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Подільського національного університету імені Івана Огієнка ФЕДОРЧУКА 

Володимира Анатолійовича 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 дисертаційної роботи 

Для успішного вирішення задач управління, контролю і діагностики в 

медичних застосуваннях – в нейронауках, необхідно мати ефективні методи 

ідентифікації окуло-моторної системи (ОМС) людини. Не маючи адекватної 

математичної моделі ОМС, що враховує індивідуальні властивості людини, 

неможливо створювати сучасні програми з розширеним набором 

персоналізованих можливостей, наприклад, медичні і спортивні тренажери, 

авторизований доступ до даних, тестування людино-машинних систем та ін.  

Задачі ідентифікації відносяться до класу задач індуктивного 

моделювання, суть яких полягає в переході від емпіричної інформації до 

математичної моделі з метою отримання нових даних про досліджуваний 
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об’єкт в умовах відсутності інформації про його внутрішню структуру. Для 

експериментальних досліджень ОМС в даний час використовується 

інноваційна технологія айтрекінга. Айтрекінг – це процес визначення точки на 

яку спрямовується погляд або визначення координат руху ока при 

фіксованому положенні голови людини. 

 Однак, більшість систем на основі технології айтрекінгу, для успішного 

функціонування вимагають нових методів математичного опису ОМС людини 

і спеціального обладнання для експериментальних досліджень – айтрекерів.  

Значним недоліком існуючих апаратних засобів, що реалізують цю 

технологію, є принципова неможливість вимірювання динамічних і 

нелінійних характеристик ОМС – перспективний напрямок розвитку 

моделювання біологічних об'єктів – без знання яких неможлива побудова 

ефективної системи управління. Для усунення такого недоліку традиційна 

структура системи відстеження поведінки зіниці за допомогою відеореєстрації 

в даній роботі отримала подальший розвиток, що дозволяє визначати 

динамічні характеристики ОМС людини за експериментальними даними 

спостережень «вхід-вихід». 

Ефективність використання сучасних методів ідентифікації, в значній 

мірі залежить від адекватності застосовуваних математичних моделей 

реальним об'єктам. В якості інформаційної моделі об'єктів живої природи (у 

тому числі і ОМС), що розглядаються як «чорний ящик», використовуються 

інтегростепеневі ряди та поліноми Вольтерри, які в компактній формі 

характеризують нелінійні та динамічні властивості досліджуваного об'єкта. 

Дисертаційне дослідження  Т.В. ШАМАНІНОЇ присвячено створенню 

методів та засобів нелінійної динамічної ідентифікації «вхід-вихід» окуло-

моторної системи за даними айтрекінгу на основі моделі Вольтерри у вигляді 

багатовимірних перехідних функцій та їх застосуванню в інформаційних 

системах діагностики психофізіологічного стану людини і розпізнавання 

особистості, що розширює діагностичні можливості інструментальних засобів 

інформаційної технології оцінювання стану та підвищує достовірність 
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результатів розпізнавання. Тому тема дисертації:: «Моделі, методи та засоби 

нелінійної динамічної ідентифікації окуло-моторної системи людини на основі 

технології айтрекінгу» є актуальною і має важливе практичне значення. 

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, темами 

Дисертаційна робота ШАМАНІНОЇ Т.В. виконана на кафедрі 

комп’ютеризованих систем та програмних технологій в Інституті 

комп’ютерних систем Національного університету «Одеська політехніка», в 

рамках наукових досліджень за держбюджетною НДР за участю автора: 

«Засоби моніторингу динамічних об’єктів, засновані на застосуванні моделей 

у вигляді нечітких множин», № ДР 0118U006825 (2019-2022).   

Тема дисертації відповідає науковому напрямку кафедри. 

Зміст дисертаційної роботи, її основні задачі відповідають постанові 

Президії НАН України від 30.01.2019 № 30: «Про основні наукові напрямки та 

найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

технічних, суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук 

України на 2019–2023 роки». 

3. Наукова новизна результатів дисертаційної роботи 

Виконана робота своїми результатами вносить вклад в розвиток 

відповідних розділів математичного моделювання та ідентифікації нелінійних 

динамічних систем.  В результаті проведеного дослідження автором було 

отримано нові наукові й практичні результати. Уперше на рівні дисертаційних 

досліджень за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» було 

запропоновано методи побудови інформаційних моделей ОМС на основі 

поліномів та рядів Вольтерри у вигляді БПФ із застосуванням тестових 

візуальних стимулів, що відображаються на екрані монітора комп’ютера, і 

визначення відповідних відгуків ОМС за допомогою інноваційної технології 

айтрекінгу; побудовано моделі ОМС на основі поліномів Вольтерри другого 

та третього порядків за даними айтрекінгу у вигляді діагональних перетинів 

відповідних перехідних функцій, які відрізняються від відомих тим, що 
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надають можливість моделювання ОМС у заданому інтервалі вхідних сигналів 

за межею радіусу збіжності ряду Вольтерри. Моделі залучені при побудові 

класифікаторів психофізіологічних станів людини;  побудовано моделі ОМС 

на основі ряду Вольтерри за даними айтрекінгу у вигляді діагональних 

перетинів перехідних функцій першого, другого та третього порядків, які 

відрізняються від відомих підвищеною точністю, що досягається 

використанням більшої кількості експериментів «вхід-вихід» з ОМС (більше 

двох). Моделі задіяні для побудови класифікаторів біометричної ідентифікації 

особистості; розвинуто інформаційну технологію 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. Для 

побудови моделей застосовується технологія айтрекінгу. Це дозволяє 

підвищити точність моделювання ОМС і, як наслідок, підвищити 

достовірність діагностування в просторі запропонованих евристичних ознак, 

які визначаються за даними багатовимірих перехідних функцій ОМС. 

Здобувачем було поставлено і розв´язано такі задачі: 

− здійснено аналіз сучасного стану проблеми ідентифікації ОМС з 

урахуванням її нелінійних та динамічних властивостей у вигляді БПФ, 

обґрунтовано задачі досліджень; 

− реалізовано технологію айтрекінгу отримання експериментальних 

даних для ідентифікації ОМС у вигляді БПФ за допомогою відеореєстрації 

відгуків на тестові візуальні стимули з різною відстанню від стартової позиції, 

що відображаються на екрані монітора комп’ютера;  

− розроблено обчислювальні методи детермінованої ідентифікації ОМС 

у вигляді БПФ із застосуванням тестових візуальних стимулів; 

− виконано експериментальні дослідження ОМС фізичних осіб за 

допомогою технології айтрекінгу та визначено на основі даних 

окулографічних досліджень перехідні функції першого, другого та третього 

порядків; 
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− розроблено обчислювальні алгоритми визначення інформативних 

ознак на основі результатів ідентифікації ОМС у вигляді БПФ для побудови 

класифікаторів психофізіологічного стану людини та розпізнавання 

особистості; 

− досліджено достовірність статистичної класифікації побудованих 

байєсовських класифікаторів в просторах запропонованих евристичних ознак. 

4. Короткий аналіз основного змісту дисертації 

У вступі дається загальна характеристика роботи, обґрунтовується тема 

дисертації, сформульовано мету і задачі дослідження, наведено основні 

наукові та практичні результати, які виносяться на захист. 

У першому розділі проаналізовано практичне застосування та 

впровадження інформаційної технології діагностування станів людини за 

допомогою айтрекінгу в медичній сфері (у нейронауках), в сфері біометрії для 

захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах, обґрунтовано мету 

та задачі дослідження. 

Другий розділ містить теоретичне обґрунтування методів побудови 

моделей ОМС у вигляді рядів та поліномів Вольтерри на основі даних 

експериментальних досліджень ОМС «вхід–вихід», методику практичної 

реалізації методів ідентифікації ОМС із застосуванням тестових візуальних 

стимулів та інноваційної технології айтрекінгу.  

У третьому розділі розроблено обчислювальні алгоритми та 

інструментальні програмні засоби детермінованої ідентифікації ОМС на 

основі рядів і поліномів Вольтерри у вигляді БПФ із використанням тестових 

візуальних стимулів і технології айтрекінгу; створено програмне забезпечення 

підтримки технології айтрекінгу на Андроїд-смартфоні. 

У четвертому розділі представлено результати експериментальних 

досліджень ОМС «вхід-вихід» фізичних осіб з використанням тестових 

візуальних стимулів та технології айтрекінгу, визначення на основі отриманих 

емпіричних даних БПФ ОМС та наведено результати їх ефективного 
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застосування в інформаційних системах діагностування психофізіологічних 

станів людини та біометричної ідентифікації особистостей.  

5. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність 

Наукові положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи 

Шаманіної Т.В. достатньо обґрунтовані коректним використанням 

математичного апарату, логічно випливають із результатів, отриманих за 

допомогою чітких викладок, підкріплені успішною реалізацією, ефективним 

практичним впровадженням результатів дисертаційних досліджень. 

Обґрунтованість наукових положень та висновків, сформульованих у 

дисертаційній роботі, є достатньою і базується на детальному аналізі джерел 

за даною проблемою, чіткій постановці мети і задач дослідження, 

використанні сучасних методів дослідження, а також проявляється у якісному 

та аргументованому формулюванні висновків. Достовірність та 

обґрунтованість запропонованих методів і засобів підтверджується 

результатами експериментальних досліджень та коректним застосуванням 

методів математичного та комп’ютерного моделювання, які були використані 

під час виконання роботи. 

Достовірність наукових результатів дисертації забезпечено коректною 

постановкою завдань дослідження, використанням загальновизнаних методів 

досліджень, зокрема теорії непараметричної ідентифікації нелінійних 

динамічних систем на основі моделей Вольтерри, теорії обчислювальних 

експериментів для розв’язування тестових та прикладних задач. Теоретичне 

обґрунтування розроблених обчислювальних методів ґрунтується на 

використанні апарату лінійної алгебри, методів обчислювальної 

математики, теорії ймовірностей та статистичної класифікації 

(розпізнавання образів). Математичний апарат використано коректно. 

Припущення та обмеження правомірні та загальноприйняті. Достовірність 

отриманих результатів підтверджена розрахунками з реальними даними та 
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порівнянні одержаних результатів з експериментом, які демонструють 

прийнятну для практики точність, високими оцінками якості розпізнавання. 

Тому можна стверджувати, що висновки та практичні рішення, отримані 

у роботі, коректні, достатньо обґрунтовані й можуть бути рекомендовані до 

використання в медичній сфері – для діагностики стадії захворювання 

Паркінсона, в освітній сфері – для оцінки психофізіологічного стану 

особистості та дослідженні когнітивних процесів, в біометрії – для захисту 

інформації в комп’ютерних системах та мережах сумісно з іншими методами 

захисту. 

6. Практичні результати роботи 

Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні 

інструментальних програмних засобів, що реалізують обчислювальні 

алгоритми детермінованої нелінійної динамічної ідентифікації ОМС «вхід-

вихід» у вигляді БПФ, визначення на основі БПФ інформативних ознак і 

побудови класифікаторів, а також впровадження створених засобів  у наукові 

дослідження та навчальний процес. 

Переваги розроблених методів та засобів ідентифікації ОМС «вхід-

вихід» на основі моделей Вольтерри у вигляді БПФ за даними айтрекінгу над 

існуючими доведено в ході експериментальних досліджень при побудові 

класифікаторів в інтелектуальних інформаційних системах діагностування 

психофізіологічного стану людини та розпізнавання особистості.  

Значення для теорії і практики отриманих результатів дисертації полягає 

у розвитку та поглиблені теорії і методології побудови моделей Вольтерри 

ОМС людини на основі даних айтрекінгу та застосуванню одержаних моделей 

в дослідженнях когнітивних процесів та для біометричної ідентифікації 

особистості. 

На основі розробленого методу ідентифікації ОМС розвинуто 

інформаційну технологію діагностування нейрофізіологічного стану людини, 

яку застосовано в дослідженні посттравматичних стресових розладів (ПТСР) 

у військовослужбовців – учасників бойових дій.  
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Результати дисертаційної роботи впроваджені при реалізації методу 

проектів в навчанні учнів-членів Малої академії наук в рамках виконання 

інноваційного StartUp-проекту «Айтрекінг в дослідженні когнітивних 

процесів», а також використовуються в навчальному процесі кафедри 

комп’ютеризованих систем та програмних технологій Національного 

університету «Одеська політехніка». 

7. Оформлення дисертації, дотримання вимог академічної 

доброчесності та повнота викладу наукових положень та результатів в 

опублікованих працях 

Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг 

дисертаційної роботи становить 214 сторінок, з яких 140 сторінок основного 

тексту. У роботі наведено 80 рисунків та 15 таблиць, 6 додатків. Список 

використаних джерел містить 182 найменування. Дисертацію оформлено 

відповідно до вимог, визначених Міністерством освіти і науки України.  

Дисертаційна робота має логічну структуру. Основні висновки і 

рекомендації логічно витікають із результатів, які наведено у розділах роботи. 

Отримані результати свідчать про високу індивідуальність роботи. По 

всьому тексту дисертації простежується авторський стиль. У дисертації не 

виявлено текстових запозичень і використання наукових результатів інших 

науковців без посилань на відповідні джерела.  

Основні результати дослідження опубліковано у 11 наукових працях, з 

яких: 7 наукових праць опубліковано у наукових фахових виданнях України, 

4 статті у наукових періодичних виданнях інших держав, що індексуються у 

міжнародній наукометричній базі Scopus, а також 21 праця апробаційного 

характеру – у збірках матеріалів та тез міжнародних наукових конференцій. 

Основі положення дисертації повністю викладено в опублікованих 

працях.  

Вимоги щодо кількості та якості публікацій виконано. 
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8. Мова та стиль дисертаційної роботи  

Дисертація написана логічно, доступно, на високому науково-

технічному рівні з використанням сучасної термінології. 

Тема, зміст та отримані наукові результати роботи відповідають 

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», галузі знань 12 

«Інформаційні технології». 

9. Зауваження до дисертації 

В якості зауважень до дисертаційної роботи слід вказати наступне.  

1. Значна частина першого розділу присвячена поясненню змістовних 

аспектів технології айтрекінгу і її застосуванню в різних сферах діяльності 

людини. На мою думку, доцільніше було проілюструвати основні принципи 

функціонування систем психофізіологічної діагностики та систем 

біометричної ідентифікації, в тих аспектах, у яких автором запропоновані нові 

наукові рішення та вдосконалення. 

2. В другому розділі дисертації пропонується два методи ідентифікації 

окуло-моторної системи, дається їх теоретичне обґрунтування, але не 

надається пояснень в яких випадках застосовується той чи інший  

3. В експериментальних дослідженнях ОМС послідовно фіксуються 

відгуки ОМС на тестові сигнали з різною амплітудою, але для побудови 

моделі, відповідно до алгоритмів ідентифікації, потрібна паралельна обробка 

даних відгуків. Проте в роботі відсутній опис процедури синхронізації даних 

при реалізації методів ідентифікації. 

4. В процедурі ідентифікації ОМС здійснюється нормалізація вхідних 

даних (відгуків ОМС на тестові сигнали), але в роботі не наводиться, 

використаний здобувачем, спосіб нормалізації.   

5. З матеріалу четвертого розділу не зовсім зрозуміло, яким чином 

авторка використовувала засоби машинного навчання, оскільки не наведено 

відповідних даних про навчальні та екзаменаційні вибірки, та результати 

тренування байєсовських класифікаторів.  
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6. Автор не дає пояснень, чому при побудові класифікаторів 

досліджується значимість тільки сукупностей різних пар ознак і не 

здійснюється аналіз трійок та іншої  кількості ознак в комбінаціях. 

7. У тексті дисертаційної роботи зустрічаються орфографічні, 

стилістичні помилки. У переліку умовних позначень наводиться скорочення 

ТВС (тестові візуальні стимули) і окрім сторінок 4, 6 та 7 далі по тексту не 

використовується. 

Вказані зауваження не впливають на загальне позитивне враження від 

представленої дисертаційної роботи та не знижують її якість, і її наукової та 

практичної цінності. 

Висновки щодо дисертації в цілому 

Представлена дисертаційна робота «Моделі, методи та засоби 

нелінійної динамічної ідентифікації окуло-моторної системи людини на основі 

технології айтрекінгу» є завершеною науково-дослідною роботою, яка 

містить нові науково обґрунтовані результати. У дисертації розв’язано 

актуальну науково-прикладну задачу, яка полягає у створенні методів та 

засобів нелінійної динамічної ідентифікації ОМС з використанням тестових 

візуальних стимулів на основі моделі Вольтерри у вигляді багатовимірних 

перехідних функцій та їх застосуванню в інформаційних системах діагностики 

психофізіологічного стану людини і біометричної ідентифікації особистості. 

Одержані наукові та практичні результати є значущими для галузі 

інформаційних технологій в цілому та інженерії програмного забезпечення 

зокрема. Тема і зміст дисертації відповідають спеціальності 121 - Інженерія 

програмного забезпечення. 

Отже, з огляду на актуальність теми дисертації, обґрунтованість 

наукових положень, висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації, 

їх новизну та практичну цінність, повноту викладення в наукових публікаціях, 

відсутність порушень академічної доброчесності, вважаю, що дисертація 

цілком відповідає вимогам «Порядку присудження ступеня доктора філософії 

та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої 
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освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року 

№44, а її авторка, ШАМАНІНА Тетяна Володимирівна, заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 121 – 

Інженерія програмного забезпечення. 
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