


голови спеціалізованої вченої ради (штатного працівника Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна) з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації аспіранта 2017–2021 рр. 

кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Злобіна 

Олександра Олександровича «Психопатологічні особливості судинних 

деменцій при різній локалізації вогнищ ураження головного мозку» на 

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 – Охорона здоров’я за 

спеціальністю 222 – Медицина: 

Міщенко Тамара Сергіївна, доктор медичних наук (спеціальність 

14.01.15 – нервові хвороби), професор, завідуюча кафедри неврології, 

психіатрії, наркології та медичної психології ХНУ імені В. Н. Каразіна. 

Дані про голову ради: 

1) У 2021 році не 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) Duve K., Mishchenko T., Shkrobot S., Budarna O., Shkrobot L., 

Milevska-Vovchuk  L. Cognitive decline, psychological distress and brain atrophy 

in recovery and residual periods of aneurysmal subarachnoid hemorrhage // 

Interdisciplinary Neurosurgery: Advanced Techniques and Case Management. 

2021. Vol. 25. Art. 101164. DOI: https://doi.org/10.1016/j.inat.2021.101164 

(Scopus). URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85102612342&origin=resultslist 

2) Линский И. В., Мищенко Т. С., Мищенко В. Н., Черненко И. И., 

Здесенко И. В. Когнитивные нарушения после инсульта. Новые возможности 

лечения // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 2018. Т. 9, 

№ 3. С. 409–421. (Scopus). URL: 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85054580431&origin=resultslist 

3) Міщенко Т. С., Бокатуєва В. В., Міщенко В. М. Особливості 

когнітивних порушень у хворих з кардіоемболічним мозковим інсультом // 

Український вісник психоневрології. 2020. Т.28, Вип. 2 (103). С. 16–21. URL: 

https://uvnpn.com.ua/arkhiv-nomeriv/2020/tom-28-vipusk-2-103/osoblivost-

kogn- 

tivnikh-porushen-u-khvorikh-z-kard-oembol-chnim-mozkovim-nsultom 

та опонентів: 

(1) Чугунов Вадим Віталійович, доктор медичних наук (спеціальність 

14.01.16 – психіатрія), професор, завідувач кафедри психіатрії, психотерапії, 

загальної та медичної психології, наркології та сексології Запорізького 

державного медичного університету.  

Дані про опонента: 

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

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 
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Публікації фахівця з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача: 

1) Чугунов В. В., Маркова М. В., Курило В. О., Ткаченко О. В., 

Данілевська Н. В., Гапонов К. Д., Кожина А. М., Засєда Ю. І.,Загуровський 

В. М., Гончаров В. Є., Яворська Т. П., Криворотько Я. В.,Казаков В. Є. 

Особливості структури та розповсюдженості астенії в структурі цукрового 

діабету 2-го типу серед хворих різних соціальних груп // Проблеми 

ендокринної патології. 2020. № 2 (72). С.89-94. (Scopus) URL: 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85094113504&origin=resultslist 

2) Чугунов В. В., Городокин А. Д. Инструментарий дифференциальной 

диагностики резидуальной шизофрении и сосудистой деменции с 

параноидными включениями // Вісник морської медицини. 2016. № 3 (72). 

С.52–59. URL: http://www.herald.com.ua/wp-content/uploads/2018/04/journal-

03-16.pdf  

3) Чугунов В. В., Линский И. В., Сафонов Д. Н., Городокин А. Д. 

Критерии и клинический инструментарий дифференциальной диагностики 

эндогенной кататонии и расстройств диссоциативного спектра («Шкала 

различения эндогенной кататонии», шаг 2) // Психиатрия, психотерапия и 

клиническая психология. 2016. Т. 7, № 3. С. 337–352. URL: 

http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/4745 

  

(2) Пилягіна Галина Яківна, доктор медичних наук (спеціальність 

14.01.16 – психіатрія), професор, завідуюча кафедри психіатрії, психотерапії 

та медичної психології Національного університету охорони здоров`я 

України імені П. Л. Шупика. 

Дані про опонента: 

1. У 2021 році не 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) Зубатюк О. В., Пилягина Г. Я. Социальное функционирование у 

пациентов с депрессивно-параноидной симптоматикой и факторы его 

прогнозирования // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 

2021. Т. 12, № 1. С.40–51. DOI: 10.34883/PI.2021.12.1.004 (SCOPUS). URL: 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85105489174&origin=resultslist  

2) Zubatiuk O., Pyliagina G. Порушення управління емоціями і 

соціального функціонування при психозах з депресивно-параноїдною 

симптоматикою // Психосоматична медицина та загальна практика. 2018. Т. 

3, № 3. Art. e030388. DOI: 10.26766/PMGP.V3I3.88 

3) Пилягіна Г. Я. Діагностика, принципи лікування та комплексної 

реабілітації хворих з тяжкими органічними психічними розладами // 

Реабілітація та паліативна медицина. 2016. № 1 (3). С.60– 66. URL: 

http://www.herald.com.ua/wp-content/uploads/2018/04/journal-03-16.pdf
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https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/reabilitatsiya-i-

palliativnaya-meditsina-publishing-activity-uk/reabilitacija-ta-paliativna-

medicina_rpm-%e2%84%961-2016/ 

2) Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації аспіранта 2017–

2021 рр. кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології 

Злобіна Олександра Олександровича «Психопатологічні особливості 

судинних деменцій при різній локалізації вогнищ ураження головного мозку» 

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 – Охорона здоров’я 

за спеціальністю 222 – Медицина: 

 Голова ради: Міщенко Тамара Сергіївна, доктор медичних наук 

(спеціальність 14.01.15 – нервові хвороби), професор, завідуюча кафедри 

неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ХНУ імені В. Н. 

Каразіна; 

 Рецензент (1): Савіна Майя Василівна, доктор медичних наук 

(спеціальність 19.00.04 – медична психологія), доцент, професор кафедри 

неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Харківського 

національного університету імені  В. Н. Каразіна; 

 Рецензент (2): Назарчук Ірина Анатоліївна, кандидат медичних 

наук (спеціальність 14.01.15 – нервові хвороби), старший науковий 

співробітник, доцент  кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної 

психології Харківського національного університету імені  В. Н. Каразіна; 

 Опонент (1): Чугунов Вадим Віталійович, доктор медичних наук 

(спеціальність 14.01.16 – психіатрія), професор, завідувач кафедри психіатрії, 

психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології 

Запорізького державного медичного університету; 

 Опонент (2): Пилягіна Галина Яківна, доктор медичних наук 

(спеціальність 14.01.16 – психіатрія), професор, завідуюча кафедри 

психіатрії, психотерапії та медичної психології Національного університету 

охорони здоров`я України імені П. Л. Шупика. 

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 аспіранта 2017–2021 рр. кафедри неврології, психіатрії, 

наркології та медичної психології Злобіна Олександра Олександровича 

«Психопатологічні особливості судинних деменцій при різній локалізації 

вогнищ ураження головного мозку» на здобуття ступеня доктора філософії з 

галузі знань 22 – Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – Медицина. 


