
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 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         
27 березня 2020 р. о 12 годині за адресою: м. Київ, НМАПО імені П. Л. Шупика, вул. 
Дорогожицька, 9, ауд. №3. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1.  Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - Гурін Павло 
Володимирович за спеціальністю 14.01.30 – «анестезіологія та інтенсивна терапія» на тему: 
«Інфузійна терапія при операціях коронарного шунтування на працюючому серці в умовах 
тотальної інгаляційної анестезії».  

Науковий керівник:  
Мазур Андрій Петрович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач відділу анестезіології та інтенсивної терапії ДУ «Національний інститут хірургії та 
трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України. 

Офіційні опоненти:  
Згржебловська Леся Володимирівна, доктор медичних наук, доцент, професор 

кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України; Жовнір Володимир 
Аполлінарійович, доктор медичних наук, головний лікар ДУ «Науково практичний центр 
дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України». 
 
2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - Нестерцова 
Наталія Сергіївна, за спеціальністю 14.01.01 – «акушерство та гінекологія» на тему: 
«Особливості репродуктивної функції та перинатальної патології у жінок з малою та з 
надмірною вагою при народженні». 

Науковий керівник:  
Назаренко Лариса Григорівна, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 

генетики, акушерства, гінекології та медицини плода (Харківська медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України).  

Офіційні опоненти:  
Жук Світлана Іванівна, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та 

гінекології та медицини плода (Національна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України); Гнатко Олена Петрівна, доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України).  
 
Голова спеціалізованої вченої ради, 
Чл..-кореспондент НАМН України, 
д.мед.н. професор          Ю. П. Вдовиченко 
 
Вчений секретар спецради,  
д.мед.н. доцент         О. А. Галушко 


