
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ  
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 14 
травня 2021 р. о 12 годині за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, НУОЗ України імені 
П. Л. Шупика, ауд. №3. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1.  Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Щуревської 
Оксани Дмитрівни, лікаря акушер-гінеколога, заступника директора з медичної частини, 
Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський пологовий будинок №1». Назва 
дисертації: «Перебіг вагітності і пологів в умовах соціальних стресів: діагностика та 
корекція». Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Офіційні 
опоненти: Медведь Володимир Ісаакович, доктор медичних наук, професор, завідувач 
відділення внутрішньої патології вагітних Державної установи  «Інститут педіатрії, 
акушерства та гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»; Бенюк Василь 
Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології 
№ 3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України; Сенчук 
Анатолій Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та 
гінекології Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет». 
 
 
2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Ковиди 
Наталі Романівни, лікаря акушер-гінеколога КНП “Київський міський пологовий будинок 
№1”. Назва дисертації: “Оптимізація діагностики неспроможності рубця на матці після 
кесарева розтину”. Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 – акушерство і гінекологія. 
Науковий керівник: Гончарук Наталія Петрівна, доктор медичних наук, директор КНП 
“Київський міський пологовий будинок № 1”. Офіційні опоненти: Туманова Лариса 
Євгенівна, доктор медичних наук, професор, завідуюча відділення профілактики та 
лікування гнійно-запальних захворювань в акушерстві ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і 
гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України”; Лакатош Володимир 
Павлович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 
1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 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 
 


