
 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 

Н А К А З 

__________________                 м. Львів                                   №  _____________ 

 

 

Про утворення разових спеціалізованих  

вчених рад для присудження ступеня доктора філософії 

 

Відповідно до п.17 Порядку присудження ступеня доктора філософії та 

скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 

установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44, п. 7.5. Розділу 7 Положення про 

організацію атестації здобувачів ступеня доктора філософії у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького, на підставі рішення 

Вченої ради Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (протокол № 2-ВР від 18.05.2022 р.) 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити разові спеціалізовані вчені ради для прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії:  

1.1. Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.033 з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації ГЕРИЧА ГНАТА ІГОРОВИЧА на 

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за 

спеціальністю 222 «Медицина». 

Голова ради – Стасишин Андрій Романович, доктор медичних наук, 

професор кафедри хірургії, пластичної хірургії та ендоскопії ФПДО Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. 

Рецензент – Орел Юрій Глібович, доктор медичних наук, професор кафедри 

хірургії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького МОЗ України. 

Рецензент – Лисюк Юрій Сергійович, кандидат медичних наук, доцент 

кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького МОЗ України.  

Опонент – Дзюбановський Ігор Якович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри хірургії Навчально-наукового інституту післядипломної освіти 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.  

Опонент – Шапринський Володимир Олександрович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 Вінницького національного медичного 

університету імені М.І. Пирогова. 

1.2. Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.034 з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації МИХАЙЛЕВИЧ МАРТИ 

ЮРІЇВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров'я» 

за спеціальністю 221 «Стоматологія». 



Голова ради – Мокрик Олег Ярославович, доктор медичних наук, доцент 

кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. 

Рецензент – Огоновський Роман Зіновійович, професор, доктор медичних 

наук, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ 

України.  

Рецензент – Вовк Юрій Володимирович, професор, доктор медичних наук, 

завідувач кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології  ФПО ЛНМУ імені Данила 

Галицького МОЗ України. 

Опонент – Дворник Валентин Миколайович, професор, доктор медичних 

наук, професор кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією Полтавського 

державного медичного університету МОЗ України. 

Опонент – Павленко Олексій Володимирович, професор, доктор медичних 

наук, завідувач кафедри стоматології Національної медичної академії післядипломної 

освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. 

1.3. Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.035 з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації ПЕРОВОЇ-ШАРОНОВОЇ 

ВАЛЕНТИНИ МИКОЛАЇВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 

«Охорона здоров'я» за спеціальністю 222 «Медицина». 

Голова ради – Личковська Олена Львівна, доктор медичних наук, професор, 

завідувачка кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. 

Рецензент – Чуклін Сергій Миколайович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри хірургії №1 Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького МОЗ України. 

Рецензент – Міщук Володимир Ростиславович, кандидат медичних наук, 

доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.  

Опонент – Корсунов Володимир Анатолійович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри анестезіології, дитячої анестезіології та інтенсивної 

терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.  

Опонент – Шкурупій Дмитро Анатолійович, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Полтавського 

державного медичного університету. 

1.4. Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.036 з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації ПАНЬКІВ МАР’ЯНИ 

ВОЛОДИМИРІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона 

здоров'я» за спеціальністю 222 «Медицина». 

Голова ради – Ященко Антоніна Михайлівна, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Рецензент – Рудницька Христина Ігорівна, кандидат медичних наук, доцент, 

доцент кафедри  оперативної  хірургії з топографічною анатомією Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького.  

Опонент – Вовк Олег Юрійович, доктор медичних наук, професор,  завідувач  

кафедри анатомії  Харківського національного медичного університету. 

Опонент – Кривецький Віктор Васильович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича, Буковинського 

державного медичного університету (м. Чернівці). 



Опонент – Ковальчук Олександр Іванович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри анатомії та патологічної фізіології Навчально - наукового 

центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

1.5. Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.037 з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації СТАСІВ ХРИСТИНИ-ОЛЬГИ 

ЯРОСЛАВІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона 

здоров'я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». 

Голова ради – Лесик Роман Богданович, доктор фармацевтичних наук, 

професор, завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії  

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Рецензент – Левицька Оксана Романівна, доктор фармацевтичних наук, 

доцент, доцент кафедри організації і економіки фармації Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. 

Рецензент – Блавацька Оксана Болеславівна, кандидат фармацевтичних 

наук, доцент, доцент  кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та 

фармакоекономіки ФПДО Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького. 

Опонент – Шматенко Олександр Петрович, доктор фармацевтичних наук, 

полковник медичної служби, начальник кафедри військової фармації Української 

військово-медичної академії. 

Опонент – Бушуєва Інна Володимирівна, доктор фармацевтичних наук 

професор, завідувач кафедри управління і економіки фармації та фармацевтичної 

технології Запорізького державного медичного університету. 

1.6. Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.038 з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації ФАЛІОН РУСЛАНИ ІГОРІВНИ на 

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за 

спеціальністю 222 «Медицина». 

Голова ради – Негрич Тетяна Іванівна, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького МОЗ України. 

Рецензент – Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри нормальної анатомії Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. 

Рецензент – Паєнок Анжеліка Володимирівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач  кафедри невропатології та нейрохірургії ФПДО Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. 

Опонент – Дядик Олена Олександрівна, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри патологічної та топографічної анатомії Національної медичної 

академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. 

Опонент – Грабовий Олександр Миколайович, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри гістології та ембріології  Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця. 

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.039 з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації ПОЦЮРКО СОЛОМІЇ ОЛЕГІВНИ на 

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за 

спеціальністю 228 «Педіатрія» 

Голова ради - Іванів Юрій Андрійович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. 



Рецензент - Мальська Андріана Андріївна, кандидат медичних наук, доцент, 

доцент кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Опонент - Похилько Валерій Іванович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією Полтавського 

державного медичного університету.  

Опонент - Гончарь Маргарита Олександрівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківського 

національного медичного університету.  

Опонент - Мавропуло Тетяна Карлівна, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри госпітальної педіатрії №3 та неонатології Дніпропетровської 

медичної академії МОЗ України. 
1.7. Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.040 з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації ШЕВЧУК МАР’ЯНИ 

МИКОЛАЇВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія». 

Голова ради –Огоновський Роман Зіновійович, доктор медичних наук, 

професор декан стоматологічного факультету, штатний співробітник Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Рецензент – доктор медичних наук Мартовлос Олеся Іванівна, доцент 

кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти, штатний 

співробітник Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького.  

Рецензент – кандидат медичних наук Слаба Оксана Михайлівна, доцент 

кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти, штатний 

співробітник Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького. 

Опонент – професор Петрушанко Тетяна Олексіївна, доктор медичних наук, 

завідувач кафедри терапевтичної стоматології Полтавського державного медичного 

університету. 

Опонент – професор Лучинський Михайло Антонович, доктор медичних 

наук, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Ректор        Борис ЗІМЕНКОВСЬКИЙ 

 

 

Погоджено: 

Проректор з наукової роботи     Андрій НАКОНЕЧНИЙ 

 

 

Відповідальна за діяльність разових  

спеціалізованих вчених рад у ЛНМУ    Ірина ДРАПАК 

 

 

Помічник ректора  

з юридичних питань      Михайло МІНАЄВ 


