
ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації УВА-АГБОНІКХЕНА ІРІАХ ФЕСТУС 

на тему «Особливості когнітивних функцій хворих з порушенням моторики 

руки після перенесеного ішемічного інсульту та їх корекція»  

на здобуття наукового ступеня доктора філософії  

в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю  

222 Медицина 

 

 

1. Виконання освітньо-наукової програми. 

Здобувачем Ува-Агбонікхена Іріах Фестус повністю виконано 

індивідуальний навчальний план відповідно до освітньо-наукової програми 

аспірантури Івано-Франківського національного медичного університету, що 

повністю відповідає Національній рамці кваліфікацій та вимог Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261. 

Здобувач Ува-Агбонікхена Іріах Фестус отримав глибинні знання зі 

спеціальності 222 Медицина; оволодів загальнонауковими (філософськими) 

компетентностями, спрямованими на формування системного наукового 

світогляду, професійної етики та загального культурного світогляду; набув 

універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації 

результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування 

сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та 

проведення навчальних занять, управління науковими проектами та складення 

пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 

інтелектуальної власності; здобув мовних компетентностей, достатніх для 

представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи англійською 

мовою в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння наукових 
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текстів з відповідної спеціальності. 

   2. Виконання індивідуального плану наукової роботи (наукова складова 

освітньо-наукової програми). Індивідуальний план наукової роботи здобувача 

Ува-Агбонікхена Іріах Фестус був затверджений рішенням вченої ради ІФНМУ 

28.08.2018 року (протокол № 14). Науковий керівник доктор медичних наук, 

професор Гриб Вікторія Анатоліївна, завідувачка кафедри неврології та 

нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету. 

Термін виконання роботи: 2017-2021 роки. 

Усі розділи індивідуального плану наукової роботи здобувача Ува-

Агбонікхена Іріах Фестус виконані своєчасно в установлені терміни, що 

підтверджено результатами проміжної, підсумкової та заключної атестацій. 

Дослідження (клінічні, інструментальні) проведені своєчасно і в повному 

обсязі із застосуванням сучасних та інформативних методів. 

 

3. Обгрунтування вибору теми дослідження. 

Гострий мозковий інсульт є актуальною медичною і соціальною 

проблемою. Серед хворих, що перенесли інсульт, 60% стають інвалідами, з них 

25 % - люди працездатного віку (Зозуля І. С., 2014, Lackland D. L. еt al., 2014). 

Високий відсоток смертності та інвалідизації хворих на інсульт, зокрема 

ішемічний інсульт, оскільки він зустрічається в 4-7 разів частіше геморагічного, 

зумовлюють актуальність проблеми ефективного лікування та реабілітації (Feigin 

V.L. et al. 2014). 

Актуальним залишається пошук нових можливостей для забезпечення 

відновлення втрачених функцій, які є найефективнішими протягом першого 

місяця із поступовим зниженням їх активності впродовж року після ішемічного 

інсульту (Murphy T.H., Corbett D., 2009; Corbett D., 2014, Hu X. et al., 2015), проте 

реабілітація в більш пізні часові проміжки стає навіть більш актуальною через 

затримку або неефективність раннього лікування. 

Особливий інтерес викликає дослідження зворотного зв’язку між 

відновленням моторики та станом когнітивних функцій (Leisman G. et al., 2016; 

Hesseberg K. et al., 2020). Ряд досліджень засвідчили наявність такого зв’язку, 
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особливо щодо позитивного впливу на когнітивні функції відновлення моторики 

руки (Shi Y.X. еt al., 2012; Corbetta D. еt al., 2015), що сприяє інтенсифікації 

процесів нейропластичності мозку (Соколова Л. І., 2012; Hermann D. M. et al., 

2013; Hara Y., 2015). Стимуляція аферентних структур сприяє синаптичній 

перебудові головного мозку. А сенсорна аферентація в першу чергу 

забезпечуєтся рухом (Guire C.B. et al., 2017). Проте нез’ясованим залишаться 

залежність відновлення вказаних показників від вихідного ступеня моторного 

дефіциту, а також латералізації інсульту у цьому процесі, що зумовлює 

актуальність подальших досліджень у даній сфері. 

Крім того, одним із напрямків покращення нейропластичності мозку є 

стимуляція холінергічної нейротрансмісії (Tayebati S., 2013; Corbett D., 2014; 

Hara Y., 2015), зокрема із застосуванням холіну альфосцерату, що сприяє 

відновленню моторних та когнітивних функцій у гострому та відновному 

періодах інсульту (Парфенов В. А., 2013; Traini E., 2013).   

Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених вивченню клініко-

патогенетичних змін та лікуванню ішемічного інсульту, проблема розробки та 

вибору ефективної реабілітаційної тактики з урахуванням всього спектру 

порушень рухової та когнітивної сфери після перенесеного інсульту залишається 

актуальною та недостатньо вивченою.  

Тому на сьогоднішній день велика соціальна значущість проблеми 

наслідків перенесеного ішемічного інсульту, необхідність індивідуалізації 

лікування, важливість подальшого пошуку оптимальних, науково обґрунтованих 

та персоніфікованих підходів до реабілітації таких хворих, в першу чергу з 

метою покращення якості їхнього життя, роблять проведення даного 

дослідження доцільним і досить актуальним. 

 

4. Зв’язок теми з державними або галузевими науковими програмами, 

планами, темами. 

 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних 

робіт Івано-Франківського національного медичного університету і є 
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фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри неврології та 

нейрохірургії на тему «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування 

захворювань нервової системи та обміну речовин» (номер державної реєстрації 

0115U007142) Автор є безпосереднім виконавцем фрагменту науково-дослідної 

роботи.  

 

5. Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна.  

Дисертація є особистою науковою працею автора. На основі аналізу 

вітчизняної та світової медичної літератури здобувачем визначено актуальність 

проблеми, мету, завдання дослідження, проведений інформаційний пошук, 

самостійно здійснено набір хворих. Здобувач особисто виконав клінічне 

обстеження хворих, включених у дослідження, проаналізував дані лабораторних 

досліджень, сформувала комп’ютерну базу наукових даних для проведення 

їхнього аналізу, провів статистичну обробку результатів, їх інтерпретацію та 

теоретичне обґрунтування, впровадив результати дослідження в практику, 

оформив дисертаційну роботу. У співпраці з науковим керівником складено план 

досліджень, визначено мету, завдання, сформульовано наукову новизну, 

практичне значення і висновки. У наукових розробках, опублікованих разом зі 

співавторами, участь здобувача є визначальною. 

За результатами роботи підготовлені та опубліковані наукові статті та тези, 

впроваджені у практику отримані результати та рекомендації. 

 

6. Нові науково обґрунтовані теоретичні та/або експериментальні 

результати проведених здобувачем досліджень, що мають істотне значення 

для певної галузі та підтверджуються документами, які засвідчують 

проведення таких досліджень.  

Здобувачем Ува-Агбонікхена Іріах Фестус доповнено дані про  

взаємозалежність стану рухової функції, зокрема дрібної моторики кисті та 

когнітивних функцій. Ним вперше визначено, що у праворуких пацієнтів у 

період наслідків ішемічного інсульту в лівій півкулі функціональна рухова 
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спроможність страждає в більшій мірі, ніж при правопівкульному інсульті. Це 

стосується таких доменів функціональної незалежності, як 

«самообслуговування» та «соціальне пізнання»; відмічене вірогідне 

уповільнення швидкості руху паретичною рукою при лівопівульному інсульті на 

відміну від правопівкульного. Встановлено, що порушення моторики верхньої 

кінцівки, особливо кисті, негативним чином позначається на когнітивному 

статусі пацієнтів, зокрема на виконавчих функціях; це має суттєвий вплив на 

якість життя хворих після перенесеного інсульту. Переважали особи із 

помірними когнітивними порушеннями, що в першу чергу розвивались в 

доменах виконавчих функцій і значно менше в домені «пам’ять». Уперше 

встановлена частота КП у період наслідків ІІ, що залежало від того, які саме 

скринінгові шкали були застосовані: 90,5% - при оцінюванні за MMSE, 85,3% – 

за FAB, 94,8% – за МоСА. Виявлено вірогідне зниження швидкості руху 

паретичною рукою при лівопівкульному інсульті на відміну від 

правопівкульного за даними тестів малювання ланцюжка, що уможливлює їх 

використання для діагностики ранніх проявів когнітивних порушень. 

Підтвердили роль когнітивних слухових викликаних потенціалів Р300 у 

діагностиці когнітивних порушень після ішемічного інсульту; виявили 

міжпівкульну асиметрією у задньо-скроневій та передньо-лобовій ділянках, що 

впливало на процеси прийняття рішення та запам’ятовування. Вперше виявлено 

наростання когнітивної дисфункції за результататми КСВП Р300 залежно від 

ступеня неспроможності дистального та проксимального відділу верхньої 

кінцівки. 

Про практичну значимість дослідження свідчить той факт, що його 

результати впроваджені в практику роботи наступних лікувальних установах: 

неврологічного відділення для хворих з порушенням мозкового кровообігу КНП 

«Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради», 

відділення неврології №1 КЗ “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені 

І.І. Мечнікова” та неврологічного відділення КНП «Коломийська ЦРЛ 

Коломийської міської ради». 
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Основні положення дисертаційної роботи також використовуються в 

навчальному процесі кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського 

національного медичного університету, кафедрі невропатології та нейрохірургії 

ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, на кафедрі неврології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України». 

 

7. Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій.  

Наукові положення, висновки, рекомендації сформульовані в дисертації, 

отримані на достатньому клінічному матеріалі з використанням сучасних 

інформативних методів дослідження та детальній статистичній обробці 

матеріалу, що в цілому дозволило обґрунтувати ряд положень, які мають 

важливе теоретичне і практичне значення. Результати роботи відповідають 

заплановій меті і завданням дослідження. Робота виконана на сучасному 

науково-методичному рівні з застосуванням принципів доказової медицини. 

Достатня для статистичної обробки кількість клінічних спостережень дозволяє 

вважати отримані результати достовірними. Наукові положення, висновки, 

рекомендації, які сформульовані в дисертації, одержані на достатньому 

фактичному матеріалі. 

 

8. Апробація результатів дисертації.  

Основні положення та результати дослідження доповідалися та 

обговорювалися на III Міжнародній науково-практичній конференції 

«Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань 

внутрішніх органів» (4-5 жовтня 2018 р., м. Івано-Франківськ); 4-му 

національному конгресі «Інсульт та судинно-мозкові захворювання» (1-2 

листопада 2018 р., м. Київ);  ХVI науково-практичній конференції студентів та 

молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку—2019»  (18-19 

квітня 2019, м. Вінниця); XVIII міжнародній науково-практичній конференції 
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“Uzhhorod Medical Students’ Conference” (10-13 квітня 2019 р.,  м. Ужгород); 88 

науково-практичній конференції студентів та молодих вчених із міжнародною 

участю «Інновації в медицині»  (28-30 березня 2019 р., м. Івано-Франківськ); 

ХVІIІ Конґресі Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) 

(01-03 жовтня 2020 р., м. Львів); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Сучасні аспекти клінічної неврології» (15-16 березня 2021 р., м. Івано-

Франківськ); 90-ї науково-практичній конференції студентів та молодих вчених з 

міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації» (25-27 березня 2021 р., 

м. Івано-Франківськ). 

 

9. Повнота опублікування результатів дисертації, кількість наукових 

публікацій та конкретний особистий внесок здобувача.  

Основні положення дисертації опубліковані у 11-ти наукових працях, 

серед яких 4 журнальні статті, з яких 3 - у наукових фахових виданнях, 

рекомендованих ДАК України для публікації результатів дисертаційних 

досліджень, серед яких 1 одноосібна, а також 1 – у науковому виданні країни 

Євросоюзу, що цитується в міжнародних науково-метричних базах, та 7 тез 

доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій (Список публікацій, 

Додаток 1).  

 

10. Особистий внесок здобувача в одержання наукових результатів, що 

виносяться на захист. 

Ідея проведення дослідження сформульована науковим керівником. 

Аспірант Ува-Агбонікхена Іріах Фестус на основі аналізу вітчизняної та світової 

медичної літератури визначив актуальність проблеми, мету, завдання 

дослідження, провів інформаційний пошук, самостійно здійснив набір хворих. 

Здобувач особисто виконав клінічне обстеження хворих, проаналізував дані 

клінічних, нейропсихологічних та нейрофізіологічних досліджень, сформував 

комп’ютерну базу наукових даних для проведення їхнього аналізу, провів 

статистичну обробку результатів, їх інтерпретацію та теоретичне обґрунтування, 
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впровадив результати дослідження в практику, оформив дисертаційну роботу. У 

співпраці з науковим керівником складено план досліджень, визначено мету, 

завдання, сформульовано наукову новизну, практичне значення і висновки. 

 

11. Характеристика первинної документації.  

Комісія з перевірки первинної документації при Івано-Франківському 

національному медичному університеті, що створена наказом ректора ІФНМУ 

(наказ за № 557-д від 14 жовтня 2012 року) у складі голови – д.мед.н., професора 

Ковальчук Л. Є., членів комісії – д.мед.н., професора Мізюка М. І. та к.мед.н., 

доцента Чмута В. Г., провела перевірку первинної документації дисертації Ува-

Агбонікхена Іріах Фестус «Особливості когнітивних функцій хворих з 

порушенням моторики руки після перенесеного ішемічного інсульту та їх 

корекція» і дійшла висновку, що представлені документи достовірні і повністю 

відповідають сутності виконаної дисертаційної роботи та вимогам до неї 

(протокол № 6 від 16 червня 2021 року). 

 

12. Заключення комісії з питань етики.  

Комісії з питань етики, щодо дотримання етичних принципів при 

виконанні дисертаційного дослідження Ува-Агбонікхена Іріах Фестус 

«Особливості когнітивних функцій хворих з порушенням моторики руки після 

перенесеного ішемічного інсульту та їх корекція» позитивно оцінила наукову 

роботу (протокол № 122/21 від 09.06.2021 р.). 

 

13. Перевірка дисертаційної роботи на наявність академічного 

плагіату. 

Згідно експертного висновку про перевірку на наявність академічного 

плагіату, затвердженого проректором з наукової роботи Івано-Франківського 

національного медичного університету професором Вакалюком І. П. 30.06.2021 

року, унікальність дисертаційної роботи станом на 29.06.2021 р. становить 91,6% 

і відповідно до п. 8 «Положення про виявлення та запобігання академічного 
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плагіату в Івано-Франківському національному медичному університеті» робота 

допускається до захисту. 

 

14. Оцінка змісту, мови та стилю дисертації.  

Дисертація викладена українською мовою на 216 сторінках друкованого 

тексту, з яких 123 сторінок – основного тексту. Побудована за традиційною 

схемою і складається зі вступу, огляду літератури, опису методів дослідження, 

чотирьох розділів власних досліджень, в тому числі узагальнення отриманих 

результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

літературних джерел, додатків. Роботу проілюстровано 28 таблицями та 29 

рисунками, чотирма додатками. Список використаних джерел містить 235 

найменування: 42 вітчизняні та 193 іноземні. 

У вступі здобувач розкриває актуальність обраної теми дослідження, 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами, формулює її 

основну мету і завдання, висвітлює наукову новизну і практичну значимість 

одержаних результатів роботи, особистий внесок у роботу, дані щодо апробації 

та публікації результатів дослідження.  

В огляді літератури описана структура неврологічного дефіциту пацієнтів 

у віддалений період після ішемічного інсульту, обґрунтування можливостей 

реабілітації у цей період, стан когнітивної сфери у взаємозв’язку із загальною 

руховою дисфункцією. Автор повністю доводить актуальність вибраної теми, 

обґрунтовує мету та завдання дослідження. Здобувач робить висновок, що для 

реабілітації хворих у хронічну фазу після перенесеного інсульту слід 

покращувати рівень когнітивних функцій через фізичну, в основному скеровану 

на покращення дрібної моторики руки, та медикаментозну терапію, що в 

подальшому сприятиме поліпшення загальної рухової функції. 

У розділі «Матеріали і методи дослідження» представлена клінічна 

характеристика хворих, які включені в дослідження, наведено етапність 

дослідження та його дизайн, представлено рандомізацію пацієнтів на групи за 
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запропонованими методиками лікування. Описані методи дослідження, які були 

використані в роботі.  

У третьому розділі здобувачем наведено особливості клінічного перебігу 

періоду наслідків ішемічного інсульту залежно від сторони півкульної 

локалізації інсульту, залежно від загальної функціональної спроможності, 

рухової функції паретичної верхньої кінцівки у взаємозв’язку із якістю життя 

досліджуваних пацієнтів. 

У четвертому і п’ятому розділах представлені результати дослідження 

когнітивних функцій за клінічним шкалами, тестами, а також за 

нейрофізіологічним дослідженням когнітивних слухових викликаних потенціалів 

в умовах науково-практичного центру нейрофізіологічних досліджень кафедри 

неврології та нейрохірургії. З’ясовано, що когнітивний статус вірогідно впливав 

як на функціональну незалежність в цілому, так і рухову функцію руки, а також і 

на якість життя пацієнтів. 

Шостий розділ містить опис результатів реабілітаційно-терапевтичної 

тактики через 2 місяці після завершення лікування, а також через 6 місяців від 

початку дослідження для з’ясування найефективнішого із запропонованих 

методів. Застосування вправ для загальної активності хворих в комбінації з 

вправами для паретичної руки виявилося ефективним методом при 

правопівкульному інсульті, а при комбінації комплексу фізичної реабілітації  із 

застосуванням холіну альфосцерату – при лівопівкульному інсульті, що в цілому 

вплинуло на суттєве покращення якості життя хворих. Розроблена модель 

прогнозування найефективнішого способу із запропонованих схем лікування із 

врахуванням віку, статі, сторони півкульного інсульту, а також функціональної 

спроможності пацієнта та рівня якості життя; наведено приклади її 

використання. 

У розділі «Аналіз і обговорення результатів дослідження» було проведено 

аналіз отриманих результатів досліджень, узагальнено результати виконаних 

клінічних та інструментальних досліджень і запропоновано нові вирішення 

наукових задач, що полягають в удосконаленні методів діагностики та лікування 

пацієнтів у віддалений період після перенесеного ішемічного інсульту. 
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У кінці кожного розділу наведено узагальнюючий підсумок.  

Висновки складаються із 6 положень і витікають із проведених 

дисертантом досліджень, відповідають поставленій меті та завданням. 

Практичні рекомендації за суттю змістовні, обґрунтовані, коректні для 

підвищення ефективності лікування пацієнтів у пізній постінсультний період.  

 

15. Новизна дослідження та одержаних результатів.  

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що у праворуких 

пацієнтів у період наслідків ішемічного інсульту у лівій півкулі функціональна 

спроможність страждає в більшій мірі, ніж при правопівкульному інсульті. Це 

стосується таких доменів функціональної незалежності, як 

«самообслуговування» та «соціальне пізнання»; відмічене вірогідне 

уповільнення швидкості руху паретичною рукою при лівопівкульному інсульті. 

Визначено, що дисфункція паретичної руки має суттєвий вплив на якість життя 

хворих у хронічний період після перенесеного інсульту. В структурі хворих 

переважали особи із помірними когнітивними порушеннями, які в першу чергу 

розвивались в доменах уваги, гнучкості мислення, комплексних команд, 

виконавчих функцій і значно менше – пам’яті, що складає 90,5% - при 

оцінюванні за короткою шкалою оцінки психічного статусу (MMSE), 85,3% – за 

батареєю тестів лобової дисфункції (FAB), 94,8% – за Монреальською шкалою 

когнітивної оцінки (МоСА). Підтверджена роль когнітивних слухових 

викликаних потенціалів Р300 у діагностиці когнітивних порушень, виявлена 

міжпівкульна асиметрія у задньо-скроневій та передньо-лобовій ділянках 

залежно від сторони інсульту. Процес прийняття рішення та запам’ятовування у 

хворих був суттєво сповільнений за даними подовженого періоду латентності 

Р300. Вперше виявлено наростання когнітивних дисфункцій у досліджуваних 

хворих залежно від ступеня неспроможності верхньої кінцівки, що пов’язане з 

гіршими когнітивними показниками; це дозволило припустити взаємовплив 

дрібної моторики та стан когнітивних функцій у хворих після перенесеного 

ішемічного інсульту у хронічний період. Доповнено знання про вплив 

реабілітаційних заходів щодо дрібної моторики кисті на відновлення когнітивних 
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функцій у пацієнтів після ішемічного інсульту. Доведено, що поєднання фізичної 

реабілітації паретичної руки із застосуванням холіну альфосцерату впродовж 2 

місяців покращує когнітивні функції пацієнтів після перенесеного ішемічного 

інсульту у відділений період, що сприяє подальшому  відновленню загальної 

рухової активності хворих. 

 

16. Практичне значення роботи.  

Запропоновано і клінічно обґрунтовано дослідження когнітивного статусу 

із застосуванням тестів малювання ланцюжка та малювання годинника, а також 

дослідження когнітивних слухових викликаних потенціалів у хворих у 

віддалений період після перенесеного ішемічного інсульту для своєчасного 

виявлення початкових порушень домену виконавчих функцій, коли 

загальноприйняті скринінгові шкали є недостатньо чутливими. 

Хворим, у яких не відбулося відновлення функціональної спроможності 

руки у відновний період після ішемічного інсульту, слід проводити комплекси 

фізичної та медикаментозної терапії у пізній віддалений період, що впливатиме 

на поліпшення когнітивних функцій і, в свою чергу, на зростання мотиваційного 

рівня пацієнта щодо відновлення та поліпшення пластичності нейронів 

головного мозку, а в цілому – до покращення якості життя. 

 

17. Відповідність змісту дисертації вимогам, що пред’являються на 

здобуття ступеня доктора філософії.  

Наукова праця Ува-Агбонікхена Іріах Фестус «Особливості когнітивних 

функцій хворих з порушенням моторики руки після перенесеного ішемічного 

інсульту та їх корекція» є завершеною науково-дослідною працею, в якій 

наведено теоретичне узагальнення та вирішено актуальне наукове завдання 

сучасної онкології – підвищити ефективність лікування пацієнтів на 

колоректальний рак шляхом вивчення прогностичних факторів та 

індивідуалізації лікування. 
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ДОДАТОК 1 

 

  

Список публікацій здобувача 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Герасимчук ВР, Ува-Агбонікхена ІФ, Негрич ТІ, Максимчук ЛТ, 

Купновицька-Сабадош МЮ, Дорошенко ОО, Геник СІ, Сорохман АВ. Стан 

когнітивних функцій у пацієнтів після перенесеного ішемічного інсульту. 

Прикарпатський вісник НТШ. Пульс. 2019;5(57):16-21. (Здобувачем проведено 

літературний огляд, обстеження хворих, статистичну обробку даних, 

підготовано матеріал до друку. Професор Негрич ТІ, доценти Купновицька-

Сабадош МЮ та Максимчук ЛТ надавали консультативну допомогу, доценти 

Геник СІ та Герасимчук ВР надавали допомогу із статистичної обробки 

результатів, доцент Дорошенко ОО та асистент Сорохман АВ підготували 

матеріал до друку). 

2. Гриб ВА, Герасимчук ВР, Ува-Агбонікхена ІФ, Ткачук НП, 

Дорошенко ОО, Геник СІ. Динаміка когнітивних функцій у хворих після 

ішемічного інсульту під впливом комплексу фізичної та медикаментозної 

реабілітації паретичної руки. Український медичний часопис. 2021; 2 (142): 88-

91. DOI: 10.32471/umj.1680-3051.142.204897 (Здобувачем проведено 

літературний огляд, обстеження хворих, статистичну обробку даних, 

підготовано матеріал до друку. Професор Гриб ВА та доцент Геник СІ 

надавали консультативну допомогу, асистент Ткачук НП проводила 

дослідження когнітивних викликаних потенціалів, доцент Герасимчук ВР 

надавала допомогу із статистичної обробки результатів, доцент Дорошенко 

ОО підготував матеріал до друку). 

3. Uwa-Agbonikhena I, Gryb V, Gerasymchuk V, Kupnovytska-Sabadosh 

M, Maksymchuk L. Effect of the complex physical therapy on the upper extremity 

function, functional independence and cognition in post-stroke patients. EUREKA: 
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Health Sciences. 2021; 3: 61–8. doi: http://doi.org/10.21303/2504-5679.2021.001768 

(Здобувачем проведено літературний огляд, обстеження хворих, статистичну 

обробку даних, підготовано матеріал до друку. Професор Гриб ВА та доцент 

Купновицька-Сабадош МЮ надавали консультативну допомогу, доцент 

Герасимчук ВР надавала допомогу із статистичної обробки результатів, 

доцент Максимчук ЛТ підготувала матеріал до друку). 

4. Ува-Агбонікхена ІФ. Вплив фізичної терапії та холінергічних 

препаратів на показники якості життя у пацієнтів з порушенням моторики руки 

після перенесеного ішемічного інсульту. Архів клінічної медицини. 2021;1 (27): 

20-4. 

Наукові праці які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1. Гриб ВА, Герасимчук ВР, Ува-Агбонікхена ІФ. Вплив латералізації 

інсульту на профіль когнітивних порушень в періоді залишкових явищ 

Матеріали 4-го національного конгресу «Інсульт та судинно-мозкові 

захворювання», 2018, 1-2 лист., м. Київ. м. Київ: 11.  

2. Гриб ВА, Герасимчук ВР, Ува-Агбонікхена ІФ. Особливості 

когнітивних порушень у хворих після перенесеного ішемічного інсульту при 

різній локалізації вогнища. Збірник тез III Міжнародної науково-практичної 

конференції «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування 

захворювань внутрішніх органів», 2018, жовтн. 4-5, м. Івано-Франківськ. м. 

Івано-Франківськ: 19. 

3. Філяк ЮО, Красновський ВМ, Ува-Агбонікхена І.Ф. Постінісультні 

когнітивні порушення та моторний дефіцит: прояви та взаємозв’язок. Матеріали 

ХVI Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з 

міжнародною участю «Перший крок в науку—2019»; 2019 квіт. 18-19; Вінниця . 

Вінниця; 2019: 319-320.  

4. Філяк ЮО, Красновський ВМ, Ува-Агбонікхена ІФ. Роль моторного 

дефіциту в розвитку постінсультних когнітивних порушень. Матеріали XVIII 

міжнародної науково-практичної конференції “Uzhhorod Medical Students’ 

Conference”; 2019 квіт. 10-13; Ужгород. Ужгород; 2019: 168-9.  

http://doi.org/10.21303/2504-5679.2021.001768


 16  

5. Філяк ЮО, Красновський ВМ, Ува-Абонікхена ІФ. Взаємозв’язок 

проявів порушень моторики та постінсультної когнітивної дисфункції. Тези 

доповідей 88 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині»; 2019 бер. 28-30; Івано-Франківськ. 

Івано-Франківськ; 2019: 131. 

6. Ува-Агбонікхена ІФ. Стан когнітивних функцій у хворих після 

перенесеного ішемічного інсульту під впливом фізичної терапії та холінергічних 

препаратів. Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. Матеріали науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної 

неврології»; 2021 бер. 15-16; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ; 2021 т.8, №1: 

80. 

7. Ува-Агбонікхена ІФ. Стан виконавчих функцій у хворих після 

перенесеного ішемічного інсульту. Тези доповідей 90-ї науково-практичній 

конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Інновації в 

медицині та фармації»; 2021 бер. 25-27; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ; 

2021: 101. 
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