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1. ,Щоктор медичних наук, професорка Некрасова Наталiя

Олександрiвна, професовка кафедри неврологii J\b 2 Харкiвського

нацiонального медичного унiверситету;

2. Щоктор медичних наук, професорка Мозгова Тетяна Петрiвна,

професорка кафедри психiатрii наркологii, медичrrоТ психологiТ та соцiальноi

роботи Харкiвського нацiонального медичного унiверситету.

Iз запитаннями до дисертанта та в обговореннi результатiв воботи

виступили: професор кафедри фiзiологii, д. мед. н.,

професор Маракушин Д. I., професорка кафедри психiатрii, наркологii,

медичноi психологii та соцiальноI роботи,, д. мед. н., професорка Мозгова

Т.П., професорка кафедри неврологii J\b2, д. мед. н., доцентка Некрасова

н. о.

IIа rriдставi доповiдi Стародубцевоi }О. А., вiдrrовiдей на запитання,

виступiв рецензентiв та дискусiТ одностайно ухвалили такий висновок:

Ак,гуальltiсть дисертаlliйIrого лослiдження та його зв'яlЗок З

IIауковими пJIанами Харкiвського нацiоllальttого N{е/Iичного

уlriверси,ге,гу

Аналiз trоказникiв захворIованостi та поширеностi психiчних 'га

ttоведiнкових розладiв в Украiнi свiд.lцlь, що захворIованiстъ у сУчаСниХ

умовах харакгеризуе,гься неухильним зростаI{ням непсихо,гичних психiчних

розлалiв IrepeBaжHo неl]ротичного Генезу, з одного боку, i рiзних BapiaHTiB

адикцiй - з iнrrrого.

СитуаrдiЯ, ЩО пов'язана з аликтивноIо поведiнкоtо, е доситL

пробrtемtlою лля багатьох краТн cBiTy, у тому числi, i УкраТrrи. ПричИНа

полягае у докорtннtй вlдмlнност1 стереотипlв мислення та сВlтоГЛЯДУ

послiдовних генерацiй, що виховувЕtлись у рiзних соцiально-еконоМiчних

умовах, а також через тривашу полiтичну, економiчну та соцiа_гrьну кризу.

Медико-психологiчнi передумови, що впливають на зростання числа

осiб з адиктивною поведiнкою, поглиблюються iнформацiйно-технiчною та

економiчною глоба;riзацiею i значною деформацiею суспiльно-економiчних



cBiToBoT кризи. Резулы,а,ги

ttottrиpetricTb trоедrrаноi з

наукових дослiджень

нехiмiчною хiмiчноi

пок€вують досить велику

адикцii (тютюнопалiння,

вiдносин, формуванням тривалоТ стресовоi ситуацii в суспiльствi в перiод

вживання алкогQлю та i".) з широким спектром полiморфних клiнiчних

проявiв,

Уrlродовж ocTaHHix poKiB ситуацiя в УкраiЪi характеризуеться

безrrерервно зростаючими вимогами та IIсихоJIогiчним нава}Iтаженням на

IIасеJIення через дiло рiзномаIriтних масових психогенних чинникiв, що

призво/JитL до дезадаrlтацiТ лIодини в умовах суспi.ltьноi кризи та IIоширеннIо

rrове;дiтrкових розладiв, насамперед, хвороб залежностi.

Протягом ocTaHHix п'ятнадцяти poKiB в YKpaTHi проблема комп'IотерлlоТ

залежностi стас все бiльш актуальною у зв'язку зi стрiмким поцIиренням

гадiкеr,iв та спрошенI]яN,I N{ожливост,i пiдк-тrIочеIIIIя до Iн,гернет-мережi.

Гlоява IHTepHeTy створиJIа можливiсть так званого iнтерактивного

сгtiлкування. Поширився горизонт привабливих можливостей задоволення

I]JIасних iпформацiйних гrотреб у сукупносr,i з хворобливими ознаками

безпосередньо lнтернет-залежностi, Як приклад -
баrканtrя перевiряти електронну поlIIту, ,гривале перебування

I{екоIIтро;rьоваtlий rIошук та чи,[ання рiзttого роду iгrформаrдiТ, проходхtення

ltових все бi"тtып складIlих piBHiB гри тощо.

Одним з головних чинникiв патолоt,iчrrого потягу при комп'rотернiй

заJIежr{остi с постiйне прагнення до вiдход} Bi21 реальностi за допомогоIо

змiни своеТ свiдомостi. При цьому вiдбуваеться трансформацiя особистостi, з

l{еструк,Iиl]ною мотивацiею, спрямованiстIо та цiннiсними орiеrrтаrliяrми.

I Iатоморфоз комп'ютерноi адикr{ii просуваеться вiд реакцiТ до IIатоJIогiТ i мае

особливостi стiйкоi та рецидивуючоi дезадаптивноi поведiнки.

Вiдзначено, що коморбiднi психiчнi розлади (афективнi, cTpecoBi,

особистiснi) зустрiчаються у 80% пацiснтiв i бiльrrrе. Особливу триtsогу в

суспiльствi викликас адиктивFIа поведitIка в осiб молодого BiKy.

це постiйне нав'язливе

в чатах,



Не потрапляючи в поле зору фахiвцiв (лiкарiв-психiатрiв, лiкарiв-

наркологiв, лiкарiв-гlсихотерапевтiв) на paHHix етапах розвитку

захворювання, пацiенти з невротичниN{и розладами i адикцiями звертаються

по спецiалiзовану допомоry в ситуацiях хронiзацii, рецидивування,

ускладнень, формування тимчасовоТ та стiйкоТ втрати працездатностi,

деrliквентrrоi i суТцидальноТ поведiнки, що сприяе порушеннIо соцiального

функlдiонуваннrl, якостi хtиття самого пацiента ,га його мiкросоцiаllьriого

оточеIIIlrL

Комп'ютерна адикцiя як BapiaHT нехiмiчноi залежностi привертае уваry

не лише фахiвцiв, але i широкоi громадськостi, у зв'язку як iз значною

поширенiстю, так i великою кiлькiстю невирiшених питань, що наJIежать до

трактування if клiнiчних проявiв, патогенетичних механiзмiв, методiв терапii

К"lIiнiчна феноменологiя KoMtI'IoTepHoT адикrliТ мас оз}{аки стiйкоТ та

реIIи/{ивуlочоТ лезалаI]тивноТ гtоlзедiнки. Але закономiрностi формування,

клiнiчна картина психiчних розладiв при комп'ютернiй залежностi

дослiдженi недостатньо. У лiтературi с oKpeMi данi про можливi види

адик,r,ивних llopyrпeнb при невротичних розладах, при цьому пiдкреслIосться,

шIо IIри данiй патологii частiше розвиваIOтъся <<гtрихованi>> нехiмiчrлi

залежнос,гi (азартrлi iгри, переiдання, сексуалънi адикцii i T.iH.).

Посднантtя невротичних розладiв i зокрема розладiв алаrrтацiТ з

адикцiями вияI]ляе безлiч невизначених питаIlь вiдrIосно поширеност,i та

струкгури адиктивних порушень при неtsрозах, самостiйностi етiологiТ

IIевротичIIих та адиктивних розладiв та обмеженiсть, недосконалiстъ

сучасних класифiкацiйrrих систем шодо предстаI]леt,лостi в iх cTpyKTypi

окремоТ рубрики адиктивних розладiв, що вкJIюч€ша б у себе весь спектр

можливоi адиктивноТ патологiТ. При цьому незважаючи }Ia наявнiсть

проблеми коморбiдностi невротичних та нехiмiчних адиктивних розладiв,

спостерiгаеться дефiцiт €Lлгоритму ik дiагностики, терапii та профiлактики

вiдсутнi, що обумовлюе необхiднiсть наукових розробок у цьому напрямку.



,Щисертацiя с фрагментом плановоi науково-дослiдноi роботи кафедри

психiатрii, наркологii, медичноТ психологii та соцiальноi роботи Харкiвського

нацiонального медичного унiверситету МОЗ УкраiЪи за темами:

<Оптимiзувати психосоцiальну реабiлiтацiю хворих на психiчнi розпади на

ocHoBi розробки та впровадження психоосвiтнiх програм)

(j\Ъ держреестрацii 0115U000238), <Розробити систему психосоцiальноi

психоосвiтнiх програм нареабiлiтацii психiчнохворих з використанням

первинному piBHi надання медичноТ допомоги)

(JVчдержресстрацiТ0l1ВlJ00094В), <Розробити систему профiлактики

IIеIIсихотичних психiчних розJrадiв та реабiлiтацiТ осiб, якi посl,раждали вiд

бойових лiй> (ЛЪ дерхrресстраrliI 01 1 9tJ002902).

HayKoBi положеIIня, розроблеrli особисто дисертаIIl,ом, та ix

IIовизIIа

Упершrе розроблено та IrayкoBo обгрунтоваI{о персогriфiковану систему

коN4пJIексноТ терапiТ ,га профiлактики комп'ютерноТ заJIежностi в с,груктурi

IIа пi/дс,гавi визна.леноТ актуальностi

завдаIIIля,га методи дослiдженIш.

було сформульовано мету,

Зв'язок роботи з науковими програмами, IIJIанами, темами

розла.цiв адаптацii.

I}изначено, шо клirriчttа картина комп'ютерноi

характеризувалася BTpaToIo ситуацiйного контролю,

залежностi

дисфорiями,

афективними реакцiями, порушенням цикJIу сон-неспання, iгноруванням

власних обов'язкiв, схильнiстю до брехнi, патохарактерологiчним змiнами,

втратою iHTepecy до статевого партнера, заг€шъною байдужiс,tю до родинниХ

cTocyHKiB та професiйних Qбов'язкiв.

I}ияв.тtено,

комп'Iотернок)

IIIo маркерами коморбiдностi розладiв адаптаrliТ

адикцiею с депресивний, тривожний, обсесивний

дисфорiчний синдромокомплекси; дезакту€Lлiзацiя базових потреб

особиотостi; нестабiлънiстъ рiвня вимог, домiнуванням iгрових мотивiв;

високий piBeHb особистiсноi тривожностi; надмiрний piBeHb нервово-

з

та



психiчноТ напруги; використання некоrrструктивних, неадаптив}Iих копiнг-

pecypciB,

Розроблено комплекс персонiфiкованих психотераIIевтичних та

психоосвiтнiх заходiв, впровадження яких поряд з фармакотерапiею

комп'ютерноi залежностi дозволяе оптимiзувати психосоIliальну реабiлiтацirо

хворих, сшрямоваIry на досягнення соцiальноТ реiнтеграцii хворого.

ОбГрунтованiсть i достовiрнiсть наукових положець, висновкiв i

рекомендацiй, якi захищаються

Обцрунтованiсть та достовiрнiстъ наукових положень, висновкiв i

рекомендацiй, сформульованих у дисертачii, базуеться на глибокому

вивченнi автором джерел iнформацii, науково-iнформацiйного гlошIуку щодо

зазначеноi проблеми, пiдтверджуеться методологiчно правильною

rtобудовоtо, достатньоIо кiлькiстtо обстежених пацiснтiв, застосуванням

сучасних п,tетодiв дослiдженъ, усебiчним статистичним аналiзом одержаних

резуJIьтатiв з використанI{яN,I комп'IотерrlоТ технiки.

Робо,га llереконливо обгрунтована, lrayKoBi положення, висЕIовки,га

рекомендацiТ достовiрнi, повгtiстtо випливаIотъ з фактичного ма,герiа.lrу,

MaIoTbтеоретичне й практичне зI{ачення.

Наукове та практичне зIIачеIIня олержаIIих результатiв

У дисертацiйнiй роботi представлено теоретичне та практичне

обrрунтування й пропозицiТ практичного вирiшення наукового завдання - на

ocHoBi вивчення клiнiко-психопатологiчних та патопсихологiчних

особливоотей комп'ютерноi залежностi в cTpyкTypi розладiв адаптацiТ,

розроблено персонiфiковану систему Тх комплексноi терагriТ та профiлактики

та оцiнено rr ефективнiсть.

Практичну значущiсть MaloTb запроIIонованi принципи та алгоритм

tIроведеFItIя психоосвiти у цивiльних ,га вiйськових хворих на алкогольну

залехtitiстl,.

Розроблений персонiфiков аний комплекс психотерапевтичних впливiв,

який включае використання особистiсно-орiентованоi психотерапiТ, програми



<12 KpoKiB. I]iлыrе }Itит,гя)), iнтегративrrоТ бага,говимiрноТ моделi BASIC Ph та

бiосугестивrrоi терапiТ; з додатковиN.{ використанням при пролонгованiй

депресивнi реакцiТ когнiтивно-поведiнковоТ терапiТ <Оrдiнка емоцiй> та

<Аttазtiз rIереживань)), apг-TeparriT <Зiрка почуттiв>); прi змiшанiй тривожно-

лепресивнiй реакцiТ когнiтивно-поведiнковоТ терапii усвiдомленостi та

<Повелiнкова активацiя)), арт-терапii <i\4а,тIюнок себе>>.

За результатами дисертацiйного /tослiд{ження було зроблено: патеIIт IIа

корисну N,lодель J\Ъ 144б23 УкраТна, N4IIK А6lК З1l00. Спосiб комп.ltексноi

терапiТ роз.llадiв алап,гацii, поts'язаних з комп'Iотерною за.шежtriстIо l
t'.N4. Itожина, It.O. Зеленська, IO.A. Стародубцева J\Ъ u20200З262:

заявJI. 29.05.2020; опубл. |2,|0.2020, бюл. J\Ъ 19.

Отриманi резулътати дисертацiйного дослiдження призначенi дJuI

застосування у роботi психiатрiв, наркологiв, медичних tlсихологiв,

Iтсихоlерапевтiв, iнших фахiвцiв, дiяльнiсть яких пов'язана з наланцям

лiкуваrIыtо-реабiлiтацiйноi допомоги хворим на комп'ютерну залежнiстъ, а

Taкoxt у навчалънiй пiдготовцi квалiфiкованих кадрiв на етапi перед- та

п i слядипломтлоi освi,ги.

ВикористаIIIIrI результатiв роботи

Резулътати дослiджень впровадженi l] лiкувальну практику таких

закладiв охорони здоров'я: Вiйськово-N.{еличний клiнiчний цеI{тр пiвнiчного

регiону N4O УкраТни (2 акти); Комунальне некомерцiйне пiдприемство

ЛуганськоТ обласноi ради <IJerlTp психiчного здоров'я>> (м. JIисичанськ)

(З акти); ДУ <JIугансъкий обласний наркологiчний диспансер)

(м. JIисичаrrськ) (З акти); l].irагодiйна органiзацiя <Харкiвський благодiйrrий

фо"д <<Благо>>>> (2 акти); Навча-шьно-науковому меличному комtrлексi

<YrriBepcиTeTcbкa клiнiка> (2 акти); Комуналъне пiдприемство <Обласний

заклад з надання психiатричноТ допомоги llолтавськоi обласноi радиD

(2акти); Комуналъне некомерцiйлIе пiдприемство <Тернопiльська обласна

комуIIаJIьша к;riнiчна психоЕIевроJIогiчна лiкарня)) ТернопiltьсъкоТ обласноТ

раl{и (3 акти); цеr-rтрi rrсихо-lrогi.rrrо консультуван}Iя Тернопi.ltьського



НаЦiон€шьного медичного унiверситеry iMeHi I.Я. Горбачевського (2 акти);

КНП СОР <<Обласний клiнiчний медичний центр соцiа-гrьно-небезшечних

ЗаХВОРЮВанЬ) (3 акти); НацiональниЙ вiЙськово-медичний клiнiчний центр

<<ГОловний вiйськовий клiнiчний госпiталь> МО УкраiЪи (2 акти). OcHoBHi

Положення проведених дослiджень використовуються в навч€шьному процесi

На кафедрi психiатрii, наркологii, медичноi психологii та соцiальноТ

роботи ХНN4У.

fIoBHoTa викладу матерiалiв дисертацii в публiкацiях

За темою дисертацii огryблiковано 16 наукових робiт, у ,гоIчIу числi

lrовiломленi на 1 1 науково-практичних конференцiях.

Вttdання, в якuх опублiковано ocHoBHi ttayKoBi резульmаmu dtlсерmацii':

1. Старолубцева IО.А. Клiнiко-психопатологiчtli та патопсихологiчнi

особливостi розладiв адаrtтацii у осiб з комп'Iотерною залежнiс,rю ll
ScienceRise: I\4edical Science. 2018. j\Ъ7 (27), С,59-62.

2. Starodubtseva Yu. Clinical phenomenology of adaptation disorders in

реорlе with computer dependency, ll Jоurпаl of Education, Health and

Sport. 2018. Nэ 8 (11).Р. 852-85б.

3. Стародубцева Ю.А. Комплексний пiдхiд до терапii розладiв адаптацiТ,

шов'язаItих iз комгt'ютерноtо залежнiстrо //ApxiB rrсихiатрiТ. 20l9. Том

25, ]фз (9в). с. 155-160.

4. Стародубцева Ю.А. Клiнiко-патопсихологiчна та психодiагностична

специфiка розладiв адаптацiТ, коморбiдних iз комп'ютерною адикцiею.

// МедициIlа сьогоднi i завтра.2019. J\Ъ 4 (85). С. 101-10б.

5. Стародубцева IO.A. ГIсихоосвiта в системi комплексноТ терапiТ

комп'lотерriiй заJIежIJостi // МедициIIа сьогоднi i завтра 2020. J\Ъ З(88).

с.9б-100,

5ста,гей, з них 5 * одноосiбно

УкраТrIи, 1 стаття - в iноземних

доповiдей (у виланнях УкраТни та

,I,a 1 патент Украiни на корисну

(4 стаr,тi у наукових фахових видаI{нях

tsиданrrях у краТнах СС/ОЕСР) ,га 10 тез

iноземтlих виданняrх у Kpaiirax еСlОЕСР )

молель. Матерiаrrи дисертацiйноТ роботи



В ttd at л tsL, яt< i з ас в idчуюmь апро бatlito лtаmер iал i в duc ерmat yil' :

1. Стародlубцева IO,A. Влиягtие социальных сетей на психику у jIиlI

моJIодого возраста l l Материаlrи IV международной научно-практической

когrференции студентов и молодых ученых <I layKa и медицина:

современныЙ взгляд молоде}ки)), г. A;tMaTb1,20-21 апреля 2017 р.: тезисы

доклада. - Алматы. 201 7 . С. З59.

2. Стародубцева IO.A. Гендерные особенности формирования зависимости

от социальных сетей у лиц молоlIого возраста. ll Матерiа;rи V
МirкнаролrrоТ IIауково-практичrIоТ конференцii <Гендер. Екоrrогiя.

Здоров'я>>, м. XapKiB, 20-21 квiтня 2017 р.: тези доповiдей. - XapKiB. 201 7.

с.169-170.

З. Стародубцеtsа IO.A. ItoM'toTepHa залежнiсть у осiб молодого BiKy в

сучасних умовах. ll ВсеукраТнськоТ конференцiТ молодих вчених та

студеrtтiв <Актуальнi питаriня нейронаук)), м. XapKiB,26 квiтня 2017 р.:

тези доповiдей. - XapKiB . 2017 . С. 66.

4. I-eshchyna I., Kozhyna Н., N4arkova N1[., Starodubtseva Yu., Koshchii V.

Modern features of adaptation disorders in people with computer addiction. //

27th European Congress of Psychiatry 2019, Poland, Арril 2019.: -
Abstracts in the jounal оf the Еurореап psychiatric association, April, 2019,

Vоl.5б. ЕРА. Warsaw, Poland. April,20lB. S.2B9.

Особuсmuй BttecoK зDобуво|л0 - особисто визначено мету ],а завдання

/IослiдNсеtлIIяt, гIроведено систематизаrlitо та iнтерпретацirо отримаIrих

даних.

5. Starodubtseva Yu. Clinical features оf adaptation disorders in people with

computer dependency. ll Abstract book "Intetnational Scientifsc

Interdisciplinary Сопfеrепсе", Kharkiv, 18-20.09.2019. : abstact - Kharkiv,

2019. р.20з-204.

6. Коrкина Г.М., Стародубr{ева IO.A. Психотерапiя розладiв адагrтацii

пов'язаних з комп'ютерноtо залежнiстю ll ГIсихологiчне консультування
,га психотерапiя: ]]иклики сучасностi, м. XapKiB, 15-16 листопада 2019 р.:



- матерiали мiжнародноi науково-практичноi конференцii. XapKiB. 201-9.

С. 51-54. (гrостерна доповiдь).

Особuсmuй внесок зdобувача особисто визначено завдання

дослiдження, проведено систематизацiю та iнтерпретацiю отриманих

даних, сформульованi висновки.

7. Kozhyna Н., Zelenska К., Starodubtseva Yu. Тhе structure of computer

addiction in young реорlе // РrоЬlёmеs et perspectives d'introduction de 1а

rесhеrсhе scientifique innovante : Sur les mаtёriаuх de 1а сопfёrепсе

scientifique et pratique internationale, Bruxelles, Belgique, 29 NочеmЬrе 2019

: collection оГ scientiГrc papers / European Scientific Platform. I]ruxelles.

2019. Vоl, 3. Р. Вб-87.

Особuспluй впесок зdобувача особисто проведена iн,герпретацiя

результатiв та сформульованi висновки дослiдження.

8. Кожина Г.N4., Стародубцева IO.A. IIсихотерапiя, як один з основ}Iих

коп,tпонентiв комплексноТ Tepalrii розладiв адаrттацiТ пов'язаних з

коIч{гI'Iотерною залежнiстю ll Сучаснi психологiчнi тенtlеlrцiТ rriдтримки

,га вiдновлення психiчrтого злоров'я особистостi: теорiя та практика:

матерiали мiждисциплiнарноi науково-практичноi конференцii, м.

мiждисциплiнарноi науково-практичноi конференцiТ. XapKiB. 20|9. С. 44-

роботи, обгрунтовано використання психодiагностичного

зiбрано, оброблено та проаналiзовано емпiричнийiгrструмеrlтарiю,

матерiалl.

9. Kozhyna Н., Zelenska К., Starodubtseva Y. Clinical-psychopathological

features of adaptation disorders in реорlе with computer dependence // Die

wichtigsten vektoren fur die entwicklung der wissenschaft im jahr 2020 : zu

den materialien internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 24 Januar 2020 : collection of



scientific papers / European Scientific Рlаtfопп. - Luxembourg. 2020. Band 1.

S. 88-89.

завдання

отриманихдос.ltiдження, провелено систематизацitо та iнтергlретацir<l

лаtIих, сформульованi висновки.

10.Kozhyna Н., Starodubtseva Y., Zelenska К., Radchenko Т., Koshchii V.

Psychoeducation in the structure of therapy for computer-related dependence

disorders ll The journal of the European psychiatric association. 2О20.

Vоl. бЗs. S.228-229. (rrocTepHa доrrовiдь).

лiтератури, пiдготовлено публiкацiю до друку.

В ud ання, якi d о d аmко во Bid о браас аюmь науко Bi р езульmаmu duc ерlпаъ1 ii' :

1. llaTeHт Ha корисну модеJIь JtГs \4462З УкраТна, N4ПК А6lК 31/00. Спосiб

комплексноТ терапiТ розладiв адаптацii, пов'язаних з комп'IотерноIо

залежнiстю / Г.М. Itожина, К,О. Зеленська, IO.A. Стародубцева

J\Ъ u20200З262;заявл. 29.05,2020 опуб-ш. |2,10,2020, бtол. Jф 19.

Особuсmuй внесок зdобувuча - особисто розроблено методологiчнi засади

дослiдження та iнтерпретовано результати.

Вiдомостi щодо проведеЕня бiоетичноi експертизи дисертацiйного

дослiдження

Наукове дослiдження здобувачки Стародубцевоi Ю.А. за темою:

<<Комп'iотерна адикцiя в cTpyкTypi розладiв адаптацii (клiнiко-

lIсихопаf,ологiчна характеристика, система терапiТ та профiлактики)>>,

KoMicicтo з пиl,аIlь етики та бiоетики Харкiвсъкого нацiоналъFtого медичного

1rнiверситету визнаIIо таким, IIIo вiдrlовiдае загальноприйIштим нормам

моралi, вимогам дотримання прав, iHTepeciB та особистоI доступtлостi

учасlIикам дослiджеIf ня.

l
l



Ризик для суб'ектiв дослiдження пiд час виконання роботи вiдсутнiй.

Учасники дослiдження iнформувЕulися про Bci аспекти, пов'язанi з метоюо

завданнями, методиками та користю дослiдження.

Клi HiKo -психопатологiчний, клiнiко-анамнестичний та

lrсихолiагtlостичlti методи 71ослiджень с загалыlоприйttятими.

Стародубцева Ю.А. у своТй дiяльностi керувалася ryманними цiлями, гiдно

]]иконувала своi обов'язки та дiяла на благо хворих.

I\l[eTa та завдання дисертацiТ е науково обrрунтованими, використанi

метоли дослiдження е безпечними.

Висновки та рекомендацiТ rIe пов'язанi з безпосереднiм ризиком для

здоров'я пацiентiв, порушенням iх прав чи моралыIо-етичних норм,

1Iриниженням лrодськоi гiдностi або лискримiнацiсrо. ЕксперимеIIти Ila

лIодиlii не проводились.

Ухвалили: ЕК не заперечуе проти подання до офiцiйного захисту

дисертаIIiйноi роботи на здобуття наукового ступеня доктора фiлософii PhD)
здобувача кафедри психiатрii, наркологii, медичноТ психоJIогiТ та соцiальноТ

роботи XIllV{Y СтародубцевоТ IO. А. за TeMoIo: <<Комп'ютерна адикlдiя в

cTpyKTypi розладiв адаптапiТ (к-rriнiко-психопатологiчна характеристика,

система терапiТ та профiлактики)>, та вважае, що описанi в дисертацiйнiй

роботi методи дослiдження, використовувалися з доlриманням прав лIодини,

вiдповiдrrо до чиFIFIого в YKpaTHi законодавства, вiдповiдають мiжнародним

етичним вимогам i не поруш{ують етичних I{opM у Hayui та стандартiв

проведення бiомедичFIих дослiджень (протокол JYч5 засiдання KoMiciT з питань

етики та бiоетики Харкiвського нацiонального медичного унiверсите,гу вiд

05.05.2021 року).

Оцiнка мови та стилю дисертацiТ

,Щисертацiя викладена украТнською мовою,

професiйно, легко сприймаеться. Матерiал викладено

висновки вiдповiдають MeTi та завданням роботи,

написана грамотно,

послiдовно, логiчно,

що свiдчить про

квалiфiкацiйну фахову пiдготовку автора.



Вiдповiднiсть

подаеться до захисту

змlсту дисертацii спецiальнос,гi, за якоItl вона

cTpyKTypi розладiв адаптацii

Щисертацiя присвячена пiдвищенню ефективностi лiкування розладiв

аllаптацii коморбiдних з KoMп'IoTepHoIo залежtлiстю.

Щисертацiйне дослiдженrrя за даноIо тематикоIо вiдповiдае науковим

IIапряN4кам:

2. 1. /{ослiджеttня шрироди психiчних захворIоваI{ь;

2.5. Експериплентапьне та клiнiчне розроблення методiв лiкування

психlчних захворюванъ;

ВИВЧеННя ДоноЗологiчних фор* психiчних розладiв - паспорта спецiальностi

222 <<N4едицина)), спецiа-lriзацiя <Ilсихiатрiя>>,

спецiа.пыtос,гi 14,01 .16 - психiатрiя.

рекопrендаltiя дисертацii ло захисту

2.8. Удосконаlrеннr{ методiв профiлактики психiчних захворювань,

що вiдповiдае паспорту

Щисертацiя здобувача кафедри психiатрiТ, наркологii, меличноТ

психологiТ та соцiальноi роботи Харкiвського нацiонального медичного

за темою: <<Комп'ютерна

(клiнiко-психопатологiчна

Стародубцевоi IОлii АндрiТвни

характеристика, система терапii та профiлактики)>) на здобуття, наукового

СТУПеня Доктора фiлософii за спецiальнiстю 222 <<Медицина>, спецiалiзацiя -
<Психiатрiя>> являе собою закiнчену наукову роботу, у якiй вирiшуеться

aKTyaJIbI]e завда}Iня вдосконалення надання спецiалiзованоТ психiатричноТ

J]оIrомоги пацiснт,ам iз комп'lотерноIо залежнiстло в cTpyктypi розладiв

аlцаптаItiТ.

У робо"l,i наведено теоретичне обrрунтуваtlня i нове вирiшення

llayкoBol,o завдаI]ня, яке полягае у пiдвищенrri ефективrrостi якостi лiкуrзання

розладiв адагlтацii коморбiдних з комп'ютерною залежнiстю.

За своiм обсягом i piBHeM дослiджень, теоретичною та практичною

цiннiстю, науковою новизною результатiв, об' ективнiстю та обцрунтованiстю

ушiверситету

адикцiя в

висновкiв дисертацiЙна робота СтародубцевоТ IОлiТ Андрiiвни вiдповiдае



вимогам пуirкту 10 Порядку проведення експеримеIIry з присудження

ступеня доктора фiлософiТ, затвердженого постаIIовоIо KN4Y м 167 вiд

0б.OЗ .2о}9, та ВиМогаМ до оформлення дисертацii, затвердженим наказом

мон YKpaTrrl.r вiд 1 2.0|.2о17 ]ф 40, якi висуваIотьсfI до дL{сертаIiirltlих робiт

IIа здlобутт.я IIаукового ступсIIя доктора фiлософiт (l,hD), а здобувач

засJrугоl]уе на присуджеIIIIrI йому IIаукового cTyI]eHrI доктора фiлософiт (PhD)

за спецiалLнiстIо 222 <<NIе диI{илIа)), спецiалiзацiя кПсихiатрiя>.

Результа,ги голосУваIIIIя: за_ 9 голосiв, проти- 0, у,гр1llплалося- 0.
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