
ВІДГУК 

офіційного опонента, доктора медичних наук,  

професора Власенка Олега Володимировича на дисертацію Кліща Миколи 

Івановича «Особливості нейродинамічних і психофізіологічних функцій в осіб 

шкільного віку з нейросенсорною приглухуватістю»,  подану у спеціалізовану 

вчену раду Д 35.600.03  при Львівському національному медичному 

університеті  імені Данила Галицького на здобуття наукового ступеня 

кандидата  медичних наук за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія 

 

Актуальність теми. Актуальність проведеного дослідження зумовлена 

тим, що за останні роки частота захворювань органа слуху не лише в Україні, 

але в усьому світі зростає. На це вказують експерти ВООЗ, за даними яких біля 

5 % людей мають втрату слуху, що призводить до інвалідності. Важливо 

відмітити, що серед цієї категорії близько 10 % складають діти, що у значній 

мірі впливає на їх подальший фізичний і психічний розвиток та адаптацію в 

суспільстві, а інтеграція дітей з особливими потребами в суспільство є 

провідною ідеєю Конвенції про права дитини, прийнятої ООН.  

Сенсорна депривація впливає на властивості нервової системи, на 

механізми системної мозкової динаміки, а також на загальний функціональний 

стан організму людини. В літературі показано, що під час індивідуального 

розвитку людини змінюється функціональний стан окремих структур мозку, їх 

взаємозв’язки, які забезпечують системність діяльності та визначають характер 

забезпечення психофізіологічних функцій. Незважаючи на це, наші знання про 

зв’язок між індивідуальними варіаціями людської поведінки, особливо в умовах 

слухової депривації, з одного боку, та індивідуальними фізіологічними 

особливостями є недостатніми. 

Важливість вивчення взаємозалежності процесів розвитку організму й 

дозрівання психофізіологічних і фізичних функцій визначається необхідністю 

отримання інформації про закономірності діяльності центральної нервової 

системи при формуванні нейросенсорної приглухуватості в умовах становлення 

розумової діяльності. В свою чергу, наявні у дітей зі зниженим слухом психо-

неврологічні зміни, низька пізнавальна активність зумовлюють доцільність 

вивчення нейрофізіологічних основ дисфункцій мозку. Ці обставини ще більше 
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акцентують необхідність отримання відомостей про вплив нейросенсорної 

депривації на біоелектричні процеси в корі головного мозку і пов’язані з ними 

психічні та регуляторні функції.  

З числа невирішених питань, що мають біологічне і педагогічне значення, 

ключовими є встановлення взаємозв’язку об’єктивних показників 

функціонального стану мозку дитини з порушенням слуху. У зв’язку з цим 

відомо, що компенсація дефекту у слабочуючих за рахунок функціонально 

активної зорової та інших сенсорних систем можлива при спеціальному 

розвитку відповідних видів сприйняття, однак відомості про особливості 

психофізіологічного розвитку школярів зі зниженим слухом не знайшли 

належного відображення в літературі. Разом з тим видається очевидним, що 

дослідження нейрофізіологічних особливостей, що лежать в основі формування 

і реалізації сенсорної координації, може сприяти вирішенню питання про 

компенсацію зниження слуху при становленні інтеграційних функцій мозку. 

Встановлення причини функціональних відхилень і особливостей розвитку 

дитини з нейросенсорною приглухуватістю сприятиме визначенню 

можливостей корекції та є необхідним при плануванні реабілітаційної роботи. 

В літературі відсутні дані щодо динамічного спостереження стану 

психофізіологічних і нейродинамічних функцій у школярів різних вікових 

періодів з нейросенсорною приглухуватістю, їх взяємозв’язок з показниками 

розумової працездатності, що є свідченням актуальності та своєчасності 

проведеного автором дослідження.  

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

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри нормальної фізіології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені  І.Я. Горбачевського МОЗ України» на тему: 

«Психофізіологічні аспекти пристосування молодих осіб до навчальних 

навантажень в сучасних умовах» (№ державної реєстрації 0113U001613). 

Здобувач був співвиконавцем цієї теми у межах якої провів дослідження 

вікових особливостей нейродинамічних і психофізіологічних функцій та стану 
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розумової працездатності школярів з нейросенсорною приглухуватістю. Тема 

дисертації була затверджена вченою радою ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені  І.Я. Горбачевського МОЗ України» (протокол № 5 

від 26.10.2010 р.) та Проблемною комісію «Нормальна і патологічна фізіологія» 

(протокол № 2 від 31.05.2012 р.). 

Наукова новизна одержаних результатів. Автором з використанням 

сучасних методів дослідження вперше проаналізовано у віковому аспекті 

показники сили, врівноваженості і функціональної рухливості нервових 

процесів, досліджено час проведення нервового імпульсу; об’єм, вибірковість, 

концентрацію, стійкість, перемикання, розподіл уваги, сприйняття часу і 

простору, особливості пам’яті і розумової працездатності у обстежених 

школярів різних вікових періодів з нейросенсорною приглухуватістю ІІІ-ІV 

ступеня. Вперше визначено конкретні фактори які впливають на розумову 

працездатність у школярів з нейросенсорною приглухуватістю ІІІ-ІV ступеня. 

Теоретичне значення результатів дослідження. Результати виконаного 

автором дисертаційного дослідження мають виражений фундаментальний 

характер. Дослідження особливостей сенсомоторних функцій має важливе 

значення для розуміння фізіологічних механізмів інтегративної діяльності 

мозку, яка ґрунтується на складній динамічній організації різних його структур 

і формує індивідуальний тип поведінки. 

У дисертації проаналізовано із застосуванням системного підходу 

особливості психофізіологічних функцій в осіб шкільного віку з 

нейросенсорною приглухуватістю та встановлено їх зв’язок з властивостями 

основних нервових процесів. Показано, що сенсорна депривація, як недостаток 

аферентації, може викликати зниження швидкості виникнення перебігу і 

післядії нервових процесів, що також залежить від віку школяра. 

Практичне значення результатів дослідження. Представлена для 

рецензування дисертаційна робота має конкретну практичну спрямованість. 

Автором виділено особливості формування нейродинамічних та 
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психофізіологічних функцій школярів різних вікових періодів з 

нейросенсорною приглухуватістю, які можна використовувати при розробці 

психолого-педагогічних корекційно-розвиваючих програм для оптимізації 

навчання, покращення психологічного стану школярів з нейросенсорною 

приглухуватістю. 

Порівняння показників індивідуально-типологічних властивостей 

основних нервових процесів з даними сенсомоторних та психофізіологічних 

функцій можуть застосовуватись при вирішенні практичних питань 

профорієнтації школярів з вадами слуху. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Робота виконана на 

сучасному методичному рівні. Положення та висновки дисертаційної роботи, 

що базуються на показниках психофізіологічних і сенсомоторних функцій, 

властивостей основних нервових процесів у школярів різних вікових періодів з 

нейросенсорною приглухуватістю, є об’єктивними, науково обґрунтованими. 

Сформульовані автором мета і завдання дисертаційної роботи дозволяють 

повністю розкрити проблему дослідження. Достатня кількість досліджень дала 

можливість отримати об’єктивні результати, необхідні у розрізі поставлених 

задач. 

Для вирішення наукових завдань застосовувались сучасні та адекватні 

поставленим задачам методи дослідження: фізіологічні, психофізіологічні, 

статистичні, математичні. Застосовано високий рівень математичної обробки 

цифрових даних – дисертант користувався методами варіаційної статистики: 

описова статистика, параметричні, непараметричні методи оцінки 

статистичних гіпотез з використанням критеріїв Стьюдента, Манна-Уітні, 

Фішера, використав кореляційний та факторний аналіз. У цілому зазначене 

забезпечило високу інформативність, достовірність і новизну отриманих даних, 

і відповідає поставленій меті і задачам дослідження. 
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У процесі виконання роботи дисертантом опрацьовано достатню для 

аналізу стану обраної наукової проблеми кількість джерел літератури. 

Методологічні підходи в дисертаційній роботі є адекватними. 

Отже, наукові положення, висновки, що випливають із отриманих 

результатів, можна вважати обґрунтованими і достовірними. 

Структура дисертації. Робота написана за загальноприйнятим планом і 

структурована наступним чином: 

- Вступ. 

- Розділ 1. Огляд літератури. 

-  Розділ 2. Об’єкт та методи дослідження».  

-   Розділ 3. Особливості нейродинамічних функцій у школярів різного 

віку з нейросенсорною приглухуватістю. 

- Розділ 4. Особливості психофізіологічних функцій і розумової 

працездатності у школярів різного віку з нейросенсорною приглухуватістю. 

- Розділ 5. Аналіз і узагальнення результатів досліджень.  

- Висновки. 

- Список використаних джерел. 

- Додатки. 

Вступ написаний чітко і лаконічно. У ньому відображені актуальність 

проведеного автором наукового дослідження, зв’язок із темою планових 

наукових досліджень кафедри нормальної фізіології Тернопільського 

державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. Мета і завдання 

дослідження поставлені чітко і адекватні щодо розкриття теми. У вступі також 

відображено новизну роботи, її теоретичне і практичне значення, висвітлено 

особистий внесок автора та вказано, що робота була апробована на 6 наукових 

конференціях і конгресах. Цей розділ написаний відповідно до встановлених 

вимог. 

В огляді літератури представлено аналіз сучасних поглядів на проблему 

особливостей розвитку дітей з порушеним слухом, а також взаємозв’язки між 

психофізіологічними, сенсомоторними функціями та властивостями основних 
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нервових процесів за умов слухової деривації. На основі ретельного аналізу 

літературних джерел вітчизняних та закордонних дослідників дисертантом 

представлені дані щодо психофізіологічних показників школярів з 

порушеннями слуху. Огляд літератури написаний змістовно, аналіз 

літературних даних обґрунтований поставленими завданнями, критично 

висвітлюються дискусійні та недостатньо вивчені питання. 

У II розділі роботи представлена загальна методика досліджень. 

Дисертант описує використані у роботі методи дослідження основних 

властивостей нервових процесів, психофізіологічних функцій, сенсомоторних 

функцій, розумової працездатності. Останні є сучасними та адекватними 

поставленим завданням. Всі результати дослідження були статистично 

опрацьовані із застосуванням сучасних статистичних методів.  

У III розділі автор проводить комплексну оцінку індивідуально-

типологічних властивостей основних нервових процесів у школярів різних 

вікових періодів з нейросенсорною приглухуватістю, яка складається з 

особливостей функціональної рухливості, сили нервових процесів, 

врівноваженості нервових процесів, а також наводить результати дослідження 

особливостей сенсомоторних функцій обстежуваних школярів. 

IV розділ роботи присвячений визначенню особливостей 

психофізіологічних функцій і розумової працездатності у школярів різного віку 

з нейросенсорною приглухуватістю. Автор показав, що наявність порушень 

слуху у школярів впливає на розвиток усіх пізнавальних процесів, а також на 

розвиток уваги, яка, хоч і не є пізнавальним процесом, проте відображає стан 

пізнавальної діяльності. Дисертантом показано, що у процесі проведення цього 

дослідження вивчено такі параметри уваги: об’єм, вибірковість, концентрацію, 

стійкість, перемикання, розподіл. Також досліджувались процеси сприймання, 

пам’яті, розумової працездатності у школярів різного віку з нейросенсорною 

приглухуватістю. В кінці розділу автор наводить результати дослідження 

кореляційних зв’язків психофізіологічних функцій та властивостей основних 

нервових процесів. 
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У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» на основі 

результатів проведеного дослідження автором запропоновані дані щодо вікової 

динаміки формування нейродинамічних, сенсомоторних та психічних функцій 

у школярів різних вікових періодів з нейросенсорною приглухуватістю. 

Підтверджено літературні дані, що у школярів різних вікових періодів 

формування нейродинамічних властивостей і психічних функцій відбувається 

неоднаково залежно від наявності чи відсутності слухової депривації. 

Висновки витікають із проведеного дослідження і відповідають 

поставленій меті та завданням роботи. 

Список використаних джерел складений згідно існуючих вимог та 

містить 266 літературних посилань, з яких 85 посилань латиницею. 

Дисертація викладена на 228 сторінках комп’ютерного тексту (основний 

обсяг становить 154 сторінки), проілюстрована 98-ма рисунками, а також 134-

ма таблицями, які наведені в додатках.  

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Усі наукові положення, висновки і 

рекомендації, які сформульовані у дисертації, достатньо повно викладені в 

опублікованих автором 12 наукових роботах, із них 5 – у фахових наукових 

журналах, включених до переліку фахових видань, у яких дозволено 

публікувати результати дисертаційних робіт (всі вони включені до 

наукометричних баз), 1 – у закордонному періодичному виданні, 6 – у 

матеріалах і тезах наукових конференцій, конгресів, що відповідає вимогам для 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

 

Зауваження до дисертації та автореферату щодо їх змісту та 

оформлення. 

1. У дисертації вказано період, протягом якого тривало дослідження, 

однак не вказана тривалість конкретного обстеження, а це важливо, 

оскільки може впливати на ряд параметрів, які досліджувалися   

(зокрема пам’ять, увага, працездатність). 

2. У роботі (розділ 2) надто дуже детально описані методики, які 
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використовувались у процесі проведення дослідження, що 

перевантажує цей розділ. Варто було зупинитись на принципах 

обраних методик, що зменшило б обсяг дисертації і покращило її 

сприйняття. 

У плані дискусії хотілось би почути думку дисертанта щодо таких 

запитань: 

1. У Вашій роботі наведені результати дослідження показників уваги, 

причому у школярів з нейросенсорною приглухуватістю деякі показники були 

гіршим, а деякі навіть кращими, ніж у їх однолітків з нормальним слухом. Як 

Ви це можете пояснити? 

2. Одним з ключових висновків проведеного Вами дослідження є 

висновок про зниження розумової працездатності у школярів з нейросенсорною 

приглухуватістю. Які, на Ваш погляд, причини лежать в основі зниження 

розумової працездатності у цієї категорії школярів і чи можна це враховувати 

на практиці при проведенні навчального процесу чи корекційної роботи? 

Рекомендації щодо використання результатів дисертації в практиці. 

Отримані автором результати можуть стати підґрунтям для розробки 

індивідуальних рекомендацій щодо оптимізації режиму праці та відпочинку, 

підвищення розумової працездатності, а також для застосування 

диференційованого підходу в організації пізнавальної діяльності школярів з 

нейросенсорною приглухуватістю ІІІ-ІV ступеня.  

Наведені результати дослідження нейрофізіологічних особливостей, що 

лежать в основі формування сенсорної координації, можуть бути використані 

при вирішенні питань щодо компенсації зниження слуху при становленні 

інтегративних функцій мозку. 

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертаційна робота 

Кліща Миколи Івановича «Особливості нейродинамічних і психофізіологічних 

функцій в осіб шкільного віку з нейросенсорною приглухуватістю»,  подана у 

спеціалізовану вчену раду Д 35.600.03  на здобуття наукового ступеня 

кандидата  медичних наук за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія, є 
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самостійною завершеною науково-дослідною працею, в якій подано  

теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-практичного завдання, що 

полягає у встановленні впливу слухової депривації на формування 

психофізіологічних функцій, нейродинамічних процесів та стан розумової 

працездатності у школярів різних вікових періодів.  

Висновок. За актуальністю, науковою новизною отриманих результатів, 

методичним рівнем, теоретичним та практичним значенням, об’ємом 

виконаних досліджень дисертація відповідає вимогам п. 11 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24.07.2013 року (зі змінами), а Кліщ М.І. заслуговує 

на присвоєння йому наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія.    

         

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_09_12/an/16/KP070423.html#16
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