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ВченоЇ ради  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  з
питання:    «Про    затвфдження    кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників
Харківського  національного  унівфситету  імені  В. Н. Каразіна)  дисертаці.і.  аспіранта
кафедри   неврологіЇ,   психіатріЇ,   наркологіЇ  та   медичноЇ   психологіЇ  Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна Злобіна О]іександра Олександровича
«Психопатологічні  особливості  судинних  деменцій  при  різній  локалізаціЇ  вdгнищ
ураження головного мозку», яка подається на здобутгя ступеня доктора філософіЇ з
галузі знань 22 - Охорона здоров'я за спеціальністю 222 -Медицина та затвердження
кафедри   неврологіЇ,   психіатрі.і.,   нщкологіЇ  та   медичноЇ  психологіЇ   Харківського
національного унівфситету імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару»

від 27 вересня 2021 року, протокол № 10

Заслухавши виступ декана медичного факультету Харківського національного
університету   імені   В.   Н.   Каразіна  ігоря   Вікторовича   Белозьорова,   Вчена  рада
університету ухвалила:

1.  Затвердити  кандидатури  рецензентів  (штатних працівників  Харківського
національного   університету   імені   В. Н. Каразіна)   дисертаціЇ   аспіранта   кафедри
неврологіЇ, психіатріЇ, наркологі.і. та медичноЇ психологі.і. Харківського національного
університету      імені      В.Н.Каразіна      Злобіна      Олександра      Олександровича
«Психопатологічні  особливості  судинних  деменцій  цри  різній  локалізаціЇ  вогнищ
ураження головного мозку», яка подається на здобуття ступеня доктора філософі.і. з
галузі знань 22 -Охорона здоров'я за спеціальністю 222 -Медицина:

(1) Савіна Майя Василівна, доктор медичних наук (спеціальність  19.00.04 -
медична психологія), доцент, професор кафедри неврологіЇ, психіатрі.і., наркологіЇ та
медично.і. психологіЇ Харківського національного унівфситету імені В. Н. Ккразіна.

дані про рецензента:
1) У 2021 році не була членом спеціалізованих вчених рад з правом прийнятгя

до розгляду та проведення разового захисту дисертаціЇ.
ПVблікаціЇ рецензента з науковою напряму, за яким підготовлено дисертацію

здобувача (3 публікаціЇ за останні 5 років):
1) МагkоVа М. V, МагkоV А. R., SaVina М. V., АЬdгаkhіmоvа Т. В., МuhагоVskа І. R.,
GaponoV    К.    D.    Medical    and   pSychological    conSequenceS    of   uSing    Оп-Sсгееп
technologies  of іпfогmаtіопа1  and  рSусhоlоgіса1  іпfluепсе:  analysis  of the  ргоЬlеm  //
Wiadomosci  Lеkагskіе.  2019.   Т.  LХХП,  Nг.   10.     Stг.  2040-2045.   (SсорuS).   URL:
httрs://www.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.О-85078365926&огіgіп=геsultslіst
2)  Makova М.  V.,  Savina М.  V.  Маіп  арргоасhеs  and dеvеlорmепt's  tendencies  of
геhаЬіlіtаtіоп of addicted to psychoactive SuЬStапсеS регSопs // Архів психіатріЇ. 2019.
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Т.25,   №   2   (97).   С.102-107.   DОІ:   10.37822/2410-7484.2019.25.2.102-107   URL:
httрS://jар.огg.uа/іпdех.рhр/jоumаl/агtісlе/vіеw/9
3) Маркова М. В., Савіна М. В., Антонович М. О.  Психотерапія та психологічне
консультування в програмах реабілітаці.і. залежних від психоанивних речовин //
Психіатрія, неврологія та медична психологія. 2019. Вип.11. С. 65-72.
URL:htфs://регіоdіса1s.kагаzіп.uа/рпmр/агtісlе/vіеw/14658

(2)  Назарчук  ірина  Анатолі.і.вна,  кандидат  медичних  наук  (спеціальність
14ЮШ  -  нервові  хвороби),  старший  науковий  співробітнию  доцент    кафедри
неврологі.і., психіатріЇ, наркологі.і. та медичноЇ психологіЇ Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна

дані про рецензента:
1)У2021роцінебулачленомспеціалізованихвченихрадзправомцрийнятгя

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

здобувача (3 публікаціЇ за останні 5 років):
1) Nаzагсhuk І. А.  Sресtгаl  EEG  СhагасtегіStісS  іп Patients  with   Nеuгоlоgісаl  Spinal
Сегvісаl-Lеvеl DіsогdегS:  Dependence оп  the Теmрегаmепt // Nеuгорhуsіоlоgу. 2018.
Vоl.              50,              ІSs.              5.              Р.              357-364.              (SсорuS).              UІu:
huрsWwww.Sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-85062776037&огіgіп=геsultslіst
2)  Nаzагсhuk  І. А,  ZаЬгоdіпа  L. Р.,  Fedosieiev  S. V.    Теmрегаmепt  of the  іпdіvіduаl
and    РесuІіагіtіеs    of   EEGs    іп    Patients    Suffегіпg    ІЇоm    Nеuгоlоgісаl    Spinal
DіSогdег-ІпduсеdNесkапdВасkРаіп.Nеuгорhуsіоlоgу//2020.Vоl.52,Іss.5.Р.367-
374. (SсорuS).

Ж;3 6955 8&огіgіп=геSuіtsііSt  httРS://WWw.SСОРuS.СОm/ГеСОгd/dіSр1ау.uгі?еіd=2.S2.o.
3)НазарчукІ.А.Впивпсихічнихякостейконституці1.людининаклінічнукартину
рефлекторних   вертеброневрологічних   розладів   у   шийому   відділі   хребта//
Психіатрія,   неврологія   та   медична   психологія.   2020.   № 14.   С.51-57.   URL:
httрs://регіоdісаls.kагаZіп.uа/рпmр/іssuе/vіеw/1029

2.    Затвердити    кафедру   неврологі.і.,    психіакрі.і.,    наркологі.і.   та   медично.і.
психологі.і.   Харківського    національного    університету    імені В. Н. Каразіна   для
проведення фахового семінару.


