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3 протоколу № 1

фахового ссм1пару (структурний П1дрозд1л - кафедра неврологи №2) 

Харк1вського па1Йоналы1ого медичного угйверситету щодо проведения 

фахового сем1пару з О1Йпкп пауковоУ повпзпп, георезпчпого та 

практичного значения результат1в дисертац|йно1 роботи асп!рантки 

кафедри псих1атрп, наркологи, медичноТ психологи та соц1альио1 роботи 

ХНМУ Блаж1поТ 1риии Юрйвип па тему: «Недсмсптп! когп1тив1Й 

розладп прп еп!лспсп: кл!1Йко-пспхопатолог1чпа га пепропспхолог1чна 

характерпстпка, немедикаментозна корек1Йя», за спе1Йальн1стю 222 

«Медпцииа», епе1Йал1за1Йя «Псих1атр1я»

14 червня 2021 р. м. Харк1в

Голова фахового ссм1пару: зав1дувачка кафедри неврологи № 2, 

доктор медичиих наук, професорка Товажнянська О. Л.

Секретар: професор кафедри невролог!? № 2, доктор медичних наук, 

професорка Некрасова Н.О.

Присузтй: зав!дувачка кафедри невролог!? № 2, д.мед.н., професорка, 

Товажнянська О. Л., професорка кафедри невролог!? №2 д.мед.н.,кафедри



професорка, Некрасова И.О., асистент кафсдри невролог1’Г № 2, к.мед.н., 

Соловйова С.Т., асистент кафедри неврологб' № 2 Марковська О.В., 

зав1дувачка кафедри псих1атр1Т, нарколог11, медичноТ психолог1Т та соц1альноТ 

роботи, д.мед.н., професорка Кожина Г.М., науковий коровник, професор 

кафедри псих1атри, нарколог1Т, медичноТ исихолог1Т та соц1альноТ роботи 

д.мед.н., професор Короеззй В.1., професорка кафедри псих1атр1Т, наркологи, 

медичноТ ПСИХОЛОГ1Т та согйальноТ роботи д.мед.н., професорка Мозгова Т.П., 

професор кафедри псих1атрп, нарколопТ, медичноТ психолог1Т та сои1альноТ 

роботи д.мед.н., професор С1найко В.М., професор кафедри псих1атрЙ, 

нарколог!'!, медичноТ психолог!'! та соц!ально'Т роботи д.мед.н., доцент 

В’юн В.В.

медичноТ психолопТ та

9 член1в фахового сем1нару 1з попередньоТУсього присутн1х:

експертизи дисертац!йних роб!т.

Порядок ДС1111ИЙ: Провсдеп1!я оц!нки дисертац!йно'Т роботи заочного 

асп!ранта кафедри псих!атр!Т, нарколог!'!, медичноТ психологи та соц!ально'!' 

роботи ХНМУ Блаж!но'!’ 1.Ю. на здобуття паукового ступеня доктора 

ф!лософ!Т за спец!альн!стю Т.!! «Медицина», спец!ал!зац!я «Псих!атр!я» на 

«Недементн! когн!тивн! розлади при еп!лепс!Т;тему: «Недементи! когн!тивн! розлади при 

психопатолог!чна та нейропсихолог!чна характеристика, немедикаментозна 

корекц!я».

Тема дисертац!Т

(протокол № 9 в!д 21.09.2011 року).

Науковий

нарколог!'!,

нац!онального медичного ун!верситету 1<орост!й В.1.

Терм!н виконания 01.09.2017 - 31.08.2021 рр.

Рсцеизенти:

- доктор медичних наук, професорка, зав!дувачка кафедри псих!атр!'!', 

нарколог!'!, медично'Т психологи та соц!альноТ роботи Харк!вського 

нац!онального медичного уи!верситету Кожина Г.М.;

КОГН1ТИВН1 КЛ1Н1КО-

затверджена на

кср1В11ик:

медичио’Г

д.мед.н.,

ПСИХОЛОГ1Т та

та

зас1данн1

професор

соц1алыю’1’

вченоТ ради ХНМУ

псих1атри,кафедр и

роботи Харк1вського



№ 2- доктор медичних наук, нрофесорка кафедри неврологи 

Харк1вського нащональиого медичного уи1верситету Некрасова Н. О.

1з запитаннями до дисертантки та в обговоренн! результат1в роботи 

виступили: зав1дувачка кафедри неврологи № 2, д.мед.н.,

нрофесорка '1'оважиянська О. Л., зав1дувачка кафедри психгатрй’, наркологи, 

медичноТ ПСИХОЛОГ1Т та соц1ально’1’ роботи, д.мед.н., нрофесорка Кожина Г.М., 

д.мед.н., нрофесорка кафедри неврологзТ №2 Некрасова Н.О., д.мед.н., 

нрофесорка кафедри псих1атр!Т, наркологи, медичноТ нсихолог!Т та согнальноТ 

роботи Мозгова Т.П., д.мед.н., професор кафедри 11сих1атр1Т, наркологЛ, 

медичноТ НСИХОЛОГ1Т та согнальноТ роботи Сгнайко В.М.

На нгдстав! доповщ! БлажгноТ ЕЮ., вгдповгдей на запитання, виступгв 

рецензентгв та дискусгТ одностайно ухвалили такий висновок:

Актуальн1сть дисерта1Ййного досл1дження

Епглепсгя - це розлад мозковоТ дгяльностг, хронгчне, 

що характсризуеться стгйкою схилынстю до вииикнення

КОГН1ТИВНИХ,

наук,

це розлад мозковоТ пол1ет1олопчне

захворюваиня, 

еп1лептичних напад1в. а також паявнАСТю исйробюлогзчиих,

ПСИХОЛОГ1ЧНИХ та сощальпих наслщкш цього захворюваиня.

Ще наприк1нц1 XIX стор1ччя Е. 1<репел1н висупув 1дею про те, що еп1лепс1я

прогресуючу когн1тивну диефункгню

еп1лептичного характеру.

супутн1х ПСИХ1ЧНИХ порушень у пац1ент1в, як! страждають на еп1лепс1Ю. При 

цьому IX частота б1льша, н1ж в загальн1й популяЕнТ.

3 ПСИХ1ЧНИХ розлад1в, котр! сностер1гаються при е1плепсп.

викликае та зумовлюе розвиток

На сьогодн! загально визнаним е наявнють

сностернаються 

поширеними е норушення афскгивноТ сфери (денресивн!, тривожн!), 

обсесивно-компульсивн! роздали, психогичн! стами, зниження когн1тивних 

функц1й 3 поступовим прогресуванням, наяв1нсгь новсд’н1кових порушеиь та 

розвиток еп1лептнчного характеру. Прогресувания еп1лепсп призводить до 

поступовоТ втрати працездатност! та соц1ально’Г дезадаптацй' пац1ент1в. 

Характерними е втрата незалежност! хворих з еп1лепс1е1О, зниження ф1зично1

котрг найб1льш

афскгивноТ

активност!, що негативно впливае на якють життя.



Велика К1лы<1сть досл1джень описуе еп1лепс1ю 1 повед1нков1 агюмалн як т1сно 

пов'язан! патолог1Т. Д1йсно, псих1ЧН1 захворювання част1ше зустр1чаються у 

людей, ЯК1 страждають на еп1лепс1Ю, Н1ж у загалынй популяцн, незалежно в1д 

часу початку напад1в, як! могли статися до або П1сля появи псих1чних 

розлад1в, що передбачае взаемний зв'язок 1 потенц1йно загальну ет1олог1ю.

Сгнв1снування псих1чних захворювань у хворих на еп1лепс1Ю не е зб1гом або 

звичайною коморб|дн1стю, але, скор!ше, в1дображае взаемонов'язан!комор0|дн1стю, але, скорние, 

патоб1оло1тчн1 пронеси. 1<огн!тивгн норушення можуть викликати порушення 

повед1нки та емогнйн! розлади, бути насл1дком зазиачених розлад1в або 

пов’язаним стильною нрнчнною. Когн1тивна

але,

стильноюпаралельним симптомом, пов язаним стильною нрнчнною. 

негативно впливае на переб1г, дотримання Л1кування, значно 

попршуе як1сть життя та соц1альне функц1онування хворих з еп1лепс1ею.

Патогенез, 1<л1Н1чн1 та нейропсихолопчн! особливост! ког'тнтивних розлад1в 

при ептлепсн залишаються недостатньо досл1дженими. Б1льш1сть 1снуючих 

роб1т присвячен! вивченню д1Т протисудомних л1к1в на когтнтивну сферу.

Питания фармаколог1чно'Г корекц1Т копнтивннх розлад1в при еп1лспс1Т е 

В1ДСуТ1ПСТЬ сфсктивних 

фармаколог1чних засоб1в Л1кування когтнтивиоТ дисфункц1Т та просудомну 

Д1ю б1льтиост1 ноотропних та вазотропних препарат1в. Ураховуючи високу 

частоту когнггивних розлад1в при еп1лепс!Т, низьку достут1Н1сть ресурс1в для 

допомоги в краТнах, тцо розвиваються, зокрема в Укра’Гн!, 1снуе потреба в 

розробленн! нових ефективних терапевтичних та нроф1лактичних стратег1й. 

Вищевикладенс обумовило актуальтнсть 1 нсобх1дн!сть проведения цього 

досл1дження, яке нрисвячснс актуальн'н! проблем! Д1агностики, нроф1лактики 

та реаб1л1татнТ 

еп1лег1с1ею.

дисфунктня

()) а р м а к о л о г I ч 11 о’Г к о р е к ц 1Т 

також дуже складною проблемою. ураховуючи

КОГН1ТИВНИХ розлад1в ведемситного ршня у хворих 3

темамипланами,Зв'язок роботи 3 иауковими ирограмами,

Харк1вського иа1ио11альиого медийного ун1верситету

Дисертац1йна робота виконана В1дпов1дно до плану наукових 

дослщжень кафедри псих1атр1Т, нарколог1Т, медично’Г психологи та соц1альноТ

3 иауковими

виконана



роботи Харк1вського нац1онального медичного университету МОЗ Украши за 

темою: «Розробити систему психосоц1альноТ реаб1Л1тацн псих1чно хворих з 

використанням психоосв1тн1х програм на первинному р1вн1 надання медичноТ 

допомоги» (УДК 616.89:364.62, № держреестрацн 011811000948).

Науков! положения, розроблен! особисто дисертантом, та IX

новизна

У перше ]

психопатолог1чн1

на ОСНОВ! системного кл1н1ко-вивченоп1дходу 

особливост!нейропсихолопчн! особливост! недементних 

когн!тивних розлад!в у хворих на еп!лепс!ю залежно в!д 

особливостей кл!н!чноТ картини та переб!гу еп!лептичноТ хвороби. 

Виокремлено депресивний, тривожний, дисфоричний, астен!чний 

психосоматичний вар!анти психоорган!чного синдрому в кл!н!чн!й картин! 

недементних когн!тивних розлад!в у хворих на еп!лепс!ю.

Проанал!зовано чинники ризику розвитку 

когн!тивних розлад!в у хворих на еп!лепс!ю, 

патопсихолопчн! та соц!ально-демограф!чн!.

Розроблено патогенетичну модель формування когн!тивних розлад!в у 

хворих на еп!лепс!ю. Доведено, ш,о факторами розвитку когн!тивних розлад!в 

у хворих на еп!лепс!ю е в!дсутн!сть або неповнота психофармаколопчнох 

рем!с!Т, наявн!сть в анамнез! пер!од!в переб!гу хвороби з частими нападами, 

низький р!вень осв!ти, уживання алкоголю та !нших психоактивних речовин 

на фон! фармакотерапп еп!лепс!1. Прогностично значущими факторами е 

низький р!вень комплаенсу пац!ента, низький р!вень якост! життя, 

в!дсутн!сть регулярного розумового навантаження, високий р!вень тривоги та 

депресп за психод!агностичними шкалами. Базисом для формування 

когн!тивних розлад!в у хворих на еп!лепс!ю 

невролог!чна дисфункц!я та метабол!чн! розлади.

Розроблена та апробована патогенетично обгрунтована персон!ф!кована 

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

та

кл1н1чних

тривожний, дисфоричний,

ризику

та

недементних 

кл!н!ко-психопатолопчн!,

ПСИХ1ЧНИХ

низький

е м1н1мальна мозкова



етлепспо 3 диференц1йованим використанням метод! в ПСИХ00СВ1ТИ та

комп’ютеризованого трен1нгу когн1тивиих фуи1<ц1й.

Обгрунтова1псть ! достов1рн!сть наукових положень, висновк1в 1

рскомс11да1ий, як! захтцаюгьея

Обгрунтоваьоеть та достов!р111еть наукових положень, виеновкш

рекомендац!й, еформульоваиих у диеертац!'!’, базуетьея на глибокому

1

вивченн! автором джерел !нформацп, науково-!нформац!йного пошуку нюдо

зазначено! проблеми. п!дтверджуетьея методолог! ч но правильною

побудовою, достатньою к!льк!етю обетежених пац!ент!в, заетоеуванням 

еучаених метод!в доел!джень, уееб!чним етатиетичним анал!зом одержаних 

результат! в.

Отриман! науков! виеновки та практичн! рекомендащТ базуються на

анал131 та узагальненнях одержаних резульгат!в еучаених метод!в, що

викориетовувалиеь: кл!н!ко-а!1амнестичний. !0!’!Н1КО-!!ОИХОПаТОЛОГ1ЧНИЙ,

пеиход!агноетичний, иейропеихолог1Ч!!!1й та етатиез’ичний методи.

Кл1гпко-пеихопатолог!чне доел!дження базувалоея на

загальноприйнятих п!дходах до пеих1атричного та нарколопчного

обстеження шляхом !нтерв’!овання та епоетереження. Опитування

зд1йенювалоеь !з заетоеуванням д!агноетично-доел!дницьких критернв МКХ- 

10).

Кл!н1!<о-а!!ам!!еетичне дое;!1дження вкл!оча;!о структуроване !нтерв’ю

епрямоване на вивчення В!1Л1!!5у б’!ОЛОГ1ЧН!!Х га еон1а;!ьно-неихолог!чних

фактор1в на формування.

Г1еиход!агиостичне та нейропеихолог!чне доел!дження. Для

оц!нювання оеобливоетей КОГН!ТИВНИХ розлад1в було викориетано

Монреальеьку гнкалу КОГН1ТИВНО1’ О!ННКИ (МоСА), для д!агиоетики

виб!рковоет! уваги - теету Мюнетерберга, для вивчення !ндив!дуальних 

оеобливоетей оеобистоет! та пеих!ч1!ого ста!!у л!оди!!и було заетоеовано

екорочений вар!ант М!ннееотеького багатопроф!льного оеобист1сного



опитувальника (М1П1Ми11;), для спектру психоемоц!йних 

шкали Гам!льтона,

досл1джен11я

для виявлення р1вня 

якост! життя оц!нювався

переживань використовувались 

депрееЙ та тривоги (НКО8, НЛК8), р1вснь 

методикою Ме221сЬ I., СоНеп Н., Е1и I., Ки1реге2 М., Уооп С. (1999 р.) та 

д1агностичн1 критерн МКХ-10.

Достов1рн1сть результат! в, 

анал!зом:

одержаних у робот!, п!дтверджуеться 

параметричн! та непараметричн!, кореляц!йний, 

дисперс!йний, регрес!йний методи. Статистична обробка отриманих даних 

проводилася на персональному ком!!’!отер! за дономогою набор!в сучасних 

стандартннх нрограм «ЗГайзбеа 10» за «М8 Нхее! 2010», 1-критер!ю 

Сть!оде!!та, и-критер!!О Манна-Угг!!!, критер!!о Краскела-Уол!са, Т-критер!ю 

В!лкоксона та критер!ю Сп!рмена. Методи математичноТ

статистичним

та

статистики

ВИГЛЯД1 середнього значения ± похибкарезультати представлен! у 

репрезентативност! при р!ви! в!рог!дност! р<0,05.

Робота переконливо обгрунтована, науков! положения, висновки та

рекомендац!’! достов!рн!, повн!ст1о випливають з фактичного матер!алу,повгнстю

мають теоретичне й практичне значения.

Науковс та практичне значения одержаннх рсзультат1в

У дисертац!йн!й робот! представлено теоретичне та практичне 

обгрунтування й пропозиц!Т практичного вир!шення наукового завдання - 

нейропсихолопчн!

недементних когн!тивних розлад!в у х1юрих на еп!лепс!1о та розроблено 

комплекс заход!в Гх проф!лактики та немедикаментозно! корекц!Т.

Розроблена та апробована патогенетично обгрунтована 

персон!ф!кова!1а програма немедикаментозно’!’ корекцн когн!тивних розлад!в 

еп!лепс!!о,

представлено теоретичне

вивчено кл1Н1ко-психопатолог1чн1

хворих наУ 

комп’ютеризованого

виконання завдаиь

та ОСОблИВОСТ!

та

та

яка

треш игу

динам!ки

патогенетично

програму 

мон!торингом

Н1днв1дуальпу

функц!й

псих!чних функц!й, диференц!йоване

включае:

КОГИ1ТИВНИХ 3



використаиня психоосвгпнх заходнз, сксрованих на гюкращення комплаенсу 

та зменшеиня впливу фактор!в рнзику.

Внровадження розроблених програм немедикаментозно! корекц!! 

когн!тивних розлад!в у хворих на егнлепс!ю.

розроблеиих

розладш у хворих на дозволяе зменшити

КОГН1ТИВНИХпрогресування когн1тивних розладш, а у випадку легких 

порушень - пол!пшенню когн!тивних функц!й, сприяе покращенню якост! 

життя та в!дновлення еоц!ального функчнонування пац!ент!в з еп!лепс!ею.

Практичн!й

соц!ального функц!онування та якост! 

диферешцйованого п!дходу до вибору ме'год!в нефармакологзчно! корекц!! та 

хворих (авторське св!доц'1во №93701 в!д 5.11.2019р.

охорон! здоров’я методикузанрононовано

жи'ггя хворих на еп!лепс!ю для

ОЦ1НКИ

реаб1Л1таи!|’

«Опитувальник для окннки со1иального функц1онування 

хворих на еп1лепсио»).

СВ1ДОН'1ВО В1Л

та ЯКОСТ1 життя

Отриман! результати дисертац1йного досл1джеиия призначен! для

застосування у робот! невролог1в, псих1атр1в, медичних психолопв,

психотерапевт!в, !нших фах!вц!в, д!яльн!сть яких пов’язана з наданням 

пац!ентам з еп!лепс!ею, а також ул 1кувально-реаб!л!таи,1йио1' допомоги 

навчальн!й п!дготовц! квал!ф!кованнхП1ДГОТОВЦ1 кадр1в иа етаи! перед- та

п1слядипломиоТ осв1ти.

Використаиня результат1в роботи

Результати досл!дження впроваджено в практнчну д!яльн!сть ННМК 

«Ун!верситетська кл!н!ка» (2. акти), КНП Прикарпатський обласний 

кл!н!чний центр псих!чного здоров’я 1вано-Франк!всько1 ОбласноТ ради (1 

акт), КИП Черн!вецька Обласна нсих!атрична л!карня (1 акт), ДУ "1нститут 

невролог!!, псих!атр!1 та нарколог!! Иац!онально! академ!! медичних наук 

Украши" (2 акти), МЦ «Нейрон» (2 акти).

Отриман! пауков! дан!

кафедри псих!атр!!, нарколог!!, медично! психолог!! та сои!ально! роботи 

Харк!веького нац!онального медичного уьнверситету МОЗ Укра!ии та

використовуються в навчалыюму процес!

иацюнального



кафедри нервових хвороб, психгатрп та медично’Г психологи 1м. С.М.Савенка 

Буковинського державного медичного ун1верситету.

Повнота викладу матер1ал1в дисертацп в публ1кац1ях

За матер1алами дисертацп опубл!ковано 19 наукових праць, у тому числ! 7 

статей, 3 них 3 - у фахових наукових виданнях Украши, 1 стаття у 

закордонному журнал!, 1 стаття у виданн!, що !ндексуеться в баз! ЗСОРПБ, 1 

сп!вавторство монографп; 11 тез допов!дей у матер!алах конференц!й 

м!жнародного та державного р!вн!в, 1 авторське св!доцтво на тв!р.

Праи!, в яких опубл1кован1 основы! пауков! результаты дисертацы

3 них 3

Недементн! когн1тивн11. Коростш В.1., Блажша 1.Ю., 1ванова Н.М.

розлади при епшепсп: !сторичн! аспекти // Арх!в псих!атр!1. 2018. Т. 24, № 3 

(94). С. 153-157. (авторкою особисто сформульована ппотеза роботи, з!брано, 

оброблено та проанал!зовано емп!ричний матер!ал).

2. Корост!й В.1., Блаж!на 1.Ю. Нейропсихолопчн! досл!дження пац!ент!в, 

що страждають на еп!лепс!ю, з когн!тивними розладами//Психосоматична 

медицина ! загальна практика. 2019. Т.4 №1 ПОТ 10.26766/РМОР.У411.179 

(авторкою самост!йно запропоновано 

використання психод!агностичного !нструментар!ю, 

узагальнено основн! анал!тичн! матер!али, п!дготовлено до друку).

3. Корост!й В.1., Блаж!на 1.Ю. Недементные когнитивные расстройства у 

пациентов с эпилепсией: современное состояние проблемы//Психиатрия, 

психотерапия и клиническая психология. 2020. Т1, 1 С. 169-177. (авторкою 

самост!йно проведено анал!з, систематизац!ю та узагальнення 

ет!опатогенетичних фактор!в когн!тивно1 дисфункцп при епшепсп).

4. Блаж!на 1.Ю. Рання д!агностика ! комплексно вивчення хворих з 

недементними когн!тивними розладами при еп!лепс!1 (кл!н!ка, д!агностика, 

проф!лактика) з урахуванням стану нервовоТ системи. //Матер!али 

монографп. Черн!вц!. 2019. С.237-247. 18ВН 978-617-7611-40-9 (авторкою

самост1йно

проведено

1дею роботи, обгрунтовано

проанал1зовано та

стану нервовоТ

та



стан

особисто обгрунтовано та сформульовано мету, завдання та методи 

досл1дження, висв1тлено патоф1з1олопчн1 механ1зми).

5. Корост1й В.1., Блажша 1.Ю., Кобевка В.М. Застосування психоедукацп 

та когн1тивно-повед1нково1 терапп у пац1ент1в, що страждають на еп1лепс1ю 

//НейроNе^V8. 2020. 6(117). С. - 26-32. (авторкою проанал1зовано сучасш 

методи реаб1л1тац11, обгрунтовано доц1льн1сть застосування у хворих з 

еп1лепс1ею).

6. Короспй В.1., Блаж1на 1.Ю. Нефармаколопчн! методи корекцн 

когн1тивних функц1й: сучасний стан проблеми та власний досв1д 

застосування у пац1ент1в з еп1лепс1ею//Журнал РзусНозотайс Мес11с1пе апб 

Оепега! Ргасйсе. 2О21.Т6,1. ВОР 10.26766/РМСгР.У514.256. (авторкою 

особисто представлено та проанал1зовано результати власних досл1джень).

7. ВкгЫпа I. Мобе! оГ регзопаИгеб поп-рЬагтасо1оё1са1 рго§гат оГ 

со§п111уе б18огбег соггесбоп 1п рабеп18 луйН ерИерзу апб Ше аззеззтеп! оГ 118 

еГйсасу. Зонта! оГ Ебнсабоп, НеаЙЬ апб Зрог!. 2021;11 (2):208-221. е188Н 

2391-8306. ВО1 11Пр://бх.бо1.огё/10.12775/ЗЕН8.2021.11.02.021 (авторкою 

особисто представлено та проанал1зовано результати власних дослщжень).

ун1верситет».

Прац1, ЯК1 засвщчують апробащю матер1ал1в дисертацп

8. Когозбу V., ВкгЫпа I. Айесбуе апб со§тбуе 1тра1гтеп1;8 1п рабеп1;8 

\у1111 ерИерзу // Матер1али 29 Свропейського конгресу з псих1атр1Т. 2021.10- 

13 Кв1. С. 509. (авторкою особисто представлено та проанал1зовано 

результати власних дослщжень).

9. Блаж1на ЕЮ. Актуальн1сть вивчення проблеми когштивних порушень у 

пац1ент1в, як1 страждають на еп1лепс1ю//Матер1али 99-1 п1дсумково1 науковоТ 

конференцп професорсько-викладацького персоналу Вищого державного

закладу Украши «Буковинський державний медичний 

Черн1вц1. 2018. С. 201. (Здобувачкою проведено

опрацювання 1нформац1йних джерел, п1дготовлено усну допов1дь).

навчального

м.



10.

системи та

11.

2019.

Корост!й В.1. Блажчпа 1.10. Е-МспГаИтсакН: сучасп! електронн! 

технолог!’! в покращенн! псих!чного здоров’я// Зб!рник иаукових праць, I 

М!жнародна науково-практичиа конференц!я «1нформац!йн!

технологи в медицин! 18М-2018». м. Харк!в. 2018. С. 15-16. (Здобувачкою 

проведено опрацювання !нформац!йних джерел, п!дготовлено усну допов!дь), 

Корост!й В.1., Блаж!на ЕЮ. Особливост! тип!в повед!нки хворих,

що страждають на еп!лепс!ю з когн!тивними розладами// Матер!али науково- 

практичноТ конференцп з м!жнародною участю «Ун!верситетська кл!н!ка. 

Мультиморб!дн!сть ! коморб!дн!сть у пол!проф!льн!й л!карн!» м. Харк!в.

14 Бер. (Здобувачкою проведено кл!н!чне обстеження хворих,

статистичну обробку та анал!з отриманих даних, сформульован! висновки).

Блаж!на ЕЮ. Досл!дження проблеми когн!тивних порушень при 

еп!лепс!Т// Матер!али 100 п!дсумково-пауково1 конференц!’! професорсько- 

викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу УкраТни 

«Буковинський державний медичний ун!верситет». м. Черн!вц!. 2019. 

11,13,18 Лют. (Здобувачкою проведено опрацювання !нформац!йних джерел, 

п!дготовлено усну доповщь).

Когоьбу V. В1а2Ыпа 1. М!1б со^пЮуе !1пра!гтеп1 !п рабепТз \у!1;11 

ерИерзу/ Когозбу V. В1а2Ыпа Х.Н Матер!али И Свропейського конгресу з 

псих!атр!’1. м. Варшава, Польша. 2019. 6,7,8,9 Кв!. (Здобувачкою проведено 

опрацювання !нформац!йних джерел, наб!р кл!н!чного матер!алу, 

статистичну обробку та анал!з отриманих даних, п!дготовлено стендову 

допов!дь). 

14.

12.

13.

джерел,

м.

кл1н1чного

1.10. Проблема копптивиих розлад1в при еп1лепс1Т// 

Матер1али 101 пщсумково-пауковоТ копфереицО' професорсько- 

викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу УкраТни 

«Буковинський державний медичний ун1верситет». м. Черн1вц1. 2020. 15, 16, 

17, 18. Лют. (Здобувачкою проведено в1дб1р та кл1п1чпс обстеження хворих, 

наб1р кл1н1чного матер1алу , статистичну обробку та анал1з отриманих даних, 

опрацювання 1нформац1йних джерел, п1дготовлено усну допов1дь).

Бл аж 111а

101 1<О1|ферс11ц1Т



15. Блаж1на 1.Ю., Кобевка В.М. Застосування немедикаментозних 

метод1в корекцп когн1тивних функц1й у пац1ент1в з еп1лепс1ею//3б1рник 

матер1ал1в науково-практично! конференцп КН1А8М студент1в, молодих 

вчених та л1кар1в. м. Харк1в. 2020. 22 Тра. С-59. (Здобувачкою проведено 

кл1н1чне обстеження хворих, статистичну обробку та анал1з отриманих 

даних, сформульовано висновки).

Когозбу V., В1а2111па I. Ргеуепбп§ Ше рго§гезз1оп оГ со§шбуе

1тра1гтеп1;з 1п ерИерзу // Матер1али 28 Свропейського конгресу з псих1атрп. 

2020. 4-7 Лип. (Здобувачкою проведено опрацювання 1нформац1йних джерел, 

наб1р кл1н1чного матер1алу, статистичну обробку та анал1з отриманих даних, 

п1дготовлено стендову допов1дь).

Блаж1на 1.Ю. Коморб1дн1 псих1чн1 розлади при епшепспУ/ 

п1дсумково-науковоТ конференцп професорсько- 

Буковинського

16.

17.

Матер1али 102

персоналу

конференцп

державного медичноговикладацького

ун1верситету. м. Черн1вц1 2021. 10 Лют. С.-249. (Здобувачкою проведено

опрацювання 1нформац1йних джерел, наб1р кл1н1чного матер1алу,

статистичну обробку та анал1з отриманих даних, п1дготовлено усну

допов1дь).

18. Когозбу V. В1а/Н1па I. 1трас1 оГ поп-Гагтасо1о§1са1 теШобз оп 

тргоуетеп! со§п1буе Гипсбоп 1п ерИерзу// Матер1али 29 Свропейського 

конгресу 3 псих1атрн. 2021. 10

застосування

13 Кв1. (Злобувачк'ою представлено 

когн1тивного комп’ютеризованого трен1нгу,результати застосування когнттивного комп’ютеризованого 

проведено статистичну обробку та анал1з отриманих даних, п1дготовлено 

стендову допов1дь).

Видання, ЯК1 додатково вщображають науков! результати дисертаци:

Практичн1й охорон! здоров’я запропоновано методику оц1нки 

соц1ального функц1онування та якост! життя хворих на еп1лепс1ю для 

диференц1йованого п1дходу до вибору метод1в нефармаколог1чноТ корекцп та 

реаб1л1тацн хворих (авторське св1доцтво №93701 в1д 5.11.2019р.

19.

№93701



«Опитувальник для оц1нки соцхального функцхонування та якост! життя 

хворих на ешлепсхю»).

Особистий внесок здобувача -лхтературний пошук, наб1р та оброблення 

кл1н1чних результат!в, узагальнення 1 пхдготовка до друку.

В1ДОМОСТ1 щодо проведения бхоетично’Г експертизи дисертац1йного 

досл1дження

Наукове дослхдження здобувачки Блажхно! 1.Ю. за темою: «Недементн! 

когн1тивн1 розлади при епхлепсп:при кл1Н1ко-психопатолопчна тарозлади 

нейропсихологхчна характеристика, немедикаментозна корекцхя» комхехею з 

бхоетики Харкхвського нацхонального

унхверситету визнано таким, що в1дпов1дае загальноприйнятим нормам 

моралх, вимогам дотримання прав, 1нтерес1в та особисто'Г доступност! 

учасникам дослхдження.

Ризик для суб’ектхв дослхдження пщ час виконання роботи в1дсутн1й. 

Учасники дослщження хнформувалися про вс1 аспекти, пов’язан! з метою, 

завданнями, методиками та користю дослхдження.

Блажхна 1.Ю. керувалася гуманними цшями, пдно виконувала сво1 

обов’язки та д1яла на благо хворих.

Мета та завдання дисертацн е науково обгрунтованими, використан! 

методи дослхдження е безпечними.

Висновки та рекомендацп не пов’язан! з безпосереднхм ризиком для 

здоров’я пац1ент1в, порушенням Тхнхх прав чи морально-етичних норм, 

принижениям людськоТ пдност! або дискрим1нац1ею. Експерименти на 

ЛЮДИН! не проводились (протокол № 2 В1д 03.03.2021року).

питань етики та медичного

Оц1нка мови та стилю дисертацй

Дисертацхя викладена укра’Гнською мовою, написана грамотно, 

професхйно, легко сприймаеться. Матерхал викладено поелхдовно, лопчно.

мовою,



завданням роботи, що св1дчить про 

квал1ф1кац1йну фахову П1дготовку автора.

В1дпов1Д1псть зм!с1у дисертацп

висновки В1дпов1дають мет1 та

С11сц1альнос Г1, за я кою вона

подаеться до захисту

Дисертац1я 

нейропсихолог1чних особливостей недементних

присвячеиа вивченню клнпко-психопатолопчних та

коп-птивних розлад1в у 

хворих на еп1лепс1ю та розробленню комплексу заход1в Тх проф1лактики та 

немедикаментозно!’ корекгцТ.

Дисертац1йне досл1дження за Ц1ею тематикою в1дпов1дае науковим

напрямкам:

2,1. Досл1дження природи псих1чних захворювань.

2.3. Вивчення загалыю'Г га иривагно'Г кл1н!ки псих1чних захворювань в 

ОС16 Р13ИОГО В1ку, Тх систематики, класиф1кагн'Г, перебну, нрогнозування. 

Розроблення й удосконалеиня метод!в Д1агностики псих1чиих захворювань.

2.5. Експериментальне та кл1Н1чне розроблення метод!в Л1кування 

61ОЛОГ1ЧНИХ,захворювань - бюлопчиих, ф131отерапевтичних 

психотерапевтичних, впровадження в кл1Н1чну практику програм реаб1л1тацп 

ПСИХ1ЧНО хворих - паспорта спец1альност1 222 «Медицина», спец1ал1зац1я 

«Псих1атр1я», що в1дпов)дас паспорту спе1палыюст! 14.01.16

Рекоме11дац1я дисер 1ац|Т до захисту

Дисертац1я заочноТ ас1прантки кафедри кафедри псих1атр1Т, наркологи, 

медичноТ психологй’ та согцалыюТ роботи Харкчвського нагцонального 

медичного ун1верситету па здобуття паукового ступепя доктора ф1лософн 

Блаж1поТ Трини Юрй'вни на тему: «Недементн! когн1тивн1 розлади при 

еп1лепсп: кл1н1ко-психопатолог1чна та пейропсихолог1чна характеристика, 

7.7.2 «Медицина»,

ПСИХ1ЧНИХ

ПСИХОЛОГ1Т

немедикаментозна

1

та

за спещальшстю

псих1атр!я.

корекщя», 

спец1ал1зац1я «Псих1атр1я», е квал1ф1кац1йною пауковою працею, в як1й 

нов! науково обгрунтовагп результатиМ1стяться отримагн проведених

здорувачем дослщжень, павсдспо теоретичне 

обгрунтування виршепня паукового завдапия.

досл1джень. наведено

я ке

та патогенетичне

нолягас у п’1двищенн1



■|'а рсао1Л1тац11ефективност! якост! д!агностики, л!куваппя

когн!тивних розлад!в у пац!ент!в з еп!лепс!ею. Розроблено та апробовано 

персон!ф!ковану модель реаб!л!тац!!’ когн!тивних розлад!в недементного 

р!вня !з застосуванням комп’ютеризованого трен!нгу та

недементних

психоосв1тньоТ

програми.

За сво’1’м обсягом ! р!внем досл!джень, теоретичною та практичною 

ц!нн!стю, пауковою новизною результат!в, об’ективн!стю та обгрунтован!стю 

висновк!в дисертац!йиа робота Влажчно!’ 1рипи па 'гему; «Недементн!'гему;

кл!н! КО-ПС ихопатолог!чна

наробота В л аж! но!’ 1рипи 

еп!лепс!!’:розлади при 

нейропсихологтчна характеристика, немедикаментозна корекц!я» в!дпов!дае 

вимогам п. 10 «Порядку проведения експсрименту з присудження ступеня 

доктора ф!лософ!’1’», затвердженого постановою КМУ в!д 06.03.2019 № 167, 

як! ставляться до дисертац!йних роб!т на здобуття паукового ступеня доктора 

ф!лософ!!’ (РИО).

Результати голосування: за

К0ГН1ТИВН1

8 ГОЛОС1В, проти О , утрималося - 0.

та

Голова фахового ссм1нару: 
д. мед. н., професорка, 
зав1дувачка кафедри 
невролог1'Г № О.Л.Товажнянська

Рецензент:
д. мед. н., професорка, 
зав1дувачка кафедри псих1атр1Т, 
нарколог!], медичноТ психолог!!’ 
та сон,!альиоТ роботи Г.М.Кожина

Рецензент:
д. мед. н., про(])есорка, 
професорка кафедри невролог!!’ №2 Н.О.Некрасова


