
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д26.613.05 
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА МОЗ УКРАЇНИ 

Повідомлення 

10 вересня 2020 року о 10 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д26.613.05 за 
спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія в Національній медичній академії післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, аудиторія 401 

Порядок денний: 

1. Офіційний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Панченко 
Юлії Олександрівни на тему: «Діабетична макулопатія у хворих на цукровий діабет 2 типу (питання 
патогенезу, фактори ризику, прогнозування розвитку і рецидивів після хірургічного лікування)». 

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Могілевський Сергій Юрійович, 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, професор 
кафедри офтальмології. 

Офіційні опоненти: 
1. Член-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор Веселовська Зоя Федорівна, ПВНЗ 

«Київський медичний університет», завідувач кафедри хірургічних хвороб №2. 
2. Доктор медичних наук, професор Путієнко Олексій Олексійович, ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України», завідувач відділу вітреоретинальної та 
лазерної хірургії. 

3. Доктор медичних наук, професор Сакович Василь Микитович, ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України», професор кафедри офтальмології. 

 
2. Офіційний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Ковтун 

Наталі Михайлівни на тему: «Наукове обґрунтування та розроблення методу оцінювання стану 
окорухових м’язів з використанням поляризованого світла». 

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Дьомін Юрій Альбертович, Харківська 
медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри офтальмології. 

Офіційні опоненти: 
1. Доктор медичних наук, професор Шаргородська Ірина Василівна, Національна медична академія 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри офтальмології. 
2. Доктор медичних наук, с.н.сп. Бойчук Ірина Михайлівна, ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 

терапії імені В. П. Філатова НАМН України», старший науковий співробітник лабораторії розладів 
бінокулярного зору.  

 
3. Апробація дисертації  Гуліда Анастасії Олегівни на тему: «Особливості морфофункціональних 
змін ока та змін решітчастої пластинки у хворих на міопію різного ступеня», поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія. 

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Бездітко Павло Андрійович, Харківський 
національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри офтальмології. 

Комісія для попереднього розгляду дисертації в складі: 
1. Шаргородська І. В., доктор медичних наук, професор, Національна медична академія 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України ,професор кафедри офтальмології. 
2. Петренко О. В., доктор медичних наук, професор, Національна медична академія післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри офтальмології. 
3. Венгер Л. В., доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет МОЗ 

України, завідувач кафедри офтальмології. 
 

Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради Д26.613.05                                           

кандидат медичних наук, доцент                                                                                 Н. С. Лаврик  


