
Спеціалізована вчена рада Д 26.613.05 при Національній медичній академії     
               післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України  
 
                                                    ОГОЛОШЕННЯ  
 

Запрошуємо Вас на засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.613.05 при 
Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, МОЗ 
України, яке відбудеться у четвер 1 листопада 2018 року о 10 годині за адресою: м. 
Київ, просп. Комарова, 3, Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня 
«Центр мікрохірургії ока», кафедра офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика.  
 
Порядок денний: 
10.00 1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 
Чуй Катерини Василівни на тему «Оптимізація діагностики та лікування оклюзії 
гілки центральної вени сітківки», спеціальність 14.01.18 – офтальмологія (222 - 
медицина).  
Науковий керівник:  
доктор медичних наук, професор Могілевський Сергій Юрійович, Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, МОЗ України, 
професор кафедри офтальмології.  
Офіційні опоненти:   
член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Веселовська 
Зоя Федорівна, Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний 
університет», завідувач кафедри хірургічних хвороб №2 з курсом офтальмології; 
доктор медичних наук, професор Путієнко Олексій Олексійович,  ДУ «Інститут 
очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України», завідувач 
відділу вітреоретинальної та лазерної хірургії. 
 
12.00 2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 
Сергієнко Вікторії Валеріївни на тему «Оптимізація лікування ускладнень 
силіконових тампонад при хірургічному лікуванні регматогенного відшарування 
сітківки» спеціальність 14.01.18 – офтальмологія (222 - медицина).  
Науковий керівник:  
доктор медичних наук, професор Риков Сергій Олександрович, Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, МОЗ України, 
завідувач кафедри офтальмології. 
Офіційні опоненти:   
член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Веселовська 
Зоя Федорівна, Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний 
університет», завідувач кафедри хірургічних хвороб №2 з курсом офтальмології; 
доктор медичних наук, професор Путієнко Олексій Олексійович,  ДУ «Інститут 
очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України», завідувач 
відділу вітреоретинальної та лазерної хірургії. 
 
Вчений секретар  
спеціалізованої вченої ради Д 26.613.05,  

кандидат медичних наук, доцент                                               Н. С. Лаврик  


