


















іі.іьки 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 
написанні монографій, підручників та навчальних посібників з відповідної 
тематики.

7. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.
Дисертаційна робота ТО Д О РО ВО Ї Аліни Вячеславівни „Особливості 
мікроскопічної будови, хімічного складу та механічних властивостей емалі 
тимчасових та постійних молярів людини" (науковий керівник - доктор медичних 
наук, професор УЛЬЯНОВ Вадим Олексійович) с самостійним, завершеним 
науковим дослідженням, яке містить теоретичне узагальнення і нове вирішення 
актуального наукового таидання щодо визначення особливостей мікроскопічної 
будови та хімічного складу емалі в її топографічно річних чопах та їхнього 
взаємозв'язку із мікротвердістю емалі тимчасових (молочних) та постійних 
молярів людини, результати роботи < достовірними і практично значущими та 
відповідають спеціальності “ 14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія” .

Вважаю, що на підставі викладеного аналізу дисертаційна робота 
Годорової А. 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 ступенів” , 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.; № 1 159 від 30.12.2015 p.; ML* 567 від 27.07.2016 р.) 
та вимогам Наказу МОЇ І України № 40 від 12.01.2017 р. щодо дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальніс тю „14.03.09 - 
гістологія, цитолог ія, ембріологія” .
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