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Спеціалізована вчена рада ДФ 55.053.051 при Сумському державному 

педагогічному університеті імені А.С. Макаренка 

 

1. Актуальність обраної теми. 

Дисертаційна робота Горбань Д.Д. присвячена дослідженню 

мікроциркуляції крові у здорових молодих людей у спокої і при дії різних 

чинників та її механізмів на лабораторних тваринах. Актуальним та 

перспективним у цьому дослідження є з’ясування норм реактивності 

мікроциркуляції на стандартні проби, що моделюють вплив природних 

чинників на організм людини і тварин. Це може покращити діагностику та 

коригування мікроциркуляції в біології та прикладній медицині. 

В силу методичних складнощів існує невелика кількість досліджень 

мікроциркуляції різних органів у людей, котрі не висвітлюють всіх аспектів 

індивідуальних особливостей та реактивності цієї ланки системи кровообігу 

на природні навантаження.  

Актуальним є і дослідження індивідуальних особливостей та 

реактивності мікроциркуляції у лабораторних тварин в нормі та за умов 

стресу, механізмів її коригування за допомогою метаболічно активних 

сполук. З’ясування цих закономірностей може дозволити знайти та 

запропонувати методики зменшення чи нівелювання таких патологічних 

порушень у системі мікроциркуляції.   

Все це і зумовило актуальність дисертаційної роботи Горбань Д.Д. 
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2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження було виконане у науково-дослідній лабораторії 

фізіологічних досліджень кафедри анатомії та фізіології людини та тварин 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького у рамках комплексної науково-дослідної теми кафедри 

«Психосоматичні особливості здоров’я студентської молоді» (реєстраційний 

номер 0120U101436). 

3. Ступінь обґрунтованості основних положень, висновків та 

практичних рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Основні результати досліджень автора обґрунтовані достатньою для 

аргументованих висновків кількістю якісно проведених вимірювань на людях 

та експериментальних досліджень на лабораторних щурах. 

Горбань Д.Д. разом з науковим керівником чітко окреслила мету та 

завдання дослідження. Варто відмітити, що завдання дослідження, 

положення наукової новизни і висновки дисертації є логічно 

взаємопов’язаними. Основні етапи виконання дисертаційного дослідження 

здійснені автором самостійно. 

Дисертаційна робота Горбань Д.Д. є оригінальною науковою працею, 

яка виконана на належному методичному та теоретичному рівнях. Робота має 

послідовну та логічну структуру і є комплексним та завершеним науковим 

дослідженням. Зміст роботи свідчить про високий рівень наукової 

компетентності автора. 

Викладене вище свідчить про обґрунтованість наукових положень, 

висновків і рекомендацій, що викладено у дисертаційній роботі Горбань Д.Д. 

4. Достовірність основних наукових положень, висновків та 

практичних рекомендацій, проведених наукових досліджень та 

одержаних результатів. 

Сформульовані Горбань Д.Д. основні наукові положення та висновки 

ґрунтуються на використанні адекватних щодо поставлених завдань методів 

та методик дослідження, таких як: метод лазерної допплерівської флоуметрії 
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(ЛДФ) для вивчення особливостей мікроциркуляції кровотоку на різні 

функціональні проби з наступним амплітудно-частотним аналізом ритмічних 

складових кровотоку; метод тестування; методи статистичної обробки 

результатів дослідження  

Це дозволило провести кваліфіковані адекватні поставленим задачам 

вимірювання. 

Перераховане вище дозволяє оцінити одержані результати, основні 

наукові положення та висновки досліджень Горбань Д.Д. як достовірні. 

Виміри та експерименти проводили у відповідності до 

загальноприйнятих біотичних вимог.  

5. Новизна основних наукових положень, висновків та 

практичних рекомендацій, а також проведених наукових досліджень та 

одержаних результатів. 

У дисертаційній роботі Горбань Д.Д. сформульовано та обґрунтовано 

ряд положень, висновків і пропозицій, які відзначаються науковою новизною 

та мають практичну спрямованість. Наукові положення сформульовані 

автором самостійно та відображають особистий внесок дисертанта у розвиток 

біологічної науки. 

У роботі були одержані нові дані про особливості показників 

мікроциркуляції крові у здорових осіб юнацького віку, що постійно 

проживають на півдні України. За допомогою ЛДФ-графічної реєстрації 

тканинного кровотоку були визначені ЛДФ-метричні параметри 

мікроциркуляції крові у лабораторних щурів в нормі та при 

експериментальній серцевій недостатності. Одержані нові дані щодо реакції 

тканинного кровотоку на різні функціональні проби та особливості 

реактивності мікроциркуляції крові, а також реакції тканинного кровотоку 

тварин на дію метаболічно активних сполук.  

6. Практичне значення одержаних результатів. 

Отримані в дисертаційному дослідженні закономірності можуть бути 

використані в подальших дослідженнях для розробки методик коригування 
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мікроциркуляції. Обґрунтовані в результаті дослідження показники 

параметрів мікроциркуляції крові дають можливість виявити функціональні 

зміни кровообігу з використанням методу лазерної допплерівської 

флоуметрії та рекомендувати цей метод для скринінгових досліджень з 

метою виявлення груп ризику розвитку патологій серцево-судинної системи. 

Результати дослідження впроваджені у навчальний процес Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

7. Повнота викладу основних наукових положень, висновків та 

практичних рекомендацій в опублікованих працях. 

За результатами дослідження опубліковано 5 статей у фахових 

наукових виданнях України, 2 статті у зарубіжних наукових виданнях, 5 

статей в інших наукових виданнях та 12 тез доповідей у збірниках матеріалів 

наукових Всеукраїнських та Міжнародних конференцій. Основні наукові 

положення дисертаційного дослідження повністю викладені у представлених 

публікаціях та обговорені на наукових зібраннях. 

Матеріали дисертаційної роботи Горбань Д.Д. пройшли апробацію на 

конференціях. 

8. Структура дисертації. 

Робота містить вступ, п’ять розділів, висновки, список використаних 

джерел, додатки. Дисертацію ілюстровано 29 рисунками і 13 таблицями. 

Повний обсяг дисертації становить 161 сторінок, основного тексту – 147 

сторінок. 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційного дослідження, 

сформульовано мету, завдання, вказані методи дослідження. Відображено 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення роботи. Наведені дані 

про особистий внесок здобувача, апробацію, впровадження результатів 

дослідження в навчально-науковий процес освітніх установ, публікації. 

Огляд літератури стосується аналізу наявних даних за темою 

дослідження. Автор робить висновок про їх обмеженість даних з точки зору 
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особливостей пристосування системи мікроциркуляції крові до патологічних 

станів. 

У розділі «Матеріали та методи дослідження» висвітлено 

характеристику осіб юнацького віку, долучених до дослідження, оцінка рівня 

соматичного здоров’я, описано методику лазерної допплерівської флоуметрії 

та характеристика основних параметрів мікроциркуляції та наведено засоби 

визначення реактивності мікросудин за допомогою мобілізації стрес-

факторів, а саме: реактивності мікросудин на пробу із затримкою дихання, 

холодової проби, оклюзійної проби, проба з дозованим фізичним 

навантаженням, наведено схему моделювання серцевої недостатності у 

тварин та введення метаболічно активних сполук, методи статистичної 

обробки результатів дослідження 

У третьому розділі подано результати дослідження особливостей 

мікроциркуляції крові у тварин з експериментальною серцевою 

недостатністю та за дії метаболічно активних сполук й стресових факторів. 

Експеримент проведено на білих безпородних щурах-самцях, яких 

утримували на стандартному раціоні віварію. Тварин було розділено на 5 

груп. Експерименти на тваринах проводились із дотриманням положень 

«Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються 

в експериментальних та інших наукових цілях». 

Четвертий розділ містить результати дослідження індивідуальних 

особливостей мікроциркуляції крові в осіб юнацького віку та особливості 

реактивності тканинного кровотоку у студентів на різні функціональні 

проби: проба із затримкою дихання, холодова проба, оклюзійна проба та 

визначення динаміки показників тканинного кровотоку після фізичного 

навантаження. Дослідження проводилися відповідно до сучасних вимог 

біоетики. 

У п’ятому розділі дисертантка робить узагальнення отриманих 

результатів, зіставляє їх з наявними літературними даним. Робиться 

висновок, що при експериментальній серцевій недостатності спостерігається 
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зниження швидкості тканинного кровотоку. Подібні зміни спостерігалися 

серед досліджуваних осіб з гіпоемічним типом мікроциркуляції крові. У 

таких досліджуваних спостерігався спазм судин прекапілярної ланки та 

обмеження притоку крові у мікроциркуляторне русло. Тому досліджуваних 

осіб з гіпоемічним типом мікроциркуляції крові можна віднести до 

потенційної групи ризику розвитку патологій серцево-судинної системи, 

зокрема серцевої недостатності. Авторка підкреслює, що отримані 

експериментальні результати можуть стати основою для розробки 

ефективних засобів регуляції процесів мікроциркуляції. 

На основі проведених досліджень дисертантка формулює п’ять 

висновків, які відповідають поставленим завданням та повною мірою 

відображують результати роботи. Рівень викладення та аналізу матеріалу у 

цих розділах вказує на належний рівень фахової підготовки дисертанта. 

9. Недоліки дисертації щодо їх змісту та оформлення. 

Оцінюючи в цілому дисертаційне дослідження позитивно, слід 

зазначити, що серйозних недоліків, що ставлять під сумнів одержані 

дисертантом основні висновки, дисертаційна робота не містить. Втім, в 

роботі наявні деякі моменти дискусійного характеру. 

1. У роботі наявні деякі неточності термінологічного характеру. 

Наприклад: у її назві наведений термін «резистентності», хоча більш 

доцільним було б використання терміну «реактивності». 

2. Чи є метод лазерної допплерівської флоуметрії адекватним для 

визначення змін у всьому мікроциркуляторному руслі чи тільки для 

шкірного кровотоку (за методикою глибина сканування близько 1 мм)? 

Тому чи можна висновки та узагальнення роботи розповсюджувати на все 

мікроциркуляторне русло. 

3. Як в одиницях СІ вимірюються перфузійні одиниці наведені в 

роботі?  

4. На стор. 78 автор наводить таблицю 1.1 в котрій генез хвиль 0,06- 

015 Гц з піком 0,1 Гц характеризується впливом міогенних факторів. 
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Відомо, що хвилі такої періодики (хвилі Майєра) є відображення 

ритмічних змін симпатичної активності. 

5. Чи вимірювали у студентів артеріальний тиск і частоту серцевих 

скорочень при проведенні лазерної допплерівської флоуметрії? Чи були 

пов’язані типи мікроциркуляції її реактивність на різні проби з 

показниками центральної гемодинаміки?  

Викладені зауваження та запитання не носять принципового характеру, 

не знижують позитивної оцінки дисертації у цілому, а також розроблених 

автором основних наукових положень, висновків та одержаних результатів 

проведених досліджень. 

Висновок 

Дисертаційна робота Горбань Д.Д. «Особливості циркуляції крові на 

прикладі мікроциркуляції у осіб юнацького віку з різною резистентністю та 

на тлі стресу» є завершеним, оригінальним, самостійним науковим 

дослідженням, що висвітлює актуальну тему і має вагоме теоретичне та 

практичне значення. За рівнем наукової новизни наведені у дисертаційній 

роботі результати відповідають вимогам, що висуваються до дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії. Тема роботи, об’єкт та 

предмет дослідження, її зміст, а також положення та висновки відповідають 

спеціальності 091 – Біологія. У дисертаційній роботі містяться раніше не 

захищені наукові положення. 

Таким чином, на підставі аналізу дисертації Горбань Д.Д., публікацій 

дисертанта у фахових наукових виданнях можна зробити висновок, що 

дисертаційна робота виконана на належному теоретичному і методичному 

рівнях, відповідає вимогам щодо дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії, зокрема пп. 9, 11-13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними згідно з постановами КМ за 

№ 656 від 19.08.2015 р., за № 1159 від 30.12.2015 р. та за № 167 від 6.03. 2019 

р. ) та Порядку проведення експерименту з присудження доктора філософії, 




