
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 
04 вересня 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 доктора медичних наук Стрелко 
Галини Володимирівни за спеціальністю 14.01.01 – «акушерство та гінекологія» на тему: 
«Етіологія, патогенез та шляхи подолання зниженої відповіді на стимуляцію при допоміжних 
репродуктивних технологіях у жінок з безплідністю».  
Науковий консультант – Юзько Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри акушерства та гінекології ВНЗ «Буковинський державний медичний 
університет» МОЗ України.  
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»; Хміль Стефан 
Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та 
гінекології ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. 
Горбачевського»; Феськов Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор, 
директор Центру планування сім'ї та репродукції людини TOB «САНА-Мед», м. Харків.  
 
2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Волошинович 
Наталії Сергіївни за спеціальністю 14.01.01 – «акушерство та гінекологія» на тему: 
«Оптимізація тактики допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток з поліпом тіла 
матки». Науковий керівник – Юзько О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
акушерства, гінекології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ 
України. 
Офіційні опоненти: Семенюк Л. М., доктор мед. наук, доцент, завідувач відділу 
репродуктивної медицини та хірургії (Український НПЦ ендокринної хірургії, 
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України); Проценко О. О., доктор мед. 
наук, професор, кафедра акушерства і гінекології № 1, Вінницький національний медичний 
університет імені М. І. Пирогова 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 


