
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ІМЕНІ П.Л.ШУПИКА 
 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ВЧЕНА РАДА Д 26.613.07 
 

30 квітня 2021 року о 10 год. в аудиторії № 401 НУОЗ України 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 удосконаленої моделі надання медичної допомоги 
дітям з інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи на 
регіональному рівні», (14.02.03 «Соціальна медицина», 14.01.10  «Педіатрія»). 

 

Здобувач: Безрук Володимир Володимирович – доцент кафедри педіатрії, неонатології 
та перинатальної медицини Буковинського державного медичного університету. 

 

Науковий консультант: 
– Шкробанець Ігор Дмитрович – доктор медичних наук, професор, начальник 

лікувально-організаційного управління Національної академії медичних наук України.   
 

Офіційні  опоненти: 
– Степаненко Алла Василівна – доктор медичних наук, професор,  професор кафедри 

організації медичного забезпечення збройних сил Української військово-медичної академії; 
 – Дячук Дмитро Дмитрович – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних 

наук, старший науковий співробітник, директор Державної наукової установи «Науково-
практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами; 

– Іванов Дмитро Дмитрович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
нефрології та ниркозамісної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 

 

2. Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 
наук «Медико-соціальне обґрунтування застосування принципу визначення безпеки 
лікарень», (14.02.03 «Соціальна медицина»). 

 

Здобувач: Шевчук Ганна Андріївна – науковий співробітник ДЗ «Український науково-
практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства 
охорони здоров'я України». 

 

Науковий керівник: 
– Гур’єв Сергій Омелянович – доктор медичних наук, професор, заступник директора ДЗ 

«Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 
Міністерства охорони здоров'я України». 

 

Офіційні  опоненти: 
– Степаненко Алла Василівна – доктор медичних наук, професор,  професор кафедри 

організації медичного забезпечення збройних сил Української військово-медичної академії; 
         – Волянський Петро Борисович – доктор наук з державного управління, кандидат 
медичних наук, професор,  в. о. начальника Інституту державного управління та наукових 
досліджень у сфері цивільного захисту. 

 
 

Вчений секретар 

 

 

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

 


