
ВченоЇ ради  Харківського національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  з
питання:    «Про    затвердження    кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників
Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна)  дисертаціЇ  аспіранта
кафедри хірургічних хвороб, оперативноЇ хірургіЇ та топографічно.і. анатомі.і. Косова
Євгена     Васиjіьовича     «Оптимізація     хірургічного     лікування     пацієнтів     з
внутрішньоплевральними усктіадненнями торакально.і. травми» на здобуття ступеня
доктора  філософі.і.  з  галузі  знань  22-Охорона  здоров'я  за  спеціальністю  222  -
Медицина  та  затвердження  кафедри  хірургічних  хвороб,  оперативноЇ  хірургі.і.  та
топоірафічно.і.    анатомі.і.    медичного     факультету     Харківського     національного
університету імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару»

від 27 вересня 2021 року, протокол №10

Заслухавши виступ декана медичного факультету, професора Белозьорова І. В.
з   питання:   «Про   затвердження   кандидатур   рецензентів   (штатних   працівників
Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна)  дисертаці.і.  аспіранта
кафедри хірургічних хвороб,  оперативно.і. хірургіЇ та топоірафічноЇ анатоміЇ Косова
Євгена      Васильовича      «Оптимізація      хірургічного      лікування      пацієнтів      з
внутрішньоплевральними усмадненнями торакальноЇ травми»  на здобутгя  ступеня
доктора  філософіЇ  з  галузі  знань  22  -  Охорона  здоров'я  за  спеціальністю  222
Медицина  та  затвердження  кафедри  хірургічних  хвороб,  оперативно.і.  хірургі.і.
топоірафічно.і.    анатомі.і.    медичного     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) дисертаці.і. аспіранта
кафедри хірургічних хвороб,  оперативно.і. хірургі.і. та топоірафічно.і. анатомі.і. Косова
Євгена      Васильовича      «Оптимізація      хірургічного      лікування      пацієнтів      з
внутрішньоплевральними ускладненнями торакально.і. травми»  на здобуття  ступеня
доктора  філософі.і.  з  галузі  знань  22  -  Охорона  здоров'я  за  спеціальністю  222  -
Медицина:

(1)   Цівенко   Олексій   іванович,   доктор   медичних   наук   (спеціальність
14.01.03 -Хірургія),  професор,  професор  кафедри  хірургічних  хвороб,  медичного
факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
1) У 2021 році не був членом спеціалізованих учених рад з щ]авом прийнятгя

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

дисертацію здобувача:
1.    shегstіuk   S.О.,   Panov   S.І.,   Liadova   Т.І.,   Tsivenko   О.І.,    ShегStіuk   L.L.   The
Могрhоmеtгіс Рагаmеtегs Of The Рагепсhуmаl And Stгоmаl Lіvег Components Of Healthy



NеwЬоms Fгоm Healthy Моthегs with А Physiological Соuгsе Of Ргеgпапсу.  ИГz.оdоmо$сz.
/еЛtzr$*;.е.  2020. Vоl. 73, Іss. 9, Сz. 2. Р.1895-1899.
DОІ:  10.36740/wLеk202009201 (Sсорus)

Ж;677772&огіgіп=геsuіtsііst       httРs://".sСОРus.СОm/ГеСОгd/dіsрlау.uгі?еіd=2.s2.o.
2. Shегstіuk S. О., Panov S. І., Веlоzогоv І. V., Liadova Т. І., Tsivenko О. І. The Specifics
of the Stгоmа1 and Рагепсhуmаl Lіvег Components of 0--mопth-оld Dead Сhіldгеп from

Т:^У:Г=:П?.їГfе`?hе_d ±ЛрРfгS_. _ Рреп  Access -Масеdопіап Jоuгпаl  of МеdісаЇ  s::і-іі;е-;t-і;;;.2020. Vоl. 8, № В. Р. 495-500.
DОІ: httрs://dоі.огg/10.3 889/оаmjms.2020.4113  (Sсорus)
URL:httрs://www.Sсорus.соm/гесогd/dіSрlау.uгі?еіd=2-S2.0-
85090367215&огіgіп=геSultslіSt
3.    Минухин    д.    В.,    Цивенко    А.И.,    Королевская    А.Ю.,    Тарасенко    Л.Г.,
Мельник д. Ю., Шкурат А. Н. 3кспериментальное обоснование аспектов патогенеза
гнойно-воспалительньіх   осложнений   при   торако-абдоминальной   травме.    И7Їоr/d
sсz.є7зсє.  2020. № 7(59). Р. 26-30.
DОІ:httрs://dоі.огg/10.31435/гsglоЬаl_ws/30092020/7167
URL:httрs://гsglоЬаl.р1/іпdех.рhр/ws/агtісlе/vіеw/1474/1503

(2)   Вовк   Валерій   Анатолійович,   докгор   медичних   наук   (спеціальність
14.01.03 -Хірургія),   доцент,   ірофесор   кафедри  хірургічних  хвороб,   оперативно.і.
хірургі.і. та топокрафічно.і. анатомі.і. медичного факультету, Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Вовк Валерій Анатолійович
1) У 2021 році не був 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. Бойко В. В., Вовк В. А. Применение миниинвазивннх вмешательств при лечении
холангиогенньіх абсцессов печени.  fҐобосиє4 Хеtрур2є%  2019. Т. 27, № 4. С. 386-393.
DОІ: dоі:  10.18484/2305-0047.2019.4.386 (Sсорus)
URL: https ://www.Sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-S2.0-
85074657931&огіgіп=АuthогNаmеsLіSt&tхGіd=4805f8ее1 90d2f7аееЬОЬ334dе1d55Ьа

URL:htфs://ukгоj.соm/іпdех.рhр/jоumаl/агtісlе/vіеw/74/41
3.    Вовт    В.А.,    Авдосьєв    Ю.В.    Ефективність    та    усюіаднення    застосування
черезшкірних  втручань  при  непрохідності  жовчовивідних  шляхів.  дсZj;коб##  6z.с##к
У_ї3ородсь.у?г?універсuтету.Серія«Медщuна».2;018.Т.57,№_і.С.3біі.
DОІ:httрS://dоі.огg/10.24144/2415-8127.2018.57.39-42
URL:httр://VіSпуk-mеd.uzhпu.еdu.uа/агtісlе/VіеW/183682

2.        Затвердити   кафедру  хірургічних  хвороб,   оперативно.і.  хірургі.і.  та
топографічно.і.    анатомі.і.    медичного    факульте'іу    Харківського    національного
університету імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару.


