
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ  

ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА 

 

Спеціалізована Вчена Рада Д.26.613.02 за спеціальностями 14.01.01 – акушерство та 

гінекологія і 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія 

доводить до відома, що чергове засідання по захисту дисертаційних робіт відбудеться 17 

вересня 2021 р. о 12 годині за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, НУОЗ України імені 

П. Л. Шупика, ауд. №3. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Вереснюк 

Наталії Сергіївни, доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, 

м. Львів. Назва дисертації: «Корекція якості життя та репродуктивних розладів у жінок з 

аномаліями розвитку статевих органів». Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 «Акушерство 

та гінекологія». Офіційні опоненти: Корнацька Алла Григорівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач відділення реабілітації репродуктивної функції жінок ДУ «Інститут 

педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»; 

Товстановська Валентина Олександрівна, доктор медичних наук, професор кафедри 

акушерства і гінекології № 1 (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 

МОЗ України); доктор медичних наук, професор Заболотнов Віталій Олександрович, 

завідувач кафедри «Сестринська справа» Житомирського медичного інституту Житомирської 

обласної ради. 
 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Антонюк 

Христини Вікторівни, лікар акушер-гінеколог, «Медичний центр Святої Параскеви», м. 

Львів. Назва дисертації: «Особливості перебігу перименопаузального періоду у жінок з 

екстрагенітальною патологією та корекція виявлених порушень». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.01 «Акушерство та гінекологія». Науковий керівник: Пирогова Віра 

Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та 

перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького. Офіційні опоненти: Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології Національного 

університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика МОЗ України; Єрмоленко 

Тетяна Олексіївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства і 

гінекології Одеського національного медичного університету МОЗ України. 

  

 

 

Голова Спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02, 

член-кореспондент НАМН України, 

д.мед.н. професор                   Ю. П. Вдовиченко 

 

Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02,  

д.мед.н. професор                    О. А. Галушко 

 


