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1. Оцінка роботи здобувача у процесі підготовки дисертації: 

виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального 

навчального плану. Здобувачка  Колесник Юлія Іванівна виконала дисертаційне 

дослідження на актуальну та складну й недостатньо вивчену проблему в галузі 

біології. На сучасному етапі розвитку біологічної науки немає досліджень, 

присвячених вивченню системного імунітету у короткозорих людей з різним 

ступенем набутої короткозорості, що підкреслює актуальність дослідження. 

Короткозорістю страждає 70 % людства, але вивчено тільки 

морфофункціональні зміни ока, стосовно стану системного імунітету та 

психофізіологічних функцій, які є похідними ВНД людини, дослідження мають 

лише загальний характер і не розглядають ступеня короткозорості та зміни в 

показниках психофізіологічних функцій і системного імунітету. 

Аналізуючи сучасну науково-методичну літературу дисертантка виявляє 

проблему і доводить необхідність дослідження стану системного імунітету та 

психофізіологічних функцій на тлі короткозорості набутої форми різного 

ступеня.   

Як науковий керівник зазначаю, що здобувачка дуже ретельно 

поставилася до підготовки і написання дисертації. Протягом навчання в 

аспірантурі Колесник Ю. І. в повному обсязі виконала індивідуальний план 

наукової роботи та індивідуальний навчальний план. 



Успішному вирішенню поставленої мети сприяє добре продумана 

структура роботи, яка заперечень не викликає.  Матеріал у розділах роботи 

викладається в логічній послідовності й легко читається. Цінним є те, що у 

кожному розділі робляться узагальнення, які спираються на власні результати 

та теоретичне обґрунтування. У висновках до роботи автор підвела підсумки 

дослідження. 

Мета і завдання роботи повністю відповідають змісту дисертаційного 

дослідження, розв’язання задач в роботі спирається на адекватні сучасні методи 

дослідження (імунологічні та методи дослідження стану ВНД, а також методи 

статистичної обробки даних). 

 В дисертації подано нові, оригінальні дані про стан системного імунітету 

та  ВНД у людей, що страждають на набуту короткозорість різного ступеня. 

  Юлія Іванівна вдало підводить теоретичне підґрунтя про системно-

функціональний взаємозв’язок імунної системи та центральної нервової 

системи на тлі набутої короткозорості, як адаптаційного явища до розглядання 

дрібних предметів (символів) з короткої відстані. 

Робота має наукову новизну, теоретичну і практичну значимість, що 

дозволяє її використання підчас підготовки фахівців в галузі біології та освіти. 

Робота гарно написана, її результати представлені в таблицях та відповідних 

рисунках, що дає змогу якісно сприймати представлений експериментальний 

матеріал. 

Написанням дисертації Колесник Ю. І. показала свою наукову зрілість, 

високу теоретичну та практичну підготовку, вміння аналізувати та 

узагальнювати фактичний матеріал, загальну ерудицію. 

2. Актуальність теми дисертаційної роботи не викликає сумніву, адже 

короткозорість набутої форми формується у період шкільного навчання та 

стабілізується протягом другого десятиліття життя людини. За даними Центру 

медичної статистики МОЗ України короткозорість входить в трійку 

найпоширеніших офтальмологічних порушень населення. Виявлена чітка 

динаміка щодо збільшення кількості короткозорих дітей від початку до 



закінчення шкільного навчання. Випадки короткозорості фіксуються у 2,3-31% 

школярів; за іншими даними – від 5-10% у дошкільнят до 40% у підлітків або 

від 4-8% у перших класах до 46-52 % у випускних. Серед студентів цей 

відсоток ще вищий і становить 25-42%. Значущість дисертаційного 

дослідження пояснюється і тим фактом, що на сьогодні достеменно не розкриті 

точні механізми розвитку короткозорості, яка наразі вважається 

офтальмопатологією зі складним поліетіологічним генезом. Слід зазначити, що 

стан короткозорості позначається не лише на якості зорових функцій. 

Досліджено, що за умов короткозорості спостерігаються дисфункції у 

діяльності вісцеральних систем організму (зокрема, імунної), а також 

функціонуванні ЦНС. Дані зміни можуть бути пояснені через наявність ретино-

епіфізарно-гіпоталамічних і прямих ретино-гіпофізарних взаємозв'язків, зв'язків 

неокортексу з нейроструктурами зорової сенсорної системи, а також спряжене 

функціонування спеціалізованих елементів нервової та імунної систем на всіх 

рівнях регуляції функціонування організму. Втім, ці роботи присвячені або 

розрізненим віковим періодам, або певним значенням короткозорості, тому не 

дають змогу повноцінно охарактеризувати стан організму людини на фоні 

короткозорості з позицій системного підходу. 

Таким чином, актуальність обраної теми дослідження зумовлена, 

насамперед, необхідністю детального дослідження імунного статусу та 

особливостей вищої нервової діяльності осіб із набутою формою 

короткозорості слабкого, середнього та високого ступеня, що є важливим для 

розуміння як нейроімунних взаємозв’язків в організмі людини, так і в сенсі 

отримання нових даних про імунологічні аспекти набутої короткозорості. 

3. Зв’язок роботи з науковими програми, темами, планами. 

Дисертаційне дослідження виконане у рамках науково-дослідної теми кафедри 

біології людини та тварин Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка «Адаптаційні реакції організму до ендогенних та 

екзогенних факторів середовища» (державний реєстраційний номер 

0116U008030). 



4. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше 

на фоні надбаної короткозорості різного ступеня (слабкий, середній, високий 

ступені) було проведено комплексне дослідження стану імунного статусу та 

функціонального стану ЦНС (за психофізіологічними та нейродинамічними 

показниками), а також було встановлено залежність між ступенем 

короткозорості і показниками ЦНС та імунної системи.  

5. Практичне значення отриманих результатів полягає у їх  

впровадженні у навчальний процес при викладанні дисциплін циклу фахової 

підготовки здобувачів освітніх ступенів Бакалавр та Магістр спеціальностей 

014 Середня освіта (Біологія), 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини), 091 Біологія ДВНЗ Донбаського державного педагогічного 

університету, ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка», 

Харківського національного педагогічного університету імені Григорія 

Сковороди, Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

6. Повнота викладення матеріалу дисертації у наукових публікаціях. 

Основні положення та висновки дослідження були оприлюднені в доповідях на 

18 міжнародних і 5 всеукраїнських конференціях, з них: ХVI Міжнародна 

науково-практична конференція «Медико-біологічні проблеми фізичної 

культури, спорту та здоров’я людини» (м. Миколаїв, 2016), I Всеукраїнська 

конференція студентів та молодих учених «Теоретичні та прикладні аспекти 

досліджень з біології, географії та хімії» (м. Суми, 2017), XV Всеукраїнська 

наукова конференція «Актуальні питання біології та медицини» (м. 

Старобільськ, 2017), Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання 

біології та медицини» (м. Суми, 2017), International research and practice 

conference «Modern methodologies, innovations, and operational experience in the 

field of biological sciences» (Польща, 2017), ІХ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Біологічні дослідження - 2018» (м. Житомир, 2018), XIV 

Міжнародна наукова конференція «Молодь і поступ біології» (м. Львів, 2018), 

XVI Міжнародна наукова конференція «Шевченківська весна: досягнення 



біологічної науки» (м. Київ, 2018), XIV Міжнародна науково-практична 

конференція «Найновите постижения на европейската наука - 2018» (Болгарія, 

2018), Міжнародна наукова конференція «Сьогодення біологічної науки» (м. 

Суми, 2018, 2019), Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Science, 

research, development» (Польша, 2018), ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні 

новації» (м. Ніжин, 2018), V Міжнародна наукова конференція 

«Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології» (м. Вінниця, 

2018), ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-

біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини (присвячена 

100-річчю з дня народження В.О.Сухомлинського» (м. Миколаїв, 2018), 

International Scientific Conference «Scientific Development of New Eastern Europe» 

(Латвія, 2019), VIII Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми 

дослідження довкілля» (м. Суми, 2019), ХІ Міжнародна науково-методична 

конференція та 138 Міжнародна наукова конференція Європейської Асоціації 

наук з безпеки (EAS) «Безпека людини у сучасних умовах» (м. Харків, 2019)  

International Scientific Conference «Actual Problems of Science and Education – 

APSE – 2020» (Будапешт, Угорщина, 2020) та інших наукових заходах. 

7. Ступінь обґрунтованості наукових положень. Представлена 

дисертаційна робота відрізняється грамотним, послідовним і системним 

викладом матеріалу на основі повного наукового обґрунтування. Чітко 

просліджуються авторська позиція та логічна завершеність роботи. Одержані у 

процесі наукового дослідження результати є достовірними. Викладені 

у дисертаційній роботі Колесник Ю. І. положення та практичні розробки 

достатньою мірою науково обґрунтовані. 

Достовірність сформульованих у дисертації положень та висновків 

підтверджується узгодженістю та наскрізною логікою мети, завдань, змісту і 

висновків роботи, чіткістю та коректністю формулювання основних положень, 

глибинним аналізом та повнотою викладу матеріалу.   



Вирішення поставлених у роботі наукових завдань базується на 

грамотному використанні існуючих методів наукових досліджень.  

В процесі підготовки дисертаційної роботи опрацьовано 295 літературних 

джерел, з них 70 – латиницею. Достовірність одержаних особисто 

дисертанткою результатів наукового дослідження підтверджується їх 

апробацією на  науково-практичних конференціях різного рівня. Про достатній 

рівень обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і 

рекомендацій свідчить їх підтвердження відповідними документами – 

довідками про впровадження у практичній діяльності освітніх  закладів. 

Вищевикладене дозволяє зробити висновок про всебічну обґрунтованість 

і достовірність, представлених у дисертаційній роботі наукових положень, 

висновків і рекомендацій, про високий науковий рівень та психолого-

педагогічну грамотність дисертантки. 

8. Структура та зміст дисертації, її завершеність та відповідність 

встановленим вимогам щодо оформлення. Дисертаційна робота 

Колесник Ю.І. охоплює наукові дослідження в галузі біології, які знайшли своє 

відображення у відповідній структурі та змісті. Дисертація складається зі 

Вступу, 5 Розділів, Висновків, Списків використаних джерел (295 позицій, з 

них 70 – іноземними мовами). Загальний обсяг дисертації 206 сторінок без 

додатків. Основний зміст викладено на 176 сторінках.  

9. Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Загалом 

позитивно оцінюючи наукове і практичне значення отриманих дисертанткою 

результатів, відмітимо окремі дискусійні положення та побажання до змісту 

роботи: 

1)  Більше приділити увагу практичним рекомендаціям щодо 

впровадження матеріалів дисертації, не лише в навчальний процес закладів 

освіти. 

2)  Слід виокремити розділ або підрозділ, де було описані кореляційні 

зв’язки системного імунітету та показників психофізіологічних функцій у 

короткозорих людей, з різним ступенем короткозорості. 

 



3)  Слід було розглянути статевий диморфізм підчас дослідження 

показників системного імунітету та ВНД у короткозорих людей. 

10. Загальний висновок. Автору вдалося реалізувати поставлені в 

дисертаційній роботі мету і завдання, зміст роботи повністю розкриває тему 

дослідження. Висновки, які зроблені автором, є чіткими, логічно послідовними 

і науково обґрунтованими. 

Дисертаційна робота Колесник Юлії Іванівни «Стан системного імунітету 

та психофізіологічних функцій в умовах набутої короткозорості різного 

ступеня» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань (09 Біологія) за 

спеціальністю (091 – Біологія) за актуальністю, науково-теоретичним рівнем, 

новизною постановки та розв’язанням проблем, практичним значенням 

відповідає вимогам пунктів 9, 11–14 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 р. № 567 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів 

України № 656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015, № 567 від 30.12.2015, № 

943 від 20.11.2019) та на підставі Порядку проведення експерименту з 

присудження доктора філософії, який затверджено Постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167. 

 

Науковий керівник: 
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