
Новоолександрівська АЗПСМ 
 

 

Сотник 

Сергій Юрійович 
 

Посада:  

в. о. головного лікаря КЗ «ЦПМСД НСР» 

лікар загальної практики – сімейний лікар 

Освіта:    

повна  вища. ЗакінчивДніпропетровський  

медичний інститут народної медицини в 

2001р. за спеціальністю «Лікувальна справа». 

Загальний стаж медичної практики –17 років , 

на посаді сімейного лікаря з 2012 року. 

Кваліфікаційний рівень:   

перша кваліфікаційна категорія зі 

спеціальності «Загальна практика-сімейна 

медицина» 

 



 

Ткаченко 

 Катерина Костянтинівна 
 

Посада:  

завідувач Новоолександрівської АЗПСМ, 

лікар загальної практики – сімейний лікар 

Освіта: 

повна  вища. Закінчила Карагандинський  

державний медичний інститут в 1984р. за 

спеціальністю «Педіатрія» 

Загальний стаж  

медичної практики – 34 роки , на посаді 

сімейного лікаря з 2012 року. 

Кваліфікаційний рівень: 

вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності 

«Педіатрія», вища кваліфікаційна категорія зі 

спеціальності «Загальна практика - сімейна 

медицина» 

 

 



 

Бойко 

Дар’я Володимирівна 

 
Посада:  

лікар загальної практики – сімейний лікар 

Освіта: 

повна вища. Закінчила Дніпропетровський 

медичний інститут народної медицини в 2007 р. 

за спеціальністю «Лікувальна справа» 

Загальний стаж медичної практики – 11  років, 

на посаді сімейного лікаря – 3 роки. 

Кваліфікаційний рівень: 

друга  кваліфікаційна категорія зі спеціальності 

«Загальна практика - сімейна медицина» 

друга  кваліфікаційна категорія зі спеціальності 

«Акушерство и гінекологія». 

 

 

 



 

Немко 

Наталія Сергіївна 

 
Посада: 

лікар загальної практики – сімейний лікар 

Освіта: 

повна  вища. Закінчила Дніпропетровський 

медичний інститут в 1980 р. за спеціальністю 

«Лікувальна справа». 

Загальний стаж медичної практики – 37  років, 

на посаді сімейного лікаря – 7 років. 

Кваліфікаційний рівень: 

вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності 

«Загальна практика - сімейна медицина» 

 

 

 



Старокодацька АЗПСМ 
 

 

Козлова 

Людмила Василівна  
 

Посада: 

завідувач Старокодацької  АЗПСМ, 

лікар загальної практики – сімейний лікар 

Освіта: 

повна  вища. ЗакінчилаЗапорізький  медичний 

інститут в 1984р. за спеціальністю «Лікувальна 

справа». 

Загальний стаж медичної практики – 34 роки, на 

посаді сімейного лікаря з 2003 року. 

Кваліфікаційний рівень: 

вища  кваліфікаційна категорія зі спеціальності 

«Загальна практика-сімейна медицина» 

 

 



 

 

Шарлан 

Марина Вадимівна 
 

Посада: 

лікар загальної практики – сімейний 

лікарСтарокодацької АЗПСМ 

Освіта: 

повна  вища. Закінчила Дніпропетровську медичну 

академію МОЗ України  в 2015 р. за 

спеціальністю «Педіатрія» 

Загальний стаж медичної практики – 3  роки, на 

посаді сімейного лікаря – 3 роки. 

Кваліфікаційний рівень: 

лікар – спеціаліст за спеціальністю  загальна 

практика – сімейна медицина. 

 

 

 

 



Волоська АЗПСМ 
 

 

Парасовченко 

Валентина Вікторівна 
 

Посада: 

завідувач Волоської АЗПСМ,лікар загальної 

практики – сімейний лікар 

Освіта: 

повна вища.Закінчила Дніпропетровську медичну 

академію МОЗ в 2013 р. за спеціальністю 

«Лікувальна справа» 

Загальний стаж медичної практики – 1 рік , на 

посаді сімейного лікаря з 2017 року. 

Кваліфікаційний рівень:  лікар – спеціаліст за  

спеціальністю  загальна практика – сімейна 

медицина. 

 

 



 

Корзунова 

Софія Дмитрівна 
 

Посада: 

лікар загальної практики – сімейний лікар 

Волоської АЗПСМ 

Освіта: 

Повнавища.Закінчила Дніпропетровську медичну 

академію МОЗ України  в 2014р. за 

спеціальністю «Педіатрія» 

Загальний стаж медичної практики – 4  роки, на 

посаді сімейного лікаря – 2 роки. 

Кваліфікаційний рівень 

лікар – спеціаліст за спеціальністю  загальна 

практика – сімейна медицина. 

 

 


