
   

 

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

доктора медичних наук, професора Олійника Ігоря Юрійовича, професора 

кафедри патологічної анатомії ВДНЗ України „Буковинський державний 

медичний університет” МОЗ України  (м. Чернівці)  на дисертаційну роботу 

БОДНАРЧУК Юлії Володимирівни „ Вікові особливості морфофункціональних 

змін печінки при експериментальному цукровому діабеті”, подану до офіційного 

захисту у спеціалізовану вчену раду Д 20.601.02 при ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» МОЗ України на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю “14.03.01 – нормальна анатомія”  

 

Актуальність обраної теми дисертації. Викликані чималим спектром 

чинників патологічні процеси печінки посідають одне з вагомих місць у 

гастроентерології. Цукровий діабет – є одним із таких чинників. Водночас, внаслідок 

поліорганного ураження і незворотних змін функціональних систем 

життєдіяльності організму, цукровий діабет сьогодні вважають однією із найбільш 

глобальних проблем медицини, перш за все, через розвиток хронічних мікро-, 

макросудинних і неврологічних ускладнень. Швидкий ріст захворюваності на 

цукровий діабет суттєво випереджає прогнози експертів. Підраховано, що кожні 

шість секунд діаґностують два нових випадки цукрового діабету й один летальний 

випадок від його ускладнень. Очевидно, що саме з цих позицій цукровий діабет 

визнано ВООЗ епідемією неінфекційного походження.   

Медико-соціальна проблема цукрового діабету полягає в тому, що його 

ускладнення призводять до втрати працездатності, інвалідності та смертності 

пацієнтів. Одним із таких ускладнень є діабетична гепатопатія, яка, за даними різних 

авторів, діагностується у 33-88 % хворих; субклінічний перебіг останньої веде до 

того, що специфічні ознаки ураження гепатобіліарної системи діагностують лише у 

18-33 % хворих; однак реальна цифра сягає 24-88 % хворих на цукровий діабет. 

У доступній україно- і російськомовній науковій літературі немає робіт з 

вивчення морфології печінки при експериментальному цукровому діабеті в 

постнатальному періоді онтогенезу. Опубліковані в англомовних джерелах 

результати досліджень є недостатніми і часто суперечливими (Garcia-Carrizo F. et 

al. 2017). У жодних наукових роботах при морфометричному дослідженні печінки 

не використано кластерний аналіз. 

Зважаючи на вищевикладене, проведення Боднарчук Ю. В. наукового 

дослідження з вивченням особливостей морфофункціональних змін печінки в 

постнатальному періоді онтогенезу при експериментальному цукровому діабеті 

дасть змогу розкрити основні патоморфологічні аспекти діабетичних гепатопатій 

у тварин різного віку, є актуальним та повністю відповідає запитам теоретичної та 

практичної медицини.  
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Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами. Дисертаційне дослідження є фрагментом двох науково-дослідних 

робіт кафедри анатомії людини Івано-Франківського національного медичного 

університету «Оптимізація комплексного лікування морфологічних ушкоджень 

травної, ендокринної та сечостатевої систем при цукровому діабеті» (номер 

держреєстрації 0113U000769), «Вікові особливості патоморфогенезу деяких 

органів нейроендокринної, серцево-судинної, травної та дихальної систем при 

цукровому діабеті» (номер держреєстрації 0116U003598). Автор є співвиконавцем 

даних робіт та провела дослідження морфофункціонального стану печінки при 

експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті (ЕСЦД). Тема 

дисертації затверджена Проблемною комісією МОЗ та НАМН України 

«Морфологія людини» (протокол № 30 від 17 червня 2013 року). 

Ступінь обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, повнота їх викладу 

в опублікованих працях. Дисертаційна робота Боднарчук Ю. В. виконана на 

високому методичному рівні. У дослідженні використані як класичні, так і більш 

сучасні високоінформативні методи досліджень: експериментальний – для 

моделювання стрептозотоцинового цукрового діабету в щурів різних вікових 

груп; гістологічний – для з’ясування структурної організації печінки та її 

гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР); електронно-мікроскопічний – для 

вивчення ультраструктурних змін складових компонентів класичної печінкової 

часточки та її ГМЦР; біохімічний – для встановлення рівня глюкози крові, 

глікозильованого гемоглобіну (HbA1c); активності аланінамінотрасферази (АЛТ), 

аспартатамінотрансферази (АСТ) за умов фізіологічної норми та при ЕСЦД; 

морфометричний – для кількісної оцінки структурних змін у досліджуваних об’єктах; 

статистичний аналіз – для об’єктивізації та інформативності отриманих результатів. 

Встановлені факти ілюстровані мікрофотографіями гістологічних препаратів 

і електронограм, рисунками-схемами та таблицями зі статистично опрацьованими 

цифровими даними, що сукупно є доказово-документальним підтвердженням 

проведених досліджень, полегшують сприйняття матеріалу, підкреслюють високу 

ступінь обґрунтованості дисертаційних положень, формують уяву щодо вікових 

особливостей морфофункціональних змін печінки при експериментальному 

цукровому діабеті. 

Висновки, у кількості 8 (восьми), є логічно обґрунтованими, базуються на 

основних положеннях роботи та відповідають поставленим 6 (шести) завданням 

дисертаційного дослідження. 

Достовірність отриманих результатів базується на достатній кількості 

матеріалу дослідження: 135 статевозрілих щурах-самцях лінії Вістар 3-місячного 

(масою 80-100 г), 12-місячного (180-220 г) та 24-місячного (320-330 г) віку, які 
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були поділені на 3 групи. Вміст наукової роботи з її обґрунтуванням та кількістю 

ілюстративного матеріалу вважаю достатніми для узагальнень і висновків, що 

містяться в рукописі дисертації та авторефераті.    

У дисертаційній роботі отримано нові дані щодо вікових особливостей 

морфофункціональної організації класичної печінкової часточки щура за умов 

фізіологічної норми та при стрептозотоциновому цукровому діабеті. Уперше за 

допомогою кластерного аналізу у класичній часточці печінки щурів різних вікових 

груп виділено 3 кластери гепатоцитів, які мають свої кількісні характеристики. 

Проаналізувавши склад кластерів та врахувавши зони, в яких проводились виміри 

клітин, перевіривши гіпотезу про наявність зв’язків за допомогою 

непараметричного критерію ꭓ2 незалежності Пірсона, уперше подано кількісний 

розподіл гепатоцитів різних кластерів відносно різних зон класичної печінкової 

часточки та показані вікові закономірності їхніх кількісних і якісних змін. Новими 

є відомості про вікові особливості кількісної характеристики синусоїдів тварин 

різних вікових груп. Встановлено, що з віком площа просвіту синусоїдів 

зменшується, а площа стінки зростає, причому ця закономірність є вірогідною 

тільки для щурів віком 24 місяці. Уперше на основі комплексного гістологічного, 

електронно-мікроскопічного, біохімічного, морфометричного та статистичного 

методів дослідження отримано нові дані, які в динаміці розвитку  морфофункціо-

нальних змін печінки при ЕСЦД дозволяють виділити такі стадії: у 3-міс. щурів – 

стрес-реактивних та дистрофічних змін (14-42 доби), компенсаторно-відновних 

процесів (42-70 доби); у 12-міс. щурів – компенсаторних змін (14-42 доби) та 

декомпенсації (56-70 доби); у 24-міс. щурів – компенсаторних змін (14-28 доби), 

декомпенсації (42 доба), виражених дистрофічно-деструктивних змін (56-70 доби). 

Таким чином, є всі підстави стверджувати, що автором досягнуто 

очевидного прогресу в пізнанні вікових особливостей морфофункціональної 

організації класичної печінкової часточки щура за умов фізіологічної норми та при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті.  

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях. За темою 

дисертації опубліковано 21 наукову роботу, зокрема: 7 статей (3 – самостійно, 

4 – у співавторстві), з них 6 – у фахових наукових виданнях України, 1 – у 

закордонному виданні (Німеччина), у тому числі 2 статті в журналі, що входить 

до наукометричної бази Web of Science; 13 тез у матеріалах конференцій; 

отримано 1 патент України на корисну модель. 

Зміст автореферату дисертації Боднарчук Ю. В. є ідентичним змісту 

рукопису дисертації та відповідає основним положенням ДАК України щодо 

оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук.   

Матеріали дисертації були достатньо оприлюднені й обговорювались 
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упродовж 2013-2017 рр. на 13 наукових форумах, як в Україні: Івано-Франківськ, 

(2013, 2014, 2016); Тернопіль (2014 – тричі, 2015, 2016); Харків (2016, 2017); 

Дніпро, 2016), так і закордоном: Росія, Москва (2014); Азербайджан, Баку 2016). 

Вищенаведене дозволяє оцінити одержані результати, їх аналіз та 

сформульовані основні наукові положення і висновки як достовірні й такі, що не 

викликають сумнівів. 

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження. Отримані 

результати дисертаційного дослідження Боднарчук Ю. В. доповнюють існуючі 

відомості про патоморфогенез діабетичної гепатопатії в постнатальному періоді 

онтогенезу, яка враховує хронобіологічний аспект стадійності перебігу ЕСЦД у 

тварин різних вікових груп, що послужить теоретичним підґрунтям для розробки 

нових патогенетично обґрунтованих методів лікування діабетичних гепатопатій 

залежно від віку і важкості перебігу захворювання. 

Для виявлення включень глікогену у клітинах печінки здобувачем 

модифіковано методику забарвлення напівтонких зрізів поліхромним барвником 

(патент України № 130605), яка може бути використана в роботі профільних 

лабораторій для виявлення полісахаридів у різних клітинах тканин організму.  

Основні положення та висновки дисертаційного дослідження впроваджені у 

навчальний процес і науково-дослідну роботу морфологічних кафедр 9 (дев’яти) 

закладів вищої медичної освіти України у Вінниці, Дніпрі, Івано-Франківську, 

Києві, Львові, Одесі, Полтаві, Тернополі та Чернівцях. Акти впровадження 

включені автором в додатки рукопису дисертації. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та основних положень 

дисертації. При укладці рукопису дисертації Боднарчук Ю. В. дотримувалась 

основних положень “Вимог до оформлення дисертації” затверджених наказом 

МОН України № 40 від 12.01.2017 року. Матеріали дисертації викладено 

державною мовою на 232 сторінках комп’ютерного тексту (з яких об’єм основного 

тексту становить 139 сторінок, що відповідає межам допустимої норми). 

Дисертація складається з анотації українською та англійською мовами, списку 

публікацій автора, змісту, переліку умовних позначень, вступу, огляду літератури, 

розділу з описом матеріалу та методів дослідження, 3 (трьох) розділів власних 

досліджень, аналізу і узагальнення отриманих результатів, висновків, списку 

використаних джерел літератури і додатків. Рукопис дисертації ілюстровано 36 

таблицями та 76 рисунками. 

У “Вступі” (стор. 21-26) здобувач обґрунтувала актуальність проведеного 

дослідження, сформулювала мету та завдання дослідження; визначила об’єкт та 

предмет дослідження; аргументовано вказала обрані методи дослідження; 

показала наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, 

зазначивши свій особистий внесок; описала географію наукових форумів з 
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апробацією результатів виконаної наукової роботи. 

У Розділі 1 “Огляд літератури”, викладеному на 18 сторінках (стор. 27-44), 

здобувачка послідовно і аргументовано приводить відомі сучасні погляди 

наукової літератури щодо морфофункціональної характеристики печінки в нормі 

та при цукровому діабеті. У двох підрозділах детально подано: сучасні уявлення 

про морфологічну будову та функції печінки у постнатальному періоді онтогенезу 

(підрозділ 1.1); вивчення впливу цукрового діабету на печінку у спектрі наукових 

досліджень (підрозділ 1.2). Проведений автором аналіз свідчить про її високу 

обізнаність з літературою щодо даної проблеми та вміння доступно узагальнити 

і подати матеріал. З огляду літератури випливають ті невивчені питання, які 

дисертантка винесла як завдання свого дослідження та які знайшли відображення 

в її публікаціях. 

З перших абзаців Розділу 2 “Матеріал і методи” (стор. 45-52) авторка 

акцентує увагу на те, що дисертаційне дослідження проведено за спеціально 

розробленим комплексним алгоритмом із застосуванням традиційних і сучасних 

методів і методик. У 6 (шести) підрозділах Розділу 2 здобувачкою подано: 

загальну характеристику дослідження (підрозділ 2.1); описано гістологічні, 

гістохімічні  методи дослідження (підрозділ 2.2); подано формулу визначення 

відносної маси печінки (підрозділ 2.3); описано принципи електронно-

мікроскопічного методу дослідження (підрозділ 2.4); біохімічних досліджень 

(підрозділ 2.5); морфометричного аналізу із статистичним опрацюванням даних 

(підрозділ 2.6). 

Дисертаційне дослідження виконане на 135 щурах-самцях лінії Вістар з їх 

віковою градацією: нестатевозрілі щури – 3-місячного віку (масою 80-100 г), 

статевозрілі щури – у віці 12 місяців (180-220 г) та старі щури – у віці 24 місяців 

(320-330 г) віку. Кожну із вікових груп тварин, у свою чергу, відповідно до 

запланованих завдань дослідження було поділено на 3 підгрупи. Тваринам першої 

(інтактної) групи не здійснювали ніяких маніпуляцій. Тваринам другої групи 

моделювали цукровий діабет шляхом внутрішньоочеревинного однократного 

введення стрептозотоцину (виробник фірма «Sigma», США). Тваринам третьої 

(контрольної) групи вводили еквівалентну дозу цитратного буферу. Забір 

матеріалу проводили натще зранку на 14, 28, 56, 70 доби експериментального 

дослідження. 

Всі методи дослідження, внесені до Розділу 2 рукопису дисертації вдало 

поєднані між собою та відповідають поставленим меті й завданням. Слід підкреслити 

творчий підхід Боднарчук Ю. В. щодо вирішення поставлених завдань. Визначення 

метричних характеристик гепатоцитів і капілярів проводили із застосуванням 

програмного забезпечення NIH USA «Image J» (США), у ручному режимі, 

враховуючи збільшення. Комп'ютерне опрацювання всіх інших параметрів та 
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даних проводилося за допомогою пакету статистичного аналізу STATISTICA 

(StatSoft, Inc. (2010), STATISTICA (data analysis software system), version 10. 

www.statsoft.com.).  

Розділ 2 містить 1 таблицю і 2 формули. 

Розділи 3 – 5 (стор. 53-159) на 54 сторінках містять послідовне і логічне 

викладення отриманих дисертанткою власних результатів дослідження відповідно 

до поставлених мети та завдань дослідження.  

Розділ 3 рукопису дисертації (стор. 53-86), представлений на 34 сторінках, 

присвячений результатам досліджень щодо вікових особливостей морфологічної 

будови печінки. У чотирьох підрозділах подані: макро-мікроскопічна будова 

печінки статевозрілих щурів (підрозділ 3.1); особливості морфологічної будови 

печінки 3-місячних щурів (підрозділ 3.2); особливості морфологічної будови 

печінки 24-місячних щурів (підрозділ 3.3); вікові зміни глікемічного профілю та 

активності амінотрансфераз інтактних щурів (підрозділ 3.4). Розділ містить 30 

рисунків, 8 таблиць, завершується узагальнюючим підсумком та переліком праць 

здобувачки, в яких опубліковано дані результати.  

У Розділі 4 на 63 сторінках рукопису (стор. 87-149) описано особливості 

морфофункціональних змін у печінці при експериментальному цукровому діабеті 

в постнатальному періоді онтогенезу з виокремленням у трьох підрозділах: опису 

особливостей структурної перебудови печінки 12-місячних щурів при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті (підрозділ 4.1); особливостей морфо-

функціональних змін печінки нестатевозрілих (3-міс.) щурів при 

стрептозотоциновому цукровому діабет (підрозділ 4.2); морфофункціональних 

змін печінки 24-місячних щурів при експериментальному цукровому діабеті 

(підрозділ 4.3). Розділ 4 містить 38 рисунків і 21 таблицю, завершується 

аргументованим підсумком та переліком публікацій автора.  

Розділ 5 рукопису дисертації (стор. 150-159), представлений на 10 сторінках, 

присвячений результатам досліджень щодо зміни показників глікемічного 

профілю та активності амінотрансфераз при експериментальному цукровому 

діабеті в різних вікових групах тварин. У трьох підрозділах подані: особливості 

показників глікемічного профілю та активності амінотрансфераз статевозрілих 

щурів при експериментальному цукровому діабеті (підрозділ 3.1); описана зміна 

показників глікемічного профілю та активності амінотрансфераз при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті у 3-міс. щурів (підрозділ 3.2); 

особливості показників глікемічного профілю та активності амінотрансфераз 24-

місячних щурів при стрептозотоциновому цукровому діабеті (підрозділ 3.3). 

Розділ 5 містить 3 рисунки, 6 таблиці, завершується узагальнюючим підсумком та 

переліком праць здобувачки, в яких опубліковано дані результати.  

У частині рукопису дисертації «Аналіз і узагальнення результатів 

http://www.statsoft.com/
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дослідження», викладеному на 20 сторінках (стор. 160-179) всебічно і детально 

обговорено отримані результати. Авторка проводить аналіз і узагальнення 

результатів дослідження з отриманням різнобічних даних, які суттєво 

розширюють і поглиблюють знання про вікові особливості морфофункціональних 

змін печінки при експериментальному цукровому діабеті. По мірі викладення 

розділу дисертантка вступає в наукову дискусію з іншими дослідниками, 

порівнює свої результати з їхніми даними, що свідчить про її обізнаність в 

питаннях морфології цукрового діабету в цілому та питаннях діабетичної 

гепатопатії зокрема. Розділ містить 5 узагальнюючих рисунків.  

Висновки у кількості 8 (стор. 180-183), які сформулювала автор, логічно 

випливають з одержаних результатів, науково обґрунтовані, відповідають меті та 

завданням дослідження, побудовані за змістом дисертації. Водночас, висновки 

достатньо широко висвітлені в наукових публікаціях Боднарчук Ю. В.  

У цілому, вірогідність наведених результатів дисертаційного дослідження 

обґрунтована тим, що всі положення і висновки дисертаційної роботи 

сформульовані на підставі аналізу одержаних результатів з використанням 

великого за обсягом експериментального матеріалу, підпорядковані вирішенню 

актуальної проблеми, відповідають поставленим завданням дослідження та мають 

наукову й практичну цінність. 

  Бібліографічний опис використаних джерел подано автором в 

алфавітному порядку на 24 сторінках рукопису (стор. 184-207). Із контент-аналізу 

джерельної бази рецензованої роботи випливає, що вона містить достатній спектр 

(222) як сучасних так і класичних (фундаментальних) джерел наукової літератури, 

з яких: 127 – подано кирилицею та 95 – латиницею. Бібліографічний опис 

використаних джерел оформлений з урахуванням Національного стандарту України 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні  положення та правила складання» одним зі стилів, віднесених до 

рекомендованого переліку стилів з розміщенням їх у структурі рукопису 

дисертації відповідно “Вимог до оформлення дисертації”, затверджених наказом 

МОН України № 40 від 12.01.2017 року. 

Завершують рукопис Додатки до рукопису дисертації, які теж оформлені 

згідно наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 року (стор. 208-232). 

Зауваження і побажання до дисертації щодо її змісту та оформлення  

1. Необхідно вказати на редакційні та технічні огріхи, механічні помилки, що 

вкралися при оформленні рукопису дисертації та вказані рецензентом по ходу тексту 

рукопису і на полях. Деякі з них мають дискусійний характер.   

  2. Не всі умовні позначення (абревіатури) рукопису дисертації включено до 

“Переліку умовних позначень” на стор. 20 (наприклад, “НЖХП – неалкогольна 

жирова хвороба печінки”, стор. 38, стор. 40; “НСГ” – неалкогольний 

стеатогепатит” стор. 40 тощо).  
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3. У складовій рукопису дисертації «Анотація» (стор. 2-13) вважаю 

доцільним ВИЛУЧИТИ всі умовні позначення (абревіатури), залишивши їх 

повнотекстовий варіант, оскільки починаючи зі «Вступу» та далі по ходу 

викладення тексту рукопису дисертації, повторно йде роз’яснення всіх умовних 

позначень, що вказані в «Анотації» (як то: «ЦД», «ЕСЦД», «АЛТ», «АСТ» тощо). 

4. На рис. 3.1 (стор. 54) доцільним було б позначити зони І-ІІІ, що власне 

детально описі на стор. 55 (абзац 4) рукопису з повторним посиланням на рис. 3.1.  

5. У розділі 4 спостерігаємо незручне відставання розміщення Табл. 19 (стор. 

136) від першого посилання на неї в тексті рукопису дисертації на стор. 134.  

6. Дендрограми (рис. 3.5, стор. 57; рис. 3.14, стор. 67, рис. 3.24, стор.76 

тощо), що характеризують статистичний розподіл даних не мають позначень осі 

абсцис та осі ординат, а також містять позначення англійською мовою, як і низка 

рисунків (рис. 3.4, стор. 57; рис. 3.13, стор. 66; рис. 3.23, стор. 76) які доцільно 

було б подати на рисунках рукопису державною мовою.   

Водночас, по ходу рецензування рукопису, виникли кілька запитань, а саме: 

1. Чому не у хронологічній послідовності віку щурів (3-, 12-, 24-міс.) 

викладено опис матеріалу дисертації у розділах 3, 4, 5, а, власне, у послідовності 

12, 3 та 24 місяців? 

2. Чому саме кластерний аналіз було взято в основу статистичного 

опрацювання даних, щодо опису гепатоцитів? І чому саме дослідження проведено 

в різних зонах полігональної часточки печінки? 

3. Ви стверджуєте (стор. 21, абзац 1 рукопису), що в україномовній та 

російськомовній літературах немає робіт де б вивчалася структура печінки при 

цукровому діабеті в постнатальному періоді онтогенезу. А які вчені досліджували 

її в онтогенезі або при цукровому діабеті та чим саме Ваша робота від них 

різниться?  

Рекомендації щодо подальшого використання результатів дисертації 

у практиці. На нашу думку, результати дисертації щодо вікових особливостей 

морфофункціональних змін печінки при експериментальному цукровому діабеті 

можуть бути використані у навчальному та науковому процесах на кафедрах  

анатомії, гістології,  ендокринології, фізіології, патологічної анатомії тощо.  

Отримані наукові дані доповнюють існуючі відомості про патоморфогенез 

діабетичної гепатопатії в постнатальному періоді онтогенезу, яка враховує 

хронобіологічний аспект стадійності перебігу ЕСЦД у тварин різних вікових груп, 

що послужить теоретичним підґрунтям для розробки нових патогенетично 

обґрунтованих методів лікування діабетичних гепатопатій залежно від віку і 

важкості перебігу захворювання. 

Вважаю доцільним більш широке опублікування результатів дослідження не 

тільки в профільних фахових виданнях, але й у відповідних клінічних журналах. 

Використання сучасних методик, новизна матеріалу та висока якість ілюстратив-

ного матеріалу, дають підстави для використання матеріалів дисертації при  



9

написанні монографій, підручників та навчальних посібників з відповідної 
тематики.

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.
Дисертаційна робота БОДНАРЧУК Юлії Володимирівни „Вікові особливості 
морфофункціональних змін печінки при експериментальному цукровому діабеті” 
(науковий керівник -  доктор медичних наук, професор ЖУРАКІВСЬКА Оксана 
Ярославівна) є самостійним, завершеним науковим дослідженням, яке містить 
теоретичне узагальнення і нове вирішення актуального наукового завдання щодо 
визначення особливостей мікроскопічної будови га хімічного складу емалі в її 
топографічно різних зонах та їхнього взаємозв’язку із мікротвердістю емалі 
тимчасових (молочних) та постійних молярів людини. Результати роботи є 
достовірними і практично значущими та відповідають спеціальності “ 14.03.01 -  
нормальна анатомія” .

Вважаю, що на підставі викладеного аналізу дисертаційна робота 
Боднарчук Ю. В. за актуальністю, об ’ємом, адекватними методами дослідження, 
науковою новизною одержаних результатів, обгрунтованістю і достовірністю 
висновків та положень, теоретичним і практичним значенням, достатністю й 
повнотою опублікування матеріалу, апробацією на наукових форумах різного 
рівня відповідає встановленим вимогам пункту 11 “Порядку присудження 
наукових ступен ів” , затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 567 від 24.07.2013 р. (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 
Міністрів України №  656 від 19.08.2015 p.; № 1159 від 30.12.2015 p.; № 567 від 
27.07.2016 р.) та вимогам Наказу MOH України № 40 від 12.01.2017 р. щодо 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю „14.03.01 -  нормальна анатомія” .

Я а, ®
Офіційний опонент:

- се ( П О  у X u
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