
В1ДГУК ОПОНЕНТА
д.медлк, професора Дубенко А.С. на дисертац1йну роботу Блаж1ноТ 1.Ю.

«Недементн! когнкивн! розлади при епшепсп: кл1Н1ко-г1сихопатолог1чна та 
нейропсихолопчна характеристика, немедикаментозна корекц1я», що подана на 

здобуття ступеня доктора фшософп у галуз! знань 222 «Медицина» за 
спец1альн1стю «Псих1атр1я»

Актуальнхсть обраиоУ теми.

Еп!лепс!я е одним з найпоширен!ших розлад!в нервовоТ системи, яке 

проявляеться еп!лептичними нападами, а також псих!чними й повед!нковими 

порушеннями. Наявн!сть коморб!дноТ псих!чно1 патологи у пац!ент!в з 

еп!лепс!е1о обтяжуе переб!г захворювання, впливае на р!вень якост! життя та 

соц!ал!зац!ю, а подекуди така патолопя може бути основним !нвал!д!зуючим 

фактором. На сучасному етап! залишаеться в!дкритим питания первинност! 

виникнення псих!чних розлад!в при еп!лепс!Т. Одн! вчен! розглядають Тх як 

ускладнення основного захворювання, !нш!

що пщкреслюе двосторонню спрямован!сть причинно- 

насл!дкового зв’язку.

Незважаючи на численн! науков! досл!дження в облает! еп!лепс!Т, причини 

повед!нкових порущень та загострення характеролопчних

як 1<оморб1дну патолопю, 1снуе

також погляд,

виникнення та загострення

особливостей пац!ент!в, що страждають на еп!лепс!ю, вивчен! недостатньо.

кл!н!чн! особливост!Потребують б1лыл докладного

наявн! патогенетичн!порушень,

вивчення

чинники

ПСИХ1ЧНИХ

та законом1рност1 формування

та

КОГН1ТИВНИХ розладхв у пац1ент1в з епхлепсхею. Найменш вивченими е саме 

КОГН1ТИВН1 порушення, 'Гх кл1н1чн1 особливост!, переб!г, л!кувальна тактика.

Враховуючи високу частоту когн!тивних розлад!в при еп!лепсп 

обмежегпсть фармаколопчноТ корекцп, особливого значения набувае розробка 

нових ефективних терапевтичних та проф!лактичних стратепй.

Дисертац!йна робота Блаж!ноГ 1рини Юрйвни «Недементн! когн!тивн! 

розлади при егплепс!!’: кл!н!ко-психопатолопчна та нейропсихолопчна 

характеристика, нефармаколопчна корекц!я», присвячена актуальн!й проблем! -

клп-пко-психопатолопчна та
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еп1лепс1ю Отже, 3

удосконаленню ранньоГ д1агностики когн1тивних порушень у хворих на 

та розробц! метод1в Тх нефармаколопчно! корекцЙ.

урахуванням наведеного вище, тема дисертац1йноТ роботи Блаж1ноТ 1рини

ЮрЙвни е актуальною, перспективною 1 викликае не т1лы<и науковий, але й 

систему ПСИХ1ЧНО 3

практичний 1нтерес.

Зв’язок роботи 3 науковими програмами, планами, темами.

Дисертац1йна робота виконана В1дпов1дно до плану наукових дослщжень 

кафедри псих1атрп, наркологи, медично! психологи та соц1альноТ роботи 

Харк1вського нац1онального медичного ун1верситету МОЗ УкраТни за темами: 

«Розробити систему психосоц1альноТ реаб1л1тац1Т псих1чно хворих 

використанням психоосв1тн1х програм на первинному р1вн1 надання медично’Г 

допомоги» (УДК 616,89:364.62, № держреестрацп 011813000948).

Здобувачем зд1йснено анал1з в1тчизняноТ та заруб1жноТ л1тератури за темою, 

проведено 1нформац1йно-патентний пошук та анал1з науковоТ л1тератури, 

проведено обстеження й формування труп хворих на еп1лепс1ю з когн1тивними

застосовано методипорушеннями недементного ршня, 

когн1тивного трен1нгу, виконано систематизац1ю 

результат1в.

Тема дисертацЙ затверджена на зас1данн1 ВченоТ Ради ХНМУ (протокол №9 

в1д 21.09.2017 р.).

Наукова новизна отриманих результагтв.

Здобувачем досл1джено особливост! кл!н1ко-психопатолопчних 

нейропсихолог!чних порушень (мислення, пам’ят!, уваги та афективноТ сфери) у 

хворих 3 еп!лепс!ею та когн!тивним зииженням недементного р1вня. Досл!джено 

1ндив!дуально-психолопчн! особливост! та р!вень якост! життя хворих на 

еп!лепс!ю в кл!н!чн!й картин! захворювання.

Проанал!зовано кл!н!ко-психопатолог!чн!, патопсихолог!чн! та соц!ально- 

демограф!чн! чинники ризику розвитку недементних когн!тивних розлад!в у 

хворих 3 еп!лепс!ею. У робот! докладно описано кл!н!чн! особливост! псих!чного 

статусу пап!ент!в.

ПСИХООСВ1ТИ та

виконано

особливост!

та анал1з отриманих

та
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програмупри розроблено

Вперше було застосовано та досл1джено ефективн1сть комб1нованого 

застосування комп’ютеризованого когн1тивного трен1нгу та метод1в психоосв1ти 

у хворих 3 еп1лепс1ею. На основ! вивчення фактор!в патогенезу когн!тивних 

порушень при еп!лепсп розроблено персон!ф!ковану 

нефармаколопчноТ корекцп когн!тивних розлад!в у пац!ент!в з еп!лепс!ею.

Практичне значения одержаних результат1в.

Практичне значения дисертац!йно1 роботи Блаж!ноТ 1.Ю. полягае у 

пол!пшенн! якост! надання медичноТ допомоги пац!ентам з еп!лепс!ею, як! мають

КОГН1ТИВН1 розлади недементного ршня.

Розроблена та апробована патогенетично обгрунтована персон!ф!кована 

програма немедикаментозно! корекцп когн!тивних розлад!в у хворих на 

еп!лепс!ю, яка включае: !ндив!дуальну програму комп’ютеризованого трен!нгу 

когн!тивних функц!й з мон!торингом виконання завдань та динам!ки псих!чних 

функц!й, диференц!йоване використання психоосв!тн!х заход!в, скерованих на 

покращення комплаенсу та зменшення впливу фактор!в ризику. Впровадження 

розроблених програм немедикаментозно! корекц!! когн!тивних розлад!в у хворих 

на еп!лепс!ю дозволяе зменшити прогресування когн!тивних розлад!в.

Результати досл!дження впроваджено 

«Ун!верситетсы<а кл!н!ка» (2 акти), КНП Прикарпатський обласний кл!н!чний 

центр псих!чного здоров’я 1вано-Франк!всько! Обласно! ради (1 акт), КНП 

Черн!вецька Обласна псих!атрична л!карня (1 акт), ДУ "1нститут невролог!!, 

псих!атр!! та нарколог!! Нац!онально! академ!! медичних наук Украши" (2 акти), 

МЦ «Нейрон» (2 акти).

Отриман! науков! дан! використовуються в навчальному процес! кафедри 

псих!атр!!, нарколог!!, медично! психолог!! та соц!ально! роботи Харк!всы<ого 

нац!онального медичного ун!верситету МОЗ Украши та кафедри нервових 

хвороб, псих!атр!! та медично! психолог!! !м. С.М. Савенка Буковинського

в практику роботи ННМК

державного медичного ун1верситету.

Особистий внесок здобувача. Дисертац1йна робота е завершеним 

науковим дослщженням, яке було виконано п1д кер1вництвом д. мед. н.,
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професора Корост1я В.1. на баз! Харювського нац1онального медичного 

унхверситету. Здобувач самоспйно розробила карти досл1дження, сформувала 

групп обстежених, виконала кл1Н1чне обстеження, проанал1зувала отриман! 

результати нейропсихолопчних досл1джень. Особисто виконано статистичне 

опрацювання даних, проанал1зовано матер1ал, зд1йснено анал1з та узагальнення 

результат1в досл1джень.

Автором сп1льно з кер1вником сформульовано основы! науков! положения, 

обгрунтован! висновки та практичн! рекомендац!!, як1 були винесен! до захисту.

Самост1йно оприлюднено результати паукового 

дослщження на наукових форумах, в тому числ1, й поза межами УкраГни, 

надруковано науков! статт! та тези. Дисертантом П1дготовлено пакет докуменпв 

для отримання 1 авторського свщоцтва за матер1алами дисертац1йноТ роботи.

Ступ1нь обгрунтованост! наукових положень, висновк1в 1 рекомендаций, 

сформульованих у дисертацн, та Ух достов1рн1сть.

Пауков! положения, висновки ! практичн! рекомендац!’!, що сформульован! 

в дисертацн, базуються на достатньому обсягу кл!н!чного матер!алу. У 

досл!дження ув!йп1ли 146 хворих з еп!лепс!ею. Розроблено та ретельно виконано 

ч!ткий дизайн досл!дження. Використовуючи сучасн! методи статистичного 

анал!зу ! ретельно в!д!браний практичный матер!ал, отримано высокий ступ!нь 

Висновки ! практичн! рекомендацн науково

результатитаП1дготовлено

достовфност! результат1в.

обгрунтован!! випливають з власних досл!джень.

Оц1нка науковоУ та л1тературноУ якост! складу материалу ! стилю 

дисертац1У загалом позитивна. Роботу виконано на достатньо высокому 

методичному ! профес!йному р!вн!, викладено державною мовою на 196 

стор!нках (120 з яких основный ^екст), !люстровано 20 таблицями! 22 рисунками. 

Дисертац!я побудована за традиц!йним планом ! оформлена зпдно державных 

стандарт!в: м!стить вступ, огляд л!тератури, розд!л про матер!али ! методи 

досл!дження, 5 розд!л!в власних досл!джень, анал!з та узагальнення результат!в, 

висновки, практичн! рекомендацн ! додатки. Б!бл!ограф!чний список нал!чуе 196 

використаних джерел л!тератури; кирилицею - 45, латиницею -151.
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Повнота викладу матер1ал1в дисертацп в опубл1кованих працях.

За матер1алами дисертацп опубл1ковано 7 статей, у тому числ1, одна стаття 

у виданн!, що 1ндексуеться у наукометричн1й баз! Зсориз, 11 тез допов1дей у 

зб1рниках матер1ал1в науково-практичних конференц1й 1 з’1зд1в. Автором 

авторське св1доцтво. Матер1али дисертацп Блаж1ноТ 1.Ю.1

на наукових конгресах,

визначено

отримано 

допов1дались на наукових конгресах, симпоз1умах, науково-практичних 

конференц1ях за фахом, що дозволило науковцям та практичним л1карям 

ознайомитися з результатами роботи.

Характеристика роботи по роздшах:

У вступ! Ч1ТКО обгрунтовано актуальн1сть обраноГ теми дисертацп, 

мету, завдання, об’ект, предмет 1 мето ди досл1дження, наукову 

новизну 1 практичну значущ1сть роботи, а також впровадження результат1в 

досл1дження та особистий внесок здобувача. Тема роботи, ТТ мета та завдання 

в1дпов1дають спец1альност1 «Псих1атр1я», назва дисертацЙ в1дпов1дае п зм1сту, а 

мета 1 завдання в ц1лому конкретн!, аргумеитован!.

У першому розд1Л1 (огляд Л1тератури) на 24 аркушах наведене повне 

уявлення про стан вивчення обрано!’ проблеми, сучасн! науков! погляди на 

патогенетичн! чинники когн1тивних порушень при еп1лепс11. Проанал1зовано 

в1тчизнян1 та закордонн! лттературтп джерела та представлено всеб1чне бачення 

виникнення коморб1дних псих1чних розлад1в при епшепсп. Висв1тлено сучасний 

стан вивчення особливостей та метод1в корекцп когн1тивних порушень у хворих 

3 еп1лепс1ею. Загалом огляд л1тератури свтдчить про достатньо глибоке знания 

здобувачем нагальних питань обраноТ тематики. Розд1л под1ляеться на 2

П1дрозд1ли за окремими напрямами 1 завершуеться висновком.

Розд1л 2 «Матертали 1 мето ди досладження» викладений на 16 аркушах, 

структурований у 4 п1дрозд1ли, дае повне уявлення про основн! етапи роботи та 

структуру досл1дження. У ньому наведено загально-кл1н1чну характеристику 

хворих 13 еп1лепс1ею 1 розподш ’Гх на труни, однак, стисло описаний дизайн 

досл1дження, ОбГрунтовано виб1р використаних метод1в досл1дження з Тх 

Загалом застосован! методи адекватн! для вир1шення 
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поставлено!' мети ! завдань роботи !з забезпеченням вимог б!оетики та 

використання сучасних метод!в досл!дження. Вс! методи лог!чно пов’язан! та 

взаемодоповнюють один одного. Обсяг спостережень достатн!й. Достатньо 

уваги надано статистичним методам обробки даних.

Розд1л 3 «Кл!н!чна характеристика та соц!ально-психолог!чн! особливост! 

обстеженого контингенту хворих» (21 стор!нки, !люстрований 6 таблицями, 9 

малюнками), присвячений вивченню кл!н!чних та соц!ально-демограф!чних 

особливостей обстежених хворих, а також значению рол! р!зних фактор!в 

(кл!н!ко-анамнестичних, нейропсихолог!чних) у кл!н!чн!й труп! досл!джуваних у 

розвитку та прогресуванн! когн!тивних порушень. На мою думку, розд!л е дещо 

перевантаженим !нформац!ею, особливо характером соц!ально1 взаемодн 

хворих. Ц!нним у робот! е дан! щодо нрогностично несприятливих 

анамнестичних чинник!в та фактор!в ризику, як! впливають когн!тивн! функцн 

та ув!йшли до патогенетичноТ модел! формування когн!тивних порушень при 

епшепсн.

Розд1л завершуеться узагальнюючим висновком, який е довол! лог1чним та 

структурованим.

У розд1Л1 4 (9 аркуш1в, 4 таблиц!, 1 рисунок) висв!тлюеться «Кл!н!1<о- 

психопатолог!чна та нейропсихолог!чна характеристика пац!ент!в з еп!лепс!ею». 

Розд!л складаеться з трьох п!дрозд!л!в та висновк!в. У даному розд!л! докладно 

описано особливост! афективних розлад!в у обстеженого контингенту хворих. 

Вид!лено атипов! вар!анти депресивних та субдепресивних стан!в. Наведено дан! 

щодо пор!вняльно1 характеристики стану окремих когьнтивних показник!в 

хворих кл!и!чноГ групи та ос!б групи контролю. Авторкою проанал!зован! 

отриман! дан! р!вня якост! життя обстежених хворих та його взаемозв’язок з 

!ншими показниками.

У робот! використан! р!зн! прийоми статистично!' обробки матер!алу з 

метою отримання над!йних ! достов!рних результат!в, в!дчуваеться добре 

волод!ння статистичним методом оц!нки фактичних даних.

Розд1л 5 «Немедикаментозна корекц!я недементних когн!тивних розлад!в у 
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пац1ент1в з еп1лепс1ею та оц1нка п ефективност!» (викладений на 28 стор1нках, 

1люстрований 8 таблицями, 11 рисунками) базуеться на результатах третьего 

стану досл1джень автора, який присвячений оц1нщ ефективност! застосування 

комп’ютеризованого когн1тивного трен1нгу та заход1в психоосв1ти у хворих з 

недементними когн1тивного порушення при епшепсп. В розд1л1 представлено 

персон1ф1ковану програму тренування когн1тивних функц1й для пац1ент1в з 

еп1лепс1ею, при проведенн! яко’Г врахован! характеролопчн! особливост! даного 

контингенту хворих. Розд1л м1стить КЛ1Н1ЧН1 приклади та пор1вняльну 

характеристику результатов труп дослодження та групи поровняння до та посля 

локування. Наводить на роздуми покращення результатов тесту МоСА посля 

проведенн5о психоосвоти. В роздоло наведено детальний поровняльний аналоз 

отриманих результатов та дано катамнестичного дослодження.

У розд1Л1 «Аналоз та узагальнення отриманих результатов» автор подбивае 

подсумок представлених у робото результатов дослодження, докладно о доказово 

пояснюючи найбольш важливо факти о положения. В обговоренно результатов 

автор обгрунтовано, аналозуючи одержано дано, 

застосування нефармакологочних методов корекцоо когнотивних порушень 

недементного ровня у пацоентов з еполепсоеоо. Робота виконана на достатньому 

клоночному матероало, що цолком достатньо для визнання ворогодносто отриманих 

П1дсумовуе доц1льн1сть

результатов.

Висновки викладено чотко та послодовно о логочно витокають оз отриманих 

результатов дослоджень о доводять заверопення задач та досягнення науковоо мети 

дослодження, практичн! рекомендацГГ випливають з суто роботи, мають вагоме 

практичне значения.

Дисертацоя написана лотературною украонською мовою, оформлена згодно 

чинних вимог ДАК Украони.

Недол1ки та зауваження щодо зм1сту та оформления дисертацн.

При знайомство з матероалами дисертацойноо роботи виник ряд зауважень. 

Хотолось би зазначити, оцо вони не е принциповими 

рекомендуючий характер. У дисертацоо е стилостично неточносто, чого автору слод
7
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уникати в подальшому. Також сл1д В1дзначити, що при формуванн! К1нцевих 

результат1в досл1дження можливим е використання також даних 1нших 

досл1джень та сум1сний анал1з цих даних з Вашими.

Разом 13 ТИМ, вищевказане жодним чином не впливае на загальне позитивне 

враження в1д дисертацп, наукове, теоретичне 1 практичне значения яко’Г ц1лком 

очевидне.

1.

У план! науково’Г дискусп хотшося б торкнутися наступних запитань:

Як Ви враховували кл1Н1чн1 особливост! еп1лепсп при вивченн! 

КОГН1ТИВНОГО статусу - контроль напад1в, тривал1сть захворювання, тип напад1в, 

форма еп1лепс11, тохцо?

Як Ви контролювали виконання пац1ентом завдань, як! були

призначен!?

3.

2.

4.

еп1лепс1ю. та

Чим Ви можете пояснити покращення результат1в тесту МоСА П1сля 

проведения психоосв1тньоТ роботи?

Ви вживаете терм1н психоорган1чний синдром, будь ласка, дайте 

його визначення 1 обгрунтуйте його використання.

Рекомеидацп до використання результат1в дослщження.

Отриман! в дисертацн результати стали основою для наукових положень, 

висновк1в, практичних рекомендащй, що представляють науково-практичний 

1нтерес для Л1кар1в практично! ланки охорони здоров'я: псих1атр1в, невролопв, 

медичних психолопв у наданн! Л1кувально-реаб1л1тац1йно1 допомоги хворим на 

Результати та матергали дисертац1йно1 роботи можуть 

використовуватися вл1кувальн1й робот!, фах!вщв, як! займаються питаниями 

еп!лепс!1, а також в навчальному процес! кафедр псих!атр!1 та неврологи.

Зиачущ1сть отриманих результат1в для науки та практики 1 можливосп 

IX використання.

Представлена дисертац!йна робота мае як теоретичне, так ! наукове та 

прикладне значения, що дозволяе рекомендувати отриман! результати для 

використання не т!льки в робот! заклад!в практично! охорони здоров’я, але й в 

навчальному процес! на кафедрах псих!атр!! та невролог!! вищих медичних 
8



начальник заклад1в МОЗ УкраТни.

Висновок.

таепшепсп:

Дисертац1йна робота Блаж1ноТ 1рини Юрнвни «Недементн! когн1тивн1 

розлади при еп1лепсн: кл1н1ко-психопатолопчна та нейропсихолопчна 

характеристика, немедикаментозна корекц1я», яка виконана в Харювському 

нац1ональному медичному ун1верситет1 МОЗ УкраГни П1д кер1вництвом доктора 

медичних наук, професора КоросДя Володимира Твановича, е самосДйним 

завершеним досл1дженням, виконаним на високому науково-методолопчному 

р1вн1, м1стить науково обгрунтован! результати щодо вир1шення актуального 

завдання сучасноТ псих1атрп, а саме: удосконалення Д1агностики, прогнозування 

та проведения нефармаколопчних заход1в для корекц1Г когн1тивних порушень 

недементного р1вня у хворих з еп1лепс1ею. Науков! положения, висновки та 

рекомендацЙ обгрунтован! на гпдстав! проведеного детального анал1зу, 

статистичного опрацювання 1з встановленням достов1рних В1дм1нностей.

За основними зм1стовними ознаками, актуальн1стю, науковою новизною та 

обгрунтуванням основних положень, висновк1в 1 рекомендац1й, теоретичним 1 

практичним значениям дисертац1я повн1стю в1дпов1дае вимогам, передбаченим 

п. 10, 11 «Порядку проведения експерименту з присудження ступеня доктора 

фшософп», затвердженого Постановою Каб1нету М1н1стр1в УкраТни № 167 в1д 6 

березня 2019 року (з1 зм1нами, внесеними зпдно Постанови Каб1нету Мш1стр1в 

№ 919 в1д 21 жовтня 2020 року), в1дносно дисертац1й на здобуття ступеня 

доктора фхлософп в галуз! знань «Медицина», а Т'Т автор заслуговуе на 

присудження ступеня доктора ф1лософ1Т за спец1альн1стю «Псих1атр1я».

Оф1щйний опонент: 
пров1дний науковий сп1вроб1тник 
в1дд1лу ДИТЯЧО1 невролопТ та 
пароксизмальних стан1в
ДУ "Тнститут неврологи, псих1атр1Т та 
нарколопТ НАМИ УкраТни", 
доктор медичних наук, професор
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