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1.  Актуальність теми. Проблема створення системи корекційних та  

реабілітаційних заходів, здатних забезпечити соціальну адаптацію школярів з 

вадами слуху залишається актуальною у сучасному суспільстві. Значні 

досягнення  сучасної оториноларингології та імплантології все ще не 

дозволяють забезпечити в повному обсязі включення у суспільне життя осіб з 

нейросенсорною приглухуватістю. Актуальність дослідження зумовлена 

значною кількістю дітей із вадами слуху із вадами слуху, які проживають в 

Україні. За даними ВООЗ, кількість населення планети із вадами слуху, які 

ведуть до інвалідності, має тенденцію до зростання. Серед 500 тисяч дітей із 

вадами слуху, які проживають в Україні, у 30-ти тисяч осіб порушення слуху є 

незворотними. У структурі всієї дитячої приглухуватості біля 90 % припадає на  

сенсоневральні  і  10 %  – на  кондуктивні  ушкодження. Враховуючи знижене 

поступлення аферентних подразників, яке спричиняє в осіб з нейросенсорною 

приглухуватістю до формування деприваційних змін не тільки у слуховому 

аналізаторі, а й в інших системах організму, актуальними є здійснені 

дисертантом дослідженя вікових особливостей впливу слухової депривації на 

стан нейродинамічних і психофізіологічних показників школярів та їх зв’язок з 

властивостями основних нервових процесів. Варто зауважити, що у  літературі 

недостатньо відображені особливості взаємозв’язків між психофізіологічними, 

сенсомоторними функціями та властивостями основних нервових процесів за 

умов слухової депривації. 



Отже, дослідження особливостей нейродинамічних і психофізіологічних 

функцій в осіб шкільного віку з нейросенсорною приглухуватістю відповідає 

приорітетним напрямкам розвитку сучасної медичної науки. Враховуючи 

вищесказане, дисертаційне дослідження Кліща М.І. присвячене вивченню 

актуальних завдань нормальної фізіології, беручи за мету з’ясування 

особливостей нейродинамічних і психофізіологічних функцій та показників 

розумової працездатності у школярів різних вікових періодів з нейросенсорною 

приглухуватістю і встановлення їх взаємозв’язку з індивідуально-

типологічними властивостями основних нервових процесів. 

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

Дисертаційна робота Кліща М.І. виконане на базі кафедри нормальної фізіології 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України» в рамках комплексної планової НДР 

«Психофізіологічні аспекти пристосування молодих осіб до навчальних 

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

виконанні якої автором проведено дослідження вікових особливостей 

нейродинамічних і психофізіологічних функцій та стану розумової 

працездатності школярів з нейросенсорною приглухуватістю, що викладено в 

матеріалах дисертації. Тему дисертації  затверджено  на засіданні Вченої ради 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України» 26.10.2010 р. (протокол № 5) та уточнено на 

засіданні цієї ж ради 27.09.2016 р. (протокол № 4) та «Проблемною  комісію 

«Нормальна і патологічна фізіологія» (протокол № 2 від 31.05.2012 р.). 

3. Наукова новизна досліджень та отриманих результатів. На 

підставі комплексного вивчення особливостей нейродинамічних функцій, 

сенсомоторних реакцій, психофізіологічних функцій, зокрема стану розумової 

працездатності, дисертантом проаналізовано ступінь взаємозв’язків між 

показниками нейродинамічних, психофізіологічних функцій та станом 

розумової працездатності у школярів з нейросенсорною приглухуватістю. У 

дисертаційному дослідженні Кліща М.І. обґрунтувана доцільність 



використання виявлених вікових особливостей нейродинамічних процесів, 

психофізіологічних функцій і стану розумової працездатності при створенні 

корекційних і розвиваючих програм для школярів з вадами слуху. Уперше 

доведена наявність вікових особливостей  індивідуальнотипологічних 

властивостей вищої нервової діяльності, сенсомоторних  і психофізіологічних 

функцій  у  школярів з нормальним слухом та  з нейросенсорною 

приглухуватістю. Вперше, зважаючи на наявність мультиколінеарності в 

досліджуваній моделі, проведено факторний аналіз задля визначення основних  

чинників, які впливають на показник розумової працездатності,  за 

результатами якого виокремлено 2 фактори, що впливають на розумову 

працездатність школярів  7–17 років з нейросенсорною приглухуватістю.  

Новими у роботі є дані щодо вікової динаміки  формування 

нейродинамічних, сенсомоторних та психофізіологічних функцій у школярів з 

нейросенсорною приглухуватістю. На основі аналізу і узагальнення результатів 

проведеного дослідження  отримано нові дані щодо вікових особливостей 

психофізіологічних функцій та нейродинамічних процесів у школярів з 

нейросенсорною приглухуватістю. Уперше встановлена  наявність достовірних 

помірних (r=0,30–0,49) та значних (r=0,50–0,69) прямих кореляційних зв’язків 

показників функціональної рухливості та сили нервових процесів з 

показниками уваги, пам’яті та розумової працездатності, а також сильних 

(r=0,70–0,89) та дуже сильних (r>0,90) прямих кореляційних зв’язків між 

показниками сенсомоторики і властивостей нейродинамічних процесів у 

школярів різних вікових періодів з нейросенсорною приглухуватістю.  

4. Практичне значення роботи. На основі результатів дисертаційної 

роботи Кліща М.І. можуть розроблятися корекційні та реабілітаційні заходи для 

покращення соціальної адаптації та якості життя школярів з вадами слуху, при 

вирішенні практичних питань профорієнтації. Виявлені особливості 

формування нейродинамічних та психофізіологічних функцій школярів різних 

вікових періодів з нейросенсорною приглухуватістю доцільно використовувати 



при розробці психолого-педагогічних корекційних програм для оптимізації 

навчання та покращення психологічного стану дітей з вадами слуху.  

Відомості про стан і зміни нейродинамічних процесів та 

психофізіологічних функцій в умовах сенсорної депривації мають теоретичне 

значення, і можуть слугувати науковим підгрунтям при подальшому з’ясуванні 

механізмів впливу на центральну нервову систему факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища.  

Результати роботи впроваджені в навчальний процес медичних вишів 

України, і використовуються при читанні лекцій і проведенні практичних 

занять на кафедрах нормальної фізіології, оториноларингології, курсі загальної 

і медичної психології у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», кафедрі  нормальної 

фізіології Львівського національного медичного університету  імені  Данила 

Галицького,  ДВНЗ «Івано-Франківський  національний  медичний  

університет», ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет», ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія». 

5. Ступінь обгрунтованності наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, 

повнота їх викладу в опублікованих працях. Дисертаційна робота Кліща 

Миколи Івановича виконана на основі достатньої кількості досліджень осіб 

шкільного віку з нейросенсорною приглухуватістю із застосуванням сучасних 

та адекватних методик на основі системного підходу до вивчення 

нейродинамічних і психофізіологічних процесів. Дослідження фізіологічних та 

психофізіологічних особливостей 180 школярів проводились протягом 2009–

2014 рр. Дисертантом обстежено 90 осіб з нейросенсорною приглухуватістю 

віком від 7 до 17 років, які мали вроджену або рано набуту двобічну 

сенсоневральну приглухуватість ІІІ-ІV ступеня. Особи з кондуктивною 

глухотою, а також ті, що мали контакт з радіацією, перенесли черепно-мозкову 

травму, та з асиметричним слухом у дослідження не включались. Контрольну 

групу склали 90 осіб від 7 до 17 років, які не мали порушень слуху і навчались 



у Тернопільському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – медичний ліцей №15» Тернопільської міської ради. Дисертантом 

враховано у кожній досліджуваній групі рівномірне представництво осіб 

чоловічої і жіночої статі. Статистичну обробку отриманих результатів 

дослідження здійснено за допомогою сучасних методів параметричної і 

непараметричної статистики із застосуванням статистичних пакетів «EXCEL» 

та «STATISTICA» для персонального компьютера. Результати вважали 

достовірними при отриманні критерію достовірності p<0,05. 

Дисертантом грамотно продумано і організовано біоетичні засади 

проведених досліджень. Дослідження виконані з дотриманням основних 

положень Міжнародного керівництва з етики для біомедичних досліджень за 

участі людей Ради міжнародних організацій медичних наук (CIOMS), а також 

Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи 

проведення наукових медичних досліджень за участю людини. При організації 

досліджень дотримані біоетичні принципи доброчинності, конфіденційності та 

поваги до гідності особи, відповідно до міжнародних уявлень про права 

дитини. 

Усе вище перераховане дозволяє вважати одержані результати, а також 

сформульовані на їх основі висновки і практичні рекомендації достовірними і 

обгрунтованими. 

Оформлення тексту дисертації відповідає встановленим вимогам. Обсяг 

дисертації складає 228 сторінок компьютерного друку, з них – 154 сторінки 

основного тексту. Дисертаційна робота складається зі вступу, аналітичного 

огляду літератури, двох розділів власних досліджень, розділа аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків і списку використаних 

джеред, який нараховує 266 джерел, з них 181 – кирилицею і 85 – латиницею. 

Робота ілюстрована 134 таблицями і 98 рисунками. Окремі дані статистичного 

аналізу результатів дослідження та акти впровадження результатів дослідження 

у навчальний процес винесені у додатки, які займають 44 сторінки тексту 

дисертації. 



6. Повнота викладу в опублікованих працях наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Результати 

дисертаційної роботи опубліковані у 12  наукових працях, з яких: 5 статей – у 

фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України та включених до 

міжнародних наукометричних баз; 1 стаття – в іноземному періодичному 

виданні; 6 робіт – у матеріалах і тезах конференцій та симпозіумів. Друковані 

праці повною мірою відображають сутність і зміст наукових положень, 

висновків і рекомендацій, поданих у дисертації. 

7. Зауваження та недоліки дисертаційної роботи. 

У цілому робота, стиль її викладення, а також оформленя справляють 

позитивне враження. Разом з тим, до дисертанта є декілька зауважень та 

запитань.  

Зауваження: 

1. Доцільно було б дати назву розділу, присвяченого огляду літератури. 

2. Складають певні труднощі, при ознайомленні з результатами досліджень, 

розміщення таблиць у додатках. 

Питання: 

1. З якою метою Ви використовували факторний аналіз при обробці отриманих 

результатів? 

2. Ви обстежили 126 школярів, з яких тільки 90 відібрали для 

подальшихдосліджень. Які критерії відбору Вами були використані при 

цьому? 

Однак, слід зазначити, що зроблені зауваження не зменшують науково-

теоретичної та практичної значущості рецензованого дисертаційного 

дослідження, а питання мають дискусійний характер. 

Висновок 

Дисертаційна робота Кліща М. І. «Особливості нейродинамічних і 

психофізіологічних функцій в осіб шкільного віку з нейросенсорною 

приглухуватістю», подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 



наук за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія у спеціалізовану вчену 

раду Д 35.600.03  при Львівському національному медичному університеті  

імені Данила Галицького, є завершеною науковою працею і містить нові 

положення та обґрунтовані результати досліджень у галузі нормальної 

фізіології, що показують вплив слухової депривації на формування 

психофізіологічних функцій, нейродинамічних процесів та стан розумової 

працездатності у школярів різних вікових періодів.   

Дисертація Кліща М.І. за актуальністю, новизною, практичним та 

теоретичним значенням отриманих результатів дослідження, рівнем 

методичного вирішення поставлених завдань повністю відповідає п.11 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України  № 656 від 

19.08.2015 р. і № 1159 від 30.12.2015 р.), а її автор заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.03 – 

нормальна фізіологія.  

 

 


