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програмних технологій Інституту комп’ютерних систем Національного 

університету «Одеська політехніка», доктора технічних наук, професора 

ФОМІНА Олександра Олексійовича на дисертацію ШАМАНІНОЇ Тетяни 

Володимирівни за темою: «Моделі, методи та засоби нелінійної динамічної 

ідентифікації окуло-моторної системи людини на основі технології айтрекінгу» 

подану до захисту в разову спеціалізовану вчену раду Національного 

університету «Одеська політехніка» Міністерства освіти і науки України на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 12 «Інформаційні 

технології» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення». 

 

1. Актуальність теми дисертації  
Дисертацію присвячено вирішенню актуальної науково-технічної задачі, 

що полягає у створенні моделей та методів ідентифікації нелінійних динамічних 

моделей окуло-моторної системи (ОМС) людини та їх реалізації у вигляді 

програмних засобів технології айтрекінгу. 

Мета, яка сформульована в роботі, відповідає обраному напрямку 

дослідження, отримані результати мають наукову новизну, практичну цінність та 

сприяють досягненню мети. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

В дисертації автором проаналізовано розвиток методів ідентифікації 

нелінійних динамічних об’єктів в галузі математичного моделювання, виходячи 

з чого визначені досягнення науки в даних галузях, вказані відомі розробки та їх 

недоліки, які спонукають до проведення подальших наукових досліджень. 

Здобувачем сформульовано невирішені питання, які призводять до існування 

протиріччя між потребами практики при побудові інформаційних моделей ОМС 

людини. З метою усунення окресленого автором протиріччя здійснено коректну 

постановку наукової задачі, для розв’язання якої встановлена послідовність 

наукових задач. Ці задачі створюють логічно обґрунтовану послідовність, що 

відтворює системне бачення поставленої наукової задачі. 

Для цього автором виділені основні етапи постановки та розв’язання 

конфліктних задач, а саме: 

1. Дослідити сучасні методи побудови моделей неперервних нелінійних 

динамічних об’єктів на основі багатовимірних перехідних функцій; 



2. Розробити технологію отримання експериментальних даних для 

ідентифікації ОМС за допомогою відеореєстрації відгуків на тестові візуальні 

стимули; 

3. Розробити обчислювальні методи ідентифікації ОМС із застосуванням 

тестових візуальних стимулів; 

4. Розробити обчислювальні алгоритми визначення інформативних 

ознак на основі результатів ідентифікації ОМС для отримання інформації про 

психофізіологічний стан людини та розпізнавання особистості. 

Для розв’язання зазначених задач автором, в рамках сучасних наукових 

підходів, обрано та коректно використано адекватні методи дослідження, 

встановлено їхню придатність для розв’язування відповідних задач, межі 

застосування та застосовано комп’ютерний експеримент для підтвердження 

висунутих наукових положень. У дисертації зроблено обґрунтовані і правильні 

висновки за результатами досліджень, проведених в рамках встановлених 

наукових задач. Висновки містять обґрунтовані вказівки на умови задач, вибір 

методів їх рішення та способи застосування методів. Отже, комплексне 

застосування низки наукових методів дозволило забезпечити можливість 

розв’язання поставленої наукової задачі і розробити теоретичні основи 

створення методів та засобів ідентифікації моделей ОМС людини. Таким чином, 

головні наукові положення і висновки, які висунула Т. В. Шаманіна у дисертації, 

є достатньо обґрунтованими. 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів 

В дисертації автором отримано нові, науково обґрунтовані результати, що, 

в сукупності, розв’язують важливу науково-технічну задачу — удосконалення 

моделей та методів ідентифікації нелінійних динамічних моделей ОМС людини 

та їх реалізації у вигляді програмних засобів технології айтрекінгу, що дає змогу 

підвищити достовірність діагностування та розширює діагностичні можливості 

інструментальних засобів інформаційної технології оцінювання стану ОМС.  

Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій полягає в такому. 

Здобувачем запропоновано метод ідентифікації ОМС на основі 

апроксимаційної моделі у вигляді поліному Вольтерри із застосуванням тестових 

візуальних стимулів, що відображаються на екрані монітора на різних відстанях 

від стартової позиції. На відміну від відомих методів для визначення 

діагональних перетинів багатовимірних перехідних функцій використовується 

регуляризований метод найменших квадратів, що дозволяє підвищити точність 

та обчислювальну стійкість процедури ідентифікації. 

Вперше побудовано моделі ОМС на основі рядів та поліномів Вольтерри 

другого та третього порядків за даними айтрекінгу у вигляді діагональних 

перетинів відповідних перехідних функцій, які відрізняються від відомих тим, 

що надають можливість моделювання ОМС у заданому інтервалі вхідних 

сигналів за межею радіусу збіжності ряду Вольтерри. Моделі залучені при 

побудові класифікаторів психофізіологічних станів людини. 

Отримала подальший розвиток інформаційна технологія діагностування 

психофізіологічних станів людини та біометричної ідентифікації особистості за 



рахунок використання в якості джерела первинних даних інформаційних 

моделей ОМС типу «вхід-вихід» на основі рядів і поліномів Вольтерри. 

 

4. Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях 

Основні результати дисертаційної роботи викладено в 30 публікаціях, з 

них: 5 статей у наукових фахових виданнях України з технічних наук, 4 роботи 

проіндексовано в міжнародній наукометричній базі Scopus, 19 публікацій у 

працях і матеріалах наукових конференцій. 

Публікації охоплюють всі розділи дисертації та досить повно 

відображають зміст і результати досліджень і розробок, наведених в роботі. 

Аналіз публікацій та особистого внеску в них здобувача показує, що всі 

наукові положення та висновки, що містяться в дисертації та виносяться на 

захист, отримано здобувачем самостійно в період з 2020 по 2022 рр. і 

узагальнено при оформленні дисертації. 

Порушень академічної доброчесності в матеріалах дисертації та наукових 

публікаціях не виявлено. 

 

5. Значення роботи для науки та практики  

Найбільш істотне значення для науки і практики полягає у подальшому 

розвитку методу ідентифікації нелінійних динамічних моделей ОМС в часовій 

області та розробці програмних засобів автоматизації процеса ідентифікації 

ОМС людини. 

Наведені в дисертації наукові положення дозволяють відзначити наукову 

значимість роботи, яка визначається впливом на існуючі концепції та підходи 

щодо отримання нелінійних динамічних моделей. Зважаючи на новизну, 

концептуальність, доказовість та перспективність наукових положень дисертації, 

їх теоретичне значення можна оцінити як дуже високе внаслідок того, що 

результати дослідження визначають принципи застосування теоретичних 

положень на практиці та створюють нові перспективи для прикладних 

досліджень. 

 

6. Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності 

Дисертація містить результати власних досліджень автора. Використання 

ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело. 

Фактів порушення академічної доброчесності в дисертації здобувача не 

знайдено. 

 

 

 

7. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації 

1. В розділі 1 не приділяється належної уваги нейронним мережам для 

ідентифікації діагностичних моделей, як одному з найбільш 

потужних та перспективних напрямів штучного інтелекту. 



2. В розділі 2.2 не наведено рекомендацій щодо вибору вейвлетів для 

згладжування оцінок отриманих функцій за допомогою вейвлет-

фільтрації. 

3. В розділах 2.3 та 2.4 при побудові моделі ОМС другого та третього 

порядку не обґрунтовано, чому використовується тільки 

діагональний перетин багатовимірної перехідної функції, адже при 

цьому втрачається певна частина інформації про об’єкт дослідження. 

4.  В розділ 3.4 наведено значну кількість фрагментів програмного коду, 

що пояснюють деталі реалізації технології айтрекінгу, які було б 

доцільно винести у додатки. 

5. В розділі 4 недостатньо уваги приділено опису цифрової обробки 

сигналів і обґрунтуванню інтервалу дискретизації перетинів 

багатовимірних перехідних функцій. 

6.  У наведених практичних прикладах розділу 4 будуються 

інформаційні моделі не вище третього порядку. Чому не 

розглядаються більш високі порядки моделей? Як вплине на 

швидкодію процесу ідентифікації обчислення багатовимірних 

перехідних функцій більш високих порядків? 

 

8. Загальний висновок про відповідність роботи встановленим вимогам 

Дисертаційна робота ШАМАНІНОЇ Т. В.  «Моделі, методи та засоби 

нелінійної динамічної ідентифікації окуло-моторної системи людини на основі 

технології айтрекінгу» є цілісним, самостійним, завершеним науковим 

дослідженням, що вирішує важливе науково-прикладне завдання, має 

теоретичну і практичну цінність у галузі інформаційних технологій. На підставі 

вищезазначеного можна констатувати, що дисертаційна робота ШАМАНІНОЇ 

Т.В. відповідає вимогам Порядку присудження ступеня доктора філософії та 

скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, 

наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженому 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44, а її авторка – 

ШАМАНІНА Тетяна Володимирівна – заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора філософії у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за 

спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення». 
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