993, 1998. 4. Фармакоте-
рапия тропических инфекционных и 
паразитарных болезней: Посібник. 
К, 1988. 5. Невідкладна допомога в 
клініці інфекційних хвороб: Посіб-
ник. 1986, 1988, 1993. 6. Гнойные 
менингиты. К., 1990. 7. Справочник
по дифференциальной диагностике
инфекционных болезней. К., 1983, 1987.
8. Справочник по инфекционным бо-
лезням у детей. К., 1990. 9. Лечение 
острого и подострого гепатонекро-
за: Метод. реком. 1976. 10. Про від-
далені наслідки дифтерії // Інфекцій-
ні хвороби. 1999. 

Ткаченко Віталій Григорович 
(3.03.1973, смт. Краснокутськ, Хар-
ківська обл.) – канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобув у ХДМУ (1991-97); 
1998-2001 – аспірантура при каф. 
інф. хв. ХДМУ. Віхи профроботи: 
1997-98 – інтернатура; 1998 – лікар-
епідеміолог санепідстанції Орджо-
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нікідзевського р-ну м. Харків; 2001-
03 – ст. лаборант каф. інф. хв. ХДМУ 
і лікар-інфекціоніст ОКІЛ м. Хар-
ків; з 2003 – ас. каф. інф. хв. ХНМУ. 
Канд. дис. «Ефективність поєдна-
ного застосування циклоферону та 
магнітолазерної терапії при хроніч-
ному гепатиті С» (2003, н. керівник
В.М. Козько). Автор 103 праць. На-
прямок н. роботи: альтернативне лі-
кування і діагностика вірусних гепа-
титів. 
Основні праці (самост. і у спів-
авт.): 1. Клинические проявления 
осложнений кори // Актуальные 
вопросы инфекционной патологии, 
2007. 2. Патогенетичне та про-
гностичне значення сироваткових 
автоантитіл у хворих на хронічний 
гепатит С // Профілактична ме-
дицина, 2008. 3. Шляхи підвищення 
ефективності профілактики перина-
тальної трансмісії ВІЛ // Хіміо- та 
імунотерапія інфекційних хвороб, 
2010. 4. Клеточные аутоиммунные 
реакции у больных хроническим ге-
патитом С // Российский журн. 
гастроэнтерологии, гепатологии, 
колопроктологии, 2010. 5. Визначен-
ня терапевтичної тактики у хворих 
на хронічний гепатит С 1b генотипу 
з нормальною чи низькою активніс-
тю АлАТ // Інфекційні хвороби: до-
сягнення і проблеми в діагностиці та 
терапії, 2010. 6. Сучасні технології 
у лікуванні негоспітальних пневмо-

ній, що ускладнюють грип А Н1/N1 
(Каліфорнія/2009) // Там само, 2010. 
7. Диагностическое значение опред-
еления содержания основных суб-
популяций лимфоцитов в перифери-
ческой крови у больных хроническим 
гепатитом С // Российский журн. 
гастроэнтерологии, гепатологии, 
колопроктологии, 2010. 8. Состояние 
показателей метаболизма железа у 
больных острым гепатитом С // Рос-
сийский журн. гастроэнтерологии, 
гепатологии, колопроктологии, 2011. 
9. Геморагічна гарячка з нирковим 
синдромом у Харківському регіоні // 
Природно-осередкові інфекції, 2012. 
10. Scintigraphycal signs of chronic 
viral hepatitis and cirrhosis, according 
to the statical hepatoscintigraphy // 
Hepatology today, 2014.

Ткаченко Тетяна Володимирівна
(13.01.1968, с. Підлісівка, Ямпіль-
ський р-н, Вінницька обл.) – канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула у 
ВДМІ (1984-90); 1997-2000 – аспі-
рантура при каф. пропедевтики вну-
трішніх хв. ВДМУ ім. М.І. Пирогова. 
Віхи профроботи: 1991-95 – дільнич-
ний терапевт МКЛ № 1 м. Вінниця; 
1995-97 – клін. орд. при каф. пропе-
девтики внутрішніх хв., з 2001 – ас. 
каф. інф. хв. ВНМУ ім. М.І. Пирого-
ва. Канд. дис. «Особливості перебі-
гу бронхоектатичної хвороби у осіб 
із обтяженою спадковістю, різними 
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антигенними структурами крові та 
соматотипними характеристиками» 
(2001, н. керівник Ю.М. Мостовий). 
Автор 15 праць. Напрямок н. роботи: 
вивчення різних аспектів інфектоло-
гії, в першу чергу вірусних гепатитів.
Основні праці (у співавт.): 1. Енте-
росгель: застосування у комплексній 
терапії пацієнтів з гострим вірусним 
гепатитом із супутнім дисбіозом 
кишківника // Мистецтво лікування. 
2004. 2. Эффективность применения 
препарата Энтерол 250 у больных 
острым гепатитом В с сопутству-
ющим дисбактериозом кишечника 
// Медицина сегодня. 2005. 3. Кліні-
ко-епідеміологічна характеристика 
гострого гепатиту В та його поєд-
нання з HCV-інфекцією // Керовані 
інфекції: Матер. наук.-практ. конф. 
і пленуму Асоціації інфекціоністів 
України. Івано-Франківськ, 2003.

Третьякевич Зоя Миколаївна
(05.05.1946, м. Переяслав-Хмель-
ницький Київської обл.) – проф., д-р 
мед. н. Лікарську освіту здобула у Ле-
нінградському держ. мед. педіатр. ін-
ті (1965-67); ЛугДМІ (1970-75). Віхи 
профроботи: 1975-76 – лікар-інтерн; 
1976-79 – лікар-педіатр Лугансько-
го міського будинку дитини; 1979-
81 – клін. орд.; 1982-89 – ас., 1990-
95 – доц. каф. педіатрії з курсом дит. 
інф. хв. ЛугДМУ; з 1995 – зав. каф. 
пропедевтики педіатрії з курсом дит. 

інф. хв. ЛугДМУ. Вища лікарська ка-
тег. за фахом «педіатрія». Канд. дис. 
«Застосування комплексів відновлю-
ваної терапії для підвищення резис-
тентності дітей до повторних гострих 
респіраторних захворювань» (1989, 
н. керівник Е.П. Манолова). Докт. 
дис. «Клініко-імунологічні особли-
вості, лікування та реабілітація дітей, 
які часто хворіють на гострі респіра-
торні вірусні інфекції та проживають 
в умовах великого промислового регі-
ону» (1995, н. консультанти П.С. Мо-
щич та В.М.Фролов). Автор 239 пра-
ць і 4 винаходів. Основні напрямки н. 
роботи: розробка методів підвищення 
резистентності до дії несприятливих 
факторів у дітей, що часто хворіють 
на інфекції органів дихання і мають 
різноманітну супутню патологію. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Повышение антистафилококко-
вого иммунитета у новорожденных 
детей путем перорального введения 
донорского антистафилококково-
го иммуноглобулина // Журн. ми-
кробиол., 1988. 2. Щадящий метод 
вакцинации новорожденных детей 
адсорбированным стафилококковым 
анатоксином // Детские инфекции. 
Киев, 1988. 3. Создание специфи-
ческого иммунитета к стафилокок-
ковой инфекции у новорожденных 
детей путем интраназального введе-
ния адсорбированного стафилокок-
кового анатоксина // Журн. микро-
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биол., 1989. 4. Клинико-иммунологи-
ческие особенности часто болеющих 
ОРВИ детей, проживающих в усло-
виях крупного промышленного реги-
она // Архив клинич. и эксперимент. 
медицины, 1993. 5. Опыт оздоров-
ления часто болеющих детей, име-
ющих хронические очаги инфекции 
в ЛОР-органах // Журн. ушн., нос. и 
горл. болезней, 1994. 6. Досвід за-
стосування дозованої лікувальної 
греблі у комплексі реабілітаційних 
заходів серед часто хворіючих ді-
тей в умовах дошкільного дитячого 
закладу // Укр. пульмонол. журнал, 
1994. 7. Опыт оздоровления детей 
с высоким риском формирования 
симптомокомплекса частых острых 
респираторных заболеваний // Пе-
диатрия, 1995. 8. Эффективность 
оздоровления часто болеющих 
школьников, страдающих хроничес-
кими воспалительными заболевания-
ми ЛОР-органов // Педиатрия, 1996. 
9. Формирование вторичной иммун-
ной недостаточности у часто боле-
ющих детей, проживающих в услови-
ях крупного промышленного региона 
// Иммунология, 1996. 10. Стан імун-
ної системи і методи оздоровлення 
дітей, що часто хворіють на ГРВІ 
// Медицина дитинства / За ред.
П.С. Мощича. К., 1999. 

Трефаненко Афанасій Григорович 
(19.09.1938, с. Топорівці, Новосе-
лицький р-н, Чернівецька обл.) – 
канд. мед. н. Лікарську освіту здобув 
у ЧДМІ (1956-62); 1965-68 – аспіран-
тура при каф. інф. хв. ЧДМІ. Віхи 
профроботи: 1962-65 – лікар-фти-
зіатр Смілянської районної лікарні
№ 2 Черкаської обл.; 1968-71 – ас. 
каф. інф. хв. ЧДМІ; 1971-74 – закор-
донне відрядження: викладач, зав. 
каф. інф. патології мед. факультету 
політехнічного ін-ту м. Конакрі, Гві-
нейська Республіка; 1974-2010 – ас. 
каф. інф. хв. та епід. ЧДМІ (БДМА, 
БДМУ). Канд. дис. «Білковий і амі-
нокислотний склад крові у дітей 
при епідемічному гепатиті і його 
зміни у зв’язку з лікуванням» (1969,
н. керівник В.П. Ліпковський). Автор
136 праць. Напрямок н. роботи: удо-
сконалення діагностики та лікування 
поширених вірусних та бактеріаль-
них інф. хв.
Основні праці (самост. і у співавт.). 
1. Терапевтическая эффективность 
пантотеновой кислоты при вирусном 
гепатите у детей // Инфекционный 
гепатит: Республиканский межведом-
ственный сборник. К., 1970. 2. Sur 
une affection parasitaire de l’intestin en 
zone tropicale // Annales de l’Institut. 
Conacry, 1973. 3. Examens paracliniques 
dans le diagnostic de sertaines maladies 
infectieuses, cutaneés et vénériennes. 
IPGAN. Conacry, 1974. 4. Терапев-
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тическая эффективность пири-
доксина при вирусном гепатите у 
детей // 2-й Республиканский съезд 
врачей-лаборантов. Черновцы, 1977. 
5. Эффективные методы терапии 
тяжелого поражения печени при 
инфекционных заболеваниях. Съезд 
врачей инфекционистов. Суздаль, 
1992. 6. Кір у дорослих на сучасно-
му етапі // Буковинський мед. ві-
сник, 2002. 7. Клініко-епідеміологічні 
особливості ботулізму на Буковині 
// Клін. та експер. патологія, 2003. 
8. Клініко-епідеміологічна характе-
ристика паротитної хвороби у до-
рослих на Буковині // Інфекційні хво-
роби, 2006. 9. Токсоплазмоз: ризик 
ураження плоду та методи діагнос-
тики у вагітних // Інфекційні хворо-
би, 2008. 10. До питання про єрсині-
озний гепатит // Клінічна та експе-
риментальна патологія, 2008.

Трихліб Володимир Іванович
(01.01.1961, м. Буйнакськ ДАРСР) –
д. мед. н., професор кафедри вій-
ськової терапії Української військо-
во-медичної академії. Лікарську 
освіту здобув у Військово-мед. акад. 
ім. С.М. Кірова (1978-84); 1990-93 – 
ф-т керівного складу там само. Віхи 
профроботи: 1984-93 – служба у 
військових частинах на різних поса-
дах; з 1993 – орд., ст. орд., начальник 
відділ. у Головному військово-ме-
дичному клінічному центрі «ГВКГ» 

Міністерства оборони України,
м. Київ; з 2003 – начальник клініки 
інф. хв. Головного військово-медич-
ного клінічного центру «ГВКГ», з 
2013р. професор кафедри військової 
терапії Української військово-медич-
ної академії. Канд. дис. «Природні 
кілери, автоімунні та імунокомп-
лексні фактори при вірусному гепа-
титі А в осіб молодого віку» (1993,
н. керівник Ю.І. Ляшенко). Док. дис. 
«Медико-соціальне обґрунтування 
оптимізації системи протималярій-
ного захисту військовослужбовців 
Збройних сил та населення України» 
(2013, н. керівник М.І. Бадюк). Автор 
246 праць і 6 винаходів. Напрямок н. 
роботи: інтенсивна терапія інф. захв.; 
профілактика і лікування тропічних 
інфекцій; патогенез і лікування ма-
лярії; організація надання мед. допо-
моги інф. хворим у Збройних Силах 
України; підвищення ефективності 
вакцинації.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Тимчасові методичні рекомендації 
щодо атипової пневмонії. К., 2003. 
2. Тимчасові рекомендації з деяких ін-
фекційних захворювань для особового 
складу медичної служби, що відбуває 
до Іраку. К., 2003. 3. Клініка, діа-
гностика, лікування, профілактика 
тропічної малярії у особового складу 
в Сьєра-Леоне: Інформ. лист, 2003. 
4. Профілактика малярії серед вій-
ськовослужбовців в умовах тропіків 
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та гірсько-пустельної місцевості: 
Метод. реком. К., 2004. 5. Методич-
ні рекомендації щодо попередження 
професійних заражень і проведення 
специфічної профілактики гепатиту 
В у медичних працівників Збройних 
Сил України. К., 2004. 6. Методичні 
рекомендації щодо діагностики, клі-
ніки, лікування та профілактики лей-
шманіозу серед військовослужбов-
ців Збройних Сил України. К., 2004. 
7. Методичні вказівки з організації 
та надання невідкладної медичної до-
помоги у Збройних Силах України. К., 
2004. 8. Тимчасовий посібник для вій-
ськових лікарів щодо деяких питань 
з інфекційних захворювань. К., 2006. 
9. Симптоми та синдроми в практи-
ці лікарів-інфекціоністів. Посібник 
для лікарів–інфекціоністів. К., 2008. 
10. Метод. реком. «Гострий тон-
зиліт». К., 2009. 11. Профілактика 
особливо небезпечних та карантин-
них інфекцій. Посібник для керівного 
складу медичної служби ЗС України. 
2007 р. 12. Військовий польовий ін-
фекційний госпіталь: Навчально-
методичний посібник. НДІ ПВМ ЗС 
України, 2009. 13. Диспансеризація 
у збройних сил україни Методичний 
посібник. Київ, 2007. 14. Геморагічна 
гарячка Ласса: Методичні рекомен-
дації. 2013. 15. Інфекційні захворю-
вання. Навчальний посібник, 2014. 

Троцька Ірина Олександрівна
(30.01.1958, м. Суми) – головний по-
заштатний інфекціоніст УОЗ Сум-
ської ОДА. Лікарську освіту здобула 
в КДМІ (1977-85). Віхи профроботи: 
1986 – інтернатура з інф. хв.; 1986-
92 – лікар інф. відділ. МКЛ № 1
м. Суми; з 1992 – заступник го-
ловного лікаря з мед. частини ІКЛ 
ім. З.Й. Красовицького, м. Суми; з
1996 – обл. позаштатний інфек-
ціоніст, ас. каф. інф. хв. СДУ, з
2003 р. – заступник голови Асо-
ціації інфекціоністів Сумщини; з
2002 р. – член ревізійної комісії 
Асоціації інфекціоністів України.
Катег. – вища за фахом «Інф. хв.»; 
вища за фахом «Організація та управ-
ління охороною здоров’я». Автор
48 праць. Напрямок н. роботи: роз-
робка та впровадження обласної 
програми «Антигепатит»; мораль-
но-етичні проблеми у роботі ліка-
ря-інфекціоніста (питання захисту 
конфіденційності, права та обов’язки 
лікарів і пацієнтів у сфері інформ. 
відносин); розробка та впровадження 
комунікаційних технологій з питань 
профілактики інф. хв.; співпраця з 
неурядовими громадськими організа-
ціями з питань профілактики інф. хв. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Тяжкий хворий в гепатології // 
Інфекційні хвороби на межі тися-
чоліть: Матер. наук.-практ. конф. 
і пленуму Асоціації інфекціоністів 
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України. Тернопіль, 2005. 2. Музей іс-
торії інфекційної служби на Сумщині 
// Інфекційні хвороби, 2006. 3. Метод. 
реком. з діагностики лікування і про-
філактики вірусних гепатитів // Вид-
во СДУ, 2008 р. 4. Аспекти конфіден-
ційності в інфектології // Матеріали 
науково-практичної конф. і Пленуму 
Асоціації інфекціоністів України. 
Тернопіль, 2008 р. 5. Холера в Украї-
ні – випадковість чи закономірність? 
// Інфекційні хвороби, 2008. 6. Досвід 
проведення показових навчально-
тренувальних занять з локалізації та 
ліквідації вогнища ОНІ на Сумщині 
// Хіміо- та імунотерапія інф. хв.: 
Матер. Всеукраїнської наук.-практ. 
конф., м. Суми, 2010. 7. Infectious 
Diseases: classifi cation, diagnostic, 
schemes and treatment // Навчальний 
посібник, СДУ, 2011. 8. Структура 
летальності серед пацієнтів з інфек-
ційними ураженнями нервової сис-
теми // Інф. хв. в практиці лікаря-ін-
терніста: сучасні аспекти: Матер. 
Всеукраїнської наук.-практ. конф., 
м. Суми, 2013. 9. Основні причини 
летальності пацієнтів інфекційно-
го стаціонару // Інф. хв. в практиці 
лікаря-інтерніста: сучасні аспекти: 
Матер. Всеукраїнської наук.-практ. 
конф., м. Суми, 2013. 10. Досвід співп-
раці з неурядовими організаціями у 
напрямку профілактики вірусного 
гепатиту серед найбільш уразливих 
груп населення // Інф. хв. в практиці 

лікаря-інтерніста: сучасні аспекти: 
Матер. Всеукраїнської наук.-практ. 
конф., м. Суми, 2014. 

Туйнов Віталій Панасович
(05.06.1943, м. Донецьк) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув у До-
нМІ (1961-67). Віхи профроботи: 
1967-71 – лікар-інфекціоніст Гір-
ницької міської лікарні Донецької 
обл.; 1971-85 – ас., з 1986 – доцент 
каф. інф. хв. ДНМУ. 1981-84 – ви-
кладач-інфекціоніст мед. фак. ун-ту 
м. Конакрі Гвінеї. Канд. дис. «Цито-
хімічне дослідження функціональних 
властивостей нейтрофілів крові при 
неускладненому грипі та грипі, що 
був ускладнений вірусно-бактеріаль-
ними пневмоніями» (1978, н. керів-
ник З.В. Крюкова). Автор 128 праць. 
Напрямок н. роботи: діагностика і лі-
кування інфекцій TORCH-комплексу.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клинико-эпидемиологические осо-
бенности сибирской язвы при инфици-
ровании человека во время эпизоотии 
// Здравоохранение Донбасса, 1998. 
2. Клинико-эпидемиологический ана-
лиз завозной малярии в Донецкой об-
ласти (1979-2003) // Архив клиничес-
кой и экспериментальной медицины, 
2003. 3. Инфекции матери и плода: 
диагностика, терапия, профилак-
тика // Научно-доказательные ме-
тод. рекомендации. Донецк, 2004. 
4. Інфекційні та паразитарні хво-
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роби тропіків: збірник професійних 
навчальних завдань для студентів 
міжнародного факультету: Навч. 
посібник. Донецьк, 2004. 5. Інфекції 
TORCH-комплексу: Посібник для сі-
мейних лікарів. Донецьк, 2008.

Туряниця Сергій Михайлович
(24.07.1940, с. Микулевці, Мукачів-
ський р-н, Закарпатська обл.) – доц., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здобув 
в УжДУ (1956-62); 1963-66 – аспіран-
тура при каф. факультетської терапії 
УжДУ. Віхи профроботи: 1962-63 – го-
ловний лікар Чинадієвської ДЛ; 1966-
87 – ас., 1987-2004 – доц. каф. інф. 
хв. та епід. мед. факультету УжДУ; з
2004 – доц., зав курсом інф. хв. та епід. 
каф. мікробіології, імунології, вірусо-
логії з курсом інф. хв. мед. факуль-
тету Ужгородського національного 
у-ту. Канд. дис. «Порівняльна оцінка 
ефективності лікування хворих на 
хронічний гастрит на Закарпатських 
курортах» (1969, н. керівник Г.Е. Ма-
рантіді). Автор 60 праць і 5 винаходу. 
Напрямок н. роботи: покращення діа-
гностики та лікування природно-осе-
редкових, керованих дит. інф. у дорос-
лих на Закарпатті.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Leptospyrosis in Subcarpathia:
Epidemiological and Clinical Outcomes.
// 9th International Congress on 
infectious diseases, 2000. 2. Vzplametie 
Brusneho Tyfusu Vyvolancho 

chloromfenikol rezistentnymi kmeny 
salmonella typhi v  Simeri v  Zakarpatskej 
oblasty  Slovenshy veterinarsky casopis, 
2006. 3. Про спалах черевного тифу 
викликаного хлоромфеніколрезис-
тентними штамами Salmonella 
Typhi в с. Сімер Закарпатської обл. 
// Наук. вісник УжНУ, 2006. 4. Клін.-
епідем. особливості  лептоспірозу 
в Закарпатській обл // Там само, 
2006. 5. Клін.-епідем. особливості  
перебігу кору в Закарпатській обл. 
під час спалаху 2006 р. // Там само, 
2007. 6. Епідеміологічна та клін.-
лабораторна характеристика ХТІ, 
що викликана Salmonella enteritidis //
Там само, 2008. 7. Актуальні питан-
ня профілактики паротитної інф. в 
Закарпатській обл. // Клін. імуноло-
гія, алергологія, інфектологія, 2008. 
8. Клін.-епідем. аспекти спалаху ге-
патиту А в Перечинському р-ні в За-
карпатській обл. // Там само, 2008. 
9. Ефективність норфлоксацину при 
лікуванні хворих на ХТІ, виклика-
ну Salmonella enteritidis // Consilium 
medicum Ukraina, 2009.

Тютюнщиков Борис Григорович
(19.12.1950, м. Запоріжжя) – канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув у 
ЗДМІ (1969-75); 1979-82 – заочна 
аспірантура при каф. інф. хв. 1-го 
Московського державного мед. ін-ту 
ім. І.М. Сєченова. Віхи профроботи: 
1975-78 – лікар-інфекціоніст 2-ї інф. 
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лікарні м. Запоріжжя; з 1978 – ас. каф. 
інф. хв. ЗДМУ. Канд. дис. «Екскреція 
катехоламінів і стан гемодинаміки у 
хворих на ХТІ сальмонельозної еті-
ології» (1984, н. керівник С.Г. Пак). 
Автор 88 праць. Напрямок н. роботи: 
вивчення патогенезу ХТІ та вірусних 
гепатитів.
Основні праці (самост. і у спі-
вавт.): 1. Состояние неспецифичес-
кой эффекторной системы защи-
ты у больных менингитом  и менинго-
энцефалитом // Український медичний 
альманах, 2005. 2. Клініко-епідеміоло-
гічні особливості інфекційного моно-
нуклеозу // Матеріали наук.-метод. 
конф. «Вакцинопрофілактика керо-
ваних інфекцій та її безпека». Київ, 
2006. 3. Діагностика інфекційного мо-
нонуклеозу у практиці сімейного ліка-
ря // Актуальні питання внутрішньої 
медицини в практиці сімейного лікаря. 
Харків, 2006. 4. Досвід застосування 
левофлоксацину в лікуванні бруцельозу 
// Український хіміо-терапевт. жур-
нал, 2008. 5. Деякі проблеми впрова-
дження кредитно-модульної системи 
підготовки студентів-медиків // Вища 
освіта, 2009. 6. Дистанційно-освітні 
технології в організації самостійної 
роботи студентів // Актуальні питан-
ня фармацевтичної і медичної науки 
та практики, 2014. 7. Деякі методо-
логічні аспекти доказової медицини // 
Запорожский мед. журн., 2012. 

У
Усачова Олена Віталіївна
(17.04.1969, м. Запоріжжя) – доц., д-р
мед. н. Лікарську освіту здобула у ЗДМІ
(1988-93). Віхи профроботи: 1993-
95 – закінчила магістратура за спец. 
«педіатрія», з 1995 – ас. каф. дит. інф. 
хв. ЗДМУ, з 2005 – доц., 2007-14 – зав. 
курсом. дит. інф. хв. ЗДМУ, з 2014 – 
зав каф. дит. інф. хв. ЗДМУ. Канд. дис. 
«Клініко-патогенетичне обґрунтуван-
ня глюкокортикоїдної терапії при 
ускладнених формах гострих респі-
раторно-вірусних інфекцій у дітей 
раннього віку з тимомегалією» (2002,
н. керівник Ю.П. Ткаченко). Докт. дис. 
«Внутрішньоутробне та постнатальне 
інфікування плоду і новонародженого 
цитомегаловірусом і вірусами герпесу 
1-го, 2-го типів: особливості патогене-
зу, профілактика і лікування» (2014,
н. консультант М.А. Андрейчин). Ав-
тор 190 н. праць, 3 патентів. Напрямок 
н. роботи: ГРВІ, ТОRCH-інфекції у 
вагітних та дітей, ротавірусна інфек-
ція, токсокароз у дітей.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Кишкові токсикози у дітей // Навч. 
посібник, 2005. 2. Алгоритми діагнос-
тики найбільш поширених дитячих 
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інфекційних хвороб // Навч. посібник. 
2005. 3. Нове патогенетичне обгрун-
тування можливості та доцільності 
вакцинації дітей раннього віку з тим-
омегалією / Інформ. лист, м. Київ, Ук-
рмедпатентінформ, №179, 2003. 4. По-
рівняльна характеристика специ-
фіч-ного серологічного профілю щодо 
цитомегаловірусів і вірусів герпесу І,
ІІ типів у вагітних і дітей раннього 
віку // Інфекційні хвороби, 2007. 5. Під-
ходи до диференційної діагностики 
вродженої та набутої цитомегалові-
русної інфекції у дітей першого року 
життя // Там само, 2007. 6. Деякі клі-
ніко-патогенетичні підходи до дифе-
ренційної імунотерапії вродженої та 
набутої цитомегаловірусної інфекції у 
дітей раннього віку // Сучасні інфекції, 
2008. 7. Сучасні принципи діагностики 
та терапії вроджених інфекцій у дітей 
// Навч. посібник, 2011. 8. Цитомегало-
вірусна інфекція у вагітних і дітей ран-
нього віку: підходи до діагностики окре-
мих форм // Запорожский мед. журн.,
2012. 9. Аналіз особливостей епідеміч-
ного процесу токсокарозу в Запорізькій 
області в 2007-2009 роках // Там же, 
2012. 10. Сучасні особливості перебігу 
ротавірусної інфекції у дітей раннього 
віку, що мешкають у Запорізькій об-
ласті // Сімейна медицина, 2013.

Усиченко Катерина Миколаївна
(04.08.1978, м. Одеса) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула в ОДМУ 

(1995-2001); 2002-05 – аспірант каф. 
інф. хв. з епідеміологією ОДМУ. 
Віхи профроботи: 2001-02 – лікар-
інтерн Одеської МКІЛ; 2005-10 – ас. 
каф. інф. хв. з епідеміологією ОДМУ, 
з 2011 – доц. каф. інф. хв. ОНМУ. 
Канд. дис.: «Стан інтерфероногенезу 
та клітинного імунітету у хворих на 
хронічний гепатит С та методи його 
корекції» (2006, н. керівник Є.В. Ні-
кітін). Автор 58 праць 1 винаходу. 
Основний напрямок н. роботи: клі-
нічна імунологія інф. хв. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Вплив інтерфероногену «Амік-
син» на рецепторну чутливість 
Т-лімфоцитів у хворих на хронічний 
гепатит С // Одеський медичний 
журнал, 2005. 2. Некоторые особен-
ности регуляции иммунного отве-
та интерфероногеном амиксином у 
больных хроническим гепатитом С 
// Аллергология и иммунология, 2006. 
3. Вивчення впливу інтерфероногену 
«Аміксин ІС» на інтерфероногенез 
та цитотоксичну активність NK-
клітин у хворих на хронічний гепа-
тит С // Досягнення медицини та 
біології, 2008. 4. Оцінка рецепторної 
чутливості Т-лімфоцитів у хворих 
на хронічний гепатит С // Одесь-
кий медичний журнал, 2008. 5. Вли-
яние интерфероногена амиксина IC 
на цитотоксическую активность 
NK-клеток и интерфероногенез у 
больных ХГС // Аллергология и имму-
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нология, 2008. 6. Особенности влия-
ния интерфероногена «Амиксин» на 
показатели иммунного статуса у 
больных хроническими заболевания-
ми вирусной этиологии // Імунологія 
та алергологія: наука і практика, 
2010. 7. Особливості впливу інтер-
фероногену аміксину ІС на показники 
імунологічної реактивності у хворих 
на хронічний гепатит С // Труднощі 
діагностики і терапії інфекційних 
хвороб: матер. наук.-практ. конф. 
і пленуму Асоціації інфекціоністів 
України, Суми, 2011. 8. Аналіз робо-
ти гепатологічного центру Одеської 
міської клінічної інфекційної лікарні 
// Вісник морської медицини, 2012. 
9. Механізми тривалої персистенції 
вірусів гепатитів В, С та при по-
єднаній патології В+С інфекції // 
Одеський мед. журн., 2012. 10. Ін-
фекційні хвороби. Курс лекцій: Навч. 
посібник. Одеса, 2012. 

Усиченко Олена Михайлівна 
(30.03.1948, м. Кемерово, РФ) – доц., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здобу-
ла в Томському мед. ін-ті (1966-68) 
(РФ) і ОДМІ (1968-72). Віхи профро-
боти: 1972-73 – лікар-інтерн, 1973-
75 – лікар-орд., 1975-83 – зав. відділ.
Одеської МІКЛ; 1983-86 – ст. н. співр. 
наук. дослідного сектору каф. мікро-
біології ОДМІ; 1986-90 – ас., з 1990 –
доц. каф. інф. хв. з епід. ОДМУ. Канд. 
дис. «Левамізол у комплексній те-

рапії хворих на дизентерію» (1982, 
н. керівник В.П. Машилов). Автор
78 праць 1 винаходу. Напрямок н. ро-
боти: клінічна імунологія інф. хв. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клинико-патогенетическое значе-
ние уровня связывания рецепторами 
Т-лимфоцитов препарата «Амиксин» 
у больных хроническим гепатитом С 
// Аллергология и иммунология. 2003. 
2. Влияние интерфероногена амикси-
на на процессы межклеточного вза-
имодействия у больных хроническим 
гепатитом С // Матер. VІ Российского 
съезда врачей-инфекционистов. СПб, 
2003. 3. Infections diseases: Підручник. 
Тернопіль, 2004. 4. Оцінка рецептор-
ної чутливості Т-лімфоцитів у хворих 
на хронічний гепатит С // Одеський 
медичний журнал, 2008. 5. Влияние ин-
терфероногена амиксина IC на цито-
токсическую активность NK-клеток 
и интерфероногенез у больных ХГС 
// Аллергология и иммунология, 2008. 
6. Особенности влияния интерфероно-
гена «Амиксин» на показатели иммун-
ного статуса у больных хроническими 
заболеваниями вирусной этиологии 
// Імунологія та алергологія: наука і 
практика, 2010. 7. Особливості впливу 
інтерфероногену аміксину ІС на показ-
ники імунологічної реактивності у хво-
рих на хронічний гепатит С // Трудно-
щі діагностики і терапії інфекційних 
хвороб: матер. наук.-практ. конф. і 
пленуму Асоціації інфекціоністів Укра-
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їни, Суми, 2011. 8. Аналіз роботи гепа-
тологічного центру Одеської міської 
клінічної інфекційної лікарні // Вісник 
морської медицини, 2012. 9. Механізми 
тривалої персистенції вірусів гепати-
тів В, С та при поєднаній патології 
В+С інфекції // Одеський мед. журн., 
2012. 10. Інфекційні хвороби. Курс лек-
цій: Навч. посібник. Одеса, 2012.

Устименко Василь Григорович 
(17.08.1943, с. Головеньки, Борзнян-
ський р-н, Чернігівська обл.) – голо-
вний позаштатний інфекціоніст УОЗ 
Чернігівської ОДА. Лікарську освіту 
здобув у ХДМІ (1965-72). Віхи про-
фроботи: 1972-73 – інтернатура з інф. 
хв., м. Чернігів; 1973-75 – зав. інф. 
відділ. Сосніцької ЦРЛ, Чернігівська 
обл.; 1976-81 – зав. інф. відділ. Ко-
нотопської міської лікарні, Сумська 
обл.; 1981-2004 – зав. інф. відділ. 
Чернігівської міської лікарні № 2; з 
2004 – орд. інф. відділ. і міський ін-
фекціоніст. Автор 1 праці. 

Ушеніна Ніна Степанівна
(27.01.1940, м. Свердловськ, РФ) – 
доц., канд. мед. н. Лікарську освіту 
здобула в Свердловському мед. ін-ті 
(1960-66). Віхи профроботи: 1967 – 
ст. лаборант, 1967-71 – ас. каф. інф. 
хв. Свердловського мед. ін-ту; 1972-
79 – ас., з 1979 – доц. каф. інф. хв. 
ЗДМІ. У 2005 – нагороджена почес-
ною грамотою МОЗ за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток охорони 
здоров’я та високий професіоналізм. 
Канд. дис. «До питання про експери-
ментальне обгрунтування патогене-
тичної терапії гепатитів» (1970, н. ке-
рівник В.І. Кортєв). Автор 130 праць. 
Напрямок н. роботи: вивчення кліні-
ко-патогенетичних особливостей пе-
ребігу вірусних гепатитів. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Проблемы диагностики и профилак-
тики дирофиляриозов в Запорожской 
области // Запорожский мед. журн., 
2007. 2. Випадки дирофіляріозу в За-
порізькій області // Досягнення і про-
блеми клінічної інфектології: Матер. 
наук.-практ. конф. і пленуму Асоціації 
інфекціоністів України, Тернопіль, 
2008. 3. Клинико-эпидемиологическая 
характеристика вспышки сальмонел-
леза в г. Запорожье // Запорожский 
мед. журн., 2006. 4. Клінічні особливос-
ті кишкового єрсиніозу в Запорізькій 
області // Зб. наук. статей «Актуальні 
питання фармацевтичної та медич-
ної науки та практики». Запоріжжя, 
2009. 5. О некоторых постулатах 
здорового образа жизни // Матер. 
ХІV між. н. конф. «Формування націо-
нальних і загальнолюдських цінностей 
у студентів медичних і фармацевтич-
них вищих навчальних закладів», Київ, 
2014 6. Клинико-эпидемиологическая 
характеристика эхинококкоза в Запо-
рожской области // Запорожский мед. 
журн., 2013.
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Федоренко Сергій Мирославович 
(17.05.1962, м. Ніжин, Чернігів-
ська обл.) – головний лікар КЗ ЛОР 
«Львівська обласна інфекційна клі-
нічна лікарня; головний позаштатний 
інфекціоніст УОЗ Львівської ОДА 
(2008-14). Лікарську освіту здобув у 
ЛДМІ (1979-85). Віхи профроботи: 
1985-86 – інтернатура з інф. хв. при 
ЛДМІ; 1986-90 – лікар-інфекціоніст 
Нововолинської медико-санітарної
частини Волинської обл.; 1990-
96 – лікар-інфекціоніст ІКЛ, м. Львів; 
1996-2008- зав. відділ. ІКЛ, м. Львів; 
2008-10 – головний лікар КЗ ЛОР 
«ЛОІКЛ»; 2010-12 – начальник ГУОЗ 
ЛОДА, м. Львів; з 2012 – головний лі-
кар КЗ ЛОР «ЛОІКЛ». Автор і співав-
тор 49 н. праць, у т.ч. 2 монографій. 
Присвоєно звання «Заслужений лікар 
України) – 2007. Нагороджений орде-
ном «За заслуги» – 2013.

Федорчук Наталія Іванівна
(24.11.1956, м. Миколаїв, Миколаїв-
ська обл.) – зав. відділ. Миколаївської 
обл. інф. лікарні. Лікарську освіту 
здобула у ВДМІ (1978-1983); ПО – 
1989-1991 – спец. клін. орд. при каф. 

інф. хв. ОДМІ(У). Лікар-інфекціоніст 
вищої катег. – 1999 р. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Случай благоприятного исхода 
раннего диффузного дифтерийного 
миокардита, осложненного разви-
тием полной атрио-вентрикуляр-
ной блокады // Матер. науч.-практ. 
конф., г. Харьков, 1999. 2. Актуальні 
питання діагностики та лікування 
грипу та ГРВІ // Матер. наук.-практ. 
конф., м. Миколаїв, 2010. 3. Особли-
вості епідемічного процесу та досвід 
лікування хворих на грип в епідеміч-
ний період 2009-2010 років у Микола-
ївській області // Зб. праць VIII з’їзду 
інфекціоністів України, 2010.

Фірюліна Ольга Михайлівна
(26.04.1949, м. Запоріжжя) – зав. від-
діл. нейроінфекцій ОІКЛ м. Запоріж-
жя. Лікарську освіту здобула в ЗДМІ 
(1969-75). Віхи профроботи: 1974-
81 – лікар-інфекціоніст ОІКЛ м. За-
поріжжя, 1981 – зав. відділ. нейроін-
фекцій ОІКЛ м. Запоріжжя. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Адаптивні реакції імунної системи 
у хворих менінгітами та менінгоен-
цефалітами // Матер. наук.-практ. 
конф. з міжнародною участю, 2010. 
2. Особливості сучасного перебігу 
кору у дорослих // Клінічна імуноло-
гія, алергологія, інфектологія, 2008. 
3. Случай неонатально ветряной 
оспы у ребенка 11 дней // Запорож-
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ский мед.журн., 2009. 4. Проблема 
диагностики, лечения и профилак-
тики случаев завозной малярии в За-
порожской области // Запорожский 
мед. журн., 2006. 

Фролов Валерій Митрофанович
(14.08.1950-24.12.2012, м. Олексіївка, 
Воронезька обл.) – проф. д-р мед. н. 
Лікарську освіту здобув у Воронезь-
кому держ. мед. ін-ті ім. М.Н. Бур-
денка (1967-73). Засл. діяч науки і 
техніки України (2008), академік АН 
Вищої школи України (2005), дій-
сний член Нью-Йоркської АН (2003). 
Член редакційної колегії журналів 
«Гепатологія», «Сучасна гастроен-
терологія», «Фітотерапія», «Укра-
їнський медичний альманах», ред. 
ради журналів «Сучасні інфекції», 
«Інфекційні хвороби» та ін. фахових 
видань; заст. гол. редактора фахового 
збірника «Проблеми екологічної та 
медичної генетики і клінічної імуно-
логії» (Київ, Луганськ). Нагородже-
ний золотою медаллю АН Польщі 
(1999). Віхи профроботи: 1973-75 – 
клін. орд., 1976-79 – аспірант, 1979-
84 – ас. та 1984-86 – доц. каф. інф. 
хв. Воронезького держ. мед. ін-ту ім. 
М.Н. Бурденка, 1986-87 – проф., з
1987 – зав. каф. інф. хв. і епід. Луг-
ДМУ. Вища лікарська катег. за фа-
хом «інф. хв.». Канд. дис. «Лей-
копоетична активність сироватки 
крові та ефективність препаратів, 

стимулюючих лейкопоез при вірус-
них гепатитах» (1979, н. керівники
В.Ю. Ричнев, В.М. Провоторов). Докт.
дис. «Патогенез та лікування рециди-
вуючих форм бешихи», (1986, н. кон-
сультанти: В.Ю. Ричнев, М.А. Зейт-
ленок, Х.М. Векслер). Автор 25 моно-
графій, 865 н. статей та 216 винахо-
дів. Основні напрямки н. роботи: клі-
нічна імунологія інф. та неінф. хв.; 
розробка раціональних підходів до 
лікування та медичної реабілітації 
хворих на хронічні вірусні гепатити 
на підставі оптимізації засобів фіто-
терапії.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Стимуляторы регенерации в те-
рапии вирусных гепатитов и других 
заболеваний печени. Воронеж, 1984. 
2. Патогенез и диагностика ро-
жистой инфекции. Воронеж, 1984. 
3. Иммунные и микрогемодинами-
ческие нарушения при патологии пе-
чени и их коррекция. Луганск, 1994. 
4. Рожа. М. 1993. 5. Трансмиссивные 
инфекции и их переносчики. Луганск, 
1995. 6. Гельминтозы человека (гео-
графическое распространение, диаг-
ностика, лечение): Руководство для 
врачей. Луганск, 1995. 7. Продукты 
пчеловодства и фитопрепараты в 
оздоровлении и лечении. Луганск,
1993. 8. Артишока екстракт Здо-
ров’я (фармакологічні властивості 
та клінічне використання). Харків-
Луганськ, 2006. 9. Иммунопрофи-
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лактика и лечение гриппа и ОРЗ. К., 
2008. 10. Дієтотерапія при захворю-
ваннях печінки, жовчовивідних шля-
хів та підшлункової залози. К., 2008. 

Фурик Олена Олександрівна
(05.10.1983, м. Запоріжжя) – к. мед. н.,
ас. каф. інф. хв. ЗДМУ. Лікарську 
освіту здобула у ЗДМУ (2001-2008). 
Віхи профроботи: 2008-2010 – інтер-
натура за спеціальністю «Інф. хв.»; 
2010-2011 ст. лаборант каф. інф. хв. 
ЗДМУ, з 2011 – ас. каф. інф. хв. ЗДМУ. 
Канд. дис. «Клініко-патогенетичне 
значення стану компенсаторно-адап-
таційних механізмів у хворих на го-
стрий гепатит В на тлі токсичного 
ураження печінки» (2013, н. керівник 
О.В. Рябоконь). Автор 56 праць, 1 па-
тенту. З 2014 – друга лікарська катего-
рія. Напрямок н. роботи: оптимізація 
діагностики та лікування хворих на 
поширені інфекційні захворювання. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Динаміка спектральних показників 
варіабельності ритму серця у хворих 
на гострий гепатит B // Патологія, 
2009. 2. Динаміка клініко-біохімічних 
та імунологічних показників хворих 
на гострий гепатит В із супутнім 
алкогольним ураженням печінки // 
Biomedical and Biosocial Anthropology, 
2012. 3. Особливості динаміки змін 
цитокинового статусу та проокси-
дантно-антиоксидантного гомеоста-
зу у хворих на гострий гепатит В із 

супутнім хронічним алкогольним ура-
ження печінки // Інфекційні хвороби, 
2012. 4. Стан прооксидантно-анти-
оксидантного гомеостазу у хворих на 
гострий гепатит В із супутнім хроніч-
ним алкогольним ураження печінки // 
Запорожский мед. журн., 2012. 5. Ди-
наміка параметрів прооксидантно-ан-
тиоксидантного гомеостазу у хворих 
на гострий гепатит В із супутнім 
хронічним алкогольним ураженням пе-
чінки на тлі лікування L-аргініном та 
тіотриазоліном // Буковинський мед. 
вісник, 2012. 6. Динаміка змін цитокі-
нового статусу у хворих на гострий 
гепатит В із супутнім хронічним ал-
когольним ураженням печінки на тлі 
різних схем патогенетичного лікуван-
ня // Запорожский мед. журнал, 2012. 
Клинико-иммунологические особен-
ности острого гепатита В у боль-ных 
с сопутствующим хроническим токси-
ческим поражением печени // Georgian 
Medical News, 2013. 8. Динаміка кліні-
ко-біохімічних та імунологічних пара-
метрів у хворих на гострий гепатит 
В із супутнім хронічним вживанням 
алкоголю гепатотоксичних дозах // Ак-
туальная инфектология, 2014. 9. Дина-
міка клініко-біохімічних параметрів і 
функціонального стану вегетативної 
нервової системи у хворих на гострий 
гепатит В із хронічним вживанням ал-
коголю в гепатотоксичних дозах // За-
порожский мед. журн., 2014. 
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Харченко Юрій Петрович
(27.04.1952, м. Донецьк) – д-р мед. н.,
проф. Лікарську освіту здобув у 
ДДМІ ім. М. Горького (1969-75); 
1978-84 – заочна аспірантура при 
Московському НДІ педіатрії та дит. 
хірургії МОЗ РРФСР; 1990-92 – док-
торант Московського НДІ педіатрії 
АМН РРФСР. Віхи профроботи: 
1975-76 – лікар-педіатр дит. МКЛ
№ 3, м. Донецьк; 1976-78 – начальник 
мед. служби в/ч 21501, м. Дніпропе-
тровськ; з 1978 – дільничний педі-
атр дит. поліклініки Приморського 
р-ну, м. Одеса; 1979-83 – лікар-орд. 
дит. МКЛ № 1; 1983-93 – ас., 1993-
97 – доц., з 1997 – проф. каф. дит. 
хв. ОДМУ, з 2001 – проректор з на-
вчальної і виховної роботи ОДМУ; з
2002 – зав. каф. дит. інф. хв. ОДМУ. 
Канд. дис. «Застосування прискоре-
ного методу специфічної гіпосен-
сибілізації при бронхіальній астмі в 
дітей» (1984, н. керівник Г.М. Чистя-
ков). Докт. дис. «Діагностика, особли-
вості клінічного перебігу і фармако-
терапії тяжкої атопічної бронхіальної 
астми у дітей» (1996, н. консультанти 
Б.Я. Резник і В.Й. Кресюн). Автор 

180 праць і 4 винаходів. Напрямок н. 
роботи: імунний статус і неспецифіч-
ні фактори захисту при поліорганній 
атопічній патології та інф. хв. у дітей; 
методи імунокоригуючої терапії. 

Хилько Іван Микитович
(18.01.1930, с. Стуговщина, Обруч-
ський р-н, Житомирська обл.) – доц., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здобув 
у ДЧМІ (1949-55); 1962-63 – аспіран-
тура при ДЧМІ. Віхи профроботи: 
1955-58 – викладач у Луцькому мед. 
училищі; 1960-61 – заступник зі спец 
роботи, Волинський облздороввідділ;
1963-66 – директор Луцького мед. учи-
лища; 1966-73 – ас., з 1973 – доц. каф. 
інф. хв. ЧДМІ; 1973-87 – заступник де-
кана ЧДМІ. Канд. дис. «Ефективність 
живої корової вакцини АМН СРСР 
із штаму ЄШЧ» (1971, н. керівники
В.П. Ліпковський і К.М. Синяк). Автор 
118 праць. Напрямок н. роботи: удо-
сконалення діагностики та лікування 
найбільш поширених вірусних і бакте-
рійних інфекційних хвороб.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Дисахаридазная активность у боль-
ных вирусным гепатитом // ІІІ съезд 
Республ. научн. общества врачей-ла-
борантов, Ужгород, 1983. 2. Наруше-
ние всасывания некоторых сахаров при 
пищевой токсикоинфекции // Врачеб. 
дело, 1976. 3. Некоторые дидактичес-
кие приёмы при изучении клиническо-
го течения инфекционных болезней // 
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Врачебн. дело, 1986. 4. Эффективные 
методы терапии тяжелого пора-
жения печени при инфекционных 
заболеваниях // Сьезд врачей инфек-
ционистов в г. Суздале, 1992. 5. Клі-
ніко-епідеміологічна характеристика 
лептоспірозу в Чернівецькій області 
// Проблеми діагностики, лікування 
та профілактики інфекційних хвороб:
ІV з’їзд інфекціоністів України. К., 
1993. 6. Кишкові інфекції: Навч. по-
сібник. Чернівці, 1998. 7. Кров’яні ін-
фекції: Навч. посібник. Чернівці, 2005. 
8. Недоліки організаційно-методоло-
гічного характеру при обстеженні 
вагітних на інфекції групи TORCH // 
Матер. наук.-практ. конф. і пленуму 
Асоціації інфекціоністів України «Ін-
фекційні хвороби в клінічній та епід. 
практиці», Львів. 2009. 9. Зміни по-
казників клітинного імунітету у хво-
рих на грип А, В, аденовірусну інфек-
цію та гострі респіраторні вірусні 
інфекції невстановленої етіології під 
впливом різних методів лікування // 
Клінічна імунологія. Алергологія. Ін-
фектологія. Київ, 2009.

Ходак Лариса Анатоліївна
(5.10.1958, м. Харків) – д-р мед. н., 
проф. Лікарську освіту здобула в 
ХДМІ (1975-81). Віхи профроботи: 
1981-83 – клін. орд., 1983-86 – аспі-
рантура при каф. інф. хв. з циклом 
дит. інф. УІУЛ, м. Харків; 1986-93 – 
ас., 1993-2000 – доц. каф. інф. хв. з 

циклом дит. інф.; з 2000 – проф., зав. 
каф. дит. інф. хв. ХМАПО. Канд. дис. 
«Інтра- та екстракорпоральна деток-
сикація при менінгококовій інфекції 
у дітей» (1986, н. керівник В.А. Арка-
тов). Докт. дис. «Цитомегаловірусна 
інфекція у дітей» (1999, н. консуль-
тант М.А. Андрейчин). Автор 171 пра-
ці, 10 винаходів і 6 нововведень. Го-
тує наукові кадри. Напрямок н. ро-
боти: нейроінфекції у дітей, гнійні 
та вірусні менінгіти, енцефаліти, ме-
нінгококова, ЦМВ-, ВЗГ-, ВЕБ-інфек-
ція – їх діагностика, лікування. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Ультразвукове дослідження та 
магнітно-резонансна томографія 
уражень головного мозку при ЦМВІ 
у дітей // Укр. радіологічний журн., 
1998. 2. Мононуклеозоподобная фор-
ма ЦМВИ у ребенка раннего возрас-
та // Вестник проблем биологии и 
медицины, 1998. 3. Можливості ла-
бораторної діагностики ЦМВІ // Ін-
фекційні хвороби, 1998. 4. Наслідки 
герпесвірусних енцефалітів у дітей 
// Там само, 2003. 5. Герпесвирусы и 
ассоциированные с ними онкозаболе-
вания // Международный мед. журн., 
2001. 6. Острые респираторные за-
болевания // Доктор, 2002. 7. Диаг-
ностика и лечение детских заболе-
ваний // Новейший справочник, 2004. 
8. Сучасні аспекти клініки, діагнос-
тики та лікування кашлюку у дітей 
// Метод. реком. МОЗ України, 2014. 
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9. Лікувально-діагностична тактика 
при лихоманках неясного походження 
у дітей // Навч. посібник, 2014. 10. Ін-
фекційні хвороби у дітей // Підруч-
ник. К., 2014.

Хомутянська Ніна Іллівна 
(01.06.1941, с. Солодовников, Тома-
рівський р-н, Білгородська обл.) – доц.,
канд. мед. н. Лікарську освіту здо-
була у ХМІ (1957-62). Віхи профро-
боти: 1963-71 – лікар-епідеміолог 
Свердловської СЕС Луганської обл., 
за сумісництвом – викладач інф. хв. 
та епід. у Свердловському мед. учи-
лищі; 1971-74 – гол. лікар Станично-
Луганської СЕС; 1974-87 – зав. ра-
діол. лаб. Луганської облСЕС; 1987-
91 – заст. гол. лікаря Луганської
облСЕС з питань епід., 1991-2002 – 
ас. та з 2002 – доц. каф. інф. хв. та 
епідеміології ЛугДМУ. Вища лікар-
ська катег. за фахами «епід.» та «інф. 
хв.». Канд. дис. «Клініко-епідеміоло-
гічна характеристика та профілакти-
ка сальмонельозів у великому про-
мисловому регіоні» (1991, н.  керів-
ники В.М. Фролов, А.М. Зарицький). 
Автор 86 праць і 6 винаходів. Осно-
вні напрямки н. роботи: клініко-епі-
деміологічні особливості кишкових 
інфекцій в умовах великого промис-
лового регіону. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Патогенетичне обґрунтування 
використання комбінації лаферону, 

тимогену та антралю в лікуванні 
хворих на черевний тиф // Укр. мед. 
альманах, 2000. 2. Епідеміологічні 
особливості черевного тифу у су-
часних соціально-екологічних умовах 
// Укр. мед. альманах, 2001. 3. Им-
мунокоррекция и иммунореабили-
тация как основа терапии больных 
хроническим вирусным гепатитом 
С // Імунологія та алергологія, 2005. 
4. Ефективність комбінації глутаргі-
ну та артишоку екстракту-Здоров’я 
в комплексній терапії хронічного ві-
русного гепатиту С та її вплив на 
показники ліпопероксидації і актив-
ність ферментів антиоксидантного 
захисту // Укр. мед. альманах, 2005. 
5. Раціональні підходи до оптиміза-
ції медичної реабілітації хворих на 
хронічний вірусний гепатит С, по-
єднаний з хронічним некалькульоз-
ним холециститом, в ході диспан-
серного спостереження // Там само, 
2005. 6. Патогенетичне значення 
порушень продукції цитокінів моно-
нуклеарами периферійної крові хво-
рих на хронічний вірусний гепатит 
С, поєднаний із хронічним некальку-
льозним холециститом // Там само, 
2005. 7. Ефективність комбінації 
глутаргіну та артишоку екстракту 
Здоров’я при імунореабілітації хво-
рих з хронічним вірусним гепатитом 
С // Імунологія та алергологія, 2006. 
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Чабан Тетяна Володимирівна 
(25.03.1966, м. Одеса) – проф., д-р 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ОДМІ (1983-89); 1994-97 – аспіран-
тура при каф. інф. хв. ОДМУ. Віхи 
профроботи: 1989-90 – інтернатура з 
терапії в МКЛ № 10; 1990-92 – лікар-
терапевт МКЛ № 10; 1992-94 – лікар-
інфекціоніст Одеської МІЛ; 1997-
2005 – ас., з 2005 – доц. каф. інф. хв. з 
епід. ОДМУ, з 2010 – проф. каф. інф. 
хв. ОНМУ. Канд. дис. «Патогенетич-
не значення порушень у пентозофос-
фатному шляху і антиоксидантній 
системі в хворих на гострий вірус-
ний гепатит В і їх корекція» (1998, 
н. керівник Є.В. Нікітін). Докт. дис. 
«Взаємозв’язок процесів ПОЛ/АОС, 
системи цитокінів, клітинного імуні-
тету у хворих на хронічний гепатит С 
та їх корекція» (2008, н. консультанти 
К.Л. Сервецький, М.Я. Співак). Ав-
тор 175 праць, 7 винаходів. Напрямок 
н. роботи: патогенез, особливості 
перебігу хронічних вірусних, повіль-
них інфекцій; удосконалення засобів 
лікування хворих. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Оцінка стану здоров’я новонаро-

джених дітей, матері яких страж-
дають на хронічний гепатит С // 
Сучасні аспекти військової медици-
ни : зб. наук. праць Гол. військ.-мед. 
клін. центру «ГВКГ» МО України. К., 
2010. 2. Особенности течения токсо-
плазмоза в Южном регионе Украины 
// Там само, 2010. 3. Лайм-бореліоз 
// Проблеми екологічної та медич-
ної генетики і клінічної імунології: 
Зб. наук. праць. К., Луганськ, Харків, 
2010. 4. Особливості продукції IL-2 у 
хворих на герпетичну інфекцію // Іму-
нологія та алергологія: наука і прак-
тика, 2010. 5. Верифікація моделі го-
строго флуконазолового гепатиту // 
Гепатологія, 2011. 6. Спосіб моделю-
вання гострого токсичного гепати-
ту. Пат. 62815 Україна, МПК G09B 
23/28 (2006.01). № U2011 05504; за-
явл. 29.04.2011: опубл. 12.09.2011, 
Бюл. № 17. 7. Інфекційні хвороби. 
Курс лекцій: Навчальний посібник. 
Одеса, 2012. 8. Спосіб лікування 
хворих на інфекційний мононуклеоз. 
Пат. 86855 Україна, МПК А61 К 9/00 
(2013.01). № U2013 09481 ; заявл. 
29.07.2013 : опубл. 10.01.2014. 9. Со-
стояние процессов перекисного окис-
ления липидов, антиоксидантной 
системы и тромбоцитарного звена 
гемостаза у больных инфекционным 
мононуклеозом // Клиническая меди-
цина, 2014. 10. Показники тромбоци-
тарної ланки гемостазу та перекисно-
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го окислення ліпідів у хворих на хроніч-
ний гепатит С // Гепатологія, 2014. 

Чайковська Тамара Ромуальдівна
(5.10.1942-1.07.2010, радгосп «Трак-
торний», Саратівська обл., Росія) – 
головний позаштатний інфекціоніст 
УОЗ м. Київ. Лікарську освіту здобу-
ла в ЧДМІ (1963-69). Віхи профробо-
ти: 1969-71 – клін. орд.; ас. каф. інф. 
хв. ЧДМІ; лікар Київської лікарні
№ 5, 1982-1997 – зав. відділ. Автор
11 праць.

Чебаліна Олена Анатоліївна
(28.12.65, м. Донецьк) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула у 
ДДМІ (1984-90). Віхи профробо-
ти: 1990-91 – інтернатура з інф. хв.; 
1991-97 – лікар ЦМКЛ № 1 м. Доне-
цька; 1997-2003 – ас., з 2003 – доц. 
каф. інф. хв. ДонДМУ. Канд. дис. 
«Комплексна терапія тяжких і склад-
них форм бешихи нижніх кінцівок із 
застосуванням біологічно активних 
комплексів кори дуба» (1993, н. керів-
ник Л.С. Бондарев). Автор 81 праці і 
1 винаходу. Напрямок н. роботи: ме-
нінгіти, інфекції TORCH-комплексу, 
гепатити, невідкладні стани у інф. 
хворих.
Основні праці (самост. і у спів-
авт.): 1. Менингит, визванный 
S.pneumoniae с нормальным соста-
вом спинномозговой жидкости // Не-
йронауки: теоретичні та клінічні ас-

пекти, 2005. 2. Лістеріоз у практиці 
сімейного лікаря // Інфекційні хворо-
би, 2006. 3. Профилактика перина-
тального токсоплазмоза в практике 
семейного врача // Сучасні інфекції, 
2006. 4. Взаємодія центральної ге-
моліквородинаміки в світі сучас-
них уявлень про внутрішньочерепні 
співвідношення об’єм – тиск //Не-
йронауки: теоретичні та клінічні 
аспекти, 2008. 5. Патогенетичес-
кие механизмы формирования пор-
тальной гипертензии у пациентов с 
острыми вирусными гепатитами // 
Украинский журнал хирургии, 2009. 

Челяк Вікторія Олександрівна
(03.01.76, м. Херсон) – головний 
дитячий позаштатних інфекціоніст 
ДОЗ Херсонської ОДА. Лікарську 
освіту здобула у НМУ ім. О.О. Бого-
мольця (1994-2000). Віхи профробо-
ти: 2000-2001 – лікар-інтерн, 2001-
2011 – лікар-інфекціоніст КІЗ.
2011 – зав. відділенням кишкових 
інфекцій Херсонської інф. лікарні. 
Катег. перша за фахом «Дит. інф. хв.» 
(2012). З 2012 р. головний дит. інфек-
ціоніст обл. ДОЗ. Напрямок наукової 
роботи і власне бачення вкладу в на-
уку і медичну практику: вірусні гепа-
тити, гострі респіраторні інфекції. 
Основні праці: Клінічний випадок 
пельвіорепитоніту // Матеріали науко-
во-практичної конференції «Читання 
пам’яті Г.І. Горбачевського», 2011. 
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Чемич Микола Дмитрович 
(16.07.1957, с. Демківці, Чемеровець-
кий р-н, Хмельницька обл.) – проф., 
д-р мед. н. Лікарську освіту здобув 
у ТДМІ (1978-84). Віхи профроботи: 
1984-86 – клін. орд., 1986-89 – аспі-
рантура при каф. інф. хв. ТДМІ; 1989-
94 – ас. каф. інф. хв. ТДМІ; 1994-
2002 – доц. каф. інф. хв. СумДУ; з 
2002 – зав. каф. інф. хв. з епід. Сум-
ДУ; 1995-2007 – заступник директо-
ра мед. ін-ту СумДУ; з 2003 – голова 
Сумського обл. н.-мед. тов-ва інфек-
ціоністів (з 2010 – голова Асоціації 
інфекціоністів Сумщини). Канд. дис. 
«Клініко-патогенетична оцінка і ко-
рекція порушень кровотоку слизової 
оболонки шлунка та його функцій при 
харчових токсикоінфекціях» (1990, н. 
керівник М.А. Андрейчин). Докт. дис. 
«Клініко-епідеміологічні та патогене-
тичні особливості шигельозу, опти-
мізація лікувальних заходів» (2006,
н. консультант М.А. Андрейчин). Ав-
тор 450 праць і 8 винаходів. Напря-
мок н. роботи: нові методи діагности-
ки, немедикаментозне і хіміотерапев-
тичне лікування поширених інфекцій 
в умовах Північно-Східного регіону 
України. 
Основні праці (самост. і у спів-
авт.): 1. Невідкладні стани в клі-
ніці інфекційних хвороб // Навч. 
посібник. Суми, 2000. 2. Жовтя-
ниці: діагностика, диференцій-
на діагностика // Навч. посібник. 

Суми, 2005. 3. Infectious diseases: 
classifi cation, diagnostic, schemes and 
treatment: study aid / Sumy: Sumy State 
University, 2011. 4. Поліморфізм ге-
нів цитокінів і ВІЛ-інфекція / Інфек-
ційні хвороби, 2012. 5. IL-4, IL-10,
TNF-α profi le and immunological 
changes in North-Eastern Ukrainian 
HIV-infected individuals / HIV&AIDS 
Review, 2013. 6. Мікробіотичні та 
фармакоекономічні аспекти раці-
онального лікування гострих киш-
кових інфекцій, викликаних умовно 
патогенними мікроорганізмами / Ін-
фекційні хвороби, 2013. 7. Emerging 
HIV epidemic in north-eastern 
Ukraine: monitoring among different 
population groups / International 
Journal of Infection Control, 2013. 
8. Фармакоэкономический анализ
современных подходов к лече-
нию острых кишечных инфекций
/ Рецепт, 2013. 9. Атоксил в ле-
чении острых вирусных гепати-
тов / Международный научно-
практический журнал для фарма-
цевтов и врачей, 2013. 10. Исполь-
зование инновационных компьюте-
ризированных систем в практике ин-
фекциониста / Клиническая инфек-
тология и паразитология, 2014. 

Чепілко Катерина Іванівна 
(23.08.1960, с. Калайденці, Лубен-
ський р-н, Полтавська обл.) – ас., 
канд. мед. н. Лікарську освіту здо-
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була в КМІ (1985-91). Віхи профро-
боти: 1991-92 – інтернатура; 1992-
93 – лікар-інф.; з 1994 – ас. каф. інф. 
хв. НМУ. Катег. – перша за фахом 
«Інф. хв.». Канд. дис. «Роль алергіч-
ного компоненту в патогенезі дифте-
рії» (2003, н. керівник Ж.І. Возіано-
ва). Автор 48 праць. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Актуальність малярії на сучасно-
му етапі // Сучасні інфекції, 2002. 
2. Нематодози в практиці сімейно-
го лікаря // Сучасні інфекції, 2007. 
3. Цестодози і трематодози в прак-
тиці сімейного лікаря // Журн. прак-
тичного лікаря, 2008. 

Черкасова Вікторія Сергіївна
(15.03.1977, м. Луганськ) – канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула у 
ЛугДМУ (1995-2001). Віхи профро-
боти: 2001-03 – лікар-інтерн; 2003-
05 – акушер-гінеколог Луганської 
обл. клін. лікарні; 2005-09 – аспірант 
ЛугДМУ; 2009 – ас. каф. інф. хв. та 
епід. ЛугДМУ. Канд. дис. «Оптимі-
зація лікування рецидивуючого ге-
нітального герпесу у жінок» (2009, 
н. керівник В.В. Сімрок). Автор
68 праць і 7 винаходів. Основні на-
прямок н. роботи: проблема патоге-
незу та лікування генітального герпе-
су у жінок.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Вплив поліоксидонію на показники 
пероксидації ліпідів та стан сис-

теми антиоксидантного захисту у 
жінок репродуктивного віку, хворих 
на рецидивуючий генітальний герпес 
// Укр. мед. альманах, 2007. 2. Вплив 
поліоксидонію на показники макро-
фагальної фагоцитуючої системи у 
жінок репродуктивного віку, хворих 
на рецидивуючий генітальний герпес 
// Там само, 2007. 3. Вплив сучасного 
імуноактивного препарату поліокси-
донію на цитокіновий профіль у жі-
нок репродуктивного віку, хворих на 
рецидивуючий генітальний герпес // 
Там само, 2008. 4. Корекція порушень 
клітинного імунітету поліоксидо-
нієм у жінок репродуктивного віку, 
хворих на рецидивуючий генітальний 
герпес // Там само, 2008. 5. Вплив по-
ліоксидонію на інтерфероновий ста-
тус у жінок репродуктивного віку, 
хворих на рецидивуючий генітальний 
герпес // Педіатрія, акушерство, гі-
некологія, 2008. 6. Стан місцевого 
імунітету при цервіцитах герпетич-
ної етіології та його корекція поліок-
сидонієм // Педіатрія, акушерство, 
гінекологія, 2008.

Чернишова Людмила Іванівна 
(31.05.1941, м. Дніпропетровськ) – 
д-р мед. н., проф., член Європейсько-
го тов-ва дит. інфекціоністів (ESPID), 
головний дит. імунолог МОЗ, член 
редакційної колегії журналів «Іму-
нологія та алергологія», «Сучасні ін-
фекції», «Сучасна педіатрія», «Ліки 
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України», нагороджена Почесною 
грамотою Верховної Ради та МОЗ. 
Лікарську освіту здобула в ЛДМІ 
(1958-63) і КДМІ (1963-64); 1966-69 – 
аспірантура при каф. педіатрії КДМІ. 
Віхи профроботи: 1964-66 – лікар-
педіатр дільничної Коцюбинської 
лікарні Київської обл.; 1970-89 – ас., 
1989-92 – доц. каф. педіатрії КДМІ; 
з 1992 – зав. каф. дит. інф. хв. та дит. 
імунології КМАПО ім. П.Л. Шупика, 
засновник цієї каф. Канд. дис. «Засто-
сування ацидофільно-дріжджового 
молока при вигодовуванні дітей пер-
шого півріччя життя, хворих на пнев-
монію» (1969, н. керівник П.М. Гуд-
зенко). Докт. дис. «Клініко-імуноло-
гічні особливості раннього періоду 
адаптації при природній та направ-
леній мікробній колонізації ново-
народжених» (1989, н. консультант
П.С. Мощич). Автор 250 праць і 3 ви-
находів. Готує наукові кадри. Напря-
мок н. роботи: проблема мікробної 
колонізації слизових оболонок і фор-
мування імунітету в дітей; герпетич-
ні інф. та токсоплазмоз; ВІЛ-інф. у 
дітей, опортуністичні інфекції; киш-
кові інфекції; інф. синдром при пер-
винних і вторинних імунодефіцитах; 
роль Ніb в етіології менінгітів і пнев-
моній у дітей, моніторинг за ефектив-
ністю щеплення проти Ніb. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Актуальні питання вакцинопрофі-
лактики інфекційних хвороб у дітей: 

Тернопіль, 2001. 2. Епштейн-Барр-
вірусна інфекція у дітей. К., 2003. 
3. Навчальний курс з ВІЛ-інфекції 
для медичних працівників. К., 2004. 
4. Первинні комбіновані імунодефіци-
ти у дітей. К., 2004. 5. Імунопрофі-
лактика інф. хвороб у дітей з пору-
шенням у стані здоров’я та запобі-
гання поствакцинним ускладненням: 
Метод. реком. К., 2005. 6. Кадидоз-
на інфекція у дітей. Вінниця, 2006. 
7. Гострі кишкові інфекції у дітей: 
Навч. посібник. 2007. 8. Менінгіти у 
дітей – клініка діагностика, лікуван-
ня. Львів, 2008.

Чорна Інна Володимірівна
(11.09.1969, м. Запоріжжя) – канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ЗДМІ (1987-93). Віхи профроботи: 
1993-97 – інтернатура, 1997-99 – клін. 
орд. при каф. госпітальної терапії
№ 2 ЗДМІ; 1999-2000 – зав. терапевт. 
відділ. Запорізької обл. консультатив-
ної поліклініки; ас. каф. госпітальної 
терапії № 2; з 2005 – ас. каф. інф. хв. 
ЗДМУ. Канд. дис. «Вплив сульпіриду 
на варіабельність серцевого ритму 
та епізоди «німої» ішемії міокарда 
у хворих на виразкову хворобу два-
надцятипалої кишки в поєднанні зі 
стенокардією напруги» (н. керівник 
С.М. Поливода). Автор 18 праць. На-
прямок н. роботи: вивчення патогене-
зу вірусних гепатитів.
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Основні праці (самост. і у спі-
вавт.): 1. «Немая» ишемия миокар-
да: количественные и качественные 
показатели у больных с ИБС в соче-
тании с язвенной болезнью двенадца-
типерстной кишки // Укр. мед. аль-
манах. 2004. 2. Безболевая ишемия  
миокарда у больных ИБС в сочетании 
с язвенной болезнью двенадцатипер-
стной кишки по данным суточного 
мониторирования. ЭКГ: диагнос-
тика, прогноз, терапия // Матер.
VII нац. конгресу кардіологів України. 
Дніпропетровськ, 2004. 3. Состояние 
вегетативного баланса у пациентов 
с язвенной болезнью двенадцатипер-
стной кишки в сочетании с ИБС при 
анализе вариабельности сердечного 
ритма // Актуальні питання фарма-
цевтичної та медичної практики. За-
поріжжя, 2005.

Чорновіл Андрій В’ячеславович 
(21.06.1962, м. Львів) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув у 
ЛДМІ (1980-86; у Львівському регі-
ональному ін-ті державного управ-
ління (2003-05). Віхи профроботи: 
1987-88 – завідувач інф. відділ. ЦРЛ 
смт. Іваничі Волинської обл.; 1990-
93 рр. – лікар-інф. клін. лікарні
м. Львова; 1993-2002 – ас. каф. інф. 
хв. ЛНМУ; 2002-03 – провідний спе-
ціаліст управління охорони здоров’я 
Львівської обл. держадміністрації; з 
2004 – доц. каф. інф. хв. ЛНМУ. Канд. 

дис. «Застосування антиоксидантів 
у комплексному лікуванні хворих 
на дифтерію» (2002 р., н. керівник
Л.Ю. Шевченко). Автор 46 праць. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Клінічне медсестринство в інфек-
тології з основами епідеміології // 
Підручник. К.:»Здоров’я»,2002.

Чхетіані Реваз Бухутович
(17.12.1962, с. Араду Очамчирський 
р-н, Абхазія) – канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобув у ЛугДМІ (1983-89). 
Віхи профроботи: 1989-90 – лікар-
інфекціоніст; з 1996 – гол. лікар Лу-
ганського обл. центру з профілактики 
та боротьби зі СНІД; за сумісницт-
вом – ас. каф. інф. хв. та епід. Луг-
ДМУ. Вища лікарська катег. за фахом 
«інф. хв.». Канд. дис. «Клінічно-іму-
нологічна характеристика і лікування 
дизентерії в умовах крупного про-
мислового регіону» (1992, н. керів-
ник В.М. Фролов). Автор 77 праць 
і 6 винаходів. Основні напрямки
н. роботи: патогенетичні особливості 
персистуючих вірусних інфекцій та 
хроніосепсису; оптимізація призна-
чення ВААРТ у ВІЛ-інфікованих і 
хворих на СНІД. 
Основні праці (самост. і у співавт.):
1. Вплив циклоферону на клінічні показ-
ники та стан клітинного імунітету у 
хворих на тонзилогенний хроніосепсис 
// Укр. мед. альманах. 2004. 2. Ефек-
тивність глутаргіну та циклоферону 
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при медичній реабілітації хворих з хро-
нічною персистуючою інфекцією змі-
шаного генезу, що викликана вірусами 
простого герпесу та Епштейн-Барр, 
на тлі хронічної патології гепатобілі-
арної системи. // Пробл. екологіч. та 
медич. генетики і клініч. імунології: 
зб. наук. праць. Київ, Луганськ, Харків, 
2004. 3. Вплив препарату рослинного 
походження «Джерело» на рівень цир-
кулюючих імунних комплексів та їхній 
молекулярний склад у хворих з хроніч-
ною персистуючою вірусною інфекці-
єю змішаного ґенезу // Пробл. екологіч. 
та медич. генетики і клініч. імунології: 
зб. наук. праць. Київ, Луганськ, Харків, 
2004.

Ш
Шаповалова Ганна Анатоліївна 
(11.01.1974, м. Одеса) – доц., канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула в ОДМІ 
(1991-97); 1998-2001 – аспірант каф.
госпітальної педіатрії та неонатології 
ОДМУ. Віхи профроботи: 1997-98 –
магістратура при каф. госпітальної пе-
діатрії ОДМУ; 2001-09 – ас., з 2009 –
доц. каф. дит. інф. хв. ОДМУ. Канд. 
дис. «Відновлювальне лікування дітей 
та підлітків з вегетативними дисфунк-
ціями в екологічно несприятливих ре-
гіонах» (2004, н. керівник І.П. Мінков). 
Автор 70 праць і 2 винаходів. Напря-
мок н. роботи: діагностика, комплексна 
терапія та наслідки Епштейн-Барр ві-
русної інфекції у дітей; відновлюваль-
не лікування та реабілітація дітей, які 
перенесли інф. хв., на основі сучасних 
мед. технологій.
Основні праці (самост. і у спів-
авт.): 1. Диспансерное наблюдение 
и медицинская реабилитация детей 
в поликлинике: примерная схема: 
Пособие для врачей. Одесса, 1998. 
2. Антибиотикотерапия пневмоний 
у детей: Пособие для врачей. Одес-
са, 2000. 3. Эндокринные болезни 
детского возраста. Одесса, 2001. 
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4. Инфекционные болезни у детей: 
Учебник для врачей. Одесса, 2007. 
5. Застосування трансцеребральних 
імпульсних електровпливів та вико-
тонової терапії у реабілітації хворих 
на цереброваскулярні захворювання: 
Метод. реком. Одеса, 2009. 6. Засто-
сування кишкових зрошувань та озо-
нотерапії у відновлювальному лікуван-
ня хворих з гастроентерологічними 
захворюваннями: Метод. реком. Оде-
са, 2009. 7. Основные достижения и 
перспективы реабилитации детей 
после перенесенных инфекционных за-
болеваний // Вестник физиотерапии и 
курортологии, 2009.

Шаповалова Ірина Олександрівна
(28.01.1965, м. Усмань, Липецька обл.) –
доц., канд. мед. н. Лікарську освіту 
здобула у Воронезькому держ. мед. ін-
ті ім. М.Н. Бурденка (1983-89). Віхи 
профроботи: 1989-90 – лікар Бєлго-
родської обл. інф. лікарні  ім. Є.Н. Пав-
ловського; 1990-94 – лікар-інфекціо-
ніст Луганської обл. дит. лікарні; 1994-
03 – ас. та з 2003 – доц. каф. інф. хв. та 
епід. ЛугДМУ. Вища лікарська катег. 
за фахом «інф. хв.». Канд. дис. «Кліні-
ко-імунологічна характеристика та лі-
кування кору у дітей» (1994, н. керів-
ник Ю.Г. Пустовий). Автор 178 праць 
та 28 винаходів. Основні напрямки н. 
роботи: вивчення патогенезу та роз-
робка методів лікування хронічних 
уражень печінки. 

Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Роль місцевого імунітета слизової 
оболонки ротоглотки у підлітків, які 
хворіють на повторні ангіни зміша-
ної вірусно-бактеріальної етіології 
та вплив на нього комбінації цикло-
ферону та амізону // Укр. мед. альма-
нах, 2005. 2. Показники фагоцитар-
ної активності моноцитів перифе-
рійної крові у підлітків з повторними 
ангінами // Імунологія та алергологія, 
2006. 3. Вплив комбінації зітроксу та 
поліоксидонію на концентрацію про-
запальних цитокінів у сироватці кро-
ві підлітків з повторними ангінами 
на тлі вторинних імунодефіцитних 
станів // Укр. мед. альманах, 2007. 
4. Стан системи інтерфероногене-
зу у хворих на хронічний токсичний 
гепатит, сполучений з хронічним 
некалькульозним холециститом, на 
тлі ожиріння при лікуванні нуклеїна-
том та α-токоферолом // Там само, 
2008. 5. Стан мікрогемодинаміки у 
хворих на хронічний токсичний ге-
патит, сполучений з хронічним не-
калькульозним холециститом на тлі 
ожиріння, при лікуванні нуклеїнатом 
та α-токоферолом // Там само, 2008. 
6. Активність ферментів системи 
антиоксидантного захисту у хворих 
на хронічний токсичний гепатит, 
сполучений з хронічним некальку-
льозним холециститом та ожирін-
ням // Там само, 2009. 7. Синдром 
метаболічної інтоксикації у хворих 
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на хронічний токсичний гепатит, 
сполучений з хронічним некальку-
льозним холециститом та ожирін-
ням, та його корекція нуклеїнатом 
і α-токоферолом // Там само, 2009. 
8. Взаємозв’язок між морфологічни-
ми та функціональними показниками 
мікроциркуляторного русла та про-
цесами перекисного окислення ліпі-
дів у хворих на хронічний токсичний 
гепатит, сполучений з хронічним 
некалькульозним холециститом та 
ожирінням // Там само, 2009. 9. Оцін-
ка ефективності гепадифу при ліку-
ванні хворих на хронічний токсичний 
гепатит, поєднаний з хронічним не-
калькульозним холециститом на тлі 
ожиріння // Сучасна гастроенте-
рологія, 2009. 10. Вплив комбінації 
артіхолу та імуноплюсу на показни-
ки системи глутатіону у хворих на 
хронічний токсичний гепатит, по-
єднаний з хронічним некалькульозним 
холециститом на тлі ожиріння в ди-
наміці медичної реабілітації // Фіто-
терапія, 2010. 

Швайченко Алла Олександрівна
(26.07.1946, м. Лозова, Харківська 
обл.) – доц., канд. мед. н. Лікарську 
освіту здобула у ХДМІ (1968-74). 
Віхи профроботи: 1978-80 – клін. 
орд. при ХІУЛ; 1980-98 – ас., з 1998 – 
доц. каф. інф. хв. ХМАПО. Канд. дис. 
«Показники калікреїн-кінінової сис-
теми крові в хворих на сальмонельоз 

і можливості корекції її порушень» 
(1991, н. керівник В.П. Малий). Ав-
тор 118 праці і 2 винаходів. Напрямок 
н. роботи: патогенез, клін. особли-
вості, лікування інф. патології.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Сучасна етіотропна терапія се-
зонного та пандемічного грипу //
V111 з’їзд інфекціоністів України, 
м. Вінниця, 2010 р. 2. Сочетание 
ВИЧ-инфекции и нейросифилиса (слу-
чай из практики) // Матер. науково-
практич. конференції «Нейроінфек-
ції у практиці клініциста. Проблеми 
діагностики та лікування.», Харків, 
2011 р. 3. Гострі респіраторні ві-
русні інфекції // Навчальний посібник 
(За редакцією проф. М.А. Андрейчи-
на і проф. В.П.Малого).- Тернопіль: 
ТДМУ, 2011 р. 4. Некоторые особен-
ности токсоплазмозных поражений 
ЦНС у больных с ВИЧ-инфекцией // 
Матеріали науково.-практ. конфе-
ренції «Актуальні проблеми клініки, 
профілактики ВІЛ-інфекції і захво-
рювань з парентеральним шляхом пе-
редачі», м. Харків, 2011 р. 5. Клинико-
эпидемиологические проблемы кори 
(методические рекомендации) // Жур-
нал «Епідеміологія,  гігієна, інфекцій-
ні хвороби», № 2(5), 2011 р. 6. Грипп 
// Пособие для врачей, Санкт-
Петербург-Харьков, 2012 г. 7. Грипп 
и другие ОРВИ // Руководство под 
редакцией проф. В.П. Малого и проф. 
М.А. Андрейчина, Москва, «ГЭОТАР-
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Медиа», 2012 р. 8. Вплив своєчаснос-
ті діагностики малярії на її перебіг і 
наслідки // Матеріали Всеукраїнської 
науково.-практ. Конференції інфек-
ціоністів «Природно-осередкові ін-
фекції», м. Ужгород, 2012 р.

Шевченко Леонід Юрійович
(13.05.1945-27.05.2009, м. Ходорів, 
Львівська обл.) – д-р мед. н., проф. 
Лікарську освіту здобув у ЛДМІ 
(1963-69); 1969-73 – аспірантура при 
каф. мікробіології ЛДМІ. Віхи проф-
роботи: 1972-75 – ас. каф. мікробіоло-
гії; 1975-91 – ас.; 1991-97 – доц.; 1997-
2005 – зав. каф. інф. хв. ЛДМУ ім.
Д. Галицького; 2005-09 – проф. цієї каф.
Канд. дис. «Вивчення противірусної 
активності рибонуклеази Bac. subtilis» 
(1973, н. керівник Д.Х. Фомін). Докт. 
дис. «НВ-вірусна інфекція та її поза-
печінкові форми. Патогенез, клініка, 
діагностика» (1995, н. консультанти
М.Б. Тітов, Б.А. Герасун). Автор 150 пра-
ць і 3 винаходів. Готує наукові кадри. 
Напрямок н. роботи: вивчення патоге-
незу вірусних гепатитів.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Усвоение человеческим организ-
мом йода водоросли филлофоры. 
1968. 2. Утворення екстрацелю-
лярних РНК-аз мікроорганізмами 
в синтетичному середовищі. 1972. 
3. Модификация метода получения 
микрокультур перевиваемых клеток 
// Лабор. дело. 1974. 4. Миграция лей-

коцитов под агаром. Исследование 
возможностей и преимуществ ме-
тода // Там же. 1978. 

Шевченко-Макаренко Ольга Пе-
трівна
(29.04.1973, м. Дніпропетровськ) – 
доц., канд. мед. н. Лікарську освіту 
здобула в ДнДМА (1991-97). Віхи 
профроботи: 1997-98 – інтернатура за 
фахом «Інф. хв.» при ДнДМА, 1998-
2001 – лікар-інфекціоніст МКЛ № 16 
м. Дніпропетровська, з 2001-13 – ас., 
з 2014 – доц. каф. інф. хв. ДнДМА, у 
2014 – головний позаштатний спеціа-
ліст з інф. хв. Департаменту охорони 
здоров’я обласної держадміністрації 
(ДОЗ ОДА), 2008-14 – секретар Дні-
пропетровського наук.-практич. тов-ва 
лікарів-інфекціоністів, з 2014 – заступ-
ник голови громадського об’єднання 
Дніпропетровського обласного осе-
редку Асоціації інфекціоністів Украї-
ни. Канд. дис. «Клініко-діагностичне 
значення активності протеолітичних 
процесів при вірусних гепатитах та їх 
наслідках» (2011, н. керівник М.С. Су-
ременко). Автор понад 140 праць, 1 па-
тенту на корисну модель. Напрямок н. 
роботи: клінічні особливості, діагнос-
тика та лікування гострих і хронічних 
вірусних гепатитів, ВІЛ-інф. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Інфекційні хвороби, які вражають 
нервову систему // Навч.-метод. 
посібник. Дніпропетровськ, 2003. 
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2. Сучасні аспекти етіотропного 
лікування деяких інфекційних хво-
роб // Навч.-метод. посібник. Дні-
пропетровськ, 2005 3. Сучасна ін-
терпретація специфічних методів 
дослідження інфекційних хвороб // 
Навч. посібник. Дніпропетровськ, 
2009. 4. Патоморфологічні та біо-
хімічні показники при вірусних ура-
женнях печінки // Гастроентеро-
логія: міжвід. зб. Дніпропетровськ, 
2009. 5. Дополнительные критерии 
дифференциальной диагностики па-
ренхиматозной желтухи вирусного 
генеза и механической желтухи // 
Современные проблемы инфекцион-
ной патологии человека: сб. науч. 
тр. Минск, 2010. 6. Investigation of 
fi bronectin expression by white blood 
cells in diffuse liver disease of viral 
etiology ANNALES UNIVERSITATIS 
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA 
LUBLIN – POLONIA / SECTIO DDD 
/ PHARMACIA 3, 2010. 7. Клініко-діа-
гностичне значення активності про-
теолітичних процесів при гострих 
і хронічних вірусних гепатитах та 
цирозах печінки // Інфекційні хво-
роби, 2011. 8. Захворюваність ВІЛ-
інфікованих хворих дерматологічною 
патологією // Запорожский медицин-
ский журнал, 2011. 9. Спосіб діагнос-
тики розвитку цирозу печінки у хво-
рих на хронічний вірусний гепатит 
// Патент на корисну модель (Ук-
рпатент) № 84134, заявка № u 2013 

04760 від 15.04.2013. 10. Кабінет ін-
фекційних захворювань: структура, 
функції та організація роботи: Навч. 
посібник. Дніпропетровськ, 2013. 

Шепилєва Наталя Володимирівна
(10.02.1970, с. Покотилівка, Харків-
ський р-н, Харківська обл.) – канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула у 
ХМІ (1990-96). 2007-09 – клін. ор-
динатура при каф. інф. хв. ХМАПО; 
2009-12 аспірантура при каф. інф. хв. 
ХМАПО. Віхи профроботи: 1996-
2000 – лікар-генетик, Центр клінічної 
генетики та пренатальної діагнос-
тики; 2000-07 – лікар-інфекціоніст 
МКЛ № 1 м. Харків; з 2012 – ас. каф. 
інф. хв. ХМАПО. Канд. дис. «Кліні-
ко-епідеміологічна та імуномологіч-
на характеристика хвороби Лайма» 
(2013, н. керівник В.П. Малий). Ав-
тор 27 праць і 3 патентів і авторських 
свідоцтв. Напрямок н. роботи: пато-
генез, генетичні особливості та ліку-
вання інф. хвороб. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Лайм-боррелиоз: современное со-
стояние проблемы // Международный 
мед. журн., 2009. 2. Клещевые ин-
фекции в Харьковской области // Там 
само, 2010. 3. Перші результати 
досліджень поєднаних інфекцій, що 
передаються іксодовими кліщами в 
Харківській області // Матер. конгре-
су «Поєднані інфекційні та парази-
тарні хвороби», Чернівці, 2009. 4. Ва-
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ріанти клінічного перебігу Лайм-
бореліозної інфекції у Харківському 
регіоні // Матер. наук.-практ. конф. 
молодих вчених: Медицина ХХІ сто-
ліття. Харків, 2009. 5. Іксодовий клі-
щовий бореліоз та ерліхіоз у Харків-
ській // Матер. наук.-практ. конф. 
і пленум Асоціації інфекціоністів 
України «Інфекційні хвороби у клініч-
ній та епідеміологічній практиці». 
Львів, 2009. 6. Клініко-епідеміологіч-
на характеристика Лайм-бореліозу у 
Харківській області // Матер. наук.-
практ. конф. «Актуальні проблеми 
клініки, профілактики ВІЛ-інфекції і 
парентеральних гепатитів». Харків, 
2009. 7. Поражение печени при иксо-
довом клещевом боррелиозе // Матер. 
наук.-практ. конф. з міжнародною 
участю «Хвороби печінки в клінічній 
практиці».  Харків, 2009. 8. Особли-
вості перебігу і тактика лікування 
хворих на Лайм-бореліоз // Всеукра-
їнська наук.-практ. конф. «Хіміо- та 
імунопрофілактика інфекційних хво-
роб», Суми, 2010. 9. Поширеність 
кліщових трансмісивних інфекцій в 
Харківській області // Матер. наук.-
практ. конф. «Актуальні питання 
епіднагляду за особливо небезпечними 
інфекціями, санітарна охорона тери-
торії, біологічна безпека». Іллічівськ, 
2010. 10. Вобензим в комплексном ле-
чении болезни Лайма // Мед. академи-
ческий журн., 2014.

Шестакова Іветта Владиславівна
(11.04.1957, м. Стендаль, Німеччина) – 
доц., канд. мед. н. Лікарську освіту 
здобула у КДМІ (1974-80). Віхи про-
фроботи: 1980-81 – інтернатура з інф. 
хв. у КМІ; 1981-89 – лікар- орд. інф. 
відділ. МКЛ ім. Жовтневої революції; 
1989-01 – зав. інф. відділ. ЦМКЛ; з 
1996 – головний позаштатний інфек-
ціоніст УОЗ м. Києва; 2001-04 – ас., з 
2004 – доц. каф. інф. хв. НМУ. Канд. 
дис. «Особливості клінічного перебі-
гу дифтерії у дорослих» (1995, н. ке-
рівник Ж.І. Возіанова). Автор 52 пра-
ць. Напрямок н. роботи: сучасний пе-
ребіг інф. хв. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. HIV infection. A tutorial for medical 
students. Kyiv, 2011. 

Шкурба Андрій Вікторович
(15.11.1959, м. Київ) – проф., д-р. мед. н.
Лікарську освіту здобув у КМІ (1976-
82). Віхи профроботи: 1982-84 – клін. 
орд. при каф. інф. хв. КМІ; 1984-
86 – лікар ІІ інф. відділ. МКЛ(І) № 5 
м. Київ; 1986-91 – орд. інф. центру 
408-го окруж. військ. госп.; 1991-
2000 – ас., з 2000 – доц., з 2009 – проф. 
каф. інф. хв. НМУ ім. О.О. Бого-
мольця. Катег. – вища за фахом «Інф. 
хв.». Канд. дис. «Позапечінковий хо-
лестаз при вірусних гепатитах» 
(1996, н. керівник Ж.І. Возіанова). 
Докт. дис. «Можливості уніфікації за 
допомогою комп’ютерних програм 
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діагностики та лікування різних ва-
ріантів вірусних гепатитів» (2009,
н. консультант Ж.І. Возіанова). Автор 
190 праць і 6 винаходів. Готує наукові 
кадри. Напрямок н. роботи: вірусні 
гепатити, тропічна медицина, впро-
вадження мед. інформатики в інфек-
тологію, історія інфектології. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Механічний компонент жовтяниці 
при вірусних гепатитах // Лікарська 
справа. 1993. 2. Дегідратаційний шок 
// Інфекційні і паразитарні хвороби. 
Т 3. К., 2003. 3. Гостра недостат-
ність надниркових залоз // Там само. 
Т 3. К., 2003. 4. Гостра ниркова не-
достатність // Там само. Т 3. К., 
2003. 5. Інфекційно-токсичний шок // 
Там само. Т 3. К., 2003. 6. Розділ ХIХ 
«Невідкладні стани в клініці інфек-
ційних хвороб» / навчальний посібник 
«Невідкладна медична допомога», 
2006. 7. Інфекційні хвороби (підруч-
ник) (за ред. О.А. Голубовської), К., 
2012. 8. Диарея путешественников // 
Клиническая инфектология и пара-
зитология (международный научно-
практический журнал), 2012. 9. Лихо-
радка Рифт-Валли/ Там само, 2013. 
10. Reduction of hyperproduction of 
thyroid autoantibodies in patients without 
disturbance of the thyroid function: new 
patents. // Recent Pat Endocr Metab 
Immune Drug Discov. 2014.  

Шостакович-Корецька Людмила 
Романівна
(22.10.1945, м. Саратов, РФ) – д-р 
мед. н., проф.; член ІSІD (Міжна-
родна спілка з інф. хв., 2000); На-
ціональний делегат Європейської 
Респіраторної Спілки (1999); член-
кор. Міжнародної інженерної акад. 
(2000). Має Подяку Кабміну України 
(2009), Подяку МОЗ України (2009), 
Грамоту Асоціації інфекціоністів 
України за вагомі досягнення у лі-
кувально-профілактичній науковій 
роботі у сфері інфекційних хвороб 
(2010), отриманий Грант CRDF за 
наукову діяльність (2009). Член ре-
дакційних колегій (рад) 4 мед. журн. 
«Медичні перспективи», «Здоровье 
ребенка», «Клиническая инфектоло-
гия и паразитология», «Актуальная 
инфектология». Лікарську освіту 
здобула у ДнДМІ (1962-68); 1971-
74 – аспірантура, 1988-89 – докторан-
тура при ДнДМІ. Віхи профроботи: 
1968-71 – лікар-педіатр МКЛ № 1 
м. Дніпропетровськ; 1974-82 – ас., 
1982-90 – доц. каф. дит. хв. ДнДМІ;
1990 – проф. каф. дит. інф. хв. ДнДМІ;
1994 – зав. каф. дит. інф. хв. ДнДМІ; 
з 1996 – зав. каф. факультетської 
педіатрії та дит. інф. хв. ДнДМА; з
2008 – зав. каф. інф. хв. ДнДМА; 
2002-08 – декан ІІ мед. факультету 
ДнДМА. Катег. – вища лікарська пе-
діатра, педіатра-інфекціоніста, ін-
фекціоніста. з 2008 – голова Дніпро-
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петровського наук.-практич. тов-ва
лікарів-інфекціоністів, з 2014 – го-
лова громадського об’єднання Дні-
пропетровського обласного осеред-
ку Асоціації інфекціоністів України. 
Канд. дис. «Роль і значення еритрону 
при хронічній неспецифічній пнев-
монії в дітей» (1975, н. керівник
О.Л. Переладова). Докт. дис. «Між-
системні відношення на різних ета-
пах перебігу бронхіальної астми» 
(1990, н. консультант І.І. Балаболкін). 
Автор понад 400 праць і 10 винахо-
дів. Готує наукові кадри. Напрямок 
н. роботи: ГРЗ; герпетичні інф.; го-
стрі та хронічні вірусні і автоімунні 
гепатити; захв. шлунково-кишкового 
тракту та гепатобіліарної системи; 
генетичні та ендокринні захв.; ВІЛ/
СНІД: генетичні, імунологічні аспек-
ти лікування та профілактики.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Surveillance of Bacterial Meningitis 
in Europe 1996 // Kings College School 
of Medicine & Dentistry. 1997. 2. Мемб-
раномодуляція в медицині. Дніпропе-
тровськ, 1997. 3. Лікування гострих 
кишкових інфекцій у дітей: Метод. 
рекомендації. К., 2000. 4. Трудный ди-
агноз / Под ред. И.В. Богадельнико-
ва. Симферополь, 2004. 5. Ураження 
центральної нервової системи при 
інфекційних захворюваннях у дітей: 
Навч. посібник. Дніпропетровськ, 
2004. 6. Клініко-епідеміологічна харак-
теристика інфекцій Varicella-Zoster 

Virus та віруса Епштейна-Барр у 
ВІЛ-позитивних дітей // Перинатоло-
гія і педіатрія. 2005. 7. Combinatorial 
content of CCL3L and CCL4L gene 
copy numbers infl uence HIV-AIDS 
susceptibility in Ukrainian children // 
AIDS 2009. 8. Інфекційні хвороби // Під-
ручник за ред. О.А. Голубовської. Київ, 
2012. 9. Інфекційні хвороби в дітей 
// Підручник за ред. проф. С.О. Кра-
марьова і О.Б. Надраги.  Київ, 2012. 
10. Медико-соціальна експертиза і реа-
білітація ВІЛ-інфікованих та хворих на 
СНІД // Навч.-метод. посібник за ред.
Л.Ю. Науменка. Харків, 2012.

Штепа Наталія Олегівна
(23.06.1958, м. Кам’янець-Подільсь-
кий, Хмельницька обл.) – головний дит. 
позаштатний інфекціоніст ГУОЗ та МК 
Черкаської ОДА. Лікарську освіту здо-
була в ОДМІ (1975-81). Віхи профро-
боти: 1981-82 – інтернатура з дит. хв. 
на базі Черкаської обл. лікарні; 1982-
92 – дільничний педіатр Черкаської місь-
кої дит. лікарні; 1992-2001 – лікар-орд. 
дит. відділ. МІЛ; з 2001 – зав. дит. від-
діл. МІЛ м. Черкаси, 3 2008 – викладач 
філії каф. сімейної медицини НМАПО
ім. П.Л. Шупика з циклу інфекційні 
хвороби (дитячі).

Шуляк Володимир Іванович
(17.09.1952, м. Кишинів) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобув у ЗДМІ 
(1969-75); 1983-87 – аспірантура при 
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Київському НДІ серцево-судинної 
хірургії. Віхи профроботи: 1975-
76 – інтернатура з хірургії в МКЛ
№ 9 м. Запоріжжя; 1977-79 – анесте-
зіолог-реаніматолог обл. дит. лікарні 
м. Запоріжжя; 1979-81 – клін. орд. 
з анестезіології-реаніматології при 
ЗІУЛ; 1982-90 – зав. відділ. реанімації 
й інтенсивної терапії ОІКЛ м. Запо-
ріжжя; 1990-92 – провідний н. співр. 
відділ. реанімації й інтенсивної те-
рапії Київського НДІ серцево-судин-
ної хірургії; з 1993 – ас. каф. інф. хв. 
ЗМАПО. Канд. дис. «Реанімація та 
інтенсивна терапія хворих на менін-
гіт і менінгоенцефаліт в аспекті іму-
нологічного контролю та імунокорек-
ції» (1988, н. керівники А.А. Циганій, 
Е.Ф. Чернушенко). Докт. дис. «Клі-
ніко-патогенетична оцінка, прогноз і 
корекція реакцій систем адаптації на 
ендогенну інтоксикацію у хворих на 
менінгоенцефаліт» (2008, н. консуль-
тант В.В. Гебеш ). Автор 102 праць, 
3 патентів і авторських свідоцтв. На-
прямок н. роботи: нейроінфекції, ін-
тенсивна терапія інф. хв. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Вторичный иммунодефицит, связан-
ный с недостатком иммуноглобулинов 
и некоторые аспекты его коррекции в 
комплексе мероприятий интенсивной 
терапии у больных гнойным менин-
гитом // Анестезиология и реаніма-
тологія, 1988. 2. Эктракорпоральные 
методы детоксикации в лечении диф-

терии // Тезисы докладов 55 итоговой 
научной конф., ЗГИУВ. Запорожье, 
1994. 3. Эфферентные методы лече-
ния больных менингитом и менинго-
энцефалитом // Интегральная и спе-
циальная медицина-95. Запорожье,
1995. 4. Этиология, патогенез, клиника
и лечение менингитов и менинго-
энцефалитов // Методические реко-
мендации. Запорожье, 1999. 5. Ембрі-
ональна тканинна терапія в комплексі 
лікувальних заходів у хворих з тяжкими 
формами вірусного гепатита // Тяж-
кі форми інфекційних хвороб і невід-
кладні стани. Дніпропетровськ, 2002.
6. Тропічна малярія, ускладнена комою 
з гемолітіко-уремічним і гіперосмо-
лярним синдромами // Там само, 2002. 
7. Критичні стани у клініці інфекцій-
них хвороб // Методичні рекомендації. 
Київ, 2003. 8. Сепсис. Определение, ди-
агностическая концепция, патогенез 
и интенсивная терапия // Методичес-
кие рекомендации. Запорожье, 2005. 
9. Статусметрія і статускорекція у 
хворих на менінгіт // Інфекційні хво-
роби – загально-медична проблема.
VII з‘їзд інфекціоністтів України. 
Миргород, 2006. 10. Клініко-патоге-
нетична оцінка, прогноз і корекція ре-
акцій систем адаптації на ендогенну 
інтоксикацію у хворих на менінгоенце-
фаліт // Актуальні питання медичної 
науки та практики. Збірник наукових 
праць. Запоріжжя, 2008.
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Южаніна Валентина Михайлівна
(28.08.1941, м. Алма-Ата, Казахстан) –
канд. мед. н. Лікарську освіту здобу-
ла у ВДМІ ім. М.І. Пирогова (1959-
65); 1975-79 – заочна аспірантура при 
КНДІЕІХ. Віхи профроботи: 1965-
66 – лікар-терапевт Ольгопольської 
лікарні Бершадського р-ну, Вінниць-
кої обл.; 1966-67 – дільничний тера-
певт Жмеринської вузлової лікарні; 
1967-69 – клін. орд. при каф. інф. хв. 
ВДМІ; 1971-73 – лікар дит. інф. лі-
карні м. Вінниця; 1973-1989 – міська 
лікарня № 4, м. Вінниця, орд. інф. 
відділ.; з 1989 – ас. каф. дит. інф. хв. 
у ВДМУ ім. М.І. Пирогова; в 1980-81, 
1984-85, 1985-86 поєднувала основну 
роботу з викладацькою у ВДМІ на 
каф. інф. хв. Канд. дис. «Антибіоти-
котерапія гострих пневмоній у хво-
рих на грип та інші респіраторні за-
хворювання» (н. керівники О.К. Три-
нус, А.Ф. Фролов). Автор 63 праць. 
Напрямок н. роботи: ГКІ, грип, не-
йроінфекції.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Cравнительная эффективность ан-
тибактериальной терапии при ост-
рой пневмонии // Вирусы и вирусные за-

болевания. К., 1984. 2. Клиническое зна-
чение ранней диагностики и лечения 
острой пневмонии // ІІІ съезд инфекци-
онистов УССР. 1988. 3. Ранняя диаг-
ностика, исходы острых пневмоний //
ХV объед. мед.-техническая конф. 
1997. 4. Клініко-епідеміологічна харак-
теристика гепатиту В у дітей // Ві-
кові особливості інфекційних хвороб. 
К., 1998. 5. До проблеми лептоспірозу у 
дітей // ПАГ. Матер. Х з’їзду педіатрів 
України. К., 1999. 6. Інтерфероноутво-
рення при експериментальній грипоз-
ній інфекції // Нейроінфекції, інші інф. 
хвороби. Харків, 2001. 7. Досвід вико-
ристання вакцини Тritanrix Hep B // Ке-
ровані інфекції: Матер. наук.-практ. 
конф. і пленуму Асоціації інфекціоністі 
України. Івано-Франківськ, 2003. 8. Ді-
агоностика та невідкладна допомога 
при менінгококовій інфекції у дітей //
VІІ з’їзд інфекціоністів України, 2006. 
9. Флавамед – переконливе лікуван-
ня кашлю // Сімейна медицина, 2007. 
10. Досвід застосування препарату 
Цефікс у комплексному лікуванні ГКІ // 
Педіатрія, 2010. 

Юрко Катерина Володимирівна
(24.06.1979, м. Харків) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобула в 
ХДМУ (1996-2003). Віхи профробо-
ти: 2003-04 – магістрант каф. інф. хв. 
ХДМУ, 2004-07 – аспірант, з 2007 – 
ас., з 2012 – доц. каф. інф. хв. ХНМУ. 
Канд. дис. «Вплив біфі-форму на 
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стан мікробіоценозу товстої кишки 
та активність металозалежних фер-
ментів у хворих на шигельоз» (2007, 
н. керівник А.В. Бондаренко). Автор 
185 праць, 12 винаходів. Готує науко-
ві кадри. Напрямок н. роботи: гострі 
та хронічні вірусні гепатити, ВІЛ-
інфекція, ко-інфекція ВІЛ/ХГС, киш-
кові інфекції, ерліхіози. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Оптимізація терапії шигельозів 
в залежності від стану мікрофлори 
кишечника та вмісту мікроелементів 
у сироватці крові // Інфекційні хворо-
би, 2007. 2. Ерліхіоз – нова проблема 
для медицини // Annals of Mechnikov 
Institute, 2009. 3. Актуальні питан-
ня діагностики, лікування та про-
філактики ВІЛ/СНІДу: Монографія. 
Харків, 2012. 4. Комплексна система 
ранньої діагностики та моніторингу 
ВІЛ-інфекції // Метод. рекомендації. 
Київ, 2012. 5. Бартонельоз у ВІЛ-
інфікованих: клініка, діагностика, лі-
кування // Метод. рекомендації. Київ, 
2012. 6. Клініко-епідеміологічна ха-
рактеристика ВІЛ-інфекції в Харків-
ській області // Експериментальна і 
клінічна медицина, 2013. 7. Характе-
ристика Т-клеточного иммунитета 
у ВИЧ-инфицированных больных // 
Медицинские новости, 2014. 8. Оцен-
ка нарушений минерального обмена 
у ВИЧ-инфицированных пациентов, 
больных ХГС и ко-инфекцией ВИЧ/
ХГС // Саратовский научно-медицин-

ский журнал, 2014. 9. Характерис-
тика зв’язку макро- і мікроелемен-
тів з показниками імунітету у ВІЛ-
інфікованих пацієнтів, хворих на ХГС 
і ко-інфекцію ВІЛ/ХГС // Інфекційні 
хвороби, 2014. 10. Стан показників 
вуглеводного та пуринового обмінів у 
хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ХГС // Ге-
патологія, 2015.

Юрченко Ірина Вікторівна
(28.04.1970, м. Одеса) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула в ОДМІ 
(1988-94). Віхи профроботи: 1994-
96 – магістратура, 1996-98 – аспі-
рантура при каф. госпітальної педі-
атрії з післядипломною підготовкою 
ОДМУ; 1998-2000 – лікар-педіатр 
дит. лікувально-діагностичного цен-
тру ім. акад. Б.Я. Резника; з 2000 – ас. 
каф. дит. інф. хв. ОДМУ. Канд. дис. 
«Клінічне значення етапної діагнос-
тики природжених вад розвитку у 
дітей в оцінці ефективності заходів 
щодо їх попередження» (2000, н. ке-
рівник І.П. Мінков). Автор 70 праць 
і 1 винаходу. Напрямок н. роботи: 
ураження нервової системи при інф. 
захв. у дітей; інф. мононуклеоз; моні-
торинг ротавірусної інф. у дітей.
Основні праці (у співавт.): 1. Дис-
пансерное наблюдение и медицинская 
реабилитация детей в поликлини-
ке: примерная схема: Пособие для 
врачей. Одесса, 1998. 2. Антибио-
тикотерапия пневмоний у детей: 
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Пособие для врачей. Одесса, 2000. 
3. Рациональная антибиотикотера-
пия респираторных инфекций у де-
тей. Одесса, 2001. 4. Эндокринные 
болезни детского возраста. Одесса, 
2001. 5. Спосіб діагностики і контр-
олю проведеної терапії герпетичних 
захворювань: Патент UA 53317 А, 
2003. 6. Инфекционный мононуклеоз 
у детей: Пособие для врачей. Одес-
са, 2005. 7. Инфекционные болезни у 
детей: Учебник для врачей. Одесса, 
2007. 

Юрчишина Зінаїда Григорівна 
(29.07.1947, м. Новосибірськ) – голо-
вний дит. позаштатний інфекціоніст 
УОЗ Рівненської ОДА. Лікарську 
освіту здобула в ВДМІ ім. М.І. Пи-
рогова (1968-74). Віхи профроботи: 
1974-76 – клін. орд. при каф. дит. інф. 
хв. ВДМІ; 1976-79 – педіатр-інфек-
ціоніст інф. лікарні м. Хмельниць-
кий; 1979-2006 – зав. дит. інф. відділ. 
ЦМЛ м. Рівне.

Юхименко Галина Григорівна 
(16.11.1966, с. Козин Миронівського 
р-ну Київської області) – канд. мед. н.
Лікарську освіту здобула в КМІ 
(1984-90). Віхи профроботи: 1990-
91 – інтерн. на базі дит. лікарні м. Ір-
пінь, київська обл.; 1991-96 – лікар-
педіатром інф. відділ. Ірпінської ЦРЛ; 
1996-98 – клін. орд. при каф. дит. інф. 
хв. НМУ, 1998-2001 – аспірант каф. 

дит. інф. хв. НМУ; з 2001 – ас. каф. 
дит. інф. хв. НМУ. Канд. дис. «Осо-
бливості гемодинаміки при дифтерій-
них міокардитах у дітей та можливі 
підходи до лікування» (2002, н. керів-
ник С.О. Крамарьов). Автор 22 праць 
і 3 авторських свідоцтв. Напрямок
н. роботи: дифтерійні міокардити у 
дітей, ГКІ у дітей. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Ехокардіографічна характеристи-
ка дифтерійних міокардитів у дітей 
// Педіатрія, акушерство і гінеколо-
гія, 1996. 2. Можливі підходи до ліку-
вання дифтерійних міокардитів у ді-
тей // Дитячі інфекції, 1999. 3. Стан 
гемодинаміки у дітей, хворих на 
дифтерію // Педіатрія, акушерство 
і гінекологія, 2000. 4. Гельмінтози у 
дітей // Київ, 2012. 
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Яворський Ігор Григорович 
(19.03.1938, с. Чернилівка, Підволо-
чиський р-н, Тернопільська обл. –
18.06.2013, м. Львів) – доц., канд. 
мед. н. Лікарську освіту здобув у 
ЛДМІ (1954-60); 1968-71 – аспіран-
тура при КНДІЕІХ. Віхи профробо-
ти: 1960-63 – лікар-інфекціоніст від-
діл. лікарні та викладач інф. хв. ме-
дучилища у м. Астана; 1963-66 – зав. 
інф. відділ. Підгаєцької райлікарні та 
викладач інфек. хв. Підгаєцького ме-
дучилища Тернопільської обл.; 1966-
68 – клін. орд. при каф. інф. хв. ЛДМІ; 
1971-81 – ас. каф. фармакології; 1981-
90 – ас., з 1990 – доц. каф. інф. хв. 
ЛНМУ ім. Д. Галицького. Канд. дис. 
«Ізоферменти лужної фосфатази при 
патології печінки і жовчних шляхів» 
(1973, н. керівник Л.Л. Громашев-
ська). Автор 103 праць. Напрямок н. 
роботи: діагностика і лікування інф. 
та паразитарних хв.; вірусних гепати-
тів; лептоспірозу.
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Ізоферменти лужної фосфатази в 
сироватці крові білих щурів при екс-
периментальному ураженні печінки 
й жовчних шляхів // Укр. біохіміч-

ний журн. 1971. 2. Ізоферменти при 
патології печінки // Успехи гепато-
логии. Рига, 1973. 3. Ізоферменти 
лужної фосфатази при гепатиті 
та обтураційній жовтяниці // Мо-
лекулярна біологія. 1974. 4. Трансфу-
зійна малярія // Мед. паразитологія 
і паразит. хвороби. 1987. 5. Аналіз 
летальних наслідків при менінгоко-
ковій інфекції // Клін. медицина. 1986. 
6. Діагностика і перебіг лептоспі-
розу в сучасних умовах // Важливі 
зоонози: Матер. наук.-практ. конф. 
і пленуму Асоціації інфекціоністів 
України. Луцьк, 1999. 7. До сучасних 
проблем малярії // Проблеми медичної 
паразитології. Львів, 2001. 8. Фарма-
котерапія тропічних інфекційних і 
паразитарних хвороб: Довідник. К., 
1988. 9. Інфекційні хвороби: Підруч-
ник. К., 1995. 10. Семіотика інфек-
ційних хвороб: Навч. посібник. Львів, 
1996. 11. Клініко-патоморфологічна 
характеристика летальних випадків 
лептоспірозу // Інфекційні хвороби, 
2007. 12. Геморагічний синдром при 
лептоспірозі // Інфекційні хвороби, 
2007. 

Ярош Олег Олександрович 
(1954, м. Київ) – д-р. мед. н., проф. 
Лікарську освіту здобув у КДМІ 
(1971-77). Віхи профроботи: 1977-
79 – ст. лаборант Ін-ту фізіології 
ім. О.О. Богомольця; 1979-82 – мо-
лодший н. співробітник КНДІЕ-
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ІХ; 1982-93 – лікар-невропатолог; 
1993-99 – ст. н. співробітник, 1999-
2006 – провідний н. співробітник, з 
2006 – консультант КНДІЕІХ. Канд. 
дис. «Нервово-судинні та лікворо-
динамічні порушення при менін-
гоенцефалітах». (1984, н. керівник
Є.Л. Мачерет). Докт. дис. «Клінічні 
прояви та патогенетичні механізми 
при бактеріальному менінгоенцефалі-
ті» (1993, н. консультант А.Ф. Фролов,
Ю.А. Барштейн, В.В. Запорожець). 
Автор 145 праць. Напрямок н. ро-
боти: нейроінфекційна патологія, 
комплексне дослідження механізмів 
проникності гемато-енцефалічного 
бар’єру та стану мінерального обмі-
ну, принципи прижиттєвої діагнос-
тики та лікування набряку головного 
мозку при менінгоенцефалітах. 
Основні праці (самост. і у співавт.): 
1. Математический анализ прони-
цаемости гематоэнцефалического 
барьера при бактериальном менинго-
энцефалите // Журн. невропатол. 
и психиатр. им. С.С. Корсакова, 
1992. 2. Значення гістогематичних 
бар’єрів і імунної системи в інфек-
ційному процесі та вплив на них не-
гативних факторів довкілля // Інфек-
ційні хвороби, 1995. 3. Структурно-
функциональные аспекты проница-
емости сосудов головного мозга при 
бактериальном менингоэнцефалите 
// Сучасні інфекції, 1999. 4. Цитоме-
галовірусний енцефаліт у дорослих 

імунокомпетентних хворих: Метод. 
реком., 2002. 5. Діагностика та лі-
кування герпетичного енцефаліту і 
його наслідків з епілептичним син-
дромом // Вісник епілептології, 2003. 
6. Герпетичний енцефаліт у дорос-
лих (клініка, діагностика та інтен-
сивна терапія): Метод. реком., 2003. 
7. Досвід застосування інстенону та 
енцефаболу у відновному лікуванні 
хворих з наслідками герпетичного ен-
цефаліту // Інфекційні хвороби, 2004. 
8. Застосування нейралгіну в ліку-
ванні постгерпетичної невралгії та 
хронічних невропатичних больових 
синдромів // Там само, 2004. 9. Сучас-
ні аспекти клінічних проявів та діа-
гностики герпетичного енцефаліту 
// Там само, 2007. 10. Клінічні прояви, 
діагностика та лікування оперізу-
вального герпесу і постгерпетичної 
невралгії: Метод. реком., 2007. 
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