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 ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертаційної роботи 

Палабийик Ахмет Альперен 

«Взаємодія центральної та автономної нервової системи за умови 

переробки інформації різної складності та модальності», що представлена 

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 - Біологія за 

спеціальністю 091−Біологія 

 

Комісія, створена згідно з Наказом ректора Національного 

університету фізичного виховання і спорту України № 169-заг від 

31.05.2021 р., у складі: завідувача кафедри медико-біологічних дисциплін 

НУФВСУ доктора медичних наук, професора Пастухової В.А., професора 

кафедри медико-біологічних дисциплін НУФВСУ (голова) та рецензентів: 

доктора біологічних наук, професора кафедри медико-біологічних 

дисциплін НУФВСУ Ільїна В.М. і доктора біологічних наук, професора 

завідувача кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту 

НУФВСУ Коробейнікова Г.В. проаналізувала результати та повноту 

виконання здобувачем ступеня доктора філософії, аспірантом кафедри 

анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського національного  

університету імені Богдана Хмельницького Палабийика Ахмета 

Альперена освітньо-наукової програми, індивідуального плану наукових 

досліджень, ознайомилася з текстом дисертації та опублікованими 

науковими статтями і тезами за напрямом дисертації, висновком Комісії з 

питань біомедичної етики національного  університету фізичного 

виховання і спорту України №  5 від 17.06.2021 р., а також заслухала 

доповідь основних положень дисертаційної роботи здобувача у вигляді 

презентації на фаховому семінарі та відповіді на запитання учасників 

фахового семінару. 

Актуальність теми дисертації.  З появою пандемії Соvіd-19 зріс 

потік інформації, що може викликати суттєве напруження регуляторних 

систем організму та бути однією з причин виникнення хронічної втоми, 

втрати уваги, зниження продуктивності праці та негативно відображається 

на суспільному здоров’ї. Визнано, що мозок людини за таких умов не 

справляється з надмірними об’ємами та інтенсивністю аналізу інформації. 

Ось чому важливим завданням біології є пошук шляхів підвищення 

розумової працездатності та запобігання розвитку дисонансу у 

центральній та автономній нервовій системі, розвитку депресії, а також 

погіршення якості життя та інвалідності.  
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Тому поглиблене вивчення та розуміння процесів, які виникають у 

ЦНС під час переробки інформації різної модальності та складності 

можуть сприяти пошуку засобів профілактики проявів втоми та розвитку 

депресій. Імовірно, що такі дослідження можуть бути базовими для 

підвищення ефективності розумової діяльності. Крім того, на 

нейрофізіологічне забезпечення переробки різного роду інформації 

можуть здійснювати вплив вегетативні функції, мотивації, індивідуальні 

особливості психотипу. Втім, дослідження інтегративних функцій мозку у 

силу методичної складності проводили вкрай рідко. Тому стає очевидним 

необхідність комплексного дослідження нейрофізіологічних, 

нейродинамічних та участі механізмів АНС і їх взаємодії за умови 

переробки інформації різної модальності та складності. 

Не зважаючи на значний прогрес у дослідженні окремих 

функціональних систем мозку, що забезпечують переробку різнородної 

інформації, ще не існує чіткого розуміння взаємодії нейрокогнітивних та 

нейровегетативних регуляторних процесів та їх механізмів. Зокрема 

виявлено, що успішність переробки інформації пов’язують як зі 

збільшенням когерентності нейрокогнітивних та нейровегетативних 

регуляторних ланок, так і їх послабленням. Однак, психофізіологічна 

природа корково-підкоркової інтеграції/дезінтеграції до кінця не 

з’ясована. В цілому, результати мають суперечливий характер і не 

дозволяють виділити чіткі кореляти міжсистемної взаємодії сенсорної, 

когнітивної, моторної та АНС під час переробки різнородної інформації. 

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 АНС. Ще 

більш складним питанням виявилась проблема взаємодії 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 нейрофізіологічної 

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, режиму і швидкості 

пред’явлення сигналів різної модальності. 

Означена вище наукова робота присвячена актуальному питанню 

біології і обумовила формування мети та задач дослідження даної 

дисертації. 
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У даній роботі здійснено дослідити особливості участі механізмів 

взаємодії центральної та автономної нервової системи за умови переробки 

інформації різної складності та модальності. Для розв’язання цього 

питання було проведено комплексне дослідження, що включало 

реєстрацію нейродинамічних показників переробки образної та вербальної 

інформації (швидкість рухових реакцій, кількість помилок), визначення 

нейрофізіологічних ЕЕГ- характеристик (спектральна потужність ЕЕГ, 

просторово-часові характеристики та КоГ-аналіз основних ритмів мозку 

α_, β– , θ– та ∆– дельта хвиль) та показників АНС (статистичні, варіаційні 

та спектральні характеристики ВСР) у стані спокою та під час 

пред’явлення сигналів у режимі go/go та реакції диференціювання 

(goL/nogo/goR) з різним темпом її пред’явлення. Таким чином, робота 

була спрямована на  визначення важливих фізіологічних характеристик 

центральної та автономної нервової  системи, що можна розглядати як 

чинники, що беруть участь та характеризують діяльність організму 

обстежуваного за умови переробки інформації різної модальності та 

складності. Вищевикладене й визначило актуальність дисертаційного 

дослідження, проведеного А.А. Палабийик. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом НДР  кафедри анатомії, фізіології та 

фізичної реабілітації Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького, а також досліджень держбюджетних тем МОН України: 

„Механізми взаємодії систем організму як фізіологічні основи 

індивідуальності” (№ держреєстрації 0116U003830). 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.). 

Наукова новизна одержаних у ході виконання дисертаційної 

роботи результатів полягає у тому, що у ході дослідження отримані дані, 

які мають високий ступінь новизни, зокрема:  

вперше у обстежуваних 18–20 років з залученням комплексних 

психофізіологічних досліджень під час переробки інформації встановили 

різні варіанти функціональної інтеграції та інтерференції ЦНС та АНС, які 

знаходилися у залежності від режиму, модальності та швидкості 

пред’явлення сигналів; 

отримано нові дані про особливості рівня функціонування та 

інтеграції ЦНС та АНС, активації механізмів регуляції серцевого ритму та 

спектральних характеристик ЕЕГ, а також успішність (кількість помилок) 

та швидкість рухових реакцій, що знаходились у залежності від 
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модальності, режиму та швидкості пред’явлення сигналів. Зростання 

швидкості диференціювання образних та вербальних сигналів, від 30, 60 і 

до 90 за хвилину, характеризувалось поступовим підвищенням рівня 

функціонування нейрофізіологічних та активації механізмів регуляції, 

узгодженою взаємодією центральних і автономних контурів управління 

серцевим ритмом, ваго-симпатичними механізмами регуляції АНС, що 

підтверджувалось високими значеннями SI, ТР, LF/НF, ЕЕГ-активності 

мозку, потужністю β-хвиль, КА та КоГ, швидкістю рухових реакцій і 

малою кількістю помилок; 

вперше сформульована концепція вегетокогнітивної інтерференції 

та вегето-когнітивного дисонансу механізмів регуляції вегетативних і 

когнітивних функцій. Показано, що підвищення швидкості 

диференціювання образних сигналів до 120, а вербальних до 90 за 

хвилину приводить до зниження успішності переробки інформації, 

значної кількості помилок та різноспрямованих змін у взаємодії ЦНС та 

АНС, появи парадоксальних реакцій. Свідченням тому є виражена 

реакція SІ, зростання помилок і зменшення часу рухових реакцій, 

зниження ТР, з переважанням у спектрі дихальних хвиль (НF) над 

вазомоторними (LF). Встановлено, що функціональна система з 

оптимального стану автономної регуляції переходить на центральні 

контури управляння СР і розвиток процесів дизрегуляції. Показано, що на 

фоні високої спектральної потужності ЕЕГ-хвиль, КА та КоГ виявили 

виражене домінування центральних механізмів регуляції АНС, високі 

значення стрес-індексу (SI), та індексу централізації (ІС), а також 

порушення симпато-вагального балансу (LF/НF) у регуляторних процесах 

СР; 

поглиблені уявлення про зв’язок характеристик ВСР та спектральної 

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

еспериментально доповнене уявлення, що формування 

функціональної взаємодії ЦНС та АНС, моторних і когнітивних систем 

мозку, а також швидкості рухових реакцій та успішності виконання 

завдань знаходяться в залежності від вибору режиму обробки інформації. 

У всіх обстежуваних успішність та швидкість виконання різних варіантів 

завдань go/go вища, ніж під час диференціювання інформації у режимі 

go/nogo/go. 

Теоретична значущість дисертаційної роботи А.А.Палабийик 

полягає у тому, що на основі результатів дослідження із використанням 

комплексних психофізіологічних критеріїв оцінки доведено, що 

формування міжсистемних зв’язків АНС нейрофізіологічної, 
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нейродинамічної, когнітивної, сенсорної та моторної систем має важливе 

значення для теорії функціональних систем. Набули подальшого розвитку 

теоретичні підходи про формування функціональної системи (П .К. 

Анохін) для переробки інформації та роль ЦНС у забезпеченні 

інтегративних процесів та максимально можливий темп безпомилкових 

дій в умовах частої зміни збуджувальних і гальмівних подразників. 

Беручи до уваги вагомість отриманих результатів дисертаційного 

дослідження, яке розглядається, вважаємо, що вони можуть стати 

загально-біологічною основою для подальшого дослідження означеної 

проблеми. 

Теоретичні положення і результати експериментальних досліджень, 

одержаних в ході виконання дисертації, можуть бути впроваджені у 

навчальний процес та науково-дослідну роботу викладачів та студентів 

закладів вищої освіти. 

Практичне значення одержаних результатів. Експериментальні 

дані мають вагоме теоретичне значення і дозволяють сформулювати уяву 

про фізіологічну роль інтегративних процесів у підвищенні 

функціональних можливостей ГМ та АНС. Кількісні і якісні показники 

переробки інформації, просторово-часові характеристики основних ритмів 

ЕЕГ мозкових процесів та участь механізмів АНС у регуляції СР 

дозволяють краще оцінити результати психомоторної діяльності та її 

«фізіологічної ціни». Обґрунтовується комплексний підхід ієрархічно 

організованих нейрофізіологічних та вегетативних систем у реалізації 

технологій управління психомоторною діяльністю. 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. 

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, 
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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. 

Оцінка структури, мови, стилю та оформлення дисертації. 

Дисертацію Палабийик А.А. викладено на 189 сторінках, з них основного 

тексту 157 сторінок. Робота побудована за класичним типом і згідно вимог 

ДАК України та вміщує усі необхідні розділи – анотацію, вступ, огляд 

літератури, описання матеріалів і методології дослідження та два розділи 

власних досліджень, а також має детальний аналіз та обговорення 

одержаних даних. Дисертація написана грамотною професійною 

українською мовою. Виклад матеріалу є доступним, послідовним, 

логічним та зрозумілим для осмислення; також робота для покращання 

сприйняття ілюстрована 17 таблицями та 33 рисунками. Перелік 

використаних джерел налічує 247 посилань переважно останніх п’яти 

років, в тому числі, 134 – латиницею і 113 – кирилицею. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. У вступі достатньою 

мірою аргументовано актуальність питання, що досліджується, чітко 

сформульовано мету роботи та конкретні завдання, які поставлені для її 

досягнення. 

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

дані з проблеми дослідження взаємодії нейрофізіологічної та АНС за 

умови переробки різної інформації. Розглянуті проблемні питання 

механізмів регуляції автономної нервової системи переробки інформації 

різної складності та модальності, нейрофізіологічні механізми регуляції 

обробки інформації, біоелектрична активність КГМ при різних видах 

когнітивної діяльності. Автор зупинився на актуальних питаннях взаємодії 

нейрофізіологічної та АНС під час переробки інформації різної складності 

та модальності.  
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Огляд літератури дозволив автору критично узагальнити існуючі 

наукові положення та вказати на необхідність розробки теоретичних 

основ, що лежать в основі механізмів адаптації до розумових навантажень 

та особливостей змагальної діяльності. Розділ 1 написаний науково, 

логічно і 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. 

У розділі «Матеріали та методи дослідження» 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 134 осіб, юнаки 16-17 р. 

Палабийик А.А. застосував набір психофізіологічних методик та тестів 

для дослідження функціональної взаємодії нейрофізіологічних механізмів 

регуляції та активації АНС  за умови переробки образних і вербальних 

сигналів в різних режимах та поступово зростаючої швидкості їх 

пред’явлення. Обстежувані виконували когнітивне завдання у парадигмі 

go/nogo/go і моторний тест в режимі go/go. Когнітивне завдання включало 

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: 

спектральну 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) 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 АНС. 

Статистичний аналіз даних проводився з використанням пакетів 
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програм "StatPlus Pro 7.3.0.0" за показниками t-критерію Стьюдента та 

Манна-Уітні. Коефіцієнт кореляції визначали за методом Спірмена. 

У розділі 3 наведені результати досліджень нейрофізіологічної та 

АНС за умови переробки інформації різної складності та модальності. 

Показані нейродинамічні особливості переробки інформації різної 

модальності та складності, особливості переробки образної інформації у 

моторному (go/go) та когнітивному (go/nogo/go) тестах з поступово 

зростаючою швидкістю пред’явлення сигналів. Акцентована увага на 

характеристиках переробки вербальної інформації у моторному (go/go) та 

когнітивному (go/nogo/go) тестах з поступово зростаючою швидкістю 

пред’явлення сигналів. Виявлені особливості механізмів регуляції АНС за 

умови переробки інформації різної модальності та складності. Палабийик 

Ахмет Алперен охарактеризував механізми регуляції СР під час обробки 

вербальної інформації у моторному (go/go) та когнітивному (go/nogo/go) 

тестах. Показані особливості механізмів регуляції АНС під час 

диференціювання (gol/nogo/gor) вербальних та образних сигналів з різною 

швидкості їх пред’явлення. Описані нейрофізіологічні механізми регуляції 

переробки інформації різної модальності та складності. Акцентована увага 

на характеристиках спектральної потужності основних ритмів ЕЕГ під час 

переробки інформації різної модальності та складності.  

Особливої уваги для спеціалістів в галузі нормальної фізіології, 

фізіології праці та медико-біологічних досліджень має обговорення 

результатів дослідження (розділ 4). Автор узагальнює результати 

дослідження викладені у розділах 1, 2 та 3 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 функціональної моделі переробки інформації, показані 

чинники, що визначають успішність та результативність когнітивної 

діяльності. Розглядаються теоретичні та прикладні психофізіологічних 

моделі взаємодії нейродинамічної та автономної системи різноманітних 

навантажень.  

Висновки дисертації відображають основні результати роботи, 

логічно сформульовані, відповідають завданням роботи та послідовно 

випливають із отриманих результатів. Незважаючи на достатньо великий 

обсяг одержаного автором фактичного матеріалу, він добре 

структурований і грамотно описаний. 
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 Дисертаційна робота є самостійним закінченим системним 

дослідженням, яке розкриває нові механізми взаємодія нейрофізіологічної 

і автономної нервової системи за умови переробки і диференціювання 

інформації, що знаходиться у залежності від модальності, режиму та 

швидкості пред’явлення сигналів.  

Дисертація Палабийика А. А. за актуальністю теми самого 

дослідження, послідовністю та чіткістю розв’язання поставлених для 

досягнення кінцевої мети завдань створює цілком позитивне враження. 

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих 

працях. Основні одержані результати та сформульовані на їх основі 

положення дисертації опубліковано в фахових наукових виданнях та 

представлено у матеріалах наукових форумів різного рівня. У 

опублікованих наукових роботах дисертант самостійно організовував 

проведення обстеження учасників дослідження, виконував 

експериментальну частину дослідження, аналізував отримані результати 

робив обґрунтовані висновки та брав активну участь в оформленні 

матеріалів до публікації. 

За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових праць, зокрема,  

3 з яких 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. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати 

дисертаційної роботи було публічно оприлюднено і дістало висвітлення у 

2-х роботах у вигляді тез наукових з’їздів та конференцій, підготовлена 

заявка на винахід. 

Конкретний особистий внесок дисертанта в одержання наукових 

результатів, що виносяться на захист. Здобувачем здійснено 

інформаційний пошук, аналіз та інтерпретацію даних джерел наукової та 

науково-методичної літератури з проблематики дослідження. Разом із 

науковим керівником було сформульовано мету та завдання досліджень. 

Дисертантом самостійно проведено дослідження усіх визначених 

психофізіологічних показників обстежуваних. Разом з науковим 

керівником та за допомоги фахівців кафедри здійснено узагальнення 

основних результатів, а також обговорено висновки і практичні 

рекомендації. Автором самостійно здійснено статистичне опрацювання та 

аналіз одержаних даних і написано усі розділи дисертаційної роботи. У 

наукових працях здобувача, опублікованих одноосібно та в співавторстві, 

повністю висвітлено основні результати, одержані під час виконання 

дисертаційної роботи. 
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За рішенням вченої ради Національного університету фізичного 

виховання і спорту України та наказу ректора НУФВСУ (№ 169-заг. від 31  

травня 2021 р.) фаховий семінар з попередньої експертизи дисертації 

Палабийик Ахмета Альперена А.А. відбувся 25 червня 2021 р. на кафедрі 

медико-біологічних дисциплін НУФВСУ під головуванням завідувача 

кафедри доктора медичних наук, професора Пастухової В.А, та за участі 

призначених рецензентів професора цієї кафедри доктора біологічних 

наук, Ільїна В.М. та завідувача кафедри спортивних єдиноборств та 

силових видів спорту НУФВСУ, доктора біологічних наук. професора 

Коробейнікова Г.В.  

Недоліки дисертації щодо її змісту та оформлення.  Дисертаційна 

робота Палабийик Ахмет Альперен «Взаємодія центральної та автономної 

нервової системи за умови переробки інформації різної складності та 

модальності», є самостійним закінченим науковим дослідженням, в якому 

вирішено важливе для біології  теоретичне і практичне питання щодо 

психофізіологічних механізмів взаємодії нейрофізіологічної і автономної 

нервової системи за умови переробки і диференціювання інформації різної 

модальності та складності сигналів.  

Принципових зауважень щодо дисертації немає. Під час 

рецензування роботи виникло два питання, на які хотілось почути 

відповідь: 

1.Запитання по доповіді та дисертації: чому під час переробки 

інформації зі словесними сигналами кількість помилок для правої руки 

більша, ніж для лівої руки? Як  це пояснити ? 

Відповідь дисертанта Палабийика А.А.: На перше питання може 

бути наступна відповідь. При переробці словесної інформації обробка її 

здійснюється у лівій півкулі, нейрофізіологічний ресурс якої значно 

менший ніж правої півкулі і тому кількість помилок на образні сигнали 

менша, ніж на вербальні стимули. 

2.Запитання по доповіді та дисертації:  чому SI і на фігури і на слова 

зростає на однакову величину по відношенню до фону? Як Ви це 

пояснюєте? Про що це свідчить? 

Відповідь дисертанта Палабийика А.А.: На друге питання 

відповідь може бути наступною. Показник SI характеризує величину 

стрес-індексу. І він, поступово, з підвищенням швидкості зростає, що 

вказує на більшу участь центральних контурів в управлінні серцевим 

ритмом, по відношенні до участі автономних механізмів регуляції. Чому 

відсутні статистичні різниці між показниками SI на фігури і слова, 

імовірного, тому, що вегетативна система не реагує на різну модальність 
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сигналу. 

Слід зазначити, що окремі незначні помилки орфографічного 

характеру не погіршують позитивне сприйняття і не зменшують загальну 

теоретичну і практичну цінність дисертаційної роботи. 

Відповідність дисертації вимогам, що пред'являються до 

дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. Дисертаційна робота 

Дисертаційна робота Палабийика Ахмета Альперена «Взаємодія 

центральної та автономної нервової системи за умови переробки 

інформації різної складності та модальності» (науковий керівник – д-р 

біол. наук, професор Лизогуб В.С.) є закінченою самостійною науково-

дослідною роботою, яка містить нове вирішення науково-практичного 

завдання сучасної біології. За актуальністю, оформленням, структурою, 

ступенем обґрунтованості та достовірності отриманих даних дисертаційна 

робота відповідає основним вимогам, що висуваються ДАК України до 

дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. 

Висновок: 

Розглянувши дисертацію Дисертаційна робота Палабийика Ахмета 

Альперена «Взаємодія центральної та автономної нервової системи за 

умови переробки інформації різної складності та модальності» та наукові 

публікації за темою дисертації, визначивши особистий внесок у всіх 

зарахованих за темою дисертації наукових публікаціях, опублікованих із 

співавторами (додаток 1), а також за результатами попередньої експертизи 

(фахового семінару), вважаємо, що обрана тема є актуальною, а сама 

робота являє собою повністю закінчену наукову працю, виконану із 

використанням сучасних методологічних підходів, що має наукову 

новизну, високе практичне значення, відповідає поставленій меті та 

завданням, містить висновки, які логічним продовженням змісту 

дисертації. У роботі відсутні порушення академічної доброчесності. 

Дисертаційна робота повністю відповідає вимогам передбаченим п. 10 

«Порядку проведення експерименту з присудження ступеню доктора 

філософії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 167 

від 6 березня 2019 р. відносно дисертацій на здобуття ступеня доктора 

філософії та може бути рекомендована до офіційного захисту в 

спеціалізованій вченій раді. 

Комісія рекомендує ректору НУФВСУ порушити клопотання перед 

МОН України про утворення спеціалізованої вченої ради для розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Дисертаційна робота Палабийика 

Ахмета Альперена «Взаємодія центральної та автономної нервової 

системи за умови переробки інформації різної складності та модальності» 

у складі: 

Голова спеціалізованої вченої ради: Філіппов Михайло 

Михайлович, професор кафедри медико-біологічних дисциплін 
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Висновок підготовлено 25.07.2021 р 
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Додаток 1 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Публікації, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1. Lizohub Vladimir Sergeevich, Chernenko Nataliia Pavlovna, Ahmet 

Alperen Palabiyik  Neurophysiological mechanisms of regulation of 

sensorimotor reactions of differentiation in ontogenesis // Journal of Cellular 

Neuroscience and Oxidative Stress, V. 11, № 1, 2019. Р 805- 814. (Scopus). 

(Особистий внесок здобувача – проведення експериментальних 

досліджень, статистична обробка результатів, аналіз і формування 

висновків, написання статті, інші автори проводили контрольні 

дослідження та приймали участь у обговоренні результатів та 

підготовці матеріалів до друку). 

2. Bezkopylna S., Palabiyik A. A., P. O. Candiba, The Peculiarities Of The 

Vegetative Regulation Of The Heart Rhythm in Processing Different Modality 

And Speed Information Of Presenting Irritators, Вісник Черкаського 

університету. Серія «Біологічні науки». – 2018. - № 2. Черкаси. 2018. с. 20-

24. Copernicus. (Здобувач проводив експериментальне дослідження, 

здійснював статистичну обробку результатів, готував статтю до 

друку. Інші автори готували таблиці і рисунки, формували висновки та 

брали участь в обговоренні статті). 

3. V. S. Lyzohub, N. P. Chernenko, T. V. Kozhemiako, А. А. Palabiyik, S. V. 

Bezkopylna Age peculiarities of interaction of motor and cognitive brain 

systems while processing information of different modality and complexity // 

Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2019. - 10 (3). - P. 288- 294. 

https://doi.org/10.15421/021944 (WOS). (Здобувач формував ідею, проводив 

експериментальне дослідження, здійснював статистичну обробку 

результатів, приймав участь в обговоренні, готував статтю до друку. 

Інші автори підбирали необхідні методи дослідження, приймали участь у 

обговоренні результатів та у формулюванні висновків). 

4. Lyzohub V, Kozhemiako T, Palabiyik A, Khomenko S, Bezkopylna S. 

Processing information in the go/nogo/go paradigm: interactions between 
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cognitive function and the autonomic nervous system. Health Prob Civil,  2020; 

14(1): 53-62. https://doi.org/10.5114/hpc.2020.93294 (WOS). (Здобувачем 

виконано аналіз літератури по проблемі, проведено весь обсяг 

експериментальних досліджень, йому належить участь в аналізі 

результатів та написанні статті. Інші автори, формували ідею та 

дизайн дослідження, здійснювали статистичну обробку, приймали участь 

в обговоренні результатів). 

 

Публікації, які засвідчують апробацію дисертації 

 

1. В. С. Лизогуб, Н. П. Черненко, А. А. Палабийик, С. В. Безкопильна 

Спосіб визначення розумової працездатності за умови переробки 

інформації з різною швидкістю пред’явлення подразників //Вісник 

Черкаського університету. Серія «Біологічні науки». – 2018. - № 1. 

Черкаси. 2018. с. 70-80. Copernicus. (Особистий внесок здобувача – 

проведення досліджень, статистична обробка результатів, аналіз та 

формування висновків. Інші автори опрацьовували дані літератури, 

приймали участь в обговоренні та підготовці матеріалів до друку). 

2. Лизогуб В. С., Черненко Н. П., Кожемяко Т. В. Палабийик А. А., 

Безкопильна С. В. Дослідження функціональних резервів розумової 

працездатності // Науковий вісник Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки., 2018, 8, (381), 

с. 102 - 107. Copernicus. (Здобувач особисто проводив пошук матеріалів по 

проблемі в літературі, проводив експериментальне дослідження, 

статистичну обробку результатів, написання статті, а інші автори 

приймали участь у підготовці матеріалів до друку та їх обговоренні). 

3. В. С. Лизогуб, М. В. Макаренко, Н. П. Черненко, В. А. Пустовалов, Т. В. 

Кожемяко, А. А. Палабийик, С. В. Безкопильна Методика дослідження 

розумової працездатності з поетапним підвищенням та зниженням 

швидкості пред’явлення подразників // Адаптаційні можливості дітей та 

молоді. Матеріали 12-й Міжнародної науково-практичної конференції, 

https://doi.org/10.5114/hpc.2020.93294
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Одеса, 13-14.09.2018, с.151-154. (Автором отримано експериментальні 

дані, здійснено аналіз і підготовлено матеріал до друку, підготовив слайди 

та виступив на конференції. Інші автори здійснили пошук матеріалів по 

проблемі, формували дизайн дослідження, приймали участь в обговоренні 

результатів дослідження). 

4. Лизогуб В. С., Пустовалов В. О., Черненко Н. П., Палабийик А. А., 

Безкопильна С. В. Переробка інформації в парадигмі go/nogo/go з 

поетапним підвищенням та зниженням швидкості пред’явлення 

подразників// Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, 

фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні, та 

метрологічні аспекти», 05.2018 р. Національний університет фізичного 

виховання і спорту України, Київ, 17.05.2018р, - 93-94 с. (Автором 

отримано експериментальні дані, здійснено аналіз і підготовлено 

матеріал до виступу та друку. Інші автори здійснили пошук матеріалів 

по проблемі, формували методику досліджень та приймали участь в 

обговоренні результатів дослідження та формулюванні висновків). 

5.Черненко Н. П., Хоменко С. М., Палабийик А. А. Закономірності 

формування резервних можливостей психофізіологічних функцій в 

онтогенезі. 20-й З’їзд Українського фізіологічного товариства 27-30 

травня, 2019 р. // Фізіологічний журнал, 2019, Т.65, №3, 66 с. (Автором 

отримано експериментальні дані, здійснено статистичний аналіз і 

підготовлено матеріал до друку, підготовлено слайди та виступ на з’їзді. 

Інші автори приймали участь в обговоренні результатів, готували 

матеріал до друку ). 

6. Черненко Н. П., Палабийик А. А., Пуствалов В. О, Шпaнюк В. В. Спосіб 

визначення та оцінка розумової працездатності за умови переробки 

інформації різної модальності / Матеріали чергового VІІI з’їзду 

Українського біофізичного товариства Київ – Луцьк, 12-15 листопада 2019 

року. – 30 с. (Здобувач сформулював ідею дослідження, здійснив аналіз 
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літератури, отримав експериментальні дані, підготовлено матеріал до 

друку та виступу на з’їзді. Інші автори, проводили статистичну обробку 

результатів, приймали участь в обговоренні та формулюванні висновків). 

 

Публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації 

1. Yildirim A. K., Palabiyik A. A. Тhe investigation of effects of exercise on 

total oxidant and total antioxidant status parameters in the rat liver with 

experimental thyroid dysfun // Вісник Черкаського університету. Серія 

«Біологічні науки». – 2017. - № 2. – С. 62 - 67. Copernicus (Особистий 

внесок здобувача – проведення експериментальних досліджень, 

статистична обробка результатів, аналіз і формування висновків, 

написання статті. Інші автори,  приймали участь в обговоренні та 

формулюванні висновків). 

2. Лизогуб В. С.,Черненко Н. П., Пустовалов В. О., Кожемяко Т. В., 

Палабийик А.А., Хоменко С.Н. Возрастные особенности функциональной 

организации мозговых механизмов переработки информации //Science and 

Education a New Dimension: Natural and Technical Sciences. 2018. Issue 157. 

P. 30-34. Copernicus (Здобувач провів пошук літератури по проблемі, 

сформував робочу гіпотезу, підібрав методи та провів експериментальне 

дослідження, провів статистичну обробка результатів. Інші автори 

проводили паралельні дослідження на подразника різної модальності,). 

3. В. С. Лизогуб, Н. П. Черненко, А. А. Палабийик, С. В. Безкопильна 

Розумова працездатність дітей 8-9 років при пред’явленні подразників 

різної модальності та швидкості в режимі go/nogo/go // Science and 

Education a New Dimension: Natural and Technical Sciences. 2018. Issue 179. 

P.50-55. Copernicus (Здобувач сформулював ідею дослідження, здійснив 

аналіз літератури, отримав експериментальні дані, підготовлено 

матеріал до друку. Інші автори, проводили статистичну обробку 

результатів, приймали участь в обговоренні та формулюванні висновків). 

 


	Конкретний особистий внесок дисертанта в одержання наукових результатів, що виносяться на захист. Здобувачем здійснено інформаційний пошук, аналіз та інтерпретацію даних джерел наукової та науково-методичної літератури з проблематики дослідження. Разо...
	За рішенням вченої ради Національного університету фізичного виховання і спорту України та наказу ректора НУФВСУ (№ 169-заг. від 31  травня 2021 р.) фаховий семінар з попередньої експертизи дисертації Палабийик Ахмета Альперена А.А. відбувся 25 червня...
	2. Bezkopylna S., Palabiyik A. A., P. O. Candiba, The Peculiarities Of The Vegetative Regulation Of The Heart Rhythm in Processing Different Modality And Speed Information Of Presenting Irritators, Вісник Черкаського університету. Серія «Біологічні на...
	1. В. С. Лизогуб, Н. П. Черненко, А. А. Палабийик, С. В. Безкопильна Спосіб визначення розумової працездатності за умови переробки інформації з різною швидкістю пред’явлення подразників //Вісник Черкаського університету. Серія «Біологічні науки». – 20...
	3. В. С. Лизогуб, М. В. Макаренко, Н. П. Черненко, В. А. Пустовалов, Т. В. Кожемяко, А. А. Палабийик, С. В. Безкопильна Методика дослідження розумової працездатності з поетапним підвищенням та зниженням швидкості пред’явлення подразників // Адаптаційн...
	4. Лизогуб В. С., Пустовалов В. О., Черненко Н. П., Палабийик А. А., Безкопильна С. В. Переробка інформації в парадигмі go/nogo/go з поетапним підвищенням та зниженням швидкості пред’явлення подразників// Всеукраїнська науково-практична конференція з ...
	Публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації
	1. Yildirim A. K., Palabiyik A. A. Тhe investigation of effects of exercise on total oxidant and total antioxidant status parameters in the rat liver with experimental thyroid dysfun // Вісник Черкаського університету. Серія «Біологічні науки». – 2017...
	2. Лизогуб В. С.,Черненко Н. П., Пустовалов В. О., Кожемяко Т. В., Палабийик А.А., Хоменко С.Н. Возрастные особенности функциональной организации мозговых механизмов переработки информации //Science and Education a New Dimension: Natural and Technical...


