
Мiнiстерство охорони здоров'я Украiни 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ 

« о ь » о~ 2021 р. 

Про утворення спецiалiзованоi 

вченоi ради ДФ 11.600.002 

для присудження ступеня 

доктора фiлософii 

НАКАЗ 

м. Лиман 

Вiдповiдно до наказу МОН Укра'iни №280 вщ 03.03.2021 р. «Про 

утворення спещашзованих вчених рад для при су дження ступеня доктора 

фiлософi'i, внесения змiн до деяких наказiв Мiнiстерства освiти i науки 

Укра'iни», на пiдставi «Порядку проведения експерименту з присудження 

ступеня доктора фiлocqфi'i», затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

Украi'ни №167 вiд 06.03 2019 р., 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити спецiалiзовану вчену раду ДФ 11.600.002 Донецького 

нацiонального медичного унiверситету МОЗ Укра'iни з правом прийняття до 

розгляду та проведения разового захисту дисертацii' Воронiноi' Ганни Сергii'вни 

на здобуття ступеня доктора фiлософii' в галузi знань 22 «Охорона здоров' я» за 

спецiальнiстю 221 «Стоматологiя». 

2. Затвердити персональний склад спецiалiзованоi' вчено'i ради ДФ 

11.600.002 : 

Голова ради: 

Центiло Вiталiй Григорович - д. мед. н., професор, завщувач кафедри 

стоматологi'i № 1 Донецького нацюнального медичного унiверситету МОЗ 

Укра'iни. 

Рецензенти: 

Ярова Свiтлана Павлiвна - д. мед. н., професор, завiдувачка кафедри 

стоматологi'i №2 Донецького нацiонального медичного унiверситету МОЗ 

Укра'iни; 

Заболотна Iрина Iванiвна - к. мед. н., доцент, доцент кафедри стоматологii' №2 

Донецького нацiонального медичного унiверситету МОЗ Укра'iни. 

Опоненти: 

Каськова Людмила Федорiвна - д. мед. н., професор, завiдувачка кафедри 

дитячо'i терапевтичноi' стоматологii' з профiлактикою стоматологiчних 

захворювань Украi'нсько'i медично'i стоматологiчно'i академii' МОЗ Укра'iни; 



Трубка lрина Олександрiвна - д. мед. н., доцент, завiдувачка кафедри 
стоматологit дитячого вiку Нацiональноi' медичноi' академii' пiслядипломноi' 
освiти iменi П. Л . Шупика МОЗ Украi'ни. 

3. Головi спецiалiзованоi' вченоi' ради ДФ 11.600.002 забезпечити 
прийом документiв та проведения офiцiйного захисту здобувачки ступеня 
доктора фiлософii' Воронiноi' Г. С. 

4. Надати право головi спецiалiзованоi' вченоi' ради ДФ 11.600.002 

засвiдчувати своi'м пiдписом документи атестацiйноi' справи здобувачки 
ступеня доктора фiлософii' Воронiноi' Г . С. 

5. Вiддiлу кадрiв засвiдчувати пiдпис голови спецiалiзованоi' вченоi' 

ради ДФ 11.600.002 печаткою Донецького нацiонального медичного 

унiверситету на документах атестацiйноi' справи та супровiдних документах 

здобувача ступеня доктора фiлософii' Воронiноi' Г. С. 

6. Встановити термiн повноважень спецiалiзованоi' вченоi' ради ДФ 

11.600.002 до затвердження рiшення про присудження ступеня доктора 

фiлософii' Мiнiстерством освiти i науки Украi'ни. 

7. Вiдповiдальнiсть за виконання цього наказу залишаю за собою . 

В. о. ректора ДНМУ, 

професор 

Ви к онавець : 

Калюжна Л . Л . 

0957868474 

Майя €рмолаrва 


