
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Вченої ради 

Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна 

 

______________   Віль БАКІРОВ 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з питання: 

«Про затвердження кандидатур голови спеціалізованої вченої ради (штатного 

працівника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна), опонентів 

для захисту дисертаційної роботи здобувача кафедри інфекційних хвороб та клінічної 

імунології Веклич Ксенії Артемівни на дисертацію «Роль гуморальних факторів 

імунітету у розвитку, перебігу корової інфекції та виникненні ускладнень» 

для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 – «Медицина», складу 

спеціалізованої вченої ради та порушення клопотання перед МОН України щодо 

створення спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду 

та проведення разового захисту дисертації» 

від 25 жовтня 2021 року, протокол № 11 

 

Заслухавши виступ в.о. декана медичного факультету Оклея Д. В. з питань:  

1) Про затвердження кандидатури голови спеціалізованої вченої ради 

(штатного працівника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) 

та опонентів дисертаційної роботи здобувача кафедри інфекційних хвороб та 

клінічної імунології Веклич Ксенії Артемівни на дисертацію «Роль гуморальних 

факторів імунітету у розвитку, перебігу корової інфекції та виникненні ускладнень» 

для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 – «Медицина»; 

2) Про затвердження складу спеціалізованої вченої ради університету з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної роботи 

здобувача кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології Веклич Ксенії 

Артемівни; 

3) Про порушення клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Веклич Ксенії Артемівни. 

 

Вчена рада університету ухвалила: 

1) затвердити кандидатури:  

- голови спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації Веклич Ксенії Артемівни 

«Роль гуморальних факторів імунітету у розвитку, перебігу корової інфекції та 

виникненні ускладнень» для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 

– «Медицина» (штатного працівника Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна): 

Шевченко Наталя Станіславівна, доктор медичних наук (спеціальність: 

14.01.10 – педіатрія), старший науковий співробітник, завідувачка кафедри педіатрії 

№2 медичного факультету Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. 



Дані про голову ради: 

1. У 2021 році один раз була членом спеціалізованих учених рад з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 

Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 

здобувача: 

1. Shevchenko N., Khadzhynova Y. Juvenile idiopathic arthritis and vitamin D 

status in Ukrainian patients. Georgian medical news.  2019. Nо. 9 (294). Р. 88-91. (Scopus). 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212820369 

2. Шевченко Н.С., Волошин К. В., Зімницька Т. В., Раковська Л.О., Головко 

Т.О., Панько Н.О.  Рівень прозапальних цитокінів у крові дітей з різними клінічними 

варіантами функціональної диспепсії. Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна Cерія «Медицина». 2019.  Вип. 38. С.56-62. 

https://periodicals.karazin.ua/medicine/article/view/14343 

3. Панько Н. О., Лебець І. С., Шевченко Н. С., Цюра О. М., Шлєєнкова Г.О, 

Бутенко А. І. Клінічні особливості реактивних артритів у дітей.  Актуальні проблеми 

сучасної медицини.  2020.  Вип. 6. С.26-33. 

https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/16642 

та опонентів: 

(1) Курченко Андрій Ігорович, доктор медичних наук (спеціальність 14.03.08 

– імунологія та алергологія), професор, завідувач кафедри клінічної імунології та 

алергології з секцією медичної генетики Національного медичного університету імені 

О.О.Богомольця. 

Дані про опонента: 

1. У 2021 році не був членом спеціалізованих учених рад з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 

Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 

здобувача:  

1. Stervbo U., Roch T., Westhoff T. H., Gayova,L., Kurchenko A., Seibert F. S., 

Babel N. Repeated Changes to the Gravitational Field Negatively Affect the Serum 

Concentration of Select Growth Factors and Cytokines.  Frontiers in physiology.  2019. 

Vol. 10. Art. 402. (Scopus). 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208566833 

2. Сейдалієва О.Д., Курченко А.І.  Рівень TNF-α переферичної крові як 

предиктор успішного призначення біологічної терапії у пацієнтів з неспецифічним 

виразковим колітом.  Імунологія та алергологія: наука і практика.  2019.  №1 (2019). 

С. 70-74.   

https://immunology.org.ua/index.php/journal/issue/view/2/1-2019-pdf 

3. Курченко А.И., Пшеничная И.В. Влияние препарата Эсберитокс на 

функциональную активность 2D-позитивных натуральных киллерных клеток 

(NKG2D) и интерфероновый статус у больных с рецидивом инфекции вируса 

простого герпеса. Імунологія та алергологія: наука і практика. 2020. №2 (2020). С. 

53-59. 

https://immunology.org.ua/index.php/journal/article/view/31 

(2) Юрко Катерина Володимирівна, доктор медичних наук (спеціальність 

14.01.13 – інфекційні хвороби), професор, завідувачка кафедри інфекційних хвороб 

Харківського національного медичного університету. 

Дані про опонента: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212820369
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215287294
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212820369
https://periodicals.karazin.ua/medicine/article/view/14343
https://periodicals.karazin.ua/apmm/article/view/16642
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208566833
https://immunology.org.ua/index.php/journal/issue/view/2/1-2019-pdf
https://immunology.org.ua/index.php/journal/article/view/31


1. У 2020 році 3 рази була членом спеціалізованої ученої ради з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 

Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 

здобувача: 

1. Yurko K., Kozko V., Solomennik A., Bondar O., Sokhan A., Gavrilov A. The 

role of polymorphism ASP299GLY of the gene TLR 4 in patients co-infected with 

HIV/HCV.  Georgian medical news.  2018.  № 7-8(280-281).  Р.138-141. (Scopus). 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205236691 

2.  Sokhan A., Zots Y., Gavrylov A., Iurko K., Solomennik A., Kuznietsova A. 

Levels of neurospecific markers in cerebrospinal fluid of adult patients with bacterial 

meningitis.  Georgian medical news.  2017. № 9 (270). P. 61-65. (Scopus). 

https://cdn.website-

editor.net/480918712df344a4a77508d4cd7815ab/files/uploaded/V270_N9_September_201

7.pdf 

3. Юрко К.В., Меркулова Н.Ф., Соломенник Г.О., Лєсна А.С., Кучерявченко 

В.В.. Особливості порушення системи гемостазу у хворих на коронавірусну інфекцію. 

Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал «Інфекційні хвороби».  2020.  

№ 3 (101). С.18-22. 

https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol/article/view/11549 

2) Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Веклич Ксенії Артемівни «Роль гуморальних 

факторів імунітету у розвитку, перебігу корової інфекції та виникненні ускладнень» 

на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 – Медицина: 

 Голова ради: Шевченко Наталя Станіславівна, доктор медичних наук 

(спеціальність 14.01.10 – педіатрія), старший науковий співробітник, завідувачка 

кафедри педіатрії №2 медичного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна; 

 Рецензент (1): Чернуський В’ячеслав Григорович, доктор медичних наук 

(спеціальність 14.03.08 – імунологія та алергологія), професор, завідувач кафедри 

педіатрії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна; 

 Рецензент (2): Шерстюк Сергій Олексійович, доктор медичних наук 

(спеціальність 14.03.02 – патологічна анатомія), професор, завідувач кафедри нормальної 

анатомії та фізиології людини Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна; 

 Опонент (1): Курченко Андрій Ігорович, доктор медичних наук 

(спеціальність 14.03.08 – імунологія та алергологія), професор, завідувач кафедри 

клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики Національного 

медичного університету імені О.О.Богомольця; 

 Опонент (2): Юрко Катерина Володимирівна, доктор медичних наук 

(спеціальність 14.01.13 – інфекційні хвороби), професор, завідувачка кафедри 

інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету. 

3) Порушити клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації Веклич Ксенії Артемівни «Роль гуморальних факторів імунітету у 

розвитку, перебігу корової інфекції та виникненні ускладнень» на здобуття ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 222 – Медицина. 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=aWe1hiQAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=aWe1hiQAAAAJ:3fE2CSJIrl8C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=aWe1hiQAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=aWe1hiQAAAAJ:3fE2CSJIrl8C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=aWe1hiQAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=aWe1hiQAAAAJ:3fE2CSJIrl8C
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205236691
https://cdn.website-editor.net/480918712df344a4a77508d4cd7815ab/files/uploaded/V270_N9_September_2017.pdf
https://cdn.website-editor.net/480918712df344a4a77508d4cd7815ab/files/uploaded/V270_N9_September_2017.pdf
https://cdn.website-editor.net/480918712df344a4a77508d4cd7815ab/files/uploaded/V270_N9_September_2017.pdf
https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol/article/view/11549

