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Повідомлення 
про прийняття дисертації до розгляду

Прізвище, ім'я та по батькові здобувана ступеня доктора філософії -  Вайда Володимир 
Володимирович.
Посада здобувана і повна назва установи, де він працює -аспірант Державної установи 
«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України». 
Тема дисертації та дата її затвердження -  Хірургічне лікування патології висхідної аорти з 
використанням мінімально інвазивного доступу (затверджена протоколом №14 від 
01.12.2017).
Код та назва спеціальності -  222 Медицина.
Шифр та назва галузі знань -  22 Охорона здоров’я.
Шифр спеціалізованої ради -  ДФ 26.555.001.
Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, 
номер телефону контактної особи -  Державна установа «Національний інститут серцево- 
судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», 03038, Україна, м. Київ, 
вул. М. Амосова, 6; тел. (044) 275-43-22.
Науковий керівник -  Лазоришинець Василь Васильович, академік НАМН України, доктор 
медичних наук, професор, директор Державної установи «Національний інститут серцево- 
судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України»
Завершення виконання освітньо-наукової програми: 03.11.2020.
Висновок наукового керівника (-ів) підготовлений: 10.11.2020.
Фаховий семінар проведений: 25.01.2021, Державна установа «Національний інститут
серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМНУ»
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертації підготовлений: 26.01.2021.
Документи подані здобувачем до ради: 09.03.2021.
Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на 
офіційному веб-сайті ЗВО (науковоїустанови): 11.03.2021.
Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 
філософії дотримано.
Захист дисертації планується: Київ, вул. Амосова, 6, актова зала.
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