
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 
«ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН 

ім. В.П. КОМІСАРЕНКА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» 

Н А К А З 
2021 р. м. Київ № 

про склад Приймальної комісії для вступу 
до аспірантури зі спеціальності 222 Медицина 
(спеціалізація «ендокринологія») 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 року, 
Постанови Кабінету Міністрів України №261 від 23.03.2016 року «Про затвердження Порядку 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 
навчальних закладах (наукових установах)», розпорядження Президії П А М П України від 
16.05.2019 р., Положенню про Приймальну комісію для вступу до аспірантури, затвердженою 
на засідання Вченої ради інституту 15.03.2021 року, протокол № З 

Н А К А З У Ю : 
1. Створити Приймальну комісію для вступу до аспірантури зі спеціальності 222 Медицина 
(спеціалізація «ендокринологія») у складі: 
Голова комісії: Тронько М.Д., д.мед.н., проф., академік Н А М И і член-кор. ПАН України, 
директор інституту. Спеціальність - 222 Медицина (спеціалізація «ендокринологія») 
Члени комісії: 
1) Ковзун О.І. - Д.6.И., заступник директора інституту з наукової роботи. Спеціальність - 091 
біологія (спеціалізація «ендокринологія»). 
2) Орленко В.Л. - д.мед.н., зав. науково-консультативним відділом амбулаторно-
профілактичної допомоги хворим з ендокринною патологією. Спеціальність - 222 Медицина 
(спеціалізація «ендокринологія»). 
3) Сологуб Н.В. - к.мед.н., вчений секретар інституту. Спеціальність - 222 Медицина 
(спеціалізація «ендокринологія») 
2. Створити предметну комісію для приймання лікарів до аспірантури зі спеціальності 222 
Медицина (спеціалізація «ендокринологія»), яка відповідає за виконання відповідної освітньо-
наукової програми у складі: голова предметної комісії: Ковзун О.І., д.б.н., проф., заст. 
директора інституту з наукової роботи і членів: 
Орленко В.Л., д.мед.н., зав. науково-консультативним відділом амбулаторно-профілактичної 
допомоги хворим з ендокринною патологією, 
Зінич Л.В., д.мед.н., зав. відділом вікової ендокринології та клінічної фармакології, 
Попова В.В., л.мед.и., зав. відділенням профілактичної діабетології 
Сологуб Н.В., к.мед.н., вчений секретар інституту. 
3. Допустити до складання вступного іспиту за спеціалізацією «Ендокринологія» лікарів Гайову 
Ольгу Анатоліївну, Гетьман Наталію Володимирівну, Приходько Ганну Олександрівну і 
Трофименко Олену Миколаївну. 
4. Провести вступні випробування з ендокринології 10 вересня 2021 р. 
5. Контроль за виконанням наказу покітсти на заступника директора з наукової роботи 
професора Ковзун О.І. / ^ 

І шл) 
Директор інституту ^/гґ М.Д. Тронько 


