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<<моделюванпrI процесiв взаемодii функцiон€tльнлtх систем органiзму людини в
екстремапъних yмoкlx>,

ПРеДСТ.tЫIеЕУ На ЗДОбУття наукового ступепя кандидата технiчних наук
за спецiапънiстtо 01.05.02 - математиIIне модеJIювання та обчис.тповапьнi методи

1. Акгуа.пьшiсть темш.
Вирiшення прикJIадних задач фiзiологii спорту, медицини працi,

фармакологiчноi корекцiт cTrlнy органiзму JIюдини потребуе врil(ування реакцii
органiзму па змiку ytroв його життедiяльностi. Модеrповання особливостей
фУНКЦiОНУвання органiзму JIюдини в рiзних yмoB{tx вiдноситься до акту€lJIьних
проблеМ сучасноi наукЕ i активно розвив€}€ться, проте в бiльшостi випадкiв
осповна увага придiлясться модеJIюв€lнню виконавчим органам реryляцii
активноi дii, а мехаlriзМам автоРеryляцiI увагИ прlцiляетьсЯ Еедостатньо. Тоrrrу
розробка математичrних моделей систем аrстивноi реryляцii та автореryляцii
cTaIry оргашiзп,rу JIюдини з врrжУванням внутрiшньосистемноIý i мiжсистемного
взаемовIuIиву та взаемодii функцiональЕих си9тем при роботi в екстрема"пьних
умоtsФ( е, безlмовно, актуzlпьною.

Мета дшсертацii розробка MaTeMaTи.IHIo( моделей самоорганiзацii
функцiоншIьних систем органiзмУ дJIя розв'язку задачi оцiнки ешергетЕtIного
ресwсу та фармакологiчноi корекцii стану оргаrriзму при виконаннi iнтенсивноi
роботп В екстремrlJIьних yмoвrlx за pil(yнoк вкIпочення моделей механiзмiв
ро3витку еритропоезу, гiпометаболiзму й адаптаtii до rcacHeBoT недостатностi.

.ЩисертаЦiйна робота Н.I.ГаlrьЧиноi <<МоделюванЕя процесiв взаемодii
функцiоНаJIьниХ систеМ органiзмУ JIюдини В екстремшIьних )rмоваю)
виконуваJIась в paмK{lx програми IUIанових дослiджень, якi здiйснюв{lлись на
факультетi кiбернеТиlса Киiвського нацiона.тlьЕого унiверситету iMeHi Тараса
Шевченка т& в psмKtlx науково-дослiдних тем IHcTTrTyry кiбернетики iMeHi в.м.
Г.tryшкова FIAH Уlqpаi'rти.

2. IIайбiльш ваrкпивi HayKoBi результати i достовiрнiсть досгriджеrrь.
Основними науковими результатами дисертаIдii е:
HoBi математичнi моделi механiзмiв оrrтимагlьпоТ реryляцii динамiчнrо<

ПРОЦеСiВо ЩО ПРОтiкають у функцiон€}пьЕих системах дихання, кровообiry,
еритропоезу та теплообмiну на ocHoBi рiшення багатоrсритерiапrьних задач
оптlтмiзацii. Виявлено закономiрностi механiзму внутрiшньосистемноi та
мiжсистемноi взаемодii при <<життедiяльность> модельного <<органiзrчrр> в
еКСТРемапьних умовах високогiр'я та при iнтенсивнiй фiзичнiй роботi.
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ЗаrrропоНована модель, що вкJIЮча€ опис динамiки концеЕцрацii вуглеводiв в

органiзмi JIюдини, його iнсулiновоi реryляцii, розвитrry кисневот недостатностi

при iнтенсивнiй роботi та фармакологiчноi корекuii стаЕу органiзму.
Методом математичЕого модеJIювання дослiджено спiльне функцiоlтування

систеМ дID(tlнЕя, кровообiry, теплообмiну та iмунного вiдклику на BipycHe

з€лхвсрюВаннЯ та виявJIено заКономiрностi мiжсистемних механiзмiв взаемодiТ

функцiонапьних систем органiзму в екстремаJIьних умова)(.

Наукова новшзна одерхсаних результатiв.
. вперше створено комппексну математи!Iну модель реryляцii основних

параIuетРiв систем диханнjI, lсровообiry, теппо- та енергообмiну, що вкJIючае

моделi мехаrriзмiв еритропоезу, гiпометаболiзму та енергообмiну;
о вперше отримано koмIulerсcнy математrчну модель оцiнки енергоресурсу

,rри iнтеноивнiЙ роботi на висоКогiр'i на ocнoBi теоретичнlD( дослiдrкень
процесУ розвитку кисневоi недостатностi та рiвня концентрацii глюкози в

rgoBi й ткшrинФ( при його iнсулiновiй реryляцii;
експериментшlьний програл,tний комIIJIексвпершевперше розроблено експериментшlьний програмниЙ комIIJIек(

коlчш'ютерного анапiзу моделей дшхання, кровообiIу та енергообмiлry;

. удосконапенО математичЕу модель системи д}гханнrI та кровообiry за

ржунок введеннJI реrресiйних з€lJIежностей мiж BMicToM еритропоетинУ, що
виробляеться надлишковими зчrпоз€lми при гiпоксii напруженнями кисню в

артерiальнiй та змiшанiй венознiй KpoBi та параметра},lи моделi НЬ та Ht, що
харжтеризують еритропоез.

. запропоновано використаннrI математичноТ моделi
корекцii стаЕу функцiон€шIьних систем органiзму для
постробочий перiод.

фармакологiчноi
його реабiлiтацif в

,ЩисертшliеЮ е рукопис, щО скJIадаеться з всцIV, чотирьох роздiлiв,
висновкiв, спискУ викорисТаЕI,D( джерел (133 наймеýуванЕя на 16 стор.) та трьох

додаткiв (на 33 стор.). Загальний обсяг дисертацii становптъ |26 стор. основний
текст мiстить 28 рисункiв i три таблицi (що вiдзеркалено в авторефератi).

3. Ступiнь обrрушryваЕIIя пауковцх положень, висновкiв та рекомендацiй.
Bci положенЕя дисертаIIii, що зЕlхищtлються, теоретиtlно та математично

обцрунтОвшli, завдяки застосуВанню теорii звичайнrоr диференцiа.пьних рiвнянь
та Teopii рiвнянь математичпоi фiзики, KopeKTHocTi постшrовок математичнlD( та

обчисlповЕlльних задач, спiвпадiншш результатiв математшtIного модеJIюванЕя з

вiдоlrшми огryблiкованими результатами.
НаведеНi в дисеРтацii i авторефератi результати проведених дослiджень

вiдоброlсенi В 15 наукових працях, б iз якlD( надрукованi в фаховшr виданнrtх

Украrни та 9 теза>r наукових конференцiй, якi м€lютъ мiжнароднИЙ СТаryС.

Yci ocHoBHi резуЛьтатИ дисертаЦii, отриМанi автором саI\лостiйно, пройшли

апробачiю на мiжнароДних науКовиХ конференцiях, що вiдзерка"пено в перелiку

тез HayкoBlol конференцiй.
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4. Значепня отршмапшх результатiв для шауки та практикп.
РеЗУльтати роботи маютъ на)aкове значенЕя в гаlryзi розробки

математичного та црограп,rно-€lлгоритмiчного iнструментарiю дJIя модеJIюванIIя
й аrrапiзу резулътатiв комп'ютерного дослiдження процесiв дlтхаrrЕя, цровообiry,
енергообмiЕу, фармакологiчноi корекцii стаЕу органiзму при iнтенсивнiй роботi
в екстремалънI0( yмoBalx,

Результати дисертацiйноi роботи мо)Iýrгь бути використаJIi в наукових i
спортIrВнкх устаIIовах та устsлнов€ж медико-бiологiчного спрямування (тшсlоl як
Унiверитет фiзичноТ культури та спорту (Киiв) та Iнституг гематологii та
трансфузiологii НАМН УкраrЪи (КиiЪ)) дJIя забезпечення теоретичнID(
дослiдlкень в галузi фiзiологii та розв'язrсу прикJIадних задач спортивноi
МеДИцИНи (що пiдтверджено €tкт€lми вцроваджень, виданими з€}зЕаченими
установами).

5. Заувансеrrшя вiдносшо змiсцу i оформлецпя роботш:
1. В дасертацiйпоi роботi боIсано було б додати роздiл <Перелiк р{овних

ПОЗнаЧеНь>, що, врtlховуючи fi медицIе спряIчIувzlння, сутгево полегшило
анапiз роботи.

2. Бажано було б застосувати методи Teopii розмiрностей для анатliзу данш(
та рiвнянь. Графiки заrrежностей (в лисертацiТ i в авторефератi)
представJIено в розмiрноI"fу виглядi, що е не тадицiйними з позицii
представленЕя фiзшчнюr данID(.

3. ГIозначення оIФемш( фiзишrж параil{gгрiв rсрапкою над Еими ;, , I , }
(стор.7, 8 авторефераry, стор.48, 52, 53, 69, 105 дисертаlдii) тощо
викJIикають деяке непорозуIuiння. При описi фiзичних процесiв це
традицiйне позначенЕя повноi похiдноi по часу.

4. ХОча це не змiнrое змiсry графiку, було б lgаrше використати Т заrrлiстъ
tс на рис.3, рис.4, стор.10 авторефераry, рис.2.3, Рпс.2.4, стор.64

дисертацii.

5. Не дJIя Bcix розгJIяЕутш( випадкiв наведено початковi умови при
визначеннi систем задач Кошi (стор. 5-9 авторефераry; стор.48-51
дисертшrО;

6. Слiд було б визначити шк€л.ли параметрiв на графiкос @ис.5,Рис.б,
стор.15, Рис.7, Рис.8, Рис.9, стор.16 авторефераry; Рпс.4.7, Рис.4.8
стор. 1 2 1, Рис.4.9 стор.|22, Рис.4. 1 0, Рис.4. l 1 n стор. 1 23 дисертацii)

7. В авторефератi проанансовано 15 HayKoBITx праць за темою дисертацiйного
Дослiдження, ЁlJIе в перелiку гrублiкацiй наведено тiльки 10, у тому числi
ЦРоЕlнtшсов€lно апробацiю на 8 наукових конференцiлt, аJIе в перелiry
ГryблiкацiЙ наведено працi тiльки з 4 конферешliй. В дисертацiйнiй роботi
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Bci 15 HayKoBID( прzщь, у Tol"ry числi 8 прачь з конференцiй навеДеНi

повнiстю.

б. Впсшовки вiдносшо дисертацiйшоi роботи
наведенi заувахення не зменццrють цiннiсть результатiв роботи. Тема

роботи е актуаJIъною, резулътати, що одержанi в роботi, е цовими, вiдповiдають
поставJIеним цiлям i задачаrrл та мають безоумнiвне наукове та практиtIне

значеннrI. Представленi в дисертацii результати повнiстlо вiдображенi В

оrrублiкованlD( HayKoBID( працях. Змiст автореферату мiстить ocHoBHi положення

дисертацii, та вiддзеркатпое послiдовнiстъ дослiджеЕь, виконшIих дисертантом.
у цiлому дисертшдiя явJlяе собою завершеýу наукову пра}цю, виконЕlну на

високому професiйяому piBнi i дозволяе зробити висновок, що дисерт€lНТ
н.I.гальчина е квалiфiкованим вченим, здатним проводити сапrостiйнi

дослiдркеrпrя. Вважаю, що дисертацiйна робота ГшlъчиноТ Наталii IгорiВНИ

<<lчIодешовання процесiв взаемодii функцiональних систем оргаiliзму JIюдиНИ В

екgгремаjьнI.D( умова)о) вiдповiдае вимог€lJ\{ <Порядlсy присудженЕя наУКОВИХ

ступенiВ i гrрисвоення вченого зв€lння старшого на)rкового спiвробiтникD)
(затверюкеного пост€лновою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни Ns567 вiд24.а7.2013), а

ii автор засJIуговуе присудженнrt Еаукового ступеня кЕ}ндидата технiчнrоr НаУК

за спецiаrrьнiстю 01.05.02 - математиrIне модеJIюванЕяI та обчислювапьнi меТОДИ.

Офiчiйппй опошеrrт
кандидат Texнirrrrюr паук,
старIшrй науковий спiвробiтник вiддilry

фiзичного i математичного модеJIювання
Iнституry телекомунiкацiй i
глобатlьного iнформаIiйного
простору НАН Украtни

Пiдпис к.т.Е. О.Г.Лебедя засвiдчую:

".1-орвiнбl .1iffiй
Начапьник вiддi;ry кадрiв
Iнстиryry телекомунiкацiй i
глобатlьного iнформацiйного
простору НАН Украни

J о.Г.Лебiдь

о.м.Радчук

4
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в lдгук
офiцiйного опонента доктора технiчних наук, професора

Марченюка Василя Петровича
на дисертацiйну роботу Гальчино[ Наталii Iгорiвни

< М о d ап юв а н ня пр о це с i в вз а емоd ii фу н к цiо н пп ь н ttх с асmеu о рzttн iзму л ю d ut t u
в е KcmpeмNl ь н LLx ум о в ажD 1

подану на злобуття наукового ступеня *u"д"даru технiчних наук
за спецiальнiстю 01 .05 .02 - математичне моделювання та

обчислювальнi методи

Актуальнiсть теми. Органiзм людини е надзвичайно складною
iнтегративною системою. Численнi механiзvи та взасмодiя мiж ними присуrнi
на кожному piBHi iT органiзацii. За ocTaHHi роки завдяки розвитку матеI\{атики та

iнформацiйних технологiй було розвинуто такий ефективний iHcTpyMeHT

дослiдження функцiоначьних систем органiзму як математичне моделювання.
Задача побудови адекватних моделей, якi дозволяють з певнип,l наближенням
iмiтувати органiзм _rlюдини, а також вiдтворювати та прогнозувати повеJtiнку

цiсi системи у вiдповiдь на той чи iнlлий збудник ста€ все бiльш актуапьною.
На сьогоднi icHye багато наукових праць'' присвячених побуловi математиLlних
моделей фiзiологiчних систем та динамiчних процесiв. шо протiкаюlь в

органiзмi при дii зовнiшнiх та внутрiшнiх збурень, Проте цiлий ряд
надзвичайно важливих задач фiзiологii, теоретичноi медицини вимагають
подал ьшого розвитку математич них моделей фун кцiонал ьни х систем орган iзмr,

для дослiдження особливостей i можливостей функцiональних систем
органiзму в процесi його життедiяльностi. Зокрема, досi невiдомi HayKoBi

Dоооти 1з створення комплексних математичних моде.пеи для оцlнки

функцiонапьного ресурсу органiзму людини пiсля iнтенсивноi роботи в

екстремальних умовах, хоча ведеться досить плiдна робота фiзiологIв та

лiкарiв-науковцiв над розв'язанням проблеми пiдвищення працездатност1

людини в цих умовах. Саме цiй актуальнiй соцiацьно спрямованiй лроблеплi -

моделюванню прочесiв взаемодii функчiональних систем органiзму людини в

екстремальних умовах та розробцi методiв оцiнки ефективностi рiшень, що
приймаються при реабiлiтацii органiзму людиЕи в постробочий перiод

присвячене дане дисертацlине дослlдження,
Основною метою дисертацiйноi роботи H,I. Гальчиноi с створення

математичних моделей самоорганiзацii функчiональних систем органiзму для

розв'язання задачi оцiнки енергетичного ресурсу органiзму людини пiсля

виконання iнтенсивноi роботи в екстремальних умовах та для ефектlrвноi

фармакологiчноi корекцii стану органiзму з метою його реабiлiтацiТ.
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Було побудовано моделi, якi описують динамiку концентрацiй вуглеводiв

та фармакологiчних препаратiв, KoTpi необхiдно вводити в органiзм д-rя

вiдновлення нормаJIьного стану органiзму та його стабiлiзацiТ. I]i моделi бу.по

1нтегровано з моделями масопереносу респiраторних газiв та визначення
ступеню розвитку кисневоi недостатностi., тепло- та енергообмiну, тощо.

Наукова новизна результатiв дисертацiйноi роботи полягас в розробцi
математичних моделеи систем активноl регуляцll та ауторегуляцll стану з

врахуванням внутрiшньосистемного й мiжсистемного взаемовпливу та

взаемодii функцiональних систем при роботi в екстремаJIьних умовах. Серед
найбiльш вагомих результатiв слiд видiлити наступнi:

вперше створено комплексну математичну модель регуляцll основних
параметрiв систем дихання, кровообiгу, тепло- та енергообмiну, що
включае моделi механiзмiв еритропоезу, гiпометаболiзпrу та
енергообмiну;
створено комплексну математичну модель оцlнки енергоресурсу при

iнтенсивнiй роботi на високогiр'Т на ocHoBi теоретичних дослiджень
процесу розвитку кисневоi недостатностi та рiвня концентрацij'
глюкози в KpoBi та тканинах при його iнсулiновiй регулячii;
побудовано математичну модель фармакологiчноi корекцii cTarIy

функцiональних систем органiзму для його реабiлiтацii в пост робочий
перlод;

- розроблено експериментальний
комп'ютерного аналiзу моделей
кровообiгу та енергообмiну,

функцiональних

Обrрунтованiсть та достовiрнiсть результатiв дисертачiйноТ роботи.
OcHoBHi HayKoBi результати дисертацiйноi роботи повнiстю обrрунтованi. Bci

результати отриманi в дисертачiйнiй роботi базуються на ocHoBi положень
таких наук як математичний аналiз, теорiя диференцiальних рiвнянь та теорiя
оптимiзацiТ; результатiв фiзiологiчних дослiджень., моделей та спiввiдношень,

,.Щостовiрнiсть отриманих результатiв пiдтверджусться як i якiсним
анмiзом, так i порiвнянням комп'ютерного аналiзу з вiдомими даниNlи
лабораторних дослiдiв. Отриманi результати моделювання узгоджуються з

якiсними характеристиками поведiнки об'екта дослiдження та даними 1нших

aBTopiB. flocToBipHicTb пiдкреслюеться й впровадя<ення[4и в практику

дослiджень наукових проблем в Iнститутi гематологii та трансфузiологii НАМН
УкраiЪи та Нацiональному унiверситетi фiзичноi культури та спорту УкраТни.

Практичне значення. Розробленi математичнi моделi дозволяють давати

оцiнку функцiональному стану органiзму людини при роботi в екстрема.lьних

програмнии комплекс для
систем дихання,

умовах високогiр'я, що характеризуеться зN{еншеним BMlcToM кисню в
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дихальнiй cyMimi. Проведенi експерименти з програмними засобами та наведенi

оцlнки придатностl
бiологiчних процесiв.

та ефективностi моделей, що враховують спечифiку

Слiд зазначити, що модель фармакологiчноi корекцii стану органiзму
може бlти використана для розв'язання задач сучасноi фармакокiнетики та при
моделюваннi адмiнiстрацii, метаболiзму, розподiлу та виведення (ADME)
багатьох хiмiчних сполук або медикаментiв, а також продуктiв iх метаболiзму.

Щi моделi е унiкальними,, по cyTi тому, що в них iмплементованi найбiльш
важливi системи органiзму та механiзми регулячii ix взаемодii.

Публiкацii та апробаuiя результатiв. Результати дисертацii повнiстю
висвiтленi у наукових публiкацiях автора з урахуванням встановлених вимог. За

темою дисертацii опублiковано 15 наукових праць, з яких б статей у виданнях,
якi включенi в перелiк фахових видань МОН Украiни,iз яких 3 - в журналi, що
внесений до ре€стру мiжнародноi науковометричноi бази SCOPUS. Результати

роботи досить повно апробовано на наукових конференцiях i ceMiHapax. Змiст
автореферату вiдповiдас основним положеннJIм дисертацiТ.

Суть та оцiнка змiсry роботи. Щисертачiйна робота € завершеним
науковим дослiдженням, в якiй cTBopeHi моделi регулячii систем дихання,
кровообiry, теплообмiну, iMyHHoi системи в органiзмi людини для оцiнки i f

функчiонального стану в перiод iнтенсивноТ роботи в екстремальних умовах
високогiр'я, моделi та засоби фармакологiчноТ корекцiТ гiпоксii та стратегii
вибору моделей реабiлiтацii стану людини в пост робочий перiол.

Структура дисертацiйноi роботи традицiйна та включае Вступ, чотири

роздiли, Висновки, Список використаних джерел i !одатки.
Перший роздiл присвячено критичному огляду лiтературних та

лабораторних дослiджень вiтчизняних та iноземних aBTopiB щодо особливостей

змiни функчiонального стану людини, яка лрацюе в умовах високогiр'я.

.Щисертант звернула увагу на те, що суттсвих змtн зазнають системи дихання,
кровообiry, теплообмiну та енергозабезпечення, i тому що предметом

дослiдження е побудова коплплексноТ оцiнки функчiонального стану в цих

умовах, то наводить детальнии аналlз 1снуючих математичних моделеи цих
систем.

Щругий, третlи та четвертий роздiли дисертацii мiстять ocHoBHl

результати дослiджень. Розбудована iгрова математична модель стабiлiзацii

функцiонального стану при збуреннi як внутрiшнього середовища (фiзичнi

навантаження) так i зовнiшнього (змiна атмосферного тиску, BMicT кисню в

дихаJIьнiй сумiшi). Автором переконливо показано, що як всерединi

функцiональних систем в умовах нестачi кисню виникають конфлiкти iHTepeciB

мiж органами та тканинами в <боротьбi за кисень>),так i мiж системами
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дихання. кровообiry. теплообм iHy, енергозабезпечення при прiоритетному
та окиснювачем при стабiлiзацiТзабезпеченнi енергосубстратом

функцiонального стану кожноi iз систем.
Важливо, що динамiка параметрiв цих систем визнача€ться як розв'язок

задачi оптимчuIьного керування комплексною динамiчною системою при виходi
в рiвноважний стан, забезпечуючи MiHiMyM критерiю якостi керування, що е

згорткою критерiТв для кожноi iз систем. Автором також Bpaxoвaнl моделl
механiзмiв адаптацii органiзму до гiпоксii високогiр'я, перш за все моделi
еритропоезу та гiпометаболiзму, зменшення величини тепловоi енергii при
набуттi професiйних навичок при роботi.

В третьому роздiлi дисертацii наводиться та обтрунтовусться математична
модель транспорту глюкози як основного енергетичного субстрату та iT

метаболiзму з iнсулiном, що виробляеться пiдшлунковою заJIозою при глiкемiТ,

Комплексна модель фармакологiчноi корекцiТ гiпоксii дозволяс вибiр
антигiпоксантiв для реабiлiтацii в постробочий перiод, irле в рамках, що

допускае Антидопiнговий KoMiTeT.

Графiки та таблицi, що наводяться в дисертацiйнiй роботi, iлюструють
ефективнiсть запропонованих моделей для дослiдження процесiв, якt не

можливо здlиснити експериментапьним чином.
Разом з тим до дисертацii е наступнi зауваження та побажання:
1. Бажано було б в роботi бiльше зупинитися на особливостях нелiнiйноТ

динамlки в моделях - отримання умов для lснування перlодичних

розв'язкiв, граничних циклiв, що призвинять до таких явищ як

самоорганiзацiя в медико-бiологiчних системах
Бажано було б грунтовнiше представити загальнi математичнi пiдходи,
якi можна застосувати при якiсному дослiдженнi таких сисlем
питання стiйкостi, KepoBaHocTi, чутливостi i T.iH.

Слiд було б детальнiше зупинитися на технiчних особливостях

реалiзацii запропонованих математичних моделей - в яких програмних
середовищах проводилася реалiзацiя; питання обчислювальноj'

складностi; органiзацiя зберiгання експериментальних даних i iH.

4. З метою практичного впровадження потрiбно було б oкpeмi пункти
висновкiв форшrулювати з використанням уживаноi медико-бiологiчноТ

термiнологii, прийнятоi в галузi медицини i бiологii
Зробленi зауваження не впливають на загальну високу позитивну оцiнку

дисертацiйноi роботи i не зменшують ступеня обrрунтованостi та достовiрностi

2.

з.

основних результатlв 1 висновкlв.
Робота викладена грамотною украiнською мовою, стиль викладення

вiдповiдас прийнятому в HayKoBi лiтературi. За темою та змiстом дисертацiйна

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


робота вiдповiдас паспорту спецiальностi 01.05.02 - математичне моделювання
та обчислювальнi методи (технiчнi науки).

Автореферат правильно та з належною мiрою повноти висвiтлюе загальну
характеристику, змiст i висновки дисертацii. Оформлення дисертацiI та

автореферату вiдповiдають вимогам, якi висуваються до кандидатських

дисертацiй. Загальнi висновки дисертацiйноi роботи повнiстю вiдповiдають iT

MeTl.

Висновок. .Щисертацiйна робота виконана на сучасному науковому piBHr

та е самостiйним завершеним науковим дослiдженням. За обсягом проведених

дослiджень, ix акryальнiстю, науковою новизною, значимiстю i глибиною
трактування отриманих наукових результатiв дисертачiйна робота Гальчиноi
Наталii Iгорiвни <<Моделювання процесiв взаемодii функцiональних систем
органiзму людини в екстремальних умовах>, вiдповiдас вимогам <Порядку
присудження наукових ступенiв i присвоення вченого звання старшого
наукового спiвробiтника> (постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни J\Ъ567 вiд
24.07.20IЗ року), якi ставляться до кандидатських дисертацiй, а ii автор

заслуговус присудження наукового ступеня кандидата технiчних наук за

спецiальнiстю 01.05.02 * математичне моделювання та обчислювальнi методи.

Офiцiйний опонент,
завiдувач кафедри медичноi iнформатики
Тернопiльського державного медичного унiверситету
iMeHi I.Я. Горбачевського МОЗ УкраiЪи,

В,П. Марценюк

кадровl!х пriта;!\
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