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Ступінь актуальності обраної теми дослідження.  

Незважаючи на значний прогрес досліджень функціональних систем 

мозку, що забезпечують переробку різноманітної інформації, ще не існує 

чіткого розуміння взаємодії нейрокогнітивних та нейровегетативних процесів 

та їх механізмів. Психофізіологічна природа корково-підкоркової інтеграції 

до кінця не з’ясована. Зокрема виявлено, що успішність переробки інформації 

зв’язана як з посиленням когерентності нейрокогнітивних, так і з 

послабленням взаємодії нейровегетативних регуляторних ланок. Вцілому, 

результати мають суперечливий характер і не дозволяють виділити чіткі 

кореляти міжсистемної взаємодії сенсорної, нейрокогнітивної, моторної та 

вегетативної систем під час переробки інформації різного виду та складності. 

На сьогодні відсутні комплексні дослідження щодо особливостей 

швидкості переробки інформації різної складності та модальності, а також 

впливу такої діяльності на сенсорні, моторні, когнітивні функції людини, 

нейродинамічні, нейрофізіологічні та регуляторні властивості автономної 

нервової системи (АНС). Ще більш складним питанням виявилась проблема 

взаємодії центральної нервової системи (ЦНС) та АНС, яка виникає за умови 

переробки інформації різної модальності та складності. Висловили 

припущення, що успішна переробка інформації можлива за умови 

підвищення рівня функціональних можливостей нейродинамічної та АНС і 

шляхом посилення інтегративних процесів між ними. Передбачали, що 

психофізіологічні механізми взаємодії сенсорної, нейрокогнітивної, моторної 

і АНС під час переробки інформації будуть змінюватись в залежності від 

складності завдання, режиму і швидкості пред’явлення сигналів різної 

модальності. 

Це і зумовило актуальність дисертаційної роботи Палабийик Ахмета А., 

що присвячена дослідженню особливостей функціональної взаємодії 

центральної та автономної нервової систем під час переробки інформації 

різної модальності та складності.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації затверджена (протокол №3 від 14.12.2017 р.) та уточнена на Вченій 

раді Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (протокол 

№2 від 05.11.2020 р.). Дисертаційна робота виконана згідно планів наукової 

роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, а 

також досліджень держбюджетних тем МОН України: «Механізми взаємодії 
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систем організму як фізіологічні основи індивідуальності» (№ держреєстрації 

0116U003830). 

Внесок автора, як співвиконавця теми, полягав у розробці алгоритму та 

організації і проведення дослідження, впровадженні результатів в практику. 

На експериментальній базі НДІ фізіології імені Михайла Босого, кафедри 

анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського національного 

університету автор особисто виконав дослідження згідно планів наукової 

роботи, виконання держбюджетних тем. Пошук та аналіз літературних 

джерел, статистична обробка та теоретичне обґрунтування результатів 

досліджень виконані дисертантом. Результати досліджень опубліковані у 

працях здобувача. Планування досліджень та розробка методичних підходів, 

формулювання висновків і редагування дисертації проведено за участю 

наукового керівника д.б.н, професора Лизогуба В. С. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертаційна робота обсягом 

193 сторінки складається з анотації, вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатки. Текст дисертації містить 17 таблиць та 

33 рисунки. Список використаних джерел нараховує 247 позицій, з них 134 

англомовних джерел.  

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження; вказано зв’язок з 

науковими планами, темами; визначено мету, завдання, об’єкт і предмет, 

методи дослідження; розкрито наукову новизну і практичну значущість 

отриманих результатів; вказано особистий внесок здобувача в спільно 

опублікованих наукових працях; відображено інформацію про апробацію 

результатів дослідження та публікації за темою дисертації, структуру й обсяг 

дисертації. 

Перший розділ «Аналіз літератури. Стан дослідження взаємодії 

центральної та автономної нервової систем за умови переробки різної 

інформації» присвячено аналізу й узагальненню публікацій, які стосуються 

нейродинамічних характеристик переробки інформації різної складності та 

модальності, нейрофізіологічних механізмів регуляції переробки інформації 

та біоелектрична активність кори головного мозку при різних видах 

когнітивної діяльності. Окреслені проблемні питання механізмів регуляції 

автономної нервової системи під час переробки інформації різної складності 

та модальності та актуальні питання взаємодії нейродинамічних, 

нейрофізіологічних властивостей і автономної нервової систем за умов 

переробки інформації різної складності та модальності.  

У другому розділі «Організація та методи досліджень» наведено 

комплекс методів дослідження, обґрунтовано їх застосування, описано 

організацію досліджень.  

Відповідно до поставлених мети та завдань процес дослідження 

включав п’ять  послідовних, логічно взаємопов’язаних етапи впродовж 

кількох років роботи. Здобувач надає детальний опис застосування кожного 

методу. У обстеженнях взяли участь студенти Черкаського національного 
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університету імені Богдана Хмельницького. Обстежено 115 юнаків 17-20 

років, правші, проведено 1200 випробовувань. 

Дослідження було проведене у відповідності до етичних стандартів 

Хельсинської декларації та біоетичних положень Конвенції Ради Європи про 

права людини (від 04.04.1997 р.), а також наказу МОЗ України № 690 від 

23.09.2009 р. та схвалене рішенням етичної комісії Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького протокол № 12 від 

23.05. 2021 р. Всі обстежувані були інформовані про процедуру і мету 

дослідження, обстежувані дали добровільну згоду на участь у дослідженнях. 

У третьому розділі «Характеристика центральної та автономної 

нервової системи за умови переробки інформації різної модальності та 

складності» визначали нейродинамічні особливості переробки інформації 

різної модальності та складності, досліджували особливості переробки 

образної та вербальної інформації у моторному та когнітивному тестах з 

поступово зростаючою швидкістю пред’явлення сигналів, а також взаємодія 

кількісних і якісних нейродинамічних характеристик переробки образної та 

вербальної інформації на різній швидкості пред’явлення та складності 

сигналів 

В розділі 3 представлені результати дослідження особливостей 

механізмів регуляції автономної нервової системи за умови переробки 

вербальних та образних сигналів з різною швидкістю їх пред’явлення . 

Досліджені характеристики спектральної потужності основних ритмів ЕЕГ та 

просторово-часова організація ЕЕГ мозку за показниками кореляції під час 

переробки образної та вербальної інформації.  

У четвертому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження 

взаємодії центральної та автономної нервової систем за умови переробки 

різної інформації» присвячено узагальненню експериментальних даних і 

теоретичного аналізу за темою дисертаційної роботи.  

Висновки дисертаційної роботи відповідають меті та завданням 

дослідження, відображають отримані наукові результати. Зроблені автором 

висновки в цілому обґрунтовані результатами досліджень. Вони відповідають 

меті та завданням даної дисертаційної роботи та відповідають вимогам до 

такого виду досліджень. Рівень обґрунтованості наукових положень, 

висновків сформульованих у дисертації, їх вірогідність забезпечені:  

– професійним вирішенням автором низки наукових завдань, що 

сприяло реалізації поставленої мети дослідження, та адекватністю 

структурно-логічної схеми дослідження визначеній меті: кожен наступний 

розділ чи підрозділ органічно пов’язаний з попереднім і доповнює його;  

– вибір методів досліджень і організація досліджень знаходяться у 

відповідності з цілями і завданнями даної роботи. Контингент обстежуваних 

підібраний правильно з урахуванням норм для статистичної обробки; 

– відповідності предметної спрямованості дисертаційного дослідження 

паспорту наукової спеціальності 091 «Біологія» (09 «Біологія»);  

– достатньою кількістю напрямів в апробації отриманих результатів на 

науково-практичних конференціях. 



 4 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів 

Вибір методів досліджень і організація досліджень знаходяться у 

відповідності з цілями і завданнями даної роботи. Контингент обстежуваних 

підібраний правильно з урахуванням норм для статистичної обробки. 

Зроблені автором висновки в цілому обґрунтовані результатами досліджень. 

Вони відповідають меті та завданням даної дисертаційної роботи. 

Ознайомлення зі змістом дисертації, основними публікаціями дозволяє 

визнати, що мету дослідження виконано. Це знайшло відображення в 

основних положеннях роботи, які сформульовані автором особисто і 

характеризуються певною науковою новизною.  

Наукова новизна даної роботи визначається тим, що вперше 

встановлено різні варіанти функціональної інтеграції та інтерференції ЦНС і 

АНС, які знаходилися у залежності від режиму, модальності та швидкості 

пред’явлення сигналів. Отримані нові дані про особливості рівня 

функціонування та інтеграції ЦНС і АНС, активації механізмів регуляції 

серцевого ритму, спектральних характеристик ЕЕГ. Визначено, що успішність 

і швидкість рухових реакцій знаходяться у залежності від модальності, 

режиму та швидкості пред’явлення сигналів, від узгодженою взаємодії 

центральних і автономних контурів управління серцевим ритмом, потужністю 

β-хвиль. 

Вперше сформульована концепція вегето-когнітивної інтерференції та 

вегето-когнітивного дисонансу механізмів регуляції вегетативних і 

когнітивних функцій. Вперше доведено, що формування міжсистемних 

зв’язків АНС і ЦНС, нейродинамічної, когнітивної, сенсорної та моторної 

систем має важливе значення для теорії функціональних систем та 

пристосувальної поведінки людини.  

Поглиблені уявлення про зв’язок характеристик ВСР та спектральної 

потужності і величини синхронізації/десинхронізації α-, β-, θ-ритмів ЕЕГ. 

Набули подальшого розвитку теоретичні підходи про формування 

функціональної системи для переробки інформації та роль ЦНС у 

забезпеченні інтегративних процесів та максимально можливий темп 

безпомилкових дій в умовах частої зміни збуджувальних і гальмівних 

подразників. 

Практичне значення результатів дослідження. Врахування 

результатів про особливості функціональної взаємодії ЕЕГ-активності та 

механізмів СР має практичне значення, оскільки відкриває можливість 

оптимізувати розвиток розумових здібностей, створювати психофізіологічні 

методики, тести для виявлення резервів, підвищення продуктивності праці, 

боротьби з втомою. Отримані результати є важливими для перспективних 

фундаментальних та прикладних досліджень психофізіологічних механізмів 

забезпечення розумової діяльності та мають практичне значення, оскільки 

розширюють теоретичні уявлення про інтеграцію (взаємодію) 

нейродинамічної, нейрофізіологічної та АНС у підвищенні функціональних 

можливостей ГМ. 
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Результати досліджень можуть використовуватися у 

міждисциплінарних дослідженнях для співставлення з розробками вікової 

морфології, психології та нейропсихології. Оскільки функціональні зміни у 

головному мозку, індуковані умовами сучасного життя людини, є основною 

причиною розвитку депресивних станів, неврозів і психозів, тому детальній 

аналіз представлених результатів у дисертації може допомогти зрозуміти 

фізіологічні механізми, що лежать в основі розладів та слугувати науковим 

підґрунтям для розробки ефективної стратегії боротьби з ними. 

Результати досліджень включені в лекційні курси вузів України, які 

готують фізіологів, психологів, педагогів та спортивних тренерів. Вони 

впроваджені в курси фізіології ВНД і вікової фізіології, включені до 

спецпрактикумів з психофізіології та психології праці ряду вищих навчальних 

закладів в тому числі і відомства Збройних сил та МВС України, 

диференціальної психофізіології, психіатрії при вивченні базових механізмів 

функціонування здорового і ураженого мозку та в лікарській практиці при 

розробці методів діагностики, реабілітації та корекції функціональних станів.  

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 

працях. Отримані результати дисертаційного дослідження були відображено 

у 13 наукових працях, серед яких: три статті у вітчизняних (1) та зарубіжних 

(2) наукових журналах, що індексуються у наукометричних базах Web of  

Scіence та Scopus, 7 – у вигляді статей фахових видань, рекомендованих МОН 

України, 2 - у вигляді тез наукових з’їздів та конференцій, 1 - патент на 

винахід. 

Кількість, обсяг та зміст друкованих праць відповідають вимогам МОН 

України щодо публікацій основного змісту дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії і надають авторові право публічного захисту 

дисертації.  

Апробація результатів дослідження. 

Основні положення дисертаційного дослідження репрезентовано й 

одержали схвалення на науково-практичних конференціях та з’їздах: XII 

міжнародна науково-практична конференція «Адаптаційні можливості дітей 

та молоді» (м. Одеса, 13-14 вересня 2018 р.), X всеукраїнська науково-

практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми фізичної 

культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, 

психофізіологічні та метрологічні аспекти» (м. Київ, 17 травня 2018 р.), XX 

з’їзд Українського фізіологічного товариства (м. Київ, 27-30 травня 2019 р.), 

VIII з’їзд Українського біофізичного товариства (м. Київ-Луцьк, 12-15 

листопада 2019 р.). 

Результати дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес 

кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського 

національного університету, ННЦ «Інститут біології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та інших закладів вищої 

освіти України. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеності та відповідності 

встановленим вимогам. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 
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висновків та списку використаних джерел, додатки. Дисертація викладена на 

193 сторінках, містить 17 таблиць, 33 рисунки, список використаних джерел 

із 247 найменувань вітчизняних і зарубіжних видань. 

Структура дисертації логічно побудована і сприяє розкриттю теми 

дослідження, виконанню поставлених завдань. 

Відповідність дисертації вимогам МОН України. Структура та обсяг 

основного тексту дисертаційної роботи, а також її оформлення відповідають 

вимогам МОН України.  

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації 

Загалом дисертаційне дослідження здійснено на високому науковому 

рівні. Проте, варто зробити певні уточнення, зауваження та рекомендації з 

метою подальшого удосконалення обумовленої проблематики: 

1. Чому у Розділі 1, що стосується огляду літератури, не розглядається 

матеріал про гальмівні процеси?  Дисертаційна робота саме 

присвячена проблемам, які досліджують і повинні включаючи і 

гальмівні процеси у ЦНС та автономній нервовій системі. 

2. Думаю, що було б доцільно провести аналогічні дослідження 

взаємозв’язку центральної нервової системи і автономної системи з 

використанням не тільки образних і вербальних сигналів, які 

надходять до зорової системи, а і використати інші сенсорні канали, 

наприклад - звуковий. Це дозволило б перевірити закономірності, які 

ви виявили у взаємодії ЦНС та автономної НС і відповісти на 

питання чи ці закономірності мономодальні чи полімодальні 

3. Ви виявили, що пред’явлення вербальної та образної інформації на 

швидкості 30 і 60 сигналів за хвилину характеризувалось поступовим 

підвищенням активності функціонування центральної та вегетативної 

нервової систем і їх інтеграцією. А подальше підвищення швидкості 

пред’явлення вербальної інформації до 90, а образної – до 120 

сигналів за хвилину приводило до виникнення різноспрямованих 

змін у центральній та автономній нервовій системі. Виникає декілька 

питань. Чи можна визначити індивідуальний поріг змін на 

погіршення ефективності виконання завдань, що очевидно пов’язано 

з розвитком втоми? Чи залежить рівень цього порогу від 

функціональних можливостей людини і здатності до операторської 

діяльності?  

Висновок про відповідність дисертації вимогам Порядку 

присудження наукових ступенів. 

З огляду на актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обґрунтованість і достовірність, а також практичну 

цінність сформульованих положень і висновків вважаю, що дисертаційна 

робота Палабийик Ахмета Алперен на тему «Взаємодія центральної та 

автономної нервової систем за умови переробки інформації різної 
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складності та модальності» є самостійним, оригінальним, завершеним 

 


