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Актуальність теми дисертації. Світові тенденції розвитку біологічної 

науки вказують на зростання значимості наукових досліджень у напрямку 

з’ясування закономірностей та особливостей взаємодії центральної та автономної 

нервової систем за умов переробки різної інформації. Вплив граничних розумових 

та інформаційних навантажень на психофізіологічні функції та механізми 

особливої гостроти та уваги набувають в умовах пандемії СOVID-19. Аналіз 

наукової літератури дозволив Палабийику А. А. з’ясувати, що дія на організм 

юнаків систематичних граничних розумових навантажень можуть порушувати 

закономірності взаємодії центральної та автономної нервової системи і становити 

небезпеку для здоров’я тим самим  сприяючи розвитку негативних станів. Тому ця 

проблема потребує більш ретельного дослідження, ніж представляється багатьма 

авторами робіт. З цих позицій дисертаційна робота Палабийика А. А. актуальна, 

оскільки присвячена дослідженню фізіологічних закономірностей та 

особливостей функціонування головного мозку та забезпечення автономною 

нервової системою перереробки інформації різної складності і модальності та 

швидкості пред’явлення сигналів. 

У своїй дисертації Палабийик А. А. намагався дослідити і перевірити 

припущення про те, що успішна переробка інформації можлива за умов 
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підвищення функціональних можливостей нейрофізіологічної та автономної 

систем, а також і шляхом посилення інтегративних процесів між ними. Крім 

цього, на даний момент ще не існує чіткого розуміння взаємодії нейрокогнітивних 

та нейровегетативних процесів та їх механізмів. Психофізіологічна природа 

корково-підкоркової інтеграції до кінця не з’ясована.Тому, метою роботи була 

спроба з’ясувати особливості функціональної взаємодії центральної та автономної 

нервової систем під час переробки інформації різної модальності та складності. 

Виходячи із вищесказаного, вважаю, що тема дисертації Палабийик А. А. 

«Взаємодія центральної та автономної нервової системи за умови переробки 

інформації різної складності та модальності» має не лише значний теоретичний 

інтерес, але й практичну цінність, а її актуальність  не викликає ніяких сумнівів. 

 

Зв'язок теми дисертації з державними науковими програмами. 

Дисертаційна робота виконана згідно планів наукової роботи Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького, а також досліджень 

держбюджетних тем МОН України: „Механізми взаємодії систем організму як 

фізіологічні основи індивідуальності” (№ держреєстрації 0116U003830).  

 

Новизна дослідження та одержаних результатів:  

Робота Палабийик А. А. ґрунтується на значному за обсягом 

експериментальному матеріалі, виконана на сучасному науковому та 

методичному рівнях із залученням методів реєстрації та аналізу електричних 

реакцій головного мозку, психофізіологічного тестування та аналізу динаміки 

показників варіабельності серцевого ритму. 

Новим у роботі видається те, що уперше розвинута теорія міжсистемної 

взаємодії нейрофізіологічної та автономної нервової системи за умови переробки 

інформації різної складності, модальності та швидкості пред’явлення сигналів. 
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Виявлено, що інтегративні функції та взаємодія центральної та автономної 

нервової систем, успішності (кількість помилок) та швидкості (час рухової 

реакції) виконання завдань по переробці і диференціювання інформації 

знаходяться у залежності від модальності сигналу, режиму та швидкості 

пред’явлення сигналів. Вперше встановлено різні варіанти функціональної 

інтеграції та інтерференції автономної та нейрофізіологічної нервової систем. Під 

час переробки інформації виявили як підвищення, так і зниження кількості 

помилок та часу рухових реакцій, які залежали від модальності, режиму та 

швидкості пред’явлення сигналів, а також рівня функціональної взаємодії 

нейрофізіологічної і автономної нервової системи. 

Новим у роботі також є те, що пред’явлення вербальної та образної 

інформації на швидкості 30 та 60 сигналів за хвилину у режимі go/nogo/go 

характеризувалось поступовим підвищенням активності функціонування 

нейрофізіологічної і автономної нервової системи і їх взаємодії. Виявили 

поступове підвищення ЕЕГ-активності мозку, спектральної потужності β-хвиль, 

КА, КоГ та узгоджене зростання НR, IC, SI регуляторних процесів автономної 

нервової системи. Вперше доведено, що подальше підвищення швидкості 

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

сигналів за хвилину у режимі go/nogo/go приводило до виникнення інтерференції, 

що характеризувалась дефіцитом активації нейрофізіологічних і автономних 

механізмів регуляції. Різноспрямовані зміни у нейрофізіологічній та автономній 

нервовій системі супроводжувались зниженням НR, ТР, IC, та підвищенням ЕЕГ-

активності мозку, спектральної потужності β-хвиль, КА, КоГ і зростанням 

кількості помилок та зменшенням часу рухових реакцій. 

Встановлено куполоподібну залежність взаємодії нейрофізіологічної та 

автономної нервової системи від модальності та швидкості пред’явлення сигналів. 

Диференціювання вербальних сигналів на швидкості 30 і 60 за хвилину, а 
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образних - 90 за хвилину, характеризувалось поступовим підвищенням активності 

когнітивних і нейрофізіологічних механізмів регуляції автономної нервової 

системи, узгодженою взаємодією автономних та центральних контурів 

управління, симпатичної та парасимпатичної ланок, посиленням інтегративних 

процесів. Це знайшло підтвердження у показниках ВСР та САРС, що 

характеризувались високими значеннями SI, ТР, ІС, LF/НF та швидкості рухових 

реакцій і малою кількістю помилок. Подальше підвищення швидкості 

диференціювання образних сигналів до 120, а вербальних до 90 за хвилину 

супроводжувалось зниженням успішності переробки інформації (значна кількість 

помилок) та різноспрямованими змінами у взаємодії нейрофізіологічної та 

автономної нервової систем. За таких умов функціональна система з 

оптимального стану автономної регуляції переходила на порушення балансу між 

центральним і автономним контуром управляння СР і характеризувалась 

розвитком процесів дезрегуляції та вегетокогнітивної інтерференції, а також 

когнітивного дисонансу. Встановили виражене домінування центральних 

механізмів регуляції автономної нервової системи, високі значення стрес-індексу 

(SI), та порушення симпато-вагального балансу (LF/НF) для регуляторних 

процесів. 

В роботі вперше з’ясувано, що для когнітивних систем мозку за умови 

виконання завдання з переробки вербальної інформації у режимі 

диференціювання go/nogo/gо виявляється інтерференція та лівопівкулева 

функціональна асиметрія. В режимі go/nogo/go кількість помилок на слова завжди 

була менша, а швидкість реакції вища для правої руки, ніж для лівої. Асиметрія 

була слабко виражена для завдань на високій швидкості пред’явлення інформації 

з образними сигналами і статистично значима для вербальних сигналів на 

швидкості 30 та 60 сигналів за хвилину. 
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Теоретичне значення результатів дослідження полягає  у тому, що вони 

фомульють концепцію та доповнюють наявні знання в межах теорії міжсистемної 

взаємодії нейрофізіологічної та АНС за умови переробки інформації різної 

складності та модальності. Визначено психофізіологічні критерії оцінки 

успішності переробки інформації різної швидкості предявлення сигналів різної 

складності та модальності. Автором розширені та доповнено уявлення про творчу 

ділянку мозку та фокуси активності [Ошибка! Источник ссылки не найден.], 

повторного входу збудження у нервові структури мозку [Edelman, G.,M.,1989], 

теорії функціональних систем [Анохин П.К.,1975, 1978], і ролі кінцевого 

корисного результату [Швирков В.Б., 1993, Александров Ю.И., 1993], положення 

класичної теорії багаторівневої (ієрархічної) субпідрядності систем [Бернштейн 

М.А., 1990], теорія інформаційного синтезу [Ивнаницкий А.М., 1997], ролі 

півкуль головного мозку в реалізації психічних функцій [Sperry, R., Gazzaniga M., 

1967, 1982], теорії динамічної локалізації функцій КГМ [Лурия А.Р., 1962], 

функціональної інтерференції [Muller, 1900], когнітивного стилю 

гнучкості/ригідності [Stroop, 1935], сучасних уявленнях про механізми й кореляти 

функціонального стану мозку, інтегрального мозкового забезпечення 

індивідуальності [Александров Ю.И., 2005], вчення про участь 4-х структур мозку 

в обробці інформації [Симонов П.В.,1987;1998], концепція «когнітивної» та 

«надсвідомої вісі» у стратегії переробки інформації [Свидерська Н.Е., 2011], 

принцип «жорстких» та «гнучких» систем мозку [Бехтерева Н.П., 1974, 2010], 

теорія інформаційного метаболізму [Кемпинський А., 1998], полівагальна теорія 

[Поджерса С., 1995], концепція фізіологічних суперсистем [Григорян Р.Д., Сагач 

В.Ф., 2017], теорії когнітивного дисонансу [Фестигер Л., 1995, 1999]. В цих 

теоріях та концепціях закладені ідеї, які дозволяють, з системних позицій, 

розширити підходи до вивчення та розуміння психофізіологічних особливостей 

переробки різноманітної інформації. 
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Практичне значення результатів дослідження. В дисертації Палабийика 

А. А. отримано нові експериментальні дані, щодо використання прогностичної 

оцінки когнітивної діяльності людей в умовах складних інформаційних 

навантажень, гіперактивних та девіантних форм поведінки, з дефіцитом уваги, 

нейродегенеративних розладів, підвищення розумової працездатності і 

стресостійкості. 

Отримані результати є важливими для перспективних фундаментальних та 

прикладних досліджень психофізіологічних механізмів переробки інформації та 

мають практичне значення, оскільки розширюють теоретичні уявлення і 

обґрунтовують інтеграцію нейродинамічної, нейрофізіологічної та автономної 

нервової системи у підвищенні функціональних можливостей головного мозку. 

Результатами роботи обгрунтовується системний підхід у реалізації технологій 

управління розумовою діяльністю.  

 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертаційна робота повністю 

відповідає паспорту спеціальності 091 – біологія. В ній вирішена важлива 

проблема психофізіології – дослідженя механізмів інтегративних процесів ЦНС та 

АНС під час переробки інформації різної складності, що є суттєвим внеском у 

сучасну біологічну науку, та може бути перспективним для практичного 

застосування. 

Результати базуються на достатній кількості експериментального матеріалу, 

який отриманий з використанням сучасних інформативних методик, що 

відповідає поставленій меті і завданням дослідження. Правильно обрана стратегія 

дослідження. Наведені результати дисертаційної роботи є новими і мають 

об'єктивний характер. Дисертація має об'єм 182 с., оформлена згідно вимог МОН 
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України, має всі необхідні структурні розділи. Робота документована таблицями 

та ілюстрована рисунками. 

З огляду літератури видно (розділ 1) що в ньому критично висвітлені дані з 

проблем дослідження взаємодії нейрофізіологічної та автономної нервової 

системи за умови переробки різної інформації. Характеристик психофізіологічних 

та психомоторних властивостей, (підрозділ 1.1.) фізіологічні основи автономної 

нервової системи, (підрозділ 1.2) нейродинамічних показників у процесі 

переробки інформації, (підрозділ 1.3) особливостей нейрофізіологічних корелятів 

за показниками ЕЕГ- активності (підрозділ 1.4). Огляд літератури дозволив автору 

критично узагальнити існуючі наукові положення та вказати на необхідність 

розробки теоретичних основ, що лежать в основі механізмів забезпечення 

переробки інформації. Розділ 1 написаний науково і логічно структуровано. 

Аналіз літературних джерел останніх років і наукових праць, свідчить про 

актуальність роботи. З огляду літератури простежується критичне ставлення 

автора до цитованих публікацій.  

Мета та завдання дослідження чітко сформульовані, логічно поєднані з 

темою, аналізом літератури і вирішуються за допомогою адекватних методик.  

Відповідно до мети та завдань роботи дисертантом були вибрані сучасні та 

інформативні методи. Дослідження досить ретельно продумані і організовані, про 

що свідчить розділ 2. В ньому представлено опис основних методів і засобів 

реалізації програми досліджень. В дослідженні взяли участь 149 осіб 16-17 р.  

Для досягнення мети застосовували психофізіологічні методика та тести. 

Функціональну взаємодію нейрофізіологічних механізмів регуляції та активацію 

автономної нервової системи досліджували під час переробки образних і 

вербальних сигналів в різних режимах та поступово зростаючої швидкості їх 

пред’явлення. Обстежувані виконували когнітивне завдання в парадигмі 

go/nogo/go і моторний тест в режимі go/go. Когнітивне завдання включало 
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визначення модальності сигналу (форми фігури чи значення слова) і швидкої та 

безпомилкової реакції диференціювання лівою (gol) чи правою (gor) рукою або 

гальмування рухового акту (nogo). Моторне завдання вимагало швидкої та 

безпомилкової реакції на сигнали різної модальності в режимі go/go. Швидкість 

пред’явлення сигналів поступово зростала у кожному наступному завданні і 

становила 30, 60, 90 та 120 сигналів за хвилину. У всіх завданнях для оцінки 

нейрофізіологічних процесів головного мозку та успішності переробки інформації 

використовували показники кількості помилок та часу рухової реакції. Чим менше 

обстежуваний робив помилок і швидше виконував рухову реакцію, тим вищим 

був показник успішності переробки інформації. Досліджували: спектралну 

потужність ЕЕГ, просторово-часові характеристики та КоГ, аналізували основі 

ритми мозку α-альфа (8-12 Гц),  β- бета (13-40 Гц), θ-тета (4-7Гц) та Δ-дельта ритм 

(6-8 Гц), ф також та кардіоінтервалографічних, методи математичної статистики. 

За показниками ВСР (статистичні, варіаційні та спектральні характеристики) 

досліджували активацію та взаємодію централного і автономного контуру 

управління серцевим ритмом і механізмів регуляції автономної нервової системи. 

Статистичний аналіз даних проводився з використанням пакетів програм 

"StatPlus Pro 7.3.0.0". 

У розділ 3 наведені результати досліджень характеристик 

нейрофізіологічної та автономної нервової систем за умов переробки інформації 

різної складності та модальності. 

Заслуговує на увагу розділ 4 де автором зроблено аналіз та узагальнення 

результатів дослідження взаємодії нейрофізіологічної та автономної нервової 

системи за умови переробки різної інформації. Особливої уваги для спеціалістів в 

галузі нормальної фізіології, фізіології спорту та медико-біологічних досліджень 

спортивної діяльності має обговорення результатів дослідження Палабийика А. А. 

Автор намагається узагальнити результати дослідження викладені у розділах 3 та 
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4  з інтерпретацією та позицією інших наукових праць стосовно означеної 

проблеми. Виокремленні дискусійні положення основних результатів роботи, їх 

наукова і практична значущість. Заслуговує на увагу спроба дисертанта під час 

обговорення результатів роботи сформулювати основні положення формування 

психофізіологічної моделі ігрової діяльності волейболістів різного віку та 

особливості удосконалення чинників, що визначають успішність змагального 

результату. Розглядаються сучасний стан теоретичні та прикладні аспекти 

адаптації психофізіологічних та психомторних властивостей до тривалих 

навантажень у спорті в різні вікові періоди. Теоретично обґрунтована і 

експериментально доведена методика психофізіологічного супроводу 

тренувального процесу волейболістів різного віку. 

Також у роботі Палабийика А. А. наводиться аналіз цілого ряду 

комплексних морфо-функціональних та психофізіологічних показників. 

Математико-статистичні методи дозволили одержати надійні результати. Все це 

дозволяє оцінити наукові положення і висновки дисертації, як достовірні та 

аргументовані. Висновки відповідають поставленій меті і завданням роботи. 

 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації в опублікованих працях. Основні положення дисертації викладені у в 

13 публікаціях, з них 9 статей у фахових виданнях України: 4 (1 - WOS, 3 - 

(Copernicus), 4 - у закордонному виданні (1 - Scopus, 1 - WOS, 2 - Сопернікус) та 4 

- тези доповідей на фізіологічних з’їздах та конференціях. Матеріали дисертації у 

фахових виданнях викладені в повному об’ємі. Дисертація написана грамотно, 

лаконічно, науковим стилем.  

 

Дискусійні положення та зауваження. Принципових зауважень щодо 

дисертації немає. Важливо, що автор самостійно виконував всі експериментальні 
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дослідження, які були основою роботи. Але, оцінюючи дисертаційну роботу 

Палабийика А. А. позитивно, слід зауважити наступне:   

 

1. У дослідженні реєструвались показники ЕЕГ із закритими та відкритими 

очима обстежуваних. Проте  у подальшому статистичному аналізі ЕЕГ 

порівняння відбувалось лише в стані з відкритими очима. Чим це 

пояснюється? 

2. Як Ви можете пояснити, що показник активації β/α на фігури, в переважній 

частині ділянок головного мозку, був більшим, ніж на слова. Адже відомо, 

що робота з вербальними подразниками є більш складною - тому коефіцієнт 

активації β/α повинен би бути вищим на вербальні, ніж на образні сигнали.  

3. У роботі Ви зосередились лише на показниках α- і  β- діапазонів ЕЕГ, в той 

час як у методиці було заявлено і про θ- та Δ- діапазони. Як ви це поясните? 

Чому Ви не аналізували ці спектральні характеристики? 

4. Безсумнівну наукову та практичну значущість дисертаційної роботи бажано 

в подальшому підкріпити патентами.  

 

Однак, зазначені зауваження та побажання не впливають на загальну 

позитивну оцінку рецензованого дослідження, не знижують високого рівня 

представленої роботи і носять дискусійний характер.  

Загальний висновок. Все вищевикладене дозволяє вважати, що за своїми 

основними параметрами та змістом, актуальністю поставлених питань, рівнем 

методичних підходів, обсягом проведених досліджень, новизною теоретичних 

узагальнень дисертація Палабийика А. А. "Взаємодія центральної та автономної 

нервової системи за умови переробки інформації різної складності та 

модальності”, поданої до захисту на здобуття ступеня доктора філософії є 



самостійною, завершеною науково-дослідною роботою, а висновки науково 

обґрунтовані і є принципово важливими для біологічної науки в частині 

з ’ясування фізіологічних механізмів, що лежать в основі інтеграції різних відділів 

головного мозку та автономної нервової системи, які відповідають за свідому 

переробку інформації у разі зміни швидкості пред’явлення сигналів різної 

модальності та складності.

Дисертація повністю відповідає вимогам пукту 10 положення “Про 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня 2019 

р. зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №979 

від 21.10.2020 р., а її автор Палабийик Ахмет Алперен заслуговує на 

присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 — біологія.
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