
1 

ВІДГУК 

офіційного опонента, доктора медичних наук, професора, член-кореспондента 
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дисертаційну роботу Костишина Назара Михайловича на тему: «Фізіологічні ме-
ханізми ремоделювання кісткової тканини за умови дії різних параметрів вібрації 
(експериментальні дослідження)», подану до офіційного захисту в спеціалізовану 
вчену раду Д 35.600.03 у Львівському національному медичному університеті 

імені Данила Галицького на здобуття наукового ступеня кандидата медичних на-
ук за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія (222 «Медицина») 

 

Актуальність теми. Дисертаційна робота Костишина Н.М. присвячена 

розв’язанню актуального в галузі фізіології завдання щодо встановлення меха-

нізмів фізіологічного ремоделювання кісткової тканини при експерименталь-

ному впливі на організм загальної вібрації з різними параметрами частоти, амп-

літуди та рівня віброприскорення для подальшого наукового обґрунтування до-

нозологічної діагностики та виявлення схильних до розвитку остеопенічного 

синдрому працівників, які зазнають шкідливої дії вібрації на організм.  

За даними сучасної наукової літератури з’ясування механізмів ремоделю-

вання кісткової тканини складає теоретичну основу наукового обґрунтування та 

удосконалення методів ранньої діагностики втрати мінеральної щільності та 

структурних порушень кісткової тканини у працівників промислових підпри-

ємств, які зазнають дії на організм вібрації. За результатами санітарно-

гігієнічних досліджень умов праці, проведених в останні роки в Україні більше 

130 тис. працівників при виконанні різних виробничих операцій зазнають дії на 

організм вібрації, рівні якої перевищують ГДР. При цьому за даними клініко-

епідеміологічних досліджень показник питомої ваги вібраційної хвороби в 

Україні в структурі професійної захворюваності дорівнює 6–8 %. Слід зауважи-

ти, що вплив загальної та локальної вібрації на організм людини досить деталь-

но вивчали Е.Ц. Андреева-Галанина, А.А. Модель, В.Г Артамонова, Е.А. Дро-

гичина, Г.А. Суворов та ін. Встановлено поліморфність клінічної симптоматики 

вібраційної хвороби, превалювання тих або інших синдромів у залежності від 

частотного спектру вібрації та характеру її впливу (загальна чи локальна).  
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Увага дослідників тривалий час переважно була зосереджена на вивченні 

змін з боку центральної та периферичної нервової системи, серцево-судинної 

системи, а також опорно-рухового апарату працюючих в умовах виробничого 

впливу на організм вібрації. Довгий час вивчення стану кісткової системи було 

доволі обмеженим, що можна пояснити скоріше відсутністю технічних можли-

востей для глибоких досліджень, які надала вже сучасна наука. Бо розуміння 

ролі кісткової системи як торного шляху для розповсюдження вібрації по тілу 

людини з’явилося у дослідників ще на початку вивчення цієї проблеми. Про 

ураження кісток, розвиток остеопорозу у хворих на вібраційну хворобу ми зна-

ємо ще з першоджерел. Наразі впровадження в медичну практику сучасних діа-

гностичних технологій надало нових можливостей у сфері проведення дослі-

джень кісткової системи (E.Burnstrom, C.Rubin). Дисертант у достатній мірі ви-

користав їх у своїх дослідженнях. 

Є ще один аспект роботи, якого не можна обминути. Це увага дисертанта 

до середніх частот вібраційного спектру. Саме цей діапазон частот (31,5–63 Гц) 

є недостатньо дослідженим в аспекті його біологічної дії, на що існують відпо-

відні посилання в літературі (Griffin M., Bovonzi et al., H. Seidel). 

Отже, саме ці два аспекти – з’ясування механізмів ушкодження та ремо-

делювання кісткової тканини на основі досліджень показників метаболізму, ви-

значення біомаркерів кісткового ремоделювання та ризиків остеопорозу при дії 

вібрації, а також з’ясування особливостей такого впливу у діапазоні частотного 

спектру вібрації, які поки що недостатньо вивчені визначають актуальність на-

укового напрямку, вибраного дисертантом при виборі теми для проведення 

свого дисертаційного дослідження.  

Таким чином актуальність дисертаційного дослідження, основною метою 

якого є комплексна оцінка впливу різних параметрів вібрації на фізіологічні 

механізми ремоделювання кісткової тканини тварин в експерименті, впрова-

дження подальшого застосування методів дослідження для підвищення ефекти-

вності донозологічної діагностики втрати мінеральної щільності кісткової тка-

нини у людей, які контактують з вібрацією не викликає сумніву.  
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Робота спланована як оригінальне наукове дослідження, результати яко-

го набувають не тільки фундаментального значення в галузі фізіології, але та-

кож і прикладного значення для гігієни праці, професійної патології та інших 

медичних дисциплін, що вивчають закономірності та особливості впливу вібра-

ції на організм людини (космонавтика, військова медицина). Поставлені авто-

ром завдання відповідають меті дисертаційної роботи та обраному напрямку 

наукових досліджень. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційна робота виконана на кафедрі нормальної фізіології Львівського національ-

ного медичного університету імені Данила Галицького в рамках комплексної 

науково-дослідної роботи: «Дослідження функціонально- метаболічних резер-

вів стрес-лімітуючих систем організму за екстремальних умов з метою вияв-

лення ефективних засобів корекції» (№ державної реєстрації 0111U000121) та 

«Дослідження ролі системних та паракринних регуляторних механізмів у за-

безпеченні гомеостазування функціонально-метаболічних параметрів організму 

за умов адаптації до дії екстремальних чинників різної природи» (№ державної 

реєстрації 0116U004510), в яких автор був співвиконавцем. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомен-

дацій сформульованих у дисертації. Основним науковим положенням дисер-

таційного дослідження є доведена патогенетична роль впливу загальної вібрації 

на процеси втрати мінеральної щільності кістки, через встановлення механізмів 

дії основних параметрів вібрації на структурно-функціональні зміни кісткової 

тканини. Для їх встановлення автором було проведено комплекс експеримента-

льних, інструментальних, біохімічних, хіміко-аналітичних та гістоморфологіч-

них досліджень на основі обґрунтованої логістичної схеми. В якості об’єкта 

біомедичних досліджень для відтворення в експерименті моделі дії на організм 

різних параметрів вібрації дисертантом було використано 60 білих нелінійних 

щурів-самців масою 180-220 г, що забезпечує репрезентативність вибірки.  

Для дослідження морфо-функціональних змін у кістковій тканині за умо-

ви експериментального впливу різних параметрів вібрації дисертантом у відпо-
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відності до поставлених завдань було використано набір сучасних і цілком аде-

кватних методів дослідження. Так для вивчення мінеральної щільності попере-

кових хребців та стегнової кістки щурів використано метод комп’ютерної томо-

графії та кількісної денситометрії. Для вивчення метаболічних змін кісткової 

тканини використано біохімічний метод визначення показників концентрації у 

крові остеокальцина та вільних фракцій оксипроліну (біомаркери остеопорозу). 

Для вивчення змін у складі жирних кислот загальних ліпідів та фосфоліпідів 

м’язової тканини і головного мозку щурів дисертантом використано метод га-

зорідинної хроматографії, а для вивчення структурно-функціональних перебу-

дов кісткової тканині при впливі вібрації – гістологічний метод дослідження 

поперекових хребців і стегнової кістки. Необхідно також відзначити, що усі 

отримані в ході проведених досліджень результати були опрацьовані за допо-

могою методів параметричної та непараметричної статистики із застосуванням 

кореляційно-регресійного аналізу. Перевірку статистичних гіпотез для оцінки 

значимості виявлених змін було проведено за допомогою критеріїв Стьюдента 

(t) і Уілкоксона-Манна-Уітні (U).  

Таким чином, не викликає сумніву високий ступінь обґрунтованості ос-

новних наукових положень, висновків та рекомендацій, сформульованих у ди-

сертації Н.М. Костишина, що відповідає паспорту спеціальності 14.03.03 – но-

рмальна фізіологія. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертан-

том Н.М. Костишиним у ході проведених експериментальних досліджень: отри-

мано нові дані, що суттєво доповнюють сучасні уявлення про дію загальних віб-

раційних коливань на структурно-функціональний стан кісткової тканини; дове-

дено, що тривала дія на організм щурів загальної вібрації з різними параметрами 

частоти, амплітуди та рівня віброприскорення збільшує активність процесів, які 

характеризують ремоделювання кісткової тканини всього скелету; встановлено, 

що дія високих частот вібрації на відміну від низьких супроводжується збіль-

шенням функціональної активності клітин кісткової тканини з подальшим збі-

льшенням ділянок ремоделювання кісткової тканини у відповідь на зменшення 
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мінеральної щільності кісток; показано, що при тривалому впливі на організм за-

гальної вібрації в кістковій тканині разом із метаболічними змінами на клітин-

ному та тканинному рівнях розвиваються структурні перебудови, які відобража-

ють складний і суперечливий процес пошкодження (альтерації) та захисту, що за 

характером своїх проявів визначають процес ремоделювання кісткової тканини; 

визначено, що ушкодження кісткової тканини може відбуватися при дії на орга-

нізм вібрації низької частоти з мінімальним рівнем віброприскорення, параметри 

якого не перевищують гранично допустимих рівнів.  

Практична цінність одержаних Н.М. Костишиним результатів дослі-

дження полягає в тому, що вони: 

- суттєво розширюють можливості для вдосконалення критеріїв ранньої діагно-

стики та розробки ефективних заходів профілактики остеопеній у працівників, 

які зазнають дії загальної вібрації на виробництві;  

- визначають необхідність перегляду санітарних нормативів загальної вібрації 

та їх оптимізації для зменшення професійних ризиків у працівників, які зазна-

ють виробничого впливу на організм вібрації; 

- дозволили розробити та впровадити в практику новий спосіб визначення стру-

ктурно-функціонального стану кісткової тканини за умови впливу загальної ві-

брації (захищено патентом України №121912 U, ПМК G 01 N 3/32), а також но-

вий метод оцінки мінеральної щільності та метаболізму кісткової тканини під 

впливом різних параметрів вібрації (інформаційний лист № 77-2017).  

Структура дисертації. 

Дисертаційна робота Н.М. Костишина побудована за класичним принци-

пом і викладена на 186 сторінках машинописного тексту. Дисертація складаєть-

ся зі вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали та методи дослідження», 4 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, 

додатків. Робота ілюстрована 11 таблицями, 47 рисунками, з яких 14 графіків і 

33 мікрофотографії, що були отримані з гістопрепаратів. Бібліографічний пока-

зник включає 238 літературних джерел із яких 166 викладені латиницею, а 72 – 
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кирилицею. Більшість включених до списку використаних джерел літератури 

(більше 2/3) опубліковані за останні 5 років.  

У вступі (8 сторінок тексту) розкрито актуальність теми дисертаційного 

дослідження та показано зв'язок роботи із науковими програмами, темами і 

планами. Визначено мету, об’єкт, предмет і методи наукового дослідження; на-

ведено дані щодо наукової новизни, теоретичного і практичного значення робо-

ти; інформацію про впровадження результатів в практику; відображено особис-

тий внесок автора у виконання роботи; представлено інформацію щодо апроба-

ції результатів та публікацій за результатами дослідження. 

В огляді літератури (розділ 1, викладений на 23 сторінках тексту) наведено 

системні уявлення про вплив загальної вібрації на стан і метаболізм кісткової 

тканини у тварин в експерименті та у людей, які зазнають дії екстремальних фа-

кторів зовнішнього середовища. Особлива увага приділяється аналізу даних що-

до дії різних параметрів вібрації на структурно-функціональні зміни клітин, що 

можуть відігравати провідну роль в механізмах розвитку ранніх порушень в ор-

ганізмі. Огляд даних літератури достатньо повно висвітлює сучасний стан про-

блеми. Автор обґрунтовує актуальність дисертаційної роботи на підставі прове-

деного ним критичного аналізу даних сучасної вітчизняної та зарубіжної літера-

тури, опублікованих в останні 5-10 років. Наведені у цьому розділі узагальнення 

свідчать про наявність змін у фізіологічному ремоделюванні кісткової тканини за 

дії на організм різних параметрів вібрації, що може визначати розвиток клініч-

них проявів втрати мінеральної щільності кісток. Зважаючи на дані наукової лі-

тератури щодо досліджень впливу вібрації на кістковий метаболізм, автор визна-

чає необхідність вивчення структурно-функціональних змін, які можуть розвива-

тися в кістковій тканині при дії на живий організм загальної вібрації. На основі 

узагальнених даних літератури автором обґрунтовано актуальність обраного на-

прямку досліджень та необхідність визначення основних закономірностей і осо-

бливостей дії вібрації на фізіологічні процеси ремоделювання кісткової тканини 

за дії на організм різних параметрів вібрації в експерименті. 
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У другому розділі (13 сторінок тексту) представлено об’єкти, обсяг і ме-

тоди досліджень, які були застосовані дисертантом для вирішення поставлених 

у роботі завдань. Усі експериментальні дослідження на тваринах проведені ав-

тором відповідно дозволу університетського комітету з біоетики, із дотриман-

ням основних положень Директиви Ради Європи 86/609/EEC (1986 р.), Міжна-

родних принципів «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що 

використовують для експериментів і в інших наукових цілях» (Страсбург, 

1986), правил «Належної лабораторної практики» (GLT), а також загальних 

етичних принципів проведення експериментів на тваринах, ухвалених Інтерна-

ціональним конгресом з біоетики (Київ, 2000), Закону України № 3447-IV «Про 

захист тварин від жорстокого поводження» і загальних етичних принципів екс-

периментів на тваринах, ухвалених Першим національним Конгресом України з 

біоетики (2001 р.).  

Для досягнення основної мети, у відповідності до поставлених у роботі 

завдань дисертантом використано широкий спектр адекватних методів дослі-

дження: метод відтворення експериментальної моделі дії загальної вібрації на 

організм щурів; метод комп’ютерної томографії і кількісної денситометрії по-

перекових хребців та стегнової кістки щурів для визначення їх мінеральної 

щільності; біохімічний метод визначення концентрації у крові остеокальцина та 

вільних фракцій оксипроліну; метод газорідинної хроматографії визначення 

жирнокислотного складу загальних ліпідів та фосфоліпідів м’язової тканини і 

головного мозку щурів; гістологічний метод вивчення структурних змін попе-

рекових хребців і стегнової кістки при забарвленні гістологічних зрізів гемато-

ксиліном і еозином.  

Необхідно також відзначити, що достовірність отриманих результатів за-

безпечували адекватно підібрані методи параметричної та непараметричної 

статистики із застосуванням кореляційно-регресивного аналізу та оцінкою ста-

тистичних гіпотез за критеріями Стьюдента (t) і Уілкоксона-Манна-Уітні (U).  

У розділі 3 (11 сторінок) викладено результати власних досліджень, при-

свячених вивченню мінеральної щільності кісткової тканини поперекових хреб-
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тів L1-L5 та стегнової кістки щурів при впливі загальної вібрації, отримані за до-

помогою методу КТ-десинометрії. Результати цих досліджень переконливо свід-

чать про зменшення мінеральної щільності трабекулярного шару кісток під 

впливом вібрації та залежність виявлених змін від частоти вібрації та рівнів віб-

роприскорення. Необхідно відмітити, що результати цих досліджень дають під-

став вважати, що зі збільшенням частоти вібрації і рівня віброприскорення зако-

номірно зростає швидкість метаболізму кісткової тканини. Це проявляється при-

скоренням процесу катаболізму колагену та втрати мінеральної маси кістки, що в 

подальшому призводить до розвитку змін, характерних для остеопорозу навіть у 

віддалений період, після припинення дії вібрації. Встановлено динаміку втрати 

маси кісткової тканини не тільки в стегнових кістках, але також у поперековому 

відділі хребта. Розділ 3 містить 2 таблиці та 6 рисунків із яких 5 графіків і 1 ри-

сунок, представлений монтажем даних КТ хребців і стегнової кістки.  

У розділі 4 (8 сторінок тексту), що складається з 2- х підрозділів, наведе-

но результати власних досліджень автора, присвячених з’ясуванню механізмів 

порушень метаболізму кісткової тканини під впливом вібрації, які дисертант 

вивчав за змінами біохімічних показників – концентрації в крові вільної фракції 

оксипроліну та оксикальцину.  

Результати цих досліджень дозволили автору встановити залежність між 

рівнем вібраційного навантаження (частота вібрації та рівень віброприскорен-

ня) із рівнем порушень метаболізму кісткової тканини. Зокрема автором вияв-

лено збільшення концентрації остеокальцину та вільної фракції оксипроліну в 

крові при дії вібрації, що свідчить про стимуляцію катаболічної фази обміну 

колагену. Це визначає посилення виведення кальцію з кісток, а відповідно, 

втрату мінерального компоненту кісткової тканини. Разом із цим доведено, що 

у період відновлення (28 день після припинення дії вібрації на організм щурів і, 

особливо на 56 добу відновлювального періоду) катаболізм колагену значно 

уповільнюється, що є свідченням репаративних процесів. Таким чином автором 

показано, що визначення рівня біомаркерів кісткового метаболізму, зокрема, 

концентрації у крові остеокальцину та вільного оксипроліну набуває прогнос-



9 

тичного значення для ранньої діагностики розвитку порушень, що відбуваються 

в кістковій тканині при дії вібрації на організм. Результати проведених біохімі-

чних досліджень та їх аналізу представлені у розділі у 2- х таблицях і 3- рисун-

ках (графіки).  

Розділ 5 (16 сторінок тексту) присвячено результатам з вивчення жир-

нокислотного складу загальних ліпідів і фосфоліпідів м’язової тканини та голо-

вного мозку щурів при дії вібрації, які суттєво доповнюють загальні уявлення 

щодо механізмів впливу загальної вібрації як фактору загально-біологічної дії. 

Розділ складається з 3- х підрозділів у кожному з яких відображено результати 

досліджень загальних ліпідів і фосфоліпідів у м’язовій тканині, а також фосфо-

ліпідів у головному мозку щурів.  

Результати цих досліджень довели, що за умови збільшення інтенсивно-

сті вібраційного навантаження, у досліджених органах збільшується відносна 

кількість насичених і мононенасичених жирних кислот, а також фосфоліпідів. 

Водночас у досліджених органах також відбувається зниження концентрації 

поліненасичених жирних кислот, яка також визначається на етапах післядії за 

умови припинення експозиції вібраційного стресора. Автор розцінює таку ди-

наміку як свідчення погіршення структурно-функціональної організації клітин-

них мембран м’язів та головного мозку внаслідок збільшення в’язкості ліпідів 

та зміни їх внутрішньо-мембранної динаміки під впливом вібрації.  

На нашу думку, підстави для такого тлумачення у дисертанта є. Це вель-

ми цікаві дані для поглиблення уявлень про тонкі механізми вібраційного впли-

ву на рівні клітинних мембран. Отримана інформація може стати підстави для 

проведення подальших наукових досліджень дисертанта. 

Кількісні результати проведених досліджень та їх аналіз представлені у 

розділі у вигляді 6 таблиць та 6 рисунків (графіків), що дозволяє визначити об-

ґрунтованість усіх висновків, які дисертант наводить наприкінці розділу. 

Розділ 6 (23 сторінки тексту) присвячено результатам гістологічного до-

слідження хребців (підрозділ 6.1) та стегнової кістки (підрозділ 6.2) щурів, які за-

знавали тривалої дії вібрації на організм. Отримані результати показали, що гі-
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стологічні зміни в кістках при дії вібрації проявляються у вигляді різноманітних 

варіантів пошкодження. При цьому встановлено, що спектр морфологічних змін 

і їх вираженість напряму залежать від частоти вібраційних коливань та рівня віб-

роприскорення. Так, вогнища остеолізису та остеопорозу були виявлені у кістко-

вій тканині поперекового хребця та стегна експериментальних щурів при дії віб-

рації з частотою 15 і 25 Гц. Разом із цим структурних змін також зазнавала хря-

щова пластинка, де відмічали її потоншення, втрату зональності та різке змен-

шення кількості хондроцитів, за рахунок яких, у нормі, відбувається ріст кістко-

вої тканини. При дії вібрації з частотою 50 Гц і 75 Гц деструктивні зміни стегно-

вої кістки поглиблювалися, а на їх фоні розвивалися локальні зміни, що визна-

чають початкові процеси ре моделювання кісткової тканини (кількісні варіації 

поліморфних хондроцитів без ознак агрегації у стовпчики, зони проліферації 

грубоволокнистої фіброзної тканини з ознаками гіалінозу та петрифікації). Після 

припинення вібрації процес ремоделювання кісткової тканини не припиняється 

на що вказує посилення регенерації у зоні хрящової пластинки.  

Таким чином проведені дисертантом гістоморфологічні дослідження у 

повній мірі кореспондуються з результатами досліджень, проведених за допо-

могою методів КТ і кількісної денситометрії кісток, а також біохімічних дослі-

джень, що свідчать про ураження кісткової тканини під впливом вібрації та за-

лежність структурно-функціональних порушень кісткової тканини від інтенси-

вності вібраційного навантаження (зростання частоти вібрації від 15 до 75 Гц та 

підвищення рівнів віброприскорення від субнормативних до таких, що переви-

щують ГДР).  

Необхідно відмітити, що значимість результатів гістологічного дослі-

дження хребців і стегнової кістки щурів при дії вібрації для досягнення основ-

ної мети, поставленої у дисертаційному досліджені є дуже вагомою. Це зумов-

лено тим, що саме проведення морфологічних досліджень дозволило автору 

прослідкувати динаміку процесів ремоделювання вже зміненої кісткової ткани-

ни після припинення дії вібрації. Зокрема, встановлена їх послідовність - поява 

перших ознак регенерації у зоні хрящевої пластинки, підвищення проліферати-
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вної активності та гіперплазія хондроцитів, гіпертрофія відповідних зон хряще-

вої тканини з появою поодиноких гаверсових каналів на ділянках ушкоджень 

вогнищевого замісного фіброзу та ангіоматозу. 

Отримані у ході проведених морфологічних досліджень результати набу-

вають фундаментального значення з позицій з’ясування механізмів відновлення 

кісткової тканини при ушкодженні. Це характеризує не тільки наукову новизну, 

але й теоретичне значення дисертаційної роботи Н.М. Костишина.  

Результати, отримані у ході проведеного дослідження задокументовані та 

представлені у вигляді 33 мікрофотографій, отриманих із гістопрепаратів. 

Аналіз і узагальнення результатів досліджень є традиційним завер-

шенням дисертаційної роботи. Обговорення ключових її результатів проведено 

послідовно, коректно і логічно. 

На основі проведеного аналізу дисертант, на нашу думку, має достатні 

підстави вважати, що отримані ним результати можуть бути підтвердженням 

існуючої гіпотези щодо ролі механічних сигналів (вібрації), які прямо або опо-

середковано впливають на кістково-суглобовий апарат, як центрального регу-

лятора гомеостазу кістки. При цьому вібраційні коливання модулюють експре-

сію рецепторного активатора RANKL частотно-амплітудним способом. 

Висновки у дисертації є цілком обґрунтованими, вони логічно витікають 

із результатів проведених досліджень, їх число (7) відповідає кількості постав-

лених у дослідженні завдань.  

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих роботах і 

авторефераті. За результатами роботи опубліковано 14 праць: 5 статей - у фа-

хових виданнях, рекомендованих МОН України (чотири з них включено до 

міжнародних наукометричних баз); 7 робіт - у матеріалах міжнародних та все-

українських наукових конференцій. За результатами досліджень дисертантом 

отримано патент України на корисну модель та видано один інформаційний 

лист про нововведення, що визначає достатній рівень впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в практику 



12 

Дисертація та авторереферат відповідають чинним вимогам щодо до оформ-

лення дисертації та автореферату (Затверджено Наказом МОН від 12.01.2017 № 40). 

Під час рецензування дисертаційної роботи Н.М.Костишина у опонента 

виникли запитання та побажання, що можуть бути підняті для обговорення під 

час захисту дисертації у ході наукової дискусії: 

1. В плані аналізу механізмів формування патологічного процесу в кістковій 

тканині під впливом вібрації доцільно було б обговорити також вплив вібрації 

на судинну систему як один з можливих пускових механізмів цього процесу. 

Адже добре відомо, що порушення мікроциркуляції призводять до трофічних 

змін у кістковій тканині. 

2. В експериментальній роботі, якою є дисертація, доцільно було б застосу-

вати метод математичного планування експерименту. Тим самим розширюють-

ся можливості для аналізу закономірностей взаємозв’язку «рівень-час-ефект» у 

оцінці біологічної дії досліджуваного фактору. Багатовимірний експеримент з 

варіюванням частоти, рівнів і тривалості експозиції був би у даному випадку 

більш виграшним. 

3. Посилання автора на стандарти ISO 5341 та ISO 2631 є цілком доречними 

в роботі. Проте, ці нормативні акти не є «Міжнародними санітарними норма-

ми», як він їх називає. Слід зауважити також, що усі міжнародні стандарти ма-

ють рекомендований, а не законодавчий характер. 

 

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Костишина Назара Михайловича на тему «Фізіоло-

гічні механізми ремоделювання кісткової тканини за умови дії різних парамет-

рів вібрації (експериментальне дослідження)» є завершеною самостійною нау-

ковою працею, яка виконана на сучасному методичному рівні, має наукове, те-

оретичне і практичне значення та відповідає профілю спеціальності вченої ради 

Д 35.600.03 у Львівському національному медичному університеті імені Данила 

Галицького. За актуальністю, методичним рівнем проведеного дослідження, 

науковою новизною та практичним значенням одержаних результатів, повно-




