
 

Микитюк Мирослава Ростиславівна - завідувачка відділенням 
фармакотерапії ендокринних захворювань, доктор медичних наук, професор. 
Закінчила в 1998 році медичний факультет Вінницького державного медичного 
університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа». Є  

лікарем-ендокринологом вищої кваліфікаційної категорії. У 2005 році захистила 
кандидатську дисертацію на тему: «Застосування локального дистанційного 
кріовпливу у хворих на аутоімунний тиреоїдит з післяопераційним 
гіпотиреозом», у 2014 р. - докторську на тему: "Акромегалія: генез 
гормонально-метаболічних порушень, клініка, аспекти лікування", з 2017 р. має 
наукове звання «професор» за фахом ендокринологія. Микитюк М.Р. 
представлено нове вирішення актуальної науково-практичної проблеми 
нейроендокринології, а саме розширено сучасне уявлення щодо патогенезу 
гормонально-метаболічних і серцево-судинних ускладнень акромегалії, 
розроблені підходи до лікування з урахуванням модулюючого впливу вікового 
фактору і чутливості до октреотиду та створення прикладних алгоритмів 
довгострокового комбінованого і комплексного лікування акромегалії. Вперше 
в Україні проведено системний аналіз статевих і вікових особливостей частоти і 
структури порушень гомеостазу глюкози, ліпідного обміну, патології 
щитоподібної залози і серцево-судинних ускладнень у хворих на акромегалію, 
верифіковано клініко-біохімічний патерн хворих на акромегалію з 
«повільнопрогресуючим» і «швидкопрогресуючим» клінічним перебігом 
захворювання та встановлено прогностичні фактори, які визначають 
особливості клінічного перебігу акромегалії та визначено предиктори 
ефективності медикаментозної терапії аналогами соматостатину. Микитюк М.Р. 
- співавторка проекту Національного консенсусу з діагностики і лікування 
акромегалії, нею розроблено прикладні алгоритми довгострокового 
комбінованого і комплексного лікування, реєстраційна картка і картка 
диспансерного спостереження хворого на акромегалію акромегалію, визначено 
групи ризику для скринінгу на спорадичну акромегалію. Микитюк М. Р. була 
одним з ініціаторів створення в 2009 році на базі клініки Інституту «Центру з 
лікування акромегалії» (з січня 2013 року «Нейроендокринологічний центр») і 
внутрішнього реєстру хворих на акромегалію, що дозволило вирішити низку 
методологічних, діагностичних, лікувальних і соціальних завдань. Є автором та 
співавтором 156 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 4 посібників, 11 
методичних рекомендацій та 5 патентів України на корисну модель. Впродовж 
останніх 10-ти років серед наукових праць Микитюк М.Р. першорядне місце 
займають дослідження, присвячені удосконаленню діагностичних та 
лікувальних технологій стосовно гормонально-активних аденом гіпофіза. 
Микитюк М.Р. - заступник головного редактору журналу «Проблеми 
ендокринної патології». 
Сфера інтересів: нейроендокринологія, проблеми та особливості клінічного 
перебігу цукрового діабету та його ускладнень, захворювань щитоподібної 
залози, їх поєднаних форм, а також інших ендокринопатій, розробка методів 
профілактики, діагностики та терапії. 



 

Кравчун Нонна Олександрівна - доктор медичних наук, професор, 
Заслужений лікар України. Закінчила в 1984 році лікувальний факультет  

Харківського медичного інституту за спеціальністю «Лікувальна справа»  

з відзнакою. Є лікарем-ендокринологом вищої кваліфікаційної категорії,  
з 2007 року має вищу категорію за фахом «організація і управління 

охороною здоров’я». У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на 

тему: «Стан серцево-судинної системи та гормонально-адаптаційні 
реакції у осіб, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання», у 2007  

р. - докторську на тему: «Особливості формування серцево-судинних 

ускладнень цукрового діабету 2 типу у хворих із різними проявами  

метаболічного синдрому та їх фармакологічна корекція», з 2009 р. має  

наукове звання «професор» за фахом ендокринологія. Є автором та  

співавтором 677 наукових праць, у тому числі 13 монографій, 6  

посібників, 35 методичних рекомендацій та 7 патентів України на  

корисну модель, а також 62 публікацій в закордонних виданнях. 25  

публікацій цитуються в наукометричній базі Scopus. Являється членом 

Харківського наукового медичного товариства ендокринологів, членом  

його правління. Приймає активну участь у роботі наукових конгресів, 
з’їздів, симпозіумів, є членом Європейської асоціації з питань вивчення  

цукрового діабету (EASD), членом редакційної колегії журналів 

«Проблеми ендокринної патології», «Міжнародний ендокринологічний  

журнал», «Раціональна фармакотерапія», «Діабетик». Сфера інтересів:  
проблеми та особливості клінічного перебігу цукрового діабету та його  

ускладнень, захворювань щитоподібної залози, їх поєднаних форм, а 

також інших ендокринопатій, розробка методів профілактики,  
діагностики та терапії. 

 

Земляніцина Ольга Вячеславівна - старший науковий співробітник відділення 
фармакотерапії ендокринних захворювань. Закінчила у 1998 році медичний 
факультет Харківського державного медичного університету з відзнакою. У 2001 
році пройшла спеціалізацію з ендокринології та поступила до клінічної ординатури 
за фахом «Ендокринологія», яку довгостроково закінчила у 2003 році. Має вищу 
категорію з ендокринології. Захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему 
«Особливості гормонально- метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 
2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під 
впливом психотропної терапії». Є автором та співавтором 151 друкованої наукової 
роботи, у тому числі 5 патентів на корисну модель. 4 роботи цитуються в науко 
метричні база Scopus. Являється членом Харківського наукового медичного 
товариства ендокринологів. Сфера інтересів: патогенез та лікування цукрового 
діабету та його ускладнень, патологія щитоподібної та приколощитоподібних залоз, 
надниркових залоз, вивчення та лікування ожиріння.  



 

 

Єфіменко Тетяна Ігорівна - науковий співробітник відділення фармакотерапії ендокринних 
захворювань. Закінчила у 2013 р. Харківський національний медичний університет за 
спеціальністю «Лікувальна справа». З 2013 по 2015рр. проходила інтернатуру на кафедрі 
«Терапії і нефрології» за фахом   «Внутрішні хвороби» на базі Харківської медичної академії 
післядипломної освіти та на клінічній базі Харківської міської клінічної лікарні №2, у 
ендокринологічному відділенні. У 2015р. пройшла спеціалізацію за фахом «Ендокринологія». Є 
автором та співавтором 12 друкованих праць. Являється членом Харківського наукового 
медичного товариства ендокринологів. Сфера інтересів: патогенез та лікування цукрового 
діабету, хронічної недостатності надниркових залоз, патології щитоподібної залози. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глущенко Катерина Миколаївна - молодший науковий співробітник відділення 
фармакотерапії ендокринних захворювань. Закінчила у 2016 р. Луганський державний 
медичний університет за спеціальністю «Педіатрія». Має спеціалізацію «Дитяча 
ендокринологія» та «Ендокринологія». Після закінчення університету працювала 
асистентом кафедри мікробіології , гігієни та екології Луганського державного 
медичного університета , потім працювала лікарем педіатром та лікарем 
ендокринологом в дитячих лікарнях м. Лисичанська та Харкова.. 
 

 

 


