
Рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 26.613.088 
Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика 

про присудження ступеня доктора філософії 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.088 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 «Синдром полікістозних 
яєчників у дівчат-підлітків пубертатного періоду: діагностика та тактика 
лікування» за спеціальністю 222 Медицина (наукова спеціальність «Акушерство 
та гінекологія») 16 вересня 2022 року. 

• 
Мосендз Олена Володимирівна, 1987 року народження, громадянка 

України, освіта вища: закінчила у 2010 році Одеський державний медичний 
інститут, у 2013 р. - інтернатуру за фахом «Хірургія». У 2013-2014 році пройшла 
курси спеціалізації за фахом «Акушерство та гінекологія» (за дозволом МОЗ 
України). У 2016 році вступила до аспірантури НМАПО імені П. Л. Шупика за 
спеціальністю 222 Медицина, науковою спеціальністю «Акушерство та 
гінекологія» за заочною формою навчання, закріплений за кафедрою акушерства, 
гінекології та перинатології Українського державного інституту репродуктології 
термін навчання 2016-2022 роки. 

З 2016 року працювала лікарем акушер-гінекологом в медичному центрі 
Інто-сана, з лютого 2020 року працює завідувачкою гінекологічного відділення в 
медичному центрі Інто-сана. 

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

Науковий керівник: чл.-кор. НАМН України, професор Вдовиченко Юрій 
Петрович, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології та 
перинатології НУ03 України імені П. Л. Шупика (м. Київ). 

За темою кандидатської дисертації опубліковано 7 наукових робіт, з яких 4 
- статті в наукових виданнях, рекомендованих МОН України, 1 стаття в 
науковому виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз 
Scopus / Web of Science, 2 тез в матеріалах наукових фахових конференцій. 
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пологів. Перинатологія та репродуктологія: від наукових досягнень до практики 
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3. Salmanov AG, Mosendz OV, Korniyenko SM, Voloshyn OA. Perinatal infec
tions in Ukraine: results of a multicenter study. Wiad Lek. 2021;74(9 p.I):2025-32. 

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



1) Романенко Тамара Григорівна, доктор медичних наук професор, 
професор кафедри акушерства і гінекології № 1 Національного університету 
охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України; позитивно оцінила 
дисертаційну роботу. Протягом дискусії зауважень не виникло. 

2) Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник наукового відділу 
малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» ДУС; позитивно оцінила дисертаційну роботу. Протягом 
дискусії зауважень не виникло. 

3) Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук професор, 
завідувач кафедри «Сестринська справа» Житомирського медичного інституту 
Житомирської обласної ради; позитивно оцінив дисертаційну роботу. Протягом 
дискусії зауважень не виникло. 

4) Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук професор, 
професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології Національного 
університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України; 
позитивно оцінила дисертаційну роботу. Протягом дискусії зауважень не 
виникло. 

5) Вітюк Алла Дмитрівна, доктор медичних наук професор, професор 
кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національного університету 
охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України; позитивно оцінила 
дисертаційну роботу. Протягом дискусії зауважень не виникло. 

Результати голосування: «За» 5 членів ради, одноголосно. 

На підставі результатів голосування спеціалізована вчена рада присуджує 
Мосендз Олені Володимирівні ступінь доктора філософії в галузі знань 
22 Охорона здоров'я за спеціальністю 222 Медицина (наукова спеціальність 
«Акушерство та гінекологія»). 
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