
НАЦІОНАЛЬНА  МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ  ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  ОСВІТИ  
ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ВЧЕНА РАДА Д 26.613.07 
 

29 січня 2021 року о 10 год. в аудиторії № 401 Національної  медичної  академії  
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (адміністративний корпус, 4-й поверх) відбудеться 
засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук 
«Медико-соціальне обґрунтування концептуальної моделі системи надання медичної 
допомоги хворим на соціально значущі інфекційні захворювання», (14.02.03 «Соціальна 
медицина»). 

 

Здобувач: Талалаєв Костянтин Олександрович – проректор з науково-педагогічної 
роботи Одеського національного медичного університету.  

 

Науковий консультант: 
– Гойдик Віктор Степанович – доктор медичних наук, професор, провідний науковий 

співробітник ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України». 
 

Офіційні опоненти: 
– Піщиков Валерій Анатолійович – доктор медичних наук, професор,  заступник  

керівника Управління охорони здоров’я та санаторно-курортних закладів Державного 
управління справами; 

– Грузєва Тетяна Степанівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
соціальної медицини та громадського здоров’я Національного медичного університету імені     
О. О. Богомольця; 

– Бадюк Михайло Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
організації медичного забезпечення збройних сил Української військово-медичної академії. 

 

2. Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 
наук «Медико-соціальне обґрунтування удосконалення організації надання паліативної 
допомоги дітям», (14.02.03 «Соціальна медицина»). 

 

Здобувач: Мельник Роман Миколайович – асистент кафедри соціальної медицини та 
громадського здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету, 
генеральний директор ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій 
«Прикарпатський» МОЗ України.  

 

Науковий керівник: 
– Децик Орина Зенонівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

соціальної медицини та громадського здоров’я Івано-Франківського національного медичного 
університету. 

 

Офіційні опоненти: 
– Гойда Ніна Григорівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

управління охороною здоров’я НМАПО імені  П. Л. Шупика; 
– Зюков Олег Леонідович – доктор медичних наук, професор, головний лікар, заступник 

директора з клінічної роботи Державної наукової установи «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами. 

 

Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради 
д. мед. н.  професор В. І. Бугро

 


