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ВченоЇ ради  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна з
питання:  «Про  затвердження  кандидатур  рецензентів  дисертаці.і. аспіранта  кафедри
молекулярноЇ біологіЇ та біотехнологі.і. Новіково.і. Анни  Вікторівни  «дослідження
ролі вітаміну А в розвитку Cu - індукованого фіброзу печінки» на здобуття ступеня
доктора  філософі.і.  за  спеціальністю  о91 -Біологія  з  галузі  знань  о9 -Біологія  та
затвердження    кафедри    молекулярно.і.    біологі.і.    та    біотехнологі.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  Гамулі Ю.  Г.  з  питання:
«Про     затвердження     кандидатур     рецензентів     дисертаці.і.     аспіранта     кафедри
молекулярноЇ біологіЇ та біотехнологі.і. НОвіково.і. Анни Вікторівни «дослідження ролі
вітаміну  А  в  розвитку  Cu  -  індукованого  фіброзу  печінки»  на  здобуття  ступеня
доктора  філософі.і.  за  спеціальністю  о91 -Біологія  з  галузі  знань  о9 -Біологія  та
затвердження    кафедри    молекулярно.і.    біологі.і.    та    біотехнологі.і.    біологічного
факульте'іу   Харківського   національного   університету   імені   В. Н. Каразіна   для
проведення фахового семінару»,

Вчена рада університету ухвалила:
1.        Затвердити   кандидатури   рецензентів   дисертаці.і.  аспіранта  кафедри

молекулярноЇ біологі.і. та біотехнологі.і. Новіково.і. Анни Вікторівни «дослідження ролі
вітаміну  А  в  розвитку  Cu  -  індукованого  фіброзу  печінки»  на  здобуття  ступеня
доктора філософі.і. за спеціальністю о91 -Біологія з галузі знань о9 -Біологія:

1)    Балацький    Віктор    Миколайович,    доктор    сільськогосподарських    наук
(спеціальність  о3.00.15   -  генетика),   доцент  кафедри  молекулярноЇ  біологі.і.  та
біотехнологі.і.  біологічного  факультету  Харківського  національного  університету
ім. В.Н. Каразіна.
дані про рецензента:

-     Балацький Віктор Миколайович
-     У 2021 році не був членом разових спеціалізованих учених рад.
-     Публікаці.і. рецензента  з  наукового  напряму,  за  яким  підготовлено  дисертацію

здобувача:
1.          Ваlаtskу,  V.;  Оlііпусhепkо,  Y.;  SагапtsеVа,  N.;  Gеtуа,  А.;  Sаіепkо,  А.;  VоVk,

V ..0 Dоіа;п, О. (2Ґ)L&). ASSociation of single nucleotide роlутогрhіSтS іп leptin  аjЕР)  and
leptin гесерtог  (LЕРR)  genes with ЬасЩаt  thісітеsS  and  daily weight  gain  іп  Ukгаіпіап
Lагgє    Ийj.fє   рz.gs.    Lz.VєБіосk   SсZ.е73се,    217,    157-161.   DОІ:l0.1016/j.lіvsсі.2018,09.015.

(Sсорus)
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2)     Коватіьова Марина Костянтинівна, кандидат біологічних наук (спеціальність
о3.00.04  -  біохімія)  доцент  кафедри  молекулярно.і.  біологі.і.  та  біотехнологі.і.
біологічного  факультету  Харківського  національного  університеіу  імені В.Н.
Каразіна
дані про рецензента:

-       КовальоваМарина Костянтинівна
-       У 2021 році не буjіа членом разових спеціалізованих учених рад.
-       Публікаці.і. рецензента з  наукового  напряму,  за яким підготовлено дисертацію

здобувача:
1.      ВоZhkоv,  А.І.;  Коvаlеvа,  М.К.;  Gоltvуапskіу,  А.V.;  Ushаkоvа,  Е.О.;  Тsарkо,
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2.        Затвердити     кафедру     молекулярно.і.     qіологі.і.     та     біотехнологі.і.
біологічного         факультету         Харківського         національного         університету
імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару.


