
Спеціалізована вчена рада Д 26.613.05 при 

Національній медичній академії післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, МОЗ України 

 

Оголошення  

В четвер, 27 лютого 2020 р. о 10 годині відбудеться засідання 

спеціалізованої вченої ради Д 26.613.05 при Національній медичній академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України за адресою: 
03680,Україна, м. Київ, просп. Комарова, 3, Киівська міська клінічна 

офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», кафедра офтальмології 

НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Порядок денний:  

1. Офіційний захист дисертації Цибульської Таміли Євгенівни: 

«Функціональні, біометричні та біомеханічні зміни параметрів ока при міопії 

у дітей : особливості лікування та оптичної корекції», поданої на здобуття 
наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – 

офтальмологія. 

Науковий консультант: Завгородня Н. Г. доктор медичних наук, 

професор Запорізького національного медичного університету, МОЗ України, 
завідувач кафедри офтальмології. 

Офіційні опоненти:  

1. Шаргородська І. В., доктор мед. н., професор. НМАПО імені 
П. Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри офтальмології. 

2. Ульянова Н. А., доктор мед. н., професор. Одеський національний 

медичний університет МОЗ України, професор кафедри офтальмології. 

3. Бойчук І. М., доктор мед. н., старший науковий співробітник. ДУ 
«Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України», 

старший науковий співробітник лабораторії розладів бінокулярного зору. 

2 Офіційний захист дисертації Ніколаєнко Марини Миколаївни: 

«Особливості змін прозапальних та протизапальних цитокінів і желатинази 

В при увеїтах, ускладнених ураженням зорового нерва», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – 

офтальмологія. 
Науковий керівник: Панченко М. В. доктор мед. н., професор. 

Харківський національний медичний університет, МОЗ України, професор 

кафедри офтальмології.  
Офіційні опоненти:  

1. Петренко О. В., доктор мед н, професор. НМАПО імені П. Л. Шупика 

МОЗ України , професор кафедри офтальмології 

2. Коновалова Н. В., доктор медичних наук, старший науковий 
співробітник. ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова 
НАМН України», старший науковий співробітник відділу запальної патології ока. 

Вчений секретар   

спеціалізованої вченої ради, 

к. мед. н., доцент                                                          Н. С. Лаврик 

 


	Вчений секретар

