
Додаток 12 
до Порядку проведення 
попередньої експертизи 
дисертації, присудження 
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Рішення спеціалізованої вченої ради ради Д Ф 26.613=083 
Національного університету охорони здоров'я України імені По Л. Шупика 

про присудження ступеня доктора філософії 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.083 Національного університету 
охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика МОЗ України (м. Київ) прийняла 
рішення про присудження ступеня доктора філософії галузі знань 22 «Охорона 
здоров'я» на підставі прилюдного захисту дисертації «Комплексне лікування 
повздовжньої плоскостопості в дітей» за спеціальністю 222 «Медицина» 
(наукова спеціальність 14.01.09 «Дитяча хірургія») 29.09.2022 року. 

Шульга Олександр Володимирович, 1976 року народження, громадянин 
України, освіта вища: закінчив у 2003 році Вінницький національний медичний 
університет імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія». 

Працює в КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №1» з 2003 р. до цього 
часу. 

З 2017 по 2021 рік навчався в аспірантурі очної вечірньої форми навчання з 
галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 222 «Медицина» 
(спеціалізація! 4.01.09 «Дитяча хірургія») на кафедрі дитячої хірургія 
Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика. 

Дисертацію виконано у Національному університеті охорони здоров'я 
України імені П. Л. Шупика, МОЗ України (м. Київ). 

Науковий керівник: Данилов Олександр Андрійович, д.м.н., професор 
кафедри дитячої хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ). 

Здобувач має 8 публікацій за темою дисертації, серед них - 5 статей у 
наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку наукових 
фахових видань України, з них одноосібних З, І стаття у періодичних наукових 
виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus, 2 статті у фахових журналах 
країн ЄС з напряму, за яким підготовлено дисертацію аспіранта: 



1. Данилов OA, Шульга OB, Горелик ВВ. Эффективность лечения детей с 
ригидным плоскостопием и дисфункцией сухожилия задней большеберцовой 
мышцы. Georgia Med News. 2021 ;11(320):46-52. 
2 . Данилов OA, Шульга OB, Талько МО. Застосування біогенних 
стимуляторів у лікуванні статичної плоскостопості в дітей. Хірургія дитячого 
віку. 2 0 1 5 ; ( 3 - 4 ) : 7 7 - 8 5 . 
3 . Danylov OA, Shulga OV, Gorelik VV, Abdalbari J. The mechanism of 
formation and clinical courseof pronation foot deformity in children with the 
cerebral palsy. Surgery of Ukraine (Хірургія України). 2016;4:18-23. 
4 . Шульга OB, Данилов OB, Горелік ВВ. Консервативне лікування 
повздовжньої плоскостопості в дітей. Хір дит віку. 2018;3:88. 
5 . Данилов OA, Шульга OB. Оптимизация хирургического лечения 
ригидного плоскостопия у детей с дисфункцией сухожилия задней 
большеберцовой мышцы. Хірургія дитячого віку. 2020;4:73-80. 
6. Шульга OB. Класифікація та механізм формування повздовжньої 
плоскостопості в дітей. Хірургія дитячого віку. 2020; 1 (66):58-63. 
7 . Шульга OB. Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування ригідної 
плоскостопості в дітей із дисфункцією сухожилка заднього великогомілкового 
м'яза. S World Journal Bulgaria. 2021;8(3):29-38. 
8. Shulga OV. Conservative treatment of the longitudinal flat feet in children 
[Internet]. J Education, Health and Sport. 2021 ; 1 1(07):298-309. Available from: 
https://doi.org/10.12775/JEHS. 2021.11.07.028. 

Має 2 патенти на корисну модель, що пройшли кваліфікаційну експертизу 
та безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації: 
1. Данилов OA, Шульга OB, Еорелік ВВ, винахідники. Національна медична 
академія післядиштомної освіти імені П. Л. Шупика, патентовласник. Спосіб 
визначення ступеня мобільності стопи. Патент України на корисну модель № 
1 3 2 9 0 4 . 2 0 1 9 Берез 1 1 , Україна. (Особистий внесок: Дисертант брав участь у 
розробці ідеї, проведенні збору даних, підготовці тексту патенту, а також в 
оформленні заявки). 
2. Данилов OA, Шульга OB, винахідники. Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, патентовласник. Спосіб 
визначення коефіцієнта компресії човноподібної кістки при статичній 
плоскостопості. Патент України на корисну модель № 145894. 2021 Січ 0 6 , 
Україна. (Особистий внесок: Дисертант брав участь у розробці ідеї, проведенні 
збору даних, підготовці тексту патенту, а також в оформленні заявки) 

Статті, зараховані за темою дисертації, обґрунтовують отримані наукові 
результати відповідно до мети та висновків. 

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та 
присутні на захисті фахівці: 

Горбатюк Ольга Михайлівна - доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри дитячої хірургії НУ03 України імені П. Л. Шупика, голова разової 
спеціалізованої вченої ради ДФ 26.613.083; позитивно оцінила дисертаційну 
роботу, протягом дискусії зауважень не виникло; 

Рибальченко Василь Федорович - доктор медичних наук, професор, 
кафедри дитячої хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, рецензент; 
позитивно оцінив дисертаційну роботу, протягом дискусії зауважень не виникло; 

https://doi.org/10.12775/JEHS


Фелештинський Ярослав Петрович - доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри хірургії та проктології НУОЗ України імені П.Л.Шупика, 
рецензент; позитивно оцінив дисертаційну роботу, протягом дискусії зауважень 
не виникло; 

Левицький Анатолій Феодосійович - доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри дитячої хірургії 3 медичного факультету НМУ імені.О. О. 
Богомольця, опонент; позитивно оцінив дисертаційну роботу, протягом дискусії 
зауважень не виникло; 

Зима Андрій Миколайович - доктор медичних наук, старший науковий 
співробітник ДУ «Інституту травматології і ортопедії НАМИ України», опонент; 
позитивно оцінив дисертаційну роботу, протягом дискусії зауважень не виникло. 

' Результати відкритого голосування: 
«За» 5 членів ради, 
«Проти» 0 членів ради, 

На підставі результатів відкритого голосування разова спеціалізована 
вчена рада присуджує Шульзі Олександру Володимировичу ступінь 
доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров'я», за спеціальністю 222 
«Медицина» (наукова спеціальність «Дитяча хірургія»). 

Горбатюк О. М. 
(прізвище, ініціали) 

Рибальченко В.Ф. 
(прізвище, ініціали) 

Фелештинський Я.П. 
(прізвище, ініціали) 

Левицький А.Ф. 
(прізвище, ініціали) 

Зима A.M. 
(прізвище, ініціали) 


