
Рішення разової ради ДФ 26.613.095 

Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика 
про присудження ступеня доктора філософії 

Разова рада ДФ 26.613.095 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 «Вибір оптимальної схеми анестезіологічного 
забезпечення та рівня гіпотермії у пацієнтів з ішемічною хворобою серця при 
аортокоронарному шунтуванні в умовах штучного кровообігу» за спеціальністю 
222 «Медицина» (наукова спеціальність «14.01.30 - Анестезіологія та інтенсивна 
терапія») 31.10.2022 року. 

Маруняк Степан Романович, 1993 року народження, громадянин України, 
освіта вища: закінчив у 2016 році медичний факультет Львівського національного 
медичного університету за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2018 р. по 2022 р. 
навчався в аспірантурі очної денної форми навчання з галузі знань 22 «Охорона 
здоров'я» за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціалізація «14.01.30 -
Анестезіологія та інтенсивна терапія») на кафедрі анестезіології та інтенсивної 
терапії Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика. 

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

Науковий керівник: д.мед.н., професор, завідувач відділення інтенсивної 
терапії загального профілю КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої 
медичної допомоги», Малиш Ігор Ростиславович. 

Здобувач має 4 публікації за темою дисертації, серед них - 3 статті у 
наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку наукових 
фахових видань України, з них одноосібних 1, 1 стаття у періодичних наукових 
виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або 
Scopus, з напряму, за яким підготовлено дисертацію аспіранта: 

1. Loskutov O., Maruniak S., Dryzhyna О., Malysh I., Kolesnykov V., Korotchuk N. 
Influence of low-opioid anesthesia in cardiac surgery on dynamics of pro
inflammatory interleukin-6. Kardiochir Torakochir Pol 2020; 17 (1): 39-43. 
https://doi.org/10.5114/kitp.2020.94190 

2. Маруняк C , Лоскутов О., Дружина О., Малиш І., Колесников В., Коротчук Н. 
Мультимодальна малоопіоїдна анестезія як чинник зниження активації 
прозапальної відповіді при кардіохірургічних втручаннях. Кардіохірургія та 
інтервенційна кардіологія. 2019; 4: 21-28. http://doi.org/10.31928/2305-3127-
2019.4.2128 

https://doi.org/10.5114/kitp.2020.94190
http://doi.org/10.31928/2305-3127-


3. Маруняк СР., Лоскутов O.A., Дружина О.М., Малиш LP., Коротчук H.B. Вплив 
мультимодальної малоопіоїдної анестезії на динаміку анексину V у плазмі 
крові хворих, яким виконують кардіохірургічні втручання. Кардіохірургія та 
інтервенційна кардіологія. - 2020.- № 4. - С. 20-28. http://doi.org/10.31928/2305-
3127-2020.4.2028 

4. Маруняк С.Р. Порівняльна характеристика ранніх ускладнень після 
аортокоронарного шунтування залежно від схеми анестезіологічного 
забезпечення. Медицина невідкладних станів. - 2022. - № 2. - С 80-86 
https://doi.Org/10.22141/2224-0586.18.2.2022.1479 

Публікацій у виданнях держави, визнаної Верховною Радою України 
державою-агресором немає. 

Статті зараховані за темою дисертації обґрунтовують отримані наукові 
результати відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків. 

Статті опубліковані не більше ніж однієї статті в одному випуску (номері) 
наукового видання. 

Статті, опубліковані після 27.01.2022 мають активний ідентифікатор DOI 
(Digital Object Identifier). 

У дискусії взяли участь голова і члени разової ради та присутні на захисті 
фахівці: 

Галушко Олександр Анатолійович, доктор медичних наук, професор кафедри 
сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені 
П. Л. Шупика. 

Дзюба Дмитро Олександрович, доктор медичних наук, професор кафедри 
анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 

Марков Юрій Іванович, кандидат медичних наук, доцент кафедри 
анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 

Лісний Іван Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач науково-
дослідного відділення анестезіології та інтенсивної терапії Національного 
інституту раку. 

Черній Володимир Ілліч, доктор медичних наук, професор, член-кор. НАМН 
України, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної 
хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної 
та клінічної медицини» Державного управління справами. 

Результати відкритого голосування: 

«Проти» членів ради, 

недійсних бюлетенів 

http://doi.org/10.31928/2305-
https://doi.Org/10.22141/2224-0586.18.2.2022.1479


На підставі результатів відкритого голосування разова рада присуджує 
Маруняку Степану Романовичу 

ступінь доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 
222 «Медицина» (наукова спеціальність «14.01.30 - Анестезіологія та інтенсивна 
терапія») 

Голова разової спеціалізованої 
вченої ради 
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