
Рішення разової ради ДФ 26.613.092 
Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 

про присудження ступеня доктора філософії

Разова рада ДФ 26.613.092 Національного університету охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика, МОЗ України (м. Київ), прийняла рішення про 
присудження ступеня доктора філософії галузі знань 22 - Охорона здоров’я на 
підставі прилюдного захисту дисертації «Особливості вертебро-базилярної 
гемодинаміки при патології шийного відділу хребта у молодих осіб» за 
спеціальністю 224 - Технології медичної діагностики та лікування (наукова 
спеціальність - 14.01.23 Променева діагностика та променева терапія)

11 листопада 2022 року.

Абдуллаєв Руслан Різван огли, 1994 року народження, громадянин 
України, освіта вища: закінчив у 2016 році Харківський національний 
медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 02.09.2018 р. по 02.05.2022 р. навчався в аспірантурі очної денної форми 
навчання з галузі знань 22 - Охорона здоров’я за спеціальністю 224 - 
Технології медичної діагностики та лікування (наукова спеціальність 14.01.23
- Променева діагностика та променева терапія) на кафедрі рентгенології та 
радіології Харківської медичної академії післядипломної освіти.

З 03.05.2022 р. по 02.09.2022 р. навчався в аспірантурі очної денної форми 
навчання з галузі знань 22 - Охорона здоров’я за спеціальністю 224 - 
Технології медичної діагностики та лікування (наукова спеціальність 14.01.23
- Променева діагностика та променева терапія) на кафедрі ядерної медицини, 
радіаційної онкології та радіаційної безпеки Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

Дисертацію виконано у Харківській медичній академії післядипломної 
освіти МОЗ України (м. Харків) та Національному університеті охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика МОЗ України (м. Київ).

Наукові керівники: доктор медичних наук, професор Вороньжев Ігор 
Олександрович, завідувач кафедри рентгенології та радіології Харківської 
медичної академії післядипломної освіти та доктор медичних наук, доцент 
Король Павло Олександрович, завідувач кафедри ядерної медицини, 
радіаційної онкології та радіаційної безпеки Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ).

Здобувач має 21 публікацію за темою дисертації, серед них - 4 статті у 
наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку наукових 
фахових видань України, з них одноосібних - 1, 9 - у виданнях, що входять до 
міжнародних наукометричних баз, 1 з них входить до наукометричної бази 
даних 8сориз, 4 патенти на корисну модель, 4 тези в матеріалах конференцій з 
напряму, за яким підготовлено дисертацію аспіранта:



ч
1. Абдуллаєв Р.Р. Роль допплерографії у діагностиці порушень гемо динаміки у 

хребетних артеріях при нестабільності та артрозі атланто-аксіального 
зчленування. Міжнародний медичний журнал. 2019; 3: 89-92.

2. Абдуллаєв Р.Я., Ибрагимова К.Н., Мамедов И.Г., Абдуллаєв Р.Р. 
Дегенеративная болезнь дисков у лиц молодого возраста. Методьі 
медицинской визуализации. Міжнародний медичний журнал. 2020; 1: 48-52.

3. Вороньжев І. О., Абдуллаєв Р. Р. Оцінка гемодинаміки у хребетних артеріях 
при нестабільності шийних хребців та унковертебральному артрозі із 
застосуванням функціональних проб. Касііаііоп сііа^позіісз, гадіаііоп іЬегару. 
2021;3:5-15.

4. Кизіап АЬсІиІІаіеу, І£ог Х/огопгЬеу. В-тосІе икгазопо^гарЬу оТ ЬегпіаїесІ сегуісаі 
СІІ8С8 іп уоип& реоріе. ЗсіепсеКізе: МесІісаІ Зсіепсе. 2022. 2 (47): 23-27. сіоі: сіоі: 
ІШр5://сІоі.огя/10.15587/2519-4798.2022.255539.

5. Абдуллаєв Р.Я., Мамедов И.Г., Ибрагимова К.Н., Абдуллаєв Р.Р., 
Калашников В.И. Роль ультрасонографии в диагностике грьіжи 
межпозвонковьіх дисков у молодьіх лиц. АхегЬацап шесіісаі іоигпаї. 2020; 2: 
5-10. (8СОРИ8).

Публікацій у виданнях держави, визнаної Верховною Радою України 
державою-агресором немає.

Статті, зараховані за темою дисертації, обґрунтовують отримані наукові 
результати відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків. 
Статті опубліковані не більше ніж однієї статті в одному випуску (номері) 
наукового видання.

Статті, опубліковані після 27.01.2022 мають активний ідентифікатор ИОІ 
(Оі§іїа1 ОЦесІ Ісіепгііїег).

У дискусії взяли участь голова і члени разової ради:

1) Щербіна Олег Володимирович, д.мед.н., професор, професор кафедри 
ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки НУ03 України 
імені П. Л. Шупика - голова ради. Позитивно оцінив дисертаційну роботу. 
Зауважень немає.

2) Козаренко Тетяна Маратівна, д.мед.н., професор, професор кафедри 
радіології НУ03 України імені П. Л. Шупика - рецензент. Позитивно оцінила 
дисертаційну роботу. Зауважень немає.

3) Коломійченко Юрій Анатолійович, к.мед.н., доцент, доцент кафедри 
рентгенології та радіології ХМАПО - рецензент. Позитивно оцінив 
дисертаційну роботу. Зауважень немає.

4) Головко Тетяна Сергіївна, д.мед.н., професор, завідувач науково- 
дослідного відділення променевої діагностики Національного інституту раку - 
опонент. Позитивно оцінила дисертаційну роботу. Зауважень немає.



5) Кулікова Фаїна Йосипівна, д.мед.н., професор, професор кафедри клінічних 
дисциплін Приватного закладу вищої освіти (ПЗВО) «Дніпровський інститут 
медицини та громадського здоров'я» - опонент. Позитивно оцінила 
дисертаційну роботу. Зауважень немає.

Результати відкритого голосування:
«За» 5 членів ради, одноголосно.

На підставі результатів відкритого голосування разова рада присуджує 
Абдуллаєву Руслану Різвану огли ступінь доктора філософії з галузі знань 22 - 
Охорона здоров’я за спеціальністю 224 - Технології медичної діагностики та 
лікування (наукова спеціальність 14.01.23 - Променева діагностика та 
променева терапія).

Голова разової спеціалізованої 
вченої ради Щербіна О.В.

Рецензент

Рецензент

Опонент

Опонент Кулікова Ф.Й.

Коломійченко Ю.А.

Козаренко Т.М.

О^^Р^^^Головко Т.С.


