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Мавров Геннадій Іванович  
(до 60-річчя з дня народження)

Мавров Геннадій Іванович, доктор медич-
них наук, професор – відомий в Україні 

лікар-дерматовенеролог, науковий співробітник 
і педагог; ним опубліковано понад 600 наукових 
робіт, 4 монографії, 65 навчально-методичних 
посібників; він також автор 26 патентів.

Г. І. Мавров народився 31 жовтня 1959 р. у 
м. Жданов (нині Маріуполь) Донецької обл.  
У 1977-1983 рр. навчався в Харківському медич-
ному інституті, де й почав свою наукову діяль-
ність в 1980 р., коли працював у Студентському 
науковому товаристві під керівництвом профе-
сора Б.А. Задорожного. По завершенні інституту 
був залишений на кафедрі шкірних та венерич-
них хвороб для науково-педагогічної роботи, де 
навчався у клінічній ординатурі в 1983-1985 рр.  
У 1985 р. Г. І. Мавров був обраний на посаду 
асистента кафедри, де пропрацював до 1993 р. 
У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Виявлення хламідійної інфекції за допомогою 
твердофазного імуноферментного аналізу», а у 

1996 р. – докторську дисертацію «Репродуктивна функція у хворих на хламідіоз та мікоплазмоз: оцін-
ка стану, лікування та профілактика порушень». З 1996 по 2009 рр. Г. І. Мавров працював на посаді 
завідувача відділенням венерології Інституту дерматології та венерології Національної Академії ме-
дичних наук України; у 2009-2012 рр. – директор цього інституту; з 2012 р. очолює відділ ІПСШ/ВІЛ. 

Г. І. Мавров активно займається дослідженнями в області інфекцій, що передаються статевим 
шляхом; наукові досягнення пов’язані з вивченням сифілісу, хламідіозу, трихомонозу, герпесу, а 
також ВІЛ-інфекції. З 2009 р. Г. І. Мавров – завідувач  кафедри дерматовенерології та ВІЛ/СНІД 
Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, де підготував велику кількість 
спеціалістів в різних галузях дерматовенерології. 

Г. І. Мавров постійно бере участь у підготовці та атестації наукових і науково-педагогічних ка-
дрів: підготував 5 докторів та 15 кандидатів наук. У 2008-2018 рр. представляв Україну в Міжнарод-
ному союзі проти ІПСШ - International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI).

Професор Г. І. Мавров також є
- віце-президентом Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів
- членом Європейської Академії Дерматовенерології (EADV),
- членом Міжнародного союзу проти інфекцій, що передаються статевим шляхом (IUSTI)
- членом спеціалізованої вченої ради Д 64.603.01 при ДУ «Інститут дерматології та венерології 

НАМН України» за спеціальністю 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби
- членом редколегії спеціалізованих видань ДАК України – фахових журналів «Дерматологія 

та венерологія» (Харків), «Український журнал дерматології, венерології, косметології» (Київ),  
«Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія» (Дніпро).

Щиро вітаємо ювіляра з 60-річчям і бажаємо йому міцного здоров’я, наснаги, творчих успіхів і 
талановитих учнів!


