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Вчено.і.  ради  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  з

питання:    «Про    затвердження    кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників
Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна)  дисертаціЇ аспірантки
кафедри  генетики  і  цитологі.і.  Козак Наталі.і. Олександрівни  «Природний  добір  в
урбанізованих  укра.і.нських  популяціях»  на здобуття  ступеня  доктора  філософі.і. за
спеціальністю  -091  Біологія  з  галузі  знань  ~  09  Біологія  та  затвердження  кафедри
генетики і цитологі.і. біологічного факультету Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару.

від 27 вересня 2021 року, протокол № 10

Заслухавши виступ декана Біологічного факультету, професора Гамулю Ю. Г. з
питання:     «Про    затвердження    кандидатур    рецензентів     (штатних    працівників
Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна)  дисертаціЇ аспірантки
кафедри  генетики  і  цитологі.і.  Козак Наталі.і. Олександрівни  «Природний  добір  в
урбанізованих  украЇнських  популяціях»  на  здобуття  ступеня  доктора  філософіЇ  за
спеціальністю  -091  Біологія  з  галузі  знань  -09  Біологія  та  затвердження  кафедри
генетики і цитологі.і. біологічного факультету Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару»,

Вчена рада університету ухвалила:
1.  Затвердити  кандидатури  рецензентів  (штатних  працівників  Харківського

національного   університету   імені   В. Н. Каразіна)   дисертаціЇ   аспірантки   кафедри
генетики і цитологі.і. Козак Наталі.і. Олександрівни «Природний добір в урбанізованих
укра.і.нських популяціях» на здобуття ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю - 091
«Біологія» з галузі знань -09 «Біологія»:

(1)   Утєвська   ольга   Михайлівна,   доктор   біологічних   наук   (спеціальність
о3.00.15  -  Генетика),  доцент,  професор  кафедри  генетики  і  цитологі.і.  біологічного
факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

дані про рецензента:
Утєвська Ольга Михайлівна
1). У 2021 році не була членом спеціалізованих учених рад з правом прийнятгя до

розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..
2). Публікаці.і. рецензентки з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію

здобувача:
1) Утєвська О.М., Горпинченко М.Ю., Колядко С.П., Марута Н.О., Лінський І.В.,

Атраментова  Л.О.   Популяційна  частота  і   фактори  ризику  депресивних  розладів
вFюсепенпіі    схід:нdі    УтФdЇші. Вісник    Харківського    національного    університету
імені  В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». 2U20.Вшп. 35. С. 64ҐJЗ.  (Фахове видання).

DОІ: httрs://dоі.огg/10.26565/2075-5457-2020-35-7



2) Утевская О.М., Атраментова Л.А. Неравномерное распределение гаплогрупт.
Y-хромосомн   в областннх   популяцішх   украинцев.   Факиори   ексиере4ме#7#сиь#оg
ево;юці.їорганізмів.2018.Т.Z3.С.2:3?-_2.37_._.(~Рfховевидання).

DОІ:httрs://dоі.огg/10.7124ЛТЕЕО.v23.1020
3)  Balanovsky  О.,  Сhukhгуаеvа М.,  Zарогоzhсhепkо  V.,  Uгаsіп V.,  ZhаЬаgіп М.,

Hovhannisyan А.,  Agdzhoyan А., DіЬігоvа К., Кuzпеtsоvа М.,Коshеl S., POcheshkhova Е.,
АlЬогоvа І., Skhalyakho R., Utevska О., Mustafm Кh., Yepiskoposyan L.,   Туlег-Smіth С.,J1eS  theulations  shaВа1апоVskа` Е.  GeLetic  dіffегепtіаtіоп Ьеtwееп uр1апd and lowland ро
Y-сhгоmоsоmаl  landscape of weSt Аsіа. fJ#mсїи  Gеиєіj.сs.  2017. Vоl.

(SсориS, WоS).
DОІ:  10.1007/S00439-017-1770-2
Sсор%s.. httрs://wwW.Sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-

85014586769&огіgіп=геSultslіst&sогt=рlf-
f&sгс=s&sіd=905d55ЬЬ272887Ь552373058266d25ее&sоt=Ь&sdt=Ь&sl=127&s=ТІТLЕ-
Авs-
КЕY%28.+Gепеtіс+dіffегепtіаtіоп+Ьеtwееп+uрlапd+апd+1оwlапd+рорulаtіопs+shареs+thе
+Y+сhгоmоsоmаl+1апdsсаре+оf+Wеst+Аsіа%29&геlроs=0&сіtеСпt=14&sеагсhТеm=

ИГоs.. йttрs ://www.wеЬоfsсіепсе.соm/wоs/wоsсс/m-гесогd/wОS :0003 9873 0900007

(2) Горенська Ольга Володимирівна, кандидат біологічних наук (дата видачі
диплому кандидата наук -30  червня 2005  року,  спеціальність  о3.00.15  -генетика),
доцент,  доцент  кафедри  генетики  і  цитологіЇ  біологічного  факультегу  Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Горенська Ольга Володимирівна
1). У 2021 році не була членом спеціалізованих учених рад з правом прийнятгя

до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..
2). Публікаці.і. рецензента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію

здобувача:
1.        Nаzагуап  R.,  Іskогоstепskауа  О.,  Gогепskауа  О.,  Vо1kоvа  N.,  Gагgіп  V.

Іпtегге1аtіоп of the gene СЖlv/а (г$ /8О/270) роlуmокрhіс state and level of development
of сагіеs  іп сhіldгеп with Down  Sупdгоmе.  Gеогgz.ои А4еdz.са/ jvеws.  2018. No  2  (275).  Р.
112-117.   ҐSсорзts/

SсориS..httрs://www.sсорus.соm/гесогd/dіsр1ау.uгі?еіd=2-s2.0-
85059794898&огіgіп=геsultslіst&sогt=р1f-
f&sгс=s&sіd=а1372673а793Ье422еоа1ЬЬ2d5f2573d&sоt=Ь&sdt=Ь&sl=47&s=ТІТLЕ-АВS-
КЕY%28Іпtегге1аtіоп+оf+thе+gепе+СDКN1аО/о29&геlроs=0&сіtеСпt=0&SеагсhТеm=

2.        NаZагуап R.S., Іskогоstепskауа О.V., Gогепskауа О.V., Volkova N.Е Analysis
of  VNTR   роlуmокрhіsm   оfМ%сJЬ gene   іп   connection   With   сегtаіп   physicochemical
ргорегtіеs of ога1 liquid іп сhіldгеп with Down sупdгоmе. Jф Со//єgсZs.  2017. V. 4, Nо.4.
Р.  211-217.

httрs://іпtег.kпmu.еdu.uа/агtісlе/VіеW/206
3.        Горенская О. В., Рьібакд. В., РьібакН. В., ГоренскийГ. Г., ШкорбатовЮ.

Г. Анализ репродукции и предимагинальной смертности у DгоSорйz./о mе/о#?gоSfег при
дейс"ж ішкЬОв6тшового изтіученж. вісгчк_харк_іесь_ко28 н,алціонального університету
;енів.Н.піразіна.Серія«Біологія».2020.Ргг.?4.Є..5^3-^б2.

httрs://регіоdісаls.kагаzіп.uа/Ьіоlоgу/агtіс1е/vіеw/15929

2.   Затвердити    кафедру   генетики   і   цитологі.і.   біологічного   факультету
Харківського    національного   університету    імені В. Н. Каразіна   для    проведення
фахового семінару.


