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llpo створення разово[
спецiалiзованоТ вченоТ ради по
захисту дисертацiТ на злобуття
ступеня доктора фiлософiТ

Керуrоtlись lr.l4 IIос,га1-1ови Кабiне,гу Мiнiс,грiв УкраТни K[Ipcl

:}аl,всрjl}ltеIIня IIоря;rку IIрис},l,t}кеtлllя стуIIеня /lок'гора фiлОСОфiТ Та

скасуваltня pirlrcllltя pa:JoBoT cIlcltia:liзtlBalltlT B,lclloT раjlи заклаltу виtl_tоТ

ос:вi,ги. Itay,KoBcrT \,сl,аII()ви IIро llрисуilrl(е}Itlя ступеня доктора

фi;rософiТ> " l1,4.2 роз;ti;rу, 4 IIolltl;lcellttя llpo IIорядок llроведеt{ня

ttollcpejlHboT ёксllерr,изи. IIрисулженIlя IlayKol]o1-o ступеtIя докТОра

фiлософiТ зi сгtеttiа.ltьttс,lс-гi 222 Ме:tиllиtlа l,a скасування рiшення
разовоТ спецiалiзованоТ вченоТ ради у flержавнiй науковiй ycTaHoBi

uНауково-практичний центр профiлактичноТ та к.lriнiчноТ медицинИ>>

Щержавного управлiння справами, затвердженим Вченою радоЮ вiд
20.10.2022 р. (протокол J\Ъ 4) та на пiдставi рiшення ВченоТ ради вiд
22.12,2022 р. (протокол Nl 5):

I IАКАЗУIО:

l. С,гвори,ги у l[cp>lcallrliй rlауковiй ус I,attt-lBi <l Iауково-практичний центр

lrрофi;rак,l,ичIlоТ -t-a lt.;litti,lltoT мс,,lиtlиIIи)) /\cp>Kallrrc)I,o уt]раI};lillня справами (далi

lllIY (lIIIll IIKM) /1УС) разову сtlсtliалi:lоваltу вчеI{у раду ДФ 22.222.0l для

захисту дисерr,аttiТ Курилеrtка Ярослава Во.llодимировича на тему: <<УдосконаJIення
-гехltологiй перiогrерацiйного монiторингу та iнтенсивноi терапiТ при

аортокороIIарному шуIIтуваFrнi у хворих на iшемiчну хворобу серця) з галузi знань

22 Охорона здоров'я за спецiальнiстtо 222 Медицина на здобуття ступеня доктора

фiлософiТ, у складi:
Голова podu - Кравченко Анатолiй Миколайович, завiдувач наукового вiддiлу

BHyTpilltHboT меl{иtlиrlи fltJY кL{ПI l ПКС) ДУС доктор ме/Iичних наук. /tоцент.



Члеttu pпOtt:

Mixa:tr:B Клrрl,rло ().;tclcciйclBl,t,t. сr,арlrIиii науковиЙ сгriвробi,гниК

}lаукового вi;tлi;lу Blty,гpillItlboT N,Ieill4IlиIlI4 /II Iy (I lI II l IIКС) дус. канilила,г

меilичI{их наук (решензеIIт):

[-абрiслян Дртур Во.lIодимирович - завiдувач вiддiлу траНсПЛаtlТаЦiТ Та

хiрургiт серця Нацiонального iнституту хiрургiт та трасплантологiт iMerri

о,о. tllаЛiмова нАмН УкраТни, доктор медичних наук (опонент);

f{ружигlа олександр Миколайович - професор кафедри анестеЗiологiТ
.гаillтетлсивtrоТт.ерапiТl[У<LIаrriона.llьгtиЙУнiверсиr.е'].охороI]иЗl{ороВ'яУкраТни

iMerri I LJr. IIIуllика>>. ilок,гор мсjlиtJIlих IIаук" rrрофссор (ollotletIr,):

Мазур Дrutpii4 I|с,грtlв1.1.t зatli,,11,Iltl.1 lзi;t,,tiлу аllос,гсзiо-lrогiТ. pearliMaltiT

.га cKcl-ptlKopIl()pa,llIltl}lx ]\,lс,г(чtiв :tiK\ l}aIIllrl /lY ,(l laltiolla,llbltиii it,Iсr-итут cepLleBo-

С."-ЛИНltОТ xipypl-iT iшlclri м.м. AMclctlBtt>) llAMll УкраТttИ. jloкl,op мс/tиtttIих наук.

с,гарl lt и й ttay кови li cl r i вробi гt l l,t к ( ol lcll teHr,).

2. Кон.грсlJIь:]а викоlIаIIIlя Itbol,o наказу IlокJlасти IIа застуIIника дИрек],ора з

tlayKoBoT робоr,и (Яrцеrrка IО.Б.).

дирЕктор lIгиитро ДЯЧУК


