
В1ДГУК 

оф1ц1йного опонента доктора медичних наук, полковника медично! 

служби начальника кл1н1ки псих1атрй (з палатами для нарколопчних 

хворих) Нацюнального ввйськово-медичного кл1н1чного центру 

«Головний в1йськовий кл1Н1чний госп1таль» Друзя Олега Васильовича 

на дисертац1йну роботу Платинюк Оксани Богдан1вни «Д1агностика 

корекц1я та профвлактика непсихотичних псих1чних розлад1в в 

учасник1в бойових Д1й, як1 одержали поранения» подану на здобуття 

наукового ступени доктор фыософп за спец1альн1стю 222 «Медицина»

В Укра'ш! в останн! роки в!дзначаеться зростання псих!чно1 патологи, 

що зумовлена впливом соц!ально-стресових фактор!в. Зростання цих 

постстресових розлад!в пов'язане з напруженою ! нестаб!льною соц!ально- 

психолопчною ситуац!ею,

формуванню психоемоц!йного перенапруження ! розвитку непсихотичних

ПОЛ1ТИЧНОЮ, економ1чною та яка сприяе

ПСИХ1ЧНИХ розлад1в.

До особливостей надання медично!' допомоги особам, як! постраждали 

внасл!док бойових д!й, сл!д в!днести: особливий ментальний статус 

комбатант!в, що вимагае особливого в!дношення; наявн!сть сполучено!' 

патологи р!зних систем орган!зму, це вимагае мульт!дисципл!нарного 

п!дходу до надання медично!' допомоги.

Ефективна допомога постраждалим з! стресассоц!йованими розладами 

вимагае координованих д!й л!кар!в загально!' практики, л!кар!в-псих!атр!в, 

л!кар!в-психотерапевт!в, л!кар!в-нарколог!в, кл!н!чних психолог!в, як! 

представляють М!н!стерство охорони здоров'я, з в!дпов!дними фах!вцями 

М!н!стерства оборони та М!н!стерства у справах ветеран!в.

Прояви негативних псих!чних стан!в, бойово!' псих!чно1 травми, 

у форм! гостро! реакцп на стрес, посттравматичних стресових розлад!в, 

хрон!чних психопатолопчних зм!н особистост!, соц!ально1 дезадаптацп, 

розлад!в ф!зичного ! псих!чного здоров’я, асоц!ально1 повед!нки, в силу 
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Тх соц1ально-економ1чних насл1дк1в для краТни, вимагають нев1дкладного 

запровадження 1 активного використання ефективних реаб1л1тац1йних, 

профшактичних та прогностичних заход1в.

В наш час 1снуе гостра необх1дн1сть впроваджувати та активно 

використовувати ефективн! проф1лактичн1 та реаб1Л1тац1йн1 заходи, з метою 

попередження зм1н у псих1чному здоров’! ос1б постраждалих внаслгдок 

бойових Д1Й та в1дновлення 1х соц1ально-профес1йного статусу.

Вищезазначене й обумовлюе актуальн1сть дисертац1йного досл1дження 

Платинюк Оксани Богдан1вни.

Наукова новизна дослщження визначаеться тим, що у робот! вперше 

на основ! системного п!дходу вивчено особливост! кл!н!ко-психопатолог!чно1 

симптоматики непсихотичних псих!чних розлад!в у обстежених комбатант!в 

в залежност! в!д важкост! отриманого поранения.

Видшено депресивний, тривожний, дисфоричний, астен!чний та 

психосоматичний вар!анти психопатолопчно! симптоматики в кл!н!чн!й 

картин! непсихотичних псих!чних розлад!в у комбатант!в, як! отримали

поранения.

Проанал!зовано чинники ризику розвитку непсихотичних псих!чних 

розлад!в у учасник!в бойових д!й, р!вень тяжкост! бойового досв!ду, складов! 

бойового стресу та р!вень соц!ально-психолог!чно! адаптац!! комбатант!в, як!

непсихотичних е

отримали поранения.

Розроблено модель формування непсихотичних псих!чних розлад!в у 

учасник!в бойових д!й, як! одержали поранения. Доведено, що тригерами 

розвитку непсихотичних псих!чних розлад!в е факт поранения, 

невизначен!сть прогнозу л!кування, бойовий стрес, недостатн!й р!вень 

спец!ально1 п!дготовки перед бойовими д!ями, загибель ! важки поранения 

побратим!в на власних очах, необх!дн!сть участ! в евакуацп т!л загиблих, 

загроза загибел!. Прогностично значущими факторами е високий р!вень 

впливу травматично! под!!; надм!рн! ознаки симптом!в ПТСР; важкий
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обгрунтованупатогенетичнота

непсихотичних

депресивний та тривожний еп1зоди за психод1агностичними шкалами. 

Базисом для формування непсихотичних псих1чних розлад1в е стан клп-пчно 

виражених прояв1в ПТСР та середньо-високий р1вень вираженост! тяжкост! 

бойового досв1ду.

Розроблено та апробовано

персон1ф1ковану програму психотерапевтичноТ корекц1Т 

псих1чних розлад1в у обстежених хворих з диференц1йованим використанням 

метод1в психофармакотерапп та психотерапЙ.

Практичне значения результат1в дисертац1йного досл1дження полягае 

у пол1пшенн1 я КОСТ! надання медичноТ допомоги та реабЫтацЙ учасник1в 

бойових д1й, ЯК1 одержали поранения та мають непсихотичн! псих1чн1 

персон1ф1кованоТ

розлади.

Розроблено та апробовано персон1ф1ковану систему реаб1л1тацп 

учасник1в бойових д1й, як! одержали поранения та мають непсихотичн! 

ПСИХ1ЧН1 розлади, яка включае: мон1торинг псих1чного стану ветеран1в; 

створення реадаптац1онноГ атмосфери, посилену психолопчну увагу, 

формування ПОЗИТИВНО! установки на майбутне, створення ново! когн1тивно1 

МО дел! життед1я ЛЬНОСТ!.

Впровадження розроблених програм персон1ф1кованоТ терапп 

непсихотичних розлад1в та реаб1Л1тац1Г учасник1в бойових д1й, як! одержали 

поранения сприяе зниженню р1вня негативних психо-соц1альних насл1дк1в 

бойових Д1Й на СХОД! УкраТни, досягненню швидко'Г редукцп непсихотичних 

ПСИХ1ЧНИХ розлад1в, п1двищенню стресост1йкост1 та соц1ально-психолопчноТ 

адаптацп, покращенню якост! життя та в1дновлення соц1ального 

функц1онування в1йськовослужбовц1в ЗСУ, як! брали безпосередню участь у 

бойових д1ях в ЗОН! АТО/ООС.

Отриман! результати дисертац1йного досл1дження призначен! для 

застосування у робот! в!йськових медик!в, псих!атр!в, медичних психолог!в, 

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

життяпокращенню та



4

та

л1кувально-реаб1л1тац1йно1 допомоги комбатантам, як! одержали поранения, а 

також у навчальн1й птдготовц! квал1ф1кованих кадр1в на етап! перед- 

п1слядипломноТ осв1ти.

Результати дослтдження впроваджено в практику роботи В1йськово- 

медичного КЛ1Н1ЧНОГО центру П1вн1чного репону МО Украши; КНП ЛОР 

«Центр ПСИХ1ЧНОГО здоров’я» (м. Лисичанськ); ДУ «Луганський обласний 

нарколопчний диспансер» (м. Лисичанськ); КП «Обласний заклад з надання 

псих1атричноТ допомоги Полтавсько’Г обласно'Г ради»; КНП ТОРдопомоги Нолтавсько! оРласно! ради»;

«Терношльська обласна комунальна кл1шчна психоневролопчна лткарня»; 

консультування Терноп1льського нацхонального

медичного ун1верситету 1мен1 1.Я. Горбачевського; КНП СОР «Обласний

Центр! психолопчно

кл1н1чний медичний центр сощально-небезпечних захворювань»;

допомоги»

Нацюнальний в1йськово-медичний кл1Н1чний центр «Головний в1йськовий 

кл1н1чний госп1таль» МО УкраТни; Навчально-науковий медичний комплекс 

«Ун1верситетська кл1Н1ка».

Отриман! науков! результати використовуються в навчальному процес! 

на кафедр! псих1атрп, нарколопТ, медичноТ психологи та соцхально'Г роботи 

Харк1вського нац1онального медичного унхверситету МОЗ Украши.

Дисертац1йну роботу виконано В1дпов1дно до плану наукових 

досл1джень кафедри психхатрЙ, нарколог!!, медично! психологи та соц!ально1 

роботи Харк!вського нац!онального медичного ун!верситету МОЗ Украши за 

темами: «Розробити систему психосоц!ально1 реаб!л!тац!1 псих!чно хворих з 

використанням психоосв!тн!х програм на первинному р!вн! надання медично!

(№ держреестрацй 01180000948), «Розробити систему 

проф!лактики непсихотичних псих!чних розлад!в та реабЫтацЙ ос!б, як! 

постраждали в!д бойових д!й» (№ державно! реестрацй 011911002902).

Дисертац!йна робота, побудована за традиц!йним дизайном, 

складаеться з! вступу, огляду л!тератури, 4 глав власних досл!джень, 

висновк!в, практичних рекомендац!й, списку використаних джерел, додатк!в.

«Розробити

за
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дисертацн викладено на 158 стор1нках, роботу 

про1люстровано 16 таблицями, 17 рисунками. Список л1тератури хнстить 230

Основный текст на 158

наукових джерел.

У вступ! авторка обгрунтовуе виб1р напрямку досл1дження, його 

актуальн1сть, формулюе мету й завдання роботи, наукову новизну, практичну 

значущ1сть отриманих результат1в, св1й особистий внесок при виконанн! 

досл1дження, а також дан! щодо впровадження отриманих результат!в.

Розд1л 1 дисертацн е оглядовою главою, яка присвячена ана;пзу 

сучасного стану проблеми непсихотичних псих1чних розлад1в в учасник1в 

бойових д1й, як1 одержали поранения як напрямку розробки наукових 1 

практичних питань в пол! псих1атр1Т. Даний розд1л м1стить 3 п1дрозд1ли, 

присвячен! анал1зу бойовоТ псих1чноТ травми як актуально! проблеми 

сучасност!, особливостям непсихотичних псих1чних розлад1в в умовах в1йни 

та сучасним аспектам терапн стресасоц1йованих розлад1в та психосоц1ально1 

реаб1л1тацп комбатант1в.

Зроблений авторкою грунтовний анал1з проблеми переконливо 

св1дчить про абсолютну необх1дн1сть системних розробок щодо розробки 

модел! комплексно! терапн непсихотичних псих1чних розлад1в та реаб1л1тацп 

учасник1в бойових д1й, як! одержали поранения.

Розд1л 2 дисертацн М1стить обгрунтований дизайн роботи, наведена 

характеристика обстеженого контингенту та аргументовано використання 

кл1н1ко-психопатолог1чного, психод1агностичного, кл1н1ко-анамнестичного 

метод1в

анал1з

психод1агностичного,

досл1дження, з детальним описом використаного 

психод1агностичного 1нструментар1ю. Отриман! результати були П1ддан1 

адекватнтй математико-статистичн1й обробц!.

Для досягнення поставлено! мети, за умови 1нформовано! згоди з 

дотриманням принцип1в б1оетики та деонтологн проведено комплексне 

обстеження 145 комбатант1в, чолов1чо! стат! у середньому в1ц1 32,5±11,4 

рок1в, як1 одержали поранения поза мозково! локал1зацп, непсихотичн!

описом3
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шляхом

та застосуванням13

ПСИХ1ЧН1 розлади та знаходяться на Л1куванн1 у В1йськово-медичному 

кл1н1чному центр! П!вн!чного рег!ону МО УкраТни.

Залежно в!д локал!зацн та важкост! поранения обстежен! були розд!лен! 

на п!дгрупи;

1-3 непроникаючими вогнепальними поранениями - 32,2±1,3%

II - проникаючими вогнепальними поранениями - 34,6±1,3%

III - 3 ампутац!ею к!нц!вок - 33,2±1,3%

Ус! пац!енти отримували регламентовану психофармакотерап!ю зпдно 

кличних протокол!в в межах забезпечення л!кувального закладу. Основну 

трупу (пац!енти якоТ приймали участь у терапевтичн!й програм!, розроблено'Г 

за результатами власних досл!джень) склали 103 чолов!к!в, контрольну групу

- 42 чолов!ка, як! отримували стандартну регламентовану терап!ю в шпитал!.

Використаний у робот! кл!н!ко-психопатолог!чний метод базувався на 

загальноприйнятих п!дходах до псих!атричного обстеження 

!нтерв’ювання та спостереження, зд!йснювалось 

д!агностично-досл!дницьких критерпв МКХ-10.

Кл!н!ко-анамнестичне досл!дження включало структуроване !нтерв’ю 

спрямоване на вивчення впливу б!олог!чних та соц!ально-психолог!чних 

фактор!в на формування непсихотичних псих!чних розлад!в у комбатант!в, 

як! отримали поранения.

Психод!агностичний метод включав використання «Шкали кл!н!чно1 

д!агностики ПТСР» (С1!п!са1 а(1т!п!81;еге(1 РТ8О 8са1е-САР8) (Тарабрина Н.В., 

2001); «Шкали оц!нки впливу травматично!' поди» (1трас1; оГ Еуеп1 8са1е- 

К.еу!8е(1, 1Е8-К) (Сп!р!на 1.Д. ! сшавт., 2015); «Шкали ощнки тяжкост! 

бойового досв!ду» Т. К!на (2005); опитувальника виразност! 

психопатолопчно! симптоматики Дерогат!са (8!тр1;от СНеск Е!81-90-Кеу!8ес1

- 8СЕ-90-К) (за Н. В. Тарабриною, 2001); кл!н!чних шкал тривоги ! депресн 

Гамшьтона (М. Нат!коп, 1967), адаптованих до МКХ-10 (Г. П. Пантелеева, 

1988) (НПК8); госштально!' шкали тривоги ! депресн (НАВ8) (А. 8. 2!§топ(1, 

Т. Кша
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К. Р. ЗпакН, 1983); М1сс1с1пськоТ шкали посттравматичного стресового 

розладу (в1йськовий вар1ант) (Кеапе Т.М., СайёеП 5.М., Тау1ог К.Ь., 1988); 

Методики д1агностики соц1ально-психолог1чноТ адаптацп (К. Роджерса, Р. 

Даймонда, 1954).

Отже, контингент обстежених е ц1лком достатн1м, отриман! результати - 

репрезентативними, методи обробки 1нформацп - сучасними, методично й 

методолопчно коректними.

Розд1л 3 висв1тлюс результати вивчення кл1н1ко-психопатолог1чн1 

особливост! непсихотичних псих!чних розлад!в серед учасник!в бойових д!й, 

як! одержали поранения.

Встановлено, що кл!н!чна структура непсихотичних псих!чних розлад!в 

у комбатант!в, як! отримали поранения була представлена депресивним 

(19,2±1,1% обстежених I групи, 29,8±1,2% II групи, 34,2±1,3% III групи), 

тривожним (31,8±1,3% обстежених I, 33,1±1,3% II та 28,5±1,2% III групи), 

дисфоричним (9,5±1,1%, 15,2±1,1% та 22,1 ±1,2% в!дпов!дно), астешчним 

(17,4±1,1% обстежених I групи, 11,0±1,1% II групи та 7,6±1,1% обстежених 

III групи) та психосоматичним (22,1±1,2% обстежених I, 10,9±1,1% II та 

7,6±1,1% III труп) вар!антами психопатолопчно!' симптоматики.

Дисертанткою встановлено, що за шкалою кл!н!чноТ д!агностики 

постравматичного стресового розладу (С1!п!са1 ас1т!п!81еге(1 РТ8В 8са1е- 

САР8) у обстежених комбатант!в частота симптом!в ПТСР склала 33,9±3,6 

бал!в, Тх !нтенсивн!сть - 32,2±5,5 бал!в, загальна важк!сть симптом!в - 

67,1±6,9 бал!в, що в!дпов!дае стану кл!н!чно виражених прояв!в ПТСР. 

В!дпов!дно за даними результат!в М!сс!с!пськоТ шкали посттравматичного 

стресового розладу кл!н!чн! ознаки ПТСР спостер!гаються у 70,1±1,7% 

обстежених I групи, 71,1 ±1,7% II групи та 75,2±1,7% обстежених III групи.

Розд!л 4 присвячено результатам вивчення 

патопсихолог!чних

таПСИХ0Л0Г1ЧНИХ

особливостей непсихотичних псих!чних розлад!в у 

обстежених комбатант!в, як! отримали поранения.
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невизначенють

Встановлено, що чинниками ризику розвитку непсихотичних псих1чних 

розлад1в у обстежених хворих були сам факт поранения (66,5±1,6%), 

прогнозу л1кування (69,2±1,6%), тривале перебування у 

бойовш обстановц! (33,1±1,3% обстежених), недостатнш р1вень спец1ально1 

П1ДГОТОВКИ перед бойовими Д1ями (33,1±1,3%), страх бути взятим в полон 

(32,5±1,3%), загибель 1 важки поранения побратимхв на власних очах 

(61,6±1,6%); необх1дн1сть участ! в евакуацп тш загиблих (70,1±1,7%), загроза 

загибел! П1д «залповим вогнем» або постр1лу снайпера (42,2±1,4%), тривале 

перебування у польових умовами (бл1ндаж1, намети) (39,1±1,3%).

Встановлено, що у 72,3±1,7% обстежених I групи, 85,2±1,8% II групи та 

86,9±1,8% обстежених III групи показники шкали оц1нки тяжкост! бойового 

досвщу знаходилися у д1апазон1 високого р1вня вираженост!, що св1дчить про 

наявн1сть неодноразових тривалих ситуаций безпосередньоТ загрози для життя, 

спостереження загибел! 1 поранень товариш1в в ход! бойових Д1й. У 

обстежених в1йськових дом1нуючими були наступи! чинники 1нтенсивност1 

бойового досвщу: багаторазова участь у в1йськових операцтях птдвищеноТ 

небезпеки; велика К1льк1сть убитих, поранених, зниклих безв1ст1 побратим1в; 

тривале перебування в зон! обстрщу з боку противника; спостереження 

велико! к1лькост1 вбивств 1 поранень в ход! бойових Д1й.

Важливе наукове та практичне значения мае розроблена дисертанткою 

модель формування непсихотичних псих1чних розлад1в у учасник1в бойових 

д1й, ЯК! одержали поранения.

У 5 розд1Л1 авторка презентуе розроблену на п1дстав1 даних 

комплексного досл1дження комплексну персон! ф1ковану систему терапп 

псих!чних розлад!в серед учасник!в бойових д!й, 

одержали поранения з диференц!йованим використанням метод!в 

психофармакотерап!! та психотерапп.

непсихотичних як1

поранения використанням3
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Дисертанткою було розроблено та апробовано патогенетично 

обгрунтовану персон1ф1ковану програму психотерапевтичноТ корекцп 

непсихотичних псих1чних розлад1в у обстежених хворих.

Психотерапевтичний комплекс для хворих з гострою реакц1ею на стрес 

включав використання у вс1х трупах хворих рац1ональноТ, травмофокусовано ’Г 

когн1тивно-повед1нковоТ терапп; окр1м цього у хворих I групи - арт-терапп 

«Малюнок себе»; II групи - б1осугестивно1 терап!’!; III групи - проблемно 

долаючо! терапп, психотон1чного вар1анту аутогенного тренування.

Психотерапевтична П1дтримка хворих з ПТСР включала для ус1х 

хворих травмофокусовану когн1тивно-повед1нкову терап1ю, терап1ю методом 

десенсиб1л1зацп й репроцесингу травматично!' пам’ят! за допомогою рух1в 

очима (ЕМОК); з додатковим використанням для хворих I групи арт-терапп 

«Малюнок хвороби»; для хворих II групи когн1тивно-повед1нкову терап1ю 

«Оц1нка емоц1й»; для хворих III групи когн1тивно-повед1нкову терап1ю 

усв1домленост1.

При пролонгован1й депресивн1й реакц1й використання для ус1х хворих 

особист1сно-ор1ентовано1 психотерапп, психотон1чного вар1анту аутогенного 

тренування; з додатковим використанням для хворих I групи т1лесно- 

ор1ентовано1 психотерапЙ, трен1нгу 1нтерперсонально1 взаемодп; II групи - 

б1осугестивно1 терапп, арт-терапп «Панорама В1дносин»; III групи - кризово! 

психотерапп, когн1тивно-повед1нково1 терапп «Рац1ональн1 переконання».

Психотерапевтичний комплекс пр! зм!шан!й тривожно-депресивн!й 

реакцп включав для ус!х хворих !ндив!дуально-ор!ентовану 

короткотерм!нову психодинам!чну психотерап!ю; з додатковим 

використанням у хворих I групи арт-терапп «3!рка почутт!в»; II групи 

б!осугестивно1 терапп та II групи - трен!нгу подолання тривоги ! формування 

впевненост! в соб!.

включав для 

психодинам1чну

хворих

психотерапгю; 3

навичок та

У хворих 3 депресивним еп1зодом використання для ус1х хворих 

особист1сно-ор1ентованоТ психотерапп, трен1нгу соц1альних
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когн1тивно-повед1нковоТ терапп «Повед1нкова 

формулами самонав1ювання,аутогенного 3

ЯК1

формування прихильносто до терапоо; з додатковим використанням у хворих I 

групи арт-терапо’Г «Малюнок хвороби»; II групи - екзенстенцоально’Г терапп 

Роджерса; III групи 

активацоя», аутогенного трену вання 

спрямованими на самоконтроль емоцой.

6 розд1л мостить результати аналозу динамоки психопатологочно’Г 

симптоматики та ровня соцоально’Г адаптацо’Г учасников бойових дой, 

одержали поранения та мають непсихотично психочно розлади под впливом 

комплексно’!’ систем! терапп та реабГлГтацп.

На тл! використання розроблено’Г програми в!дм!чено позитивну 

динамГку психГчного стану, опвидку редукцГю тривожно’Г та депресивно’Г 

симптоматики, нормал!зац!ю емоцГонального стану у хворих основно’Г групи, 

у порГвнянн! !з незначними позитивними змГнами психГчного статусу хворих 

катамнестичне П1дтвердило

групи контролю.

Авторкою встановлено зниження р1вня соц1ально-психолог1чноТ 

дезадаптацн та п основних фактор! в у обстежених хворих, а саме знание 

зниження р1вня дезадаптацн у 82,3±1,8% комбатантов основно’Г та 46,2±1,4% 

контрольно! труп, вщчуття неприйняття себе у 79,8±1,7% та 19,5±1,1% 

обстежених вадповщно, неприйняття 1нших у 68,9±1,6% обстежених основно’Г 

1 31,3=±^1,3% контрольно! труп та емощйного дискомфорту у 68,9±1,6% та 

33,2±1,3% вГдповГдно.

Проведене дворГчне катамнестичне дослГдження 

ефективнГсть розроблено! персонГфГковано’Г системи терапп непсихотичних 

ПСИХ1ЧНИХ розладГв та системи реаб1л1тац1’Г учасникГв бойових д1й, якГ 

одержали поранения. У 68,2±1,6% обстежених основно’Г та 29,9±1,2% 

контрольно’!’ труп встановлено стойку позитивну динамГку психГчного стану, 

стаб1л1зац1ю фону настрою та пГдвищення ефективност! соцГально’Г адаптац!!.

Анал1з 1 узагальнення результапв дослщження мостить ключово 

моменти роботи, та логочно подводить до висновков, яко, разом з практичними 
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рекомендац1ями, завершують викладення матер1ал1в дисертацГГ. Висновки ч1тк1, 

в1дпов1дають завданням досл1дження, та охоплюють ус1 аспекти проведено! 

роботи. Практичн! рекомендац!! дають можлив1сть покращити як1еть надання 

медично! допомоги хворим на непсихотичн! псих1чн1 розлади у учасниклв 

бойових Д1Й, як1 одержали поранения.

Основн! положения дисертацй опубл1кован1 у 9 наукових працях, у тому 

ЧИСЛ1 5 статей, з них 4 - у фахових наукових виданнях У краж и, ус! у виданнях, 

що 1ндексуються у наукометричних базах даних 8С1ЕУ!СЕ1КОЕХ, ЕЛгхсН’з 

Репо(11са18 В1гес1огу 1 Ооо§1е 8сНо1аг; 4 тези доповщей у матер1алах конференц1й 

М1жнародного та державного р1вн1в.

Науков! положения та рекомендацп, як! наведен! дисертанткою, е 

в!рог!дними, достатньо обгрунтованими, об’ективно висв!тлюють увесь обсяг 

досл!дження, випливають !з фактичного матер!алу та зб!гаються з! зм!стом 

науково'Г роботи.

Загальна характеристика роботи, безперечно, е позитивною.

Даючи позитивну оц!нку дисертацн в ц!лому, вважаемо за доц!льне в 

дискус!йному порядку обговорити наступи! питания:

Як авторка оц!нюе роль с!м’1 та с!мейно1 взаемодп як чинника ризику або 

антиризику формування непсихотичних псих!чних розлад!в у комбатант!в, як! 

отримали поранения?

Яка тривал!сть та етапн!сть розроблено! Вами персон!ф!кована система 

реаб!л!тац!1 учасник!в бойових д!й, як! одержали поранения та мають 

непсихотичн! псих!чн! розлади?

На зак!нчення необхщно п!дкреслити актуальн!сть й практичну 

значущ!сть обрано! теми науково! роботи, адекватн!сть методолопчного 

п!дгрунтя досл!дження, обгрунтування наукових положень ! висновк!в, що 

в!др!зняються в!рог!дн!стю! новизною.

1.

2.
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Загальний висновок.

Дисертац1йна робота Платинюк Оксани Богдан1вни «Д1агностика 

корекц1я та проф1лактика непсихотичних псих1чних розлад1в в учасник1В 

бойових д1й, як1 одержали поранения», що представлена на здобуття наукового 

ступеня доктора фшософп за спец1альн1стю 221. «Медицина», е завершеною 

науковою працею, в як1й отриман! сучасн! науково обгрунтован! результаты 

спрямован! вир1шувати важлив! науков! задач! медицины в облает! псих!атр!Т. 

По сукупност! нових отриманих результат!в, актуальност!, теоретично! ! 

практично! значущост! дисертац!йна робота Платинюк О.Б. в!дпов!дае вимогам 

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

фшософп», затвердженого Постановою Каб!нету М!н!стр!в Украши, 

затвердженого № 167 в!д 6 березня 2019 року щодо дисертац!й на здобуття 

ступеня доктора фшософп з галуз! знань «Охорона здоров’я» за спец!альн!стю 

222 «Медицина», а и авторка заслуговуе присудження наукового ступеня 

доктора фшософп.

Оф1ц1йний опонент:

д.мед.н., полковник медичноТ службы 

начальник кл1н1ки псих1атрп

(з палатами для нарколопчних хворих) 

Нац1онального В1йськово-медичного 

кл1н1чного центру

«Головний в1йськовий кл1н1чний госп1таль».

&

О.В Друзь
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