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ВІДГУК 

 

офіційного опонента, професора кафедри комп’ютерної інженерії та 

програмування Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» Філатової Ганни Євгенівни 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 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» 

 

Актуальність теми дисертації та зв’язок із науковими програмами, 

темами 

В даний час успішно розвивається інноваційна технологія дослідження 

рухів очей людини і траєкторії їх переміщення, яка отримала назву 

Айтрекінг. Айтрекінг дозволяє вивчати механізми роботи мозку і їх 

порушення, а також допомагає виявляти динаміку психофізіологічних станів 

людини, закономірностей сприйняття, мислення, уявлень, диференціації 

інтенцій, намірів і установок особистості. Для ідентифікації окуло-моторної 

системи (ОМС) необхідні відповідні моделі, серед яких слід зазначити 

інтегростепеневі ряди та поліноми Вольтерри, які в компактній формі 

характеризують нелінійні та динамічні властивості досліджуваного об'єкта. 



Тому тема дисертаційної роботи Шаманіної Т.В., яка присвячена 

розробці та застосуванню інформаційної технології діагностування на основі 

даних ідентифікації ОМС за допомогою айтрекінга є актуальною, що також 

підтверджується її виконанням відповідно до держбюджетної науково-

дослідної роботи «Засоби моніторингу динамічних об’єктів, засновані на 

застосуванні моделей у вигляді нечітких множин» Національного 

університету “Одеська політехніка”. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій забезпечується аргументованою постановкою мети й задач 

дослідження, повнотою формулювання умов, в яких вони розв’язуються та 

необхідними припущеннями і обмеженнями щодо застосування результатів, 

використанням сучасного математичного апарату та програмного 

забезпечення. Теоретичні дослідження виконано з використанням сучасних 

методів теорії непараметричної ідентифікації на основі моделі Вольтерри із 

застосуванням тестових багатоступінчатих тестових сигналів, методів 

обчислень та кількісні методи обробки емпіричних даних. 

Достовірність отриманих результатів підтверджується їх узгодженням 

із теоретичними висновками, експериментами та чисельними розрахунками, 

а також впровадженням розроблених моделей і методів у прикладну 

інформаційну технологію. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розвитку та 

поглиблені теорії і методології побудови моделей Вольтерри окуло-моторної 

системи людини та їх застосуванню в дослідженнях когнітивних процесів та 

для біометричної ідентифікації особистості 

Вперше запропоновано і теоретично обґрунтовано формальні 

співвідношення, які представляють універсальні вирази для оцінки 

діагональних перетинів багатовимірних перехідних функцій ОМС у вигляді 

лінійної комбінації відгуків ОМС на тестові візуальні стимули із різною 



відстанню від стартової позиції, що дало змогу алгоритмізувати і спростити 

програмну реалізацію процедури ідентифікації. 

Вперше запропоновано метод побудови апроксимаційної моделі ОМС 

на основі поліному Вольтерри із застосуванням тестових візуальних 

стимулів, що відображаються на екрані монітора на різних відстанях від 

стартової позиції, який на відміну від відомих методів для визначення 

діагональних перетинів багатовимірних перехідних функцій 

використовується регуляризований метод найменших квадратів, що 

дозволило підвищити точність та обчислювальну стійкість процедури 

ідентифікації. 

Вперше 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 надають можливість моделювання ОМС у заданому інтервалі 

вхідних сигналів за межею радіусу збіжності ряду Вольтерри, що дозволило 

на основі цих моделей побудувати класифікатори психофізіологічних станів 

людини.  

Вперше 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 (більше двох) 

експериментів «вхід-вихід» з ОМС, що дозволило на основі цих моделей 

побудувати класифікатори біометричної ідентифікації особистості. 

Отримала подальший розвиток інформаційна технологія 

діагностування психофізіологічних станів людини та біометричної 

ідентифікації особистості на основі айтрекінгу за рахунок використання в 

якості джерела первинних даних інформаційних моделей ОМС типу «вхід-

вихід» на основі рядів і поліномів Вольтерри, що дозволило підвищити 

точність моделювання ОМС і підвищити достовірність діагностування в 

просторі запропонованих евристичних ознак. 



Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності 

Під час вивчення та аналізу дисертаційної роботи випадків порушення 

академічної доброчесності виявлено не було. 

Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях 

Основні наукові положення і рекомендації, які сформульовані в 

дисертаційній роботі, у повній мірі відображені в публікаціях здобувача і 

пройшли апробацію на Міжнародних науково-технічних конференціях. 

За темою дисертації опубліковано 32 наукові роботи, з них: 5 статей у 

наукових фахових виданнях України з технічних наук, 6 статей у зарубіжних 

наукових періодичних виданнях з напряму, з якого підготовлено дисертацію 

(в тому числі 4 публікації проіндексовано у міжнародній наукометричній базі 

Scopus), 21 публікація у працях і матеріалах наукових конференцій. 

Дискусійні питання та зауваження щодо змісту дисертації 

1. У другому розділі не обґрунтовано вибір 3-го ступеня поліному 

Вольтерри для представлення співвідношення «вхід–вихід» для нелінійної 

динамічної системи з невідомою структурою (типу «чорний ящик») з одним 

входом і одним виходом. Чому саме був обраний кубічний поліном, а не, 

наприклад, квадратичний або 4-го ступеня? 

2. В формулі (2.7) зазначено, що х[m], y[m] – вхідна (стимул) і вихідна 

(відгук) функції (сигнали) системи, яка моделюється, але ж з опису другого 

розділу не зрозуміло, що саме вимірюється для моделі ОМС. Також не 

зрозуміло, як виконано перехід від безперервної моделі, яка описується 

виразом (2.2) до дискретної, яка описується формуло. (2.7). 

3. На рис. 2.4 (стор. 89) наведено графік відгуків ОМС, але не зазначені 

одиниці вимірювання по осях. 

4. З рис. 2.6 на стор. 90 зазначено, що амплітуда відгуку ОМС 

вимірюється в пікселях екрану монітору, на якому показуються вхідні 

стимули, але ж фізичні розміри екрану можуть суттєво відрізнятися, тому ця 

амплітуда – є відносною величиною. З тексту дисертації не зрозуміло, чи є 

якісь рекомендації стосовно розмірів екрану для використання. 



5. З наведених експериментів не зрозуміло, чи є попередня обробка 

сигналів. Як треба боротися з артефактами, які можуть виникнути, якщо 

респондент, наприклад, моргнув? 

6. З опису експериментів 4-го розділу зрозуміло, що виконується 

діагностування двох станів, але в тексті не зазначено, які саме ці стани. 

Можна тільки здогадатися, що це втома й нормальний стан, але у висновках 

до 4-го розділу з’являється поняття рівня втоми. Не зрозуміло, які це рівні 

втоми и скільки їх.  

7. В тексті дисертації не обґрунтовано вибір методів класифікації 

(байєсівський класифікатор та метод опорних векторів) для побудови 

вирішальних правил. Також не зрозуміло, який саме метод потрібно 

застосовувати для класифікації станів нових респондентів. 

8. Не обґрунтовано вибір початкового простору ознак для пошуку 

підпростору меншої розмірності. Крім того не зрозуміло, чому в початковій 

простір ознак були додані корельовані ознаки, такі як часове та амплітудне 

значення зазначеної точки відповідної функції.  

9. Оформлення дисертаційної роботи виконано акуратно, послідовно, 

логічно, але у тексті дисертації зустрічаються незначні технічні помилки, 

зокрема: 

– нумерація загальних висновків починається з п. 4; 

– текстові позначення рис. 2.5 на стор. 89, рис. 2.6, 2.7 на стор. 90, 

рис. 3.17, 3.17 на стор. 104, рис. 3.20 на стор. 105, рис. 3.23, 3.24 на стор. 105, 

рис. 3.26 на стор. 110, рис. 4.2 на стор. 122, рис. 4.3, 4.4. на стор. 123, рис. 4.5-

4.10 на стор. 124, рис. 4.13-4.16 на стор. 130, рис. 4.19-4.22 на стор. 131 менші 

мінімально допустимих. 

Загальний висновок про відповідність роботи встановленим 

вимогам 

Вважаю, що зазначені зауваження не є принциповими і не знижують 

цінності проведеного здобувачем дослідження, отриманої наукової новизни 

та практичної значущості дисертаційної роботи. 



Аналіз дисертації дає підстави для висновку про те, що дисертація 

Шаманіної Тетяни Володимирівни є завершеним, самостійним науковим 

дослідженням, яке має наукову новизну, теоретичне, наукове та практичне 

значення. За актуальністю, науковою та практичною цінністю здобутих 

результатів дисертація «Моделі, методи та засоби нелінійної динамічної 

ідентифікації окуло-моторної системи людини на основі технології 

айтрекінгу» 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 автор – 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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