
ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу Бондаренко Марії Павлівни 

"Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному 
сприйнятті”, поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата 

біологічних наук за спеціальністю 03.00.13- фізіологія людини і тварин

Актуальність теми дисертації. Дисертація і дослідження Бондаренко М.П. 
об’єднують сенсорну фізіологію, нейрофізіологію, психофізіологію, нейронауки, 
що у сучасних умовах називається когнітивними дослідженнями і виконана на 
межі трансдисциплінарного розвитку наук. Актуальність дисертації полягає у 
визначенні психофізіологічних та нейрофізіологічних механізмів сприйняття 
емоційної інформації за умови ї ї  бі- чи монокулярної презентації. Ця 
проблематика давно хвилює науковців так як відомо, що через обмежену 
потужність ресурсів обробки інформації у мозку різні стимули змагаються за 
ресурси сенсорного аналізу [Черниговська Т.В., Чайченко Г.М., Макарчук М.Ю. 
Kastner S., Petersen S., Keil A., Moratti S., Lang P., Davis M.]. Доведено, що 
емоційні стимули здатні захоплювати ці ресурси, та суттєво знижувати увагу до 
емоційно-нейтральних стимулів. Тому актуально те, що Бондаренко М.П. 
намагалась: по-перше встановити роль зорової домінантності в процесах 
фокусування та перемикання уваги; по-друге, з’ясувати нейрофізіологічні 
механізми та ефективного використання ресурсів мозкового аналізу інформації.

Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 
програмами. Робота виконана у відповідності до Державних планів науково- 
дослідних робіт та наукових досліджень Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка МОН України в рамках науково-дослідної теми ННЦ 
«Інститут біології»: “Механізми реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій 
організму за умов розвитку різних патологій” (2011-2015 pp., № 11БФ036-01, № 
держреєстрації 0111U004648).

Новизна дослідження та одержаних результатів: отримані нові 
експериментальні дані, які мають фундаментальне значення та розширюють 
теоретичні уявлення про механізми сприйняття емоційно забарвленої інформації. 
На підставі аналізу та узагальнення результатів досліджень вперше отримані 
експериментальні дані щодо ролі домінантного зорового каналу в процесах 
фокусування уваги свідчать про його активне залучення в процеси гальмування 
відповіді на нерелевантні подразники та відсутність пригнічення такої відповіді в

Відділ діловодства та архіву 
іл ів с ь к о г о  національного університету 

імені Тараса Шевченка
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умовах сприйняття недомінантним оком. Досліджені механізми сприйняття 
емоційно забарвленої та афективної інформації в умовах її нерелевантності у 
правшів з відкритим домінантним правим оком та у лівшів з відкритим 
домінантним лівим оком. Показано, що лівші виконують завдання швидше з 
відкритим домінантним оком, ніж з відкритим недомінантним оком.

Теоретичне значення результатів дослідження полягає утому, що у 
дисертації сформульовано нові психофізіологічні знання та нейрофізіологічних 
механізмів сприйняття емоційної інформації за умови її бі- чи монокулярної 
презентації в залежності від домінантності ока та моторної асиметрії у людини. 
Сформовано теоретичну концепцію, що обстежувані з відкритим домінантним 
оком (правші та лівші) краще концентруються на поточному завданні, ефективно 
гальмують неактуальну для завдання інформацію, що свідчить про більш 
ефективну стратегію використання фільтрів уваги. Розширені і уточнені 
теоретичні уявлення про механізми сприйняття емоційно забарвленої інформації 
за умов бі- чи монокулярного сприйняття, висвітлюють роль зорової 
домінантності в процесах фокусування та перемикання уваги, а також вказують на 
суттєву роль фону в процесах мимовільної та довільної уваги.

Практичне значення результатів дослідження. В дисертації Бондаренко 
М.П. отримані експериментальні дані, щодо сприйняття інформації домінантним 
зоровим каналом процеси фокусування уваги включають активне гальмування 
відповіді на нерелевантні подразники та відсутність активного пригнічення такої 
відповіді в умовах сприйняття недомінантним оком. Висока практична значимість 
дослідження виражається у тому, що такі результати є вагомим підґрунтям в 
доцільності подальшого вивчення нейрофізіологічних механізмів, які лежать в 
основі розподілу уваги залежно від домінантності відкритого ока та забезпечення 
ефективних стратегій боротьби з відволікаючими увагу факторами для 
підвищення продуктивності праці.

Запропоновано спосіб використання та можливість створення 
психотерапевтичних методик та тестів для виявлення прихованих вподобань чи 
схильностей, стресових для кожної людини ситуацій, оскільки в умовах 
сприйняття через недомінантне око обстежувані гірше пригнічують реакції на 
емоційно значущу для них інформацію, що може бути використано для фізіології 
праці, корекційної педагогіки, лінгвістики, фізичної реабілітації та медицини. 
Матеріали досліджень включені у лекційні курси вузів, які готують спеціалістів в
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галузі фізіології та медицини, а також впроваджені в спецпрактикуми вищих 
навчальних закладів.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертаційна робота 
відповідає паспорту спеціальності 03.00.13 -  фізіології людини і тварин. В ній 
вирішена важлива проблема психофізіології, нейрофізіології, сенсорної фізіології 
- вирішено актуальне завдання досліджена роль домінантного та недомінантного 
зорового каналу в процесах мозкового аналізу емоційної інформації людиною, що 
є суттєвим внеском в сучасну біологічну науку, та може бути перспективними для 
практичного застосування.

Результати базуються на достатній кількості експериментального матеріалу, 
який отриманий з використанням сучасних інформативних методик, що 
відповідає поставленій меті і завданням дослідження. Правильно обрана стратегія 
дослідження. Наведені результати дисертаційної роботи є новими і мають 
об'єктивний характер.

Дисертація має об'єм 162 с. і оформлена згідно вимог ВАК України. В ній 
відображені всі необхідні розділи: вступ, огляд літератури, методики досліджень, 
третій, четвертий і п’ятий розділи містять власний експериментальний матеріал з 
обговоренням, узагальненням, висновків, покажчика літератури з 244 
найменувань. Дисертація проілюстрована 18 рисунками.

З огляду літератури видно (розділ 1), що в ньому критично висвітлені дані з 
проблеми - особливості мозкової обробки емоційно значущих стимулів (підрозділ 
1.1.). Показані класичні уявлення про ЕЕГ характеристики аналізу емоційних слів 
(підрозділ 1.2.). Автор критично аналізує результати морфологічних, 
психофізіологічних та ЕЕГ-досліджень міжпівкульної асиметрії мозку правшів та 
лівшів (підрозділ 1.3.). Знайшли місце у літературному огляді і питання зорової 
домінантності у зв’язку з аналізом інформації (підрозділ 1.4).

Огляд літератури дозволив автору критично узагальнити існуючі наукові 
положення та вказати на необхідність розробки теоретичних основ мозкових 
процесів, що лежать в основі механізмів обробки інформації. Розділ 1 написаний 
науково, привабливо і актуально. Аналіз літературних джерел останніх років і 
наукових праць, більшість з яких іноземні автори, свідчить про актуальність 
роботи на світовому рівні. З огляду літератури простежується критичне ставлення 
автора до цитованих публікацій. За результатами розділу 1 автору необхідно було 
зробити коротенький підсумок, виокремити, що відомо, що мало досліджено, а
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що не відомо і запропонувати узагальнюючий висновок, сформулювати гіпотезу 
дослідження. Бажано було розділ 1, щоб мав назву, можливо: «Актуальні питання 
сприйняття емоційної інформації за умови бі- чи монокулярної презентації».

Мета та завдання дослідження чітко сформульовані, логічно поєднані з 
темою, аналізом літератури і вирішуються за допомогою адекватних методик.

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 210 осіб, серед яких - 105 
праворуких з правим домінантним оком та 105 ліворуких студентів з лівим 
домінантним оком. Визначали електричну активність мозку, спектральну 
потужність тета, альфа та бета ритму, внутрішньо та міжпівкульну когерентність, 
а також латентні періоди реакцій під час проведення тесту Струпа. Математичну 
обробку даних здійснювали з використанням стандартних прийомів варіаційної 
статистики. Статистичний аналіз спектральних показників потужності ЕЕГ та 
латентні періоди реакцій не були нормальними, обробка результатів проводитись 
з використанням непараметричної статистики.

Оскільки ліворукість та праворукість не співпадає з мозковою та зоровою 
домінантністю, то виникає необхідність пояснити, як відбирались право- та 
ліворукі особи у яких була аналогічна домінантність ока. Основним методом 
дослідження мозкових процесів у дисертації Бондаренко М.П. є аналіз потужності 
та когерентності основних ритмів ЕЕГ. Бажано було ці результати узгодити з 
методами візуалізації мозку.

У розділ 3 наведені результати електричної активності мозку та латентні 
періоди реакцій за умови бінокулярної презентації. Бондаренко М.П. доведено, 
що для бінокулярної групи зростання складності завдання супроводжувалось 
поступовим залученням в аналіз більшої кількості структур головного мозку, 
поступовим збільшенням потужності тета та бета-ритму в префронтальних та 
потиличних зонах. Підвищення навантаження на увагу супроводжується 
посиленням міжпівкульних взаємодій та сповільненням часу реакції.

Заслуговує на увагу розділ 4 де автором наводяться результат дослідження 
ЕЕГ- активності мозку та латентні періоди сенсомоторних реакцій за умови 
монокулярної презентації стимулів через домінантне око. Доведено, що для 
обстежуваних з відкритими домінантним оком ступінь складності завдання не 
впливає на точність виконання. Ефективність погіршувалась в обстежуваних при 
виконанні тесту з відкритим недомінантним оком через “захоплення” уваги
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нерелевантним емоційним контекстом стимулу. Ефект Струпа, що виражався в 
подовженні часу емоційно-забарвленого слова проявляється лише за умови його 
демонстрації на фоні еротичної картинки та відносно нейтрального слова на фоні 
нейтральної картинки. Нейрофізіологічна оцінка фонового зображення 
забезпечується на частотах тета ритму' в скронево-тім’яних зонах правої півкулі, а 
контроль точності виконання завдання - на частотах бета ритму.

Спеціальний розділ 5 дисертації Бондаренко М.П. присвячений оцінці ЕЕГ - 
активності мозку та латентним періодам реакцій за умови монокулярної 
презентації стимулів через недомінантне око. Встановлено, що для обстежуваних 
осіб фільтри селективної уваги працюють гірше при сприйнятті інформації через 
недомінантне око, проявом чого є подовження часу реагування. Це дає 
можливість використовувати недомінантний канал для подачі в мозок 
додаткового контенту поза фокусом уваги людини.

Особливої уваги для спеціалістів в галузі фізіології має обговорення 
результатів дослідження ст. 112 та узагальнення ст.134. Автор узагальнює 
власний матеріал досліджень, який і підводить підсумок експериментальній 
роботі з приводу дослідження мозкових процесів Автор намагається узагальнити 
результати дослідження викладені у розділах 3, 4 та 5 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 власну теоретичну концепцію, як комплекс 
мозкових та сенсорних процесі за умови виконання тесту Струпа. Результати 
доповнюють теорію психофізіологічних та нейрофізіологічних процесів, що 
лежать в основі актуального завдання - дослідження ролі домінантного та 
недомінантного зорового каналу в процесах мозкового аналізу емоційної 
інформації людиною.

У роботі Бондаренко М.П. наводиться аналіз цілого ряду комплексних 
фізіологічних, психофізіологічних показників. Математико-статистичні методи 
дозволили одержати надійні результати. Все це дозволяє оцінити наукові 
положення і висновки дисертації, як достовірні та аргументовані. Висновки 
відповідають поставленій меті і завданням роботи.

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 
дисертації в опублікованих працях. Основні положення дисертації викладені в 
22 наукових публікаціях, в тому числі, статті у наукових журналах -  8, матеріали і
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тези конгресів, з'їздів та конференцій -  14. У фахових виданнях, що затверджені 
ДАК України, розміщено 7 публікації. У виданнях, що включені до міжнародних 
наукометричних баз даних, опубліковано 5 наукових статей. Матеріали дисертації 
у фахових виданнях викладені в повному об’ємі. Дисертація та автореферат 
написані грамотно, лаконічно, науковим стилем. Зміст автореферату відповідає 
змісту дисертації. В опублікованих роботах та авторефераті достатньо повно 
викладені матеріали кандидатської дисертації.

Дискусійні положення та зауваження. Принципових зауважень щодо 
дисертації та автореферату немає. Важливо, що автор самостійно виконував всі 
експериментальні дослідження, які були основою здійсненої роботи. Оцінюючи 
дисертаційну роботу Бондаренко М.П. позитивно, слід зауважити:
1. З огляду результатів дослідження, мети та завдань назву роботи можна було 
уточнити і слово обробки інформації замінити на сприйняття, що точніше 
відповідало б змісту дисертації та висновкам роботи. Це зумовлено тим, що якщо 
мова йде про обробку інформації то, зазвичай, при цьому глибокому аналізу 
піддаються як її внутрішня, так зовнішня складові. Внутрішня складова обробки 
інформації у роботі Бондаренко М.П. знайшла відображення у параметрах 
потужності та когерентності ЕЕГ- активності, а її зовнішні параметри описані 
лише часом латентних періодів. Тоді як повний опис обробки інформації 
обов’язково мав би включати в себе кількісні і якісні показники ефективності, 
продуктивності, які нажаль, у даній роботі відсутні.
2. Логічним видається, на мою думку, питання, чим керувався автор роботи 
визначаючи саме таку чисельність вибірки і чому не можна було проводити 
тестування і домінантного, і недомінантного ока в одних і тих обстежуваних?
3. В рамках загальної дискусії хотілося б почути думку автора роботи стосовно 
того, з чим може бути пов’язана схожість отриманих даних при бінокулярному 
сприйнятті та сприйнятті через домінантне око?
4. Чи відомі Вам інші тести, які дозволяють досліджувати процеси вибіркової та 
довільної уваги? Чим був зумовлений вибір саме Струп-тесту і в чому його 
переваги перед іншими, якщо такі існують?
5. Беручи до уваги літературні дані та результати Ваших досліджень, чи могли б 
Ви вказати на які структури головного мозку теоретично можна впливати, 
подаючи інформацію в недомінантне око?
6. Зважаючи на те, що Ви довели роль домінантного та недомінантного зорового 
каналу в процесах аналізу емоційної інформації, яка змінює базові механізми
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мозку, то чи можна змінити тип інформаційної стратегії шляхом стимуляції? Чи 
це є жорстко детермінована властивість на яку вплинути не можливо?
7. Як побажання слід наголосити і на тому, що, зважаючи на безсумнівну наукову 
та практичну значущість дисертаційної роботи, бажаним є в подальшому 
підкріпити отримані результати патентами та методичними рекомендаціями.

Зазначені побажання не впливають на загальну позитивну оцінку 
рецензованого дослідження. Усі зроблені зауваження не знижують високого рівня 
представленої роботи і носять дискусійний характер.

Загальний висновок. Все вищевикладене дозволяє вважати, що за своїми 
основними параметрами та змістом, актуальністю поставлених питань, рівнем 
методичних підходів, обсягом проведених досліджень, новизною теоретичних 
узагальнень дисертація Бондаренко М. П. "Нейрофізіологічні механізми обробки 
інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті”, поданої до захисту на 
здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук є самостійною, 
завершеною науково-дослідною роботою, а висновки науково обґрунтовані і є 
принципово важливими для біологічної науки в частині з ’ясування 
нейрофізіологічних механізмів, що лежать в основі ролі домінантного та 
недомінантного зорового каналу в процесах мозкового аналізу емоційної 
інформації. Дисертація відповідає чинним нормативним вимогам п.11 та 13 
“Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 
наукового співробітника”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№567 від 24 липня 2013 року, а її автор Бондаренко М.П. заслуговує присудження 
наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 -  
фізіологія людини і тварин.

доктор біологічних наук, професор, 
директор НДІ фізіології ім. Михайла Босого 
Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького Лизогуб B.C.

Підпис B.C. Лизогуба стверджую 
проректор з наукової та інно 
Черкаського національного з 
імені Богдана Хмельницьког
доктор історичних наук, проф^сйр Корновенко С.В.
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імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу 
Бондаренко М арії Павлівни "Нейрофізіологічні 
механізми обробки інформації при її  моно- та 
бінокулярному сприйнятті”, поданої до захисту на 
здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 
за спеціальністю 03.00.13 -  фізіологія людини і тварин

1. Актуальність обраної теми дисертації
Електрична активність мозку та її зареєстроване графічне відображення -  

електроенцефалографія -  характеризується надзвичайно високою 
інформаційністю щодо відображення мозкових процесів, пов’язаних із обробкою 
аферентних стимулів різного характеру. І хоча в арсенал експериментальної і 
клінічної нейрофізіології увійшло багато нових методів дослідження, 
електроенцефалографія залишається найбільш уживаним, об’єктивним і 
перспективним методом інтегрованого дослідження нервових процесів головного 
мозку.

Дисертаційна робота М. П. Бондаренко, продовжує традиції вітчизняної 
електрофізіології, відкриває нові сторінки. Дисертантка намагалася: по-перше -  
дослідити особливості електроенцефалографічних проявів та часових 
характеристик реагування людини на емоційно забарвлені і нейтральні слова під 
час їх моно- та бінокулярної презентації, під час сприйняття домінантним чи 
недомінантним оком; по-друге -  оцінити вплив стимулів із різним емоційним 
навантаженням на процеси довільної уваги; по-третє -  встановити вплив моторної 
асиметрії (лівші та правші) на характер електричної активності та швидкість 
реагування при бінокулярному та монокулярному сприйнятті слів з різним 
емоційним навантаженням.

Таке формулювання задачі роботи є дуже цікавим, оскільки загальновідомо, 
що мозкові ресурси обробки інформації різного характеру мають обмежену 
потужність (Posner М., 2012). В умовах певної конкуренції різних аферентних 
потоків пріоритет частіше отримують стимули, які мають більше емоційне 
значення для людини (Moratti S., 2005) порівняно з нейтральними.

Робота актуальна, оскільки зачіпає фундаментальні питання, пов’язані із 
вивченням нейрофізіологічних механізмів організації довільної уваги. Варто

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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підкреслити, що у сучасній літературі недостатньо інформації щодо розкриття 
мозкових процесів під час сприйняття через домінантне та недомінантне око, і як 
наслідок, обмежена кількість інформації щодо можливих механізмів ігнорування 
неактуальної до поточної діяльності людини інформації. В той же час, одержання 
чітких критеріїв мозкової активності під час організації довільної уваги може 
покращити ефективність використання ресурсів мозкового аналізу для вирішення 
поточних задач, попередити передчасне їх виснаження, дати змогу підвищити 
ефективність праці на робочому місці та усунути одну з причин виникнення 
хронічної втоми.

Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 
програмами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових 
досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 
України в рамках науково-дослідної теми ННЦ «Інститут біології»: “Механізми 
реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов розвитку різних 
патологій” (2011-2015 pp., № 11БФ036-01, № держреєстрації 0111U004648).

Новизна дослідження га одержаних результатів: вперше отримані нові 
експериментальні дані під час порівняння електрофізіологічних корелятів 
виконання емоційного Струп-тесту на чорному фоні та на фоні афективних 
зображень.

В роботі на підставі аналізу і узагальнення результатів власних досліджень 
встановлено, що ефект Струпа виявляється лише в умовах узгодження 
семантичного значення слова з афективною картинкою фону, в той же час як на 
чорному фоні ефект Струпа був відсутній. При цьому латентні періоди реакції на 
емоційно значущі слова на фоні еротичних зображень достовірно довші, ніж на 
нейтральні слова на фоні нейтральних зображень.

Вперше досліджені механізми сприйняття емоційно забарвленої інформації в 
умовах її нерелевантності у правшів із відкритим домінантним правим оком та у 
лівшів із відкритим домінантним лівим оком. Вперше було проведено 
дослідження механізму сприйняття емоційної інформації через домінантний та 
недомінантний зоровий канал. Було показано, що лівші виконують завдання 
швидше з відкритим домінантним оком, ніж з відкритим недомінантним оком. 
Обстежувані з відкритим домінантним оком (правші та лівші) краще 
концентруються на поточному завданні, ефективно гальмують неактуальну для 
завдання інформацію, що свідчить про більш ефективну стратегію селективної 
уваги.
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Теоретичне значення результатів дослідження. Дисертація Бондаренко 
Марії Павлівни за темою: «Нейрофізіологічні механізми обробки інформації гіри її 
моно- та бінокулярному сприйнятті» є завершеним науковим дослідженням, 
містить незахищені наукові положення, відноситься до фундаментальних 
досліджень, оскільки проблема встановлення закономірностей мозкових процесів, 
що пов'язані із сприйняттям інформації різного характеру та процесами 
селективної уваги, залишається однією з актуальних у фізіології, а отримані дані 
значно розширюють існуючі відомості з цих питань. Результати дисертаційного 
дослідження розширюють теоретичні уявлення про механізми сприйняття 
емоційно забарвленої інформації за умов моно- та бінокулярного сприйняття, 
висвітлюють роль зорової домінантності в процесах фокусування та 
переключення уваги, а також вказують на суттєву роль фону презентації 
зображень у процесах мимовільної та довільної уваги. Отримані експериментальні 
дані вказують, що під час сприйняття інформації домінантним зоровим каналом 
процеси фокусування уваги включають активне гальмування відповіді на 
нерелевантні подразники. На противагу гіростежена відсутність активного 
пригнічення такої відповіді в умовах сприйняття недомінантним оком. Такі 
результати є вагомим підґрунтям в доцільності подальшого вивчення 
нейрофізіологічних механізмів, які лежать в основі розподілу уваги залежно від 
домінантності відкритого ока та забезпечення ефективних стратегій боротьби з 
відволікаючими увагу факторами для підвищення продуктивності праці.

Практичне значення результатів дослідження. Висока практична 
значимість дослідження Бондаренко М. П. виражається в можливості створення 
психофізіологічних та психотерапевтичних методик та тестів для виявлення 
прихованих вподобань чи схильностей, стресових для кожної людини ситуацій, 
оскільки в умовах сприйняття через недомінантне око обстежувані гірше 
пригнічують реакції на емоційно значущу для них інформацію.

Матеріали дослідження включені у лекційні курси кафедри фізіології 
людини і тварин ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету 
імені Тараса Ш евченка. А у перспективі заслуговують бути впровадженими до 
навчального процесу вузів, які готують бакалаврів і магістрів у галузі фізіології та 
медицини.

Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертаційна робота відповідає 
паспорту спеціальності 03.00.13 -  фізіології людини і тварин. В ній вирішені 
важливі питання фундаментальної нейрофізіології, а саме структурно-
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функціональної організації мозкових процесів під час сприйняття емоційної 
інформації за умови її бінокулярної чи монокулярної презентації в залежності від 
домінантності ока та моторної асиметрії у людини. Розкриття таких питань може 
бути перспективним для наукового розвитку та практичного застосування.

Результати, одержані в дослідженні, базуються на достатній кількості 
експериментального матеріалу, який отриманий з використанням сучасних 
інформативних методик, що відповідає поставленій меті і завданням дослідження. 
Правильно обрана стратегія дослідження. Наведені результати дисертаційної 
роботи є новими і мають об'єктивний характер.

Дисертація має об'єм 162 с. і оформлена згідно діючих вимог МОН України. 
В ній відображені всі необхідні розділи: вступ, огляд літератури, методики 
досліджень, аналіз результатів власних досліджень та їх обговорення, висновки, 
покажчик літератури з 244 найменувань, 12 додатків. В дисертації представлено 
18 ілюстрацій.

Мета та завдання дослідження чітко сформульовані, логічно поєднані з 
темою, аналізом літератури і вирішуються за допомогою адекватних методик.

З розділу 1 «Огляд літератури» видно, що в ньому критично висвітлені дані 
досліджень особливостей мозкової обробки емоційно значущих стимулів. Автор 
аналізує досвід вивчення класичного та емоційного ефекту Струпа на структури 
головного мозку, що задіяні під час виконання завдань даного типу; ролі 
міжпівкульної асиметрії в аналізі емоційної вербальної інформації; семантичних 
систем правої та лівої півкуль. Показані класичні уявлення і проблемні питання 
щодо електрофізіологічних основ кортикального аналізу емоційних слів. У 
першому розділі автор також розглядає дискусійні питання щодо особливостей 
міжпівкульової асиметрії мозку правшів та лівшів. Автор критично аналізує 
результати досліджень та електрофізіологічні маркери морфологічної та 
психофізіологічної асиметрії мозку правшів та лівшів. Знайшли місце у 
літературному огляді і питання щодо визначення зорової домінантності, як 
визначального фактору аналізу інформації: способи визначення й локуси зорового 
домінування в корі головного мозку.

Огляд написаний стисло, чітко й переконливо підводить до формулювання 
мети та задач дослідження. У дискусійній манері використана уся необхідна 
сучасна література.

Дослідження досить ретельно продумані і організовані, про що свідчить розділ 
2 «Об’єкти, матеріали та методи дослідження». В ньому представлено опис 
основних методів і засобів реалізації програми досліджень. Дослідження виконано
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на високому методичному рівні, використано сучасний комплексний підхід на 
основі аналізу спектрально-частотних параметрів електроенцефалограми, часових 
характеристик сенсо-моторного реагування людини. В експерименті взяли участь 
210 здорових обстежуваних (105 жінок та 105 чоловіків), віком від 19 до 22 років, 
у яких визначали профіль мануальної і зорової асиметрії за характером відповідей 
у процесі опитування і виконання моторних і зорових проб. Дослідження 
включало в себе 2 етапи. На першому етапі обстежувані виконували 2 тести: 
емоційний Струп-тест, що складався із суміші емоційно забарвлених та 
нейтральних слів; тест з псевдословами. В ході другого етапу експерименту 
тестовані виконували емоційний Струп-тест на фоні позитивних, еротичних, 
нейтральних і негативних зображень. В ході проходження тестів у всіх 
обстежуваних реєстрували електроенцефалограму, латентні періоди 
сенсомоторних реакцій та кількість помилкових реакцій в кожному тесті.

Під час статистичної обробки результатів для перевірки розподілів числових 
даних у виборках на нормальність було застосовано критерій Лілліфора. Оскільки 
розподіли більшості показників, отриманих в дослідженнях за цим критерієм, 
були відмінними від нормального, то при порівнянні залежних вибірок грамотію 
застосували негіараметричний Т-критерій знакових рангів Вілкоксона, а при 
порівнянні незалежних -  Мана-Уітні. Для опису вибіркового розподілу вказували 
медіани та міжквартильний розкид (пакет STATISTICA 7.0, S t a t S o f t ,  USA, 2004).

Достатня кількість досліджень та комплексне використання сучасних 
методик, адекватна статистична обробка і подання отриманих результатів 
відповідно поставленим завданням забезпечило достовірність отриманих 
результатів.

Власні дослідження у третьому, четвертому і п ’ятому розділах дисертації 
викладені чітко, переконливо, заперечень не викликають. У цих розділах 
наведений аналіз результатів досліджень та їх узагальнення щодо електричної 
активності мозку та латентних періодів сенсомоторних реакцій обстежуваних за 
умов бінокулярної презентації стимулів; монокулярної презентації стимулів через 
домінантне око; монокулярної презентації стимулів через недомінантне око. 
Необхідно звернути увагу, що розділи написані на високому науковому рівні. 
Автор намагається сформулювати теоретичні підходи до вивчення 
нейрофізіологічних механізмів сприйняття емоційної інформації за умови її моно- 
та бінокулярної презентації в залежності від домінантності ока та моторної 
асиметрії у людини.
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Високу наукову привабливість має розділ «Обговорення отриманих 
результатів», в якому автором проведено грунтовний аналіз власних досліджень, 
співставленім з даними літературних джерел і, таким чином, логічно підводить до 
узагальнення та висновків. В окремому розділі «Узагальнення» автор вдало 
підводить підсумок та інтерпретує власні результати дослідження із 
загапьнонаукових позицій в рамках означеної проблеми. Вагомим позитивом 
роботи є те, що аналіз результатів не лише дає відповіді на поставлені завдання, 
але ставить нові питання, котрі спонукають до роздумів і подальшого наукового 
пошуку.

Шість висновків дослідження продумані та чітко сформульовані, 
відповідають меті та задачам дослідження, обговорені та узагальнені в попередніх 
розділах, заперечень не викликають. Дисертаційна робота носить завершений 
характер.

Результати досліджень Бондаренко М. П. опубліковані у 22 наукових 
працях, 8 із яких опубліковані у фахових журналах України, серед яких 1 в 
наукометричних базах даних, що відповідає вимогам МОРІ України до кількості 
публікацій для кандидатських дисертацій. Результати досліджень обговорені на 
14 наукових з ’їздах, конференціях різного рівня, симпозіумах, впроваджені в 
практику та заслуговують подальшого теоретичного і практичного використання.

Зміст автореферату відповідає змісту дисертації. В опублікованих роботах 
та авторефераті достатньо повно викладені питання дисертації.

Таким чином, все викладене вище дозволяє зробити висновок, що наукова 
робота Бондаренко Марії Павлівни за темою: «Нейрофізіологічні механізми 
обробки інформації гіри її моно- та бінокулярному сприйнятті» повністю 
відповідає вимогам щодо кандидатських дисертацій, є завершеним та самостійним 
дослідженням, а рукопис дисертації оформлений згідно існуючих вимог.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення. 
Оцінюючи дисертаційну роботу Бондаренко Марії Павлівни позитивно, слід 
зауважити:

1. Беручи до уваги беззаперечну наукову привабливість і актуальність 
огляду сучасних літературних джерел, представленого в роботі, дисертанту 
доцільно було би зробити узагальнюючий висновок в кінці цього розділу, що 
дозволив би чіткіше сформулювати робочу гіпотезу подальшого дослідження.

2. Процедура проведення експерименту включала 2 етапи. Чи були 
обстежені ті самі студенти протягом обох етапів? Якщо ні, як дисертант 
враховував це під час аналізу результатів?
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3. Час реєстрації електроенцефалограми в експерименті був досить тривалий 
-  від 2 до 5 хвилин для кожного тесту, що, очевидно, обумовлено специфікою 
презентації зображень. Чи робилися паузи між реєстраціями (тестами)? Скільки 
часу обстежуваний залишався в електроенцефалографічному кріслі протягом 
кожного етапу обстеження, враховуючи такі паузи? Чи спостерігав дисертант 
ознаки стану певної монотонії обстежуваних в цих умовах?

4. Під час аналізу функції когерентності дисертант враховував коефіцієнти 
когерентності, що перевищували 0,5, в низці перерахованих в тексті когерентних 
зв’язків, що відображають внутрішньо- та міжпівкульові взаємодії у корі. В 
такому разі виникає питання -  чому проаналізовано саме ці когерентні взаємодії і 
саме таких значень, а про інші нічого не згадано? Чи не простежується тут певна 
вибірковість аналізу результатів? Тому було би цілком доречним надання чіткого 
обґрунтування саме такого вибору когерентних взаємодій для аналізу і саме таких 
значень коефіцієнтів когерентності.

5. Не до кінця витримано такі технічні вимоги до оформлення тексту:
- в тексті дисертації та автореферату зустрічаються стилістичні помилки;
- в тексті дисертації та автореферату терміни тета-, альфа-ритм (активність), 

тощо вжито як через дефіс, так і окремими словами, останнє є стилістичною 
помилкою (зазвичай вживають через дефіс),

- при першому згадування абревіатури IAPS в тексті автореферату не надане 
розшифрування,

- ілюстрації, що відображають зміни спектральної потужності та 
когерентності, як в дисертації, так і в авторефераті відзначаються недостатньою 
читабельністю.

Усі зроблені зауваження не знижують високого рівня представленої роботи і 
носять дискусійний характер.

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам
Дисертаційна робота Бондаренко Марії Павлівни є сучасним, самостійним, 

закінченим науковим дослідженням, яке розв’язує важливі наукові питання. 
Сформульовані в дисертації наукові положення та висновки науково 
обґрунтовані та оприлюднені в опублікованих працях та на наукових форумах. 
Дослідження виконано на достатній кількості спостережень і на адекватному 
методичному рівні з використанням сучасних методик, комплексне використання 
яких відповідає поставленим завданням і забезпечує достовірність отриманих 
результатів, обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій. 
Структура й зміст дисертації та автореферату, їх оформлення відповідають
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основним вимогам. Зміст автореферату ідентичний основним положенням 
дисертації.

За актуальністю теми, об’ємом проведеного дослідження, теоретичним і 
практичним значенням, науковою новизною отриманих результатів, 
обґрунтованістю і вірогідністю висновків та положень, достатністю й повнотою 
опублікованого матеріалу, апробацією на наукових конференціях різного рівня 
робота Бондаренко Марії Павлівни за темою: «Нейрофізіологічні механізми 
обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті» повністю 
відповідає вимогам щодо кандидатських дисертацій, викладених у п. 10 "Порядку 
присудження наукових ступенів і присвоєння звання старшого наукового 
співробітника", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 
24 липня 2013 p., а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 
біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 -  фізіологія людини і тварин, за якою 
дисертація і подана до захисту.

Доктор біологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри фізіології людини і тварин 
Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Укт
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