
висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації КІЦАК ТЕТЯНИ СТЕПАНІВНИ 

на тему «Клініко-імунологічні особливості перебігу та лікування 

хронічного катарального гінгівіту у дітей на тлі дифузного нетоксичного 

зобу», наданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі

знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія

1. Виконання освітньо-наукової програми.

Аспіранткою Кіцак Тетяною Степанівною повністю виконано 

індивідуальний навчальний план відповідно до освітньо-наукової програми 

підготовки докторів філософії Буковинського державного медичного 

університету (БДМУ) у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 

221 Стоматологія, що повністю відповідає вимогам 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 р. № 261.

Кіцак Т.С. здобула глибокі знання зі спеціальності 221 Стоматологія; 

оволоділа загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 

спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної 

етики та загального культурного світогляду; набула універсальних навичок 

дослідника, зокрема, презентації результатів власного наукового дослідження, 

застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності; 

оволоділа загальнонауковими (філософськими) компетентностями «Етика та 

методологія наукового дослідження», «Психологія та педагогіка вищої 

школи»; здобула мовні компетентності, достатні для подання та обговорення 

результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською) в усній та 

письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів 

із відповідної спеціальності.

2. Виконання індивідуального плану наукової роботи (наукова



складова освітньо-наукової програми). Індивідуальний план наукової роботи 

аспірантки Кіцак Т.С. був затверджений рішенням вченої ради БДМУ

24.10.2016 року (протокол № 4). Науковий керівник -  завідувачка кафедри 

стоматології дитячого віку Буковинського державного медичного 

університету, д.мед.н., професор Годованець О.І. Термін виконання роботи -  

2016-2020 роки.

Наукові дослідження здобувачка виконувала відповідно до 

індивідуального плану наукової роботи, із дотриманням термінів виконання та 

запланованих обсягів. Регулярно звітувала на засіданнях кафедри про хід 

виконання індивідуального плану наукової роботи; щорічно проходила 

атестацію на науковій комісії БДМУ.

3. Актуальність теми дисертації.

Стоматологічна захворюваність дітей, не зважаючи на проведення 

профілактичних заходів, залишається дуже високою. Патологія тканин 

пародонта за частотою та поширеністю посідає друге місце після карієсу, тому 

є значною проблемою дитячої стоматології.

Основним етіопатогенетичним чинником у розвитку запального процесу 

в яснах є порушення балансу між мікробним агентом та захисними 

механізмами ротової порожнини. Водночас індивідуальне стоматологічне 

здоров’я дитини формується під впливом низки системно-соматичних 

чинників. На жаль, на сьогодні практично немає дітей, ріст і розвиток яких 

відбувається в умовах здорового організму. Невпинно зростає захворюваність 

дитячого населення, у структурі якої вагоме місце посідає патологія 

щитоподібної залози. Домінуючим серед цих захворювань є патологія, за 

даними Н.Б. Зелінської, є дифузний нетоксичний зоб, на частку якого припадає 

57,88 випадків на 1000 дитячого населення.

Постійне зростання стоматологічної та соматичної захворюваності 

дитячого населення зумовлює необхідність вивчення причинно-наслідкових 

зв’язків між ними та розробки нових способів діагностики, профілактики і



лікування основних стоматологічних захворювань, залежно від умов 

функціонування дитячого організму.

У зв’язку з цим, вивчення взаємозалежностей соматичної та 

стоматологічної патології в дітей є актуальним питанням сучасної 

стоматології, що має на меті поліпшити якість надання стоматологічної 

допомоги дітям.

4. Зв’язок теми із державними або галузевими науковими 

програмами, планами, темами.

Наукова робота виконана як фрагмент комплексної науково-дослідної 

роботи кафедри терапевтичної стоматології Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет» «Розробка 

методів діагностики, терапевтичного лікування та реабілітації 

стоматологічних хворих», номер держреєстрації 011 Ш 003681.

5. Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх 

новизна.

Доповнено наукові дані щодо клінічних особливостей перебігу 

хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов усунення дифузного 

нетоксичного зобу, що стало підґрунтям для вивчення імунологічних аспектів 

розвитку патології на основі комплексного дослідження ротової рідини дітей. 

Уперше одержано наукові дані про стан глікопротеїнів ротової рідини дітей та 

їх роль у формуванні хронічного катарального гіенівіту на тлі дифузного 

нетоксичного зобу.

У роботі виявлено низку кореляційних залежностей між місцевими 

змінами морфо-функціонального стану тканин пародонта та порушеннями 

захисних механізмів специфічного і неспецифічного характеру, на підставі 

чого встановлено деякі механізми формування хронічного катарального 

гінгівіту за умов впливу дифузного нетоксичного зобу.

Уперше розроблено та проведено клініко-лабораторну оцінку 

ефективності лікувально-профілактичного комплексу щодо хронічного 

катарального гінгівіту в дітей, уражених дифузним нетоксичним зобом, який



передбачає окрім загальноприйнятих заходів корекцію макро- і 

мікроелементного обміну та посилення імунного захисту організму дитини на 

системному та місцевому рівнях.

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.

Аспіранткою Кіцак Т.С. у співавторстві розроблено та впроваджено в 

практику охорони здоров’я спосіб дослідження ротової рідини дітей у разі 

хронічного катарального гінгівіту, що перебігає на тлі дифузного 

нетоксичного зобу та спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту у цих 

дітей, що підтверджено двома патентами України на корисну модель.

7. Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій.

Сформульовані в дисертації положення та висновки обґрунтовані 

достатньою мірою, базуються на ретельно опрацьованому статистично 

фактичному матеріалі, наведеному у роботі. Достовірність та обґрунтованість 

наукових положень і висновків, сформульованих у дисертації, зумовлена 

правильно обраними методичними підходами, достатньою кількістю 

обстежених дітей (260 осіб), використанням сучасних, інформативних методів 

дослідження, що відповідають поставленій меті та завданням роботи.

Наявний у дисертації ілюстративний матеріал повністю відображає 

об’єм проведених досліджень та містить необхідну наукову інформацію. 

Аналіз та узагальнення результатів дослідження зроблено ґрунтовно, із 

залученням достатньої кількості наукових джерел для порівняння та 

підтвердження власних даних. Наукові положення та висновки базуються на 

результатах власних досліджень та достатньо висвітлені в опублікованих 

наукових працях. Аспіранткою проведена статистична обробка отриманих 

даних із використанням загальноприйнятих методів варіаційної статистики та 

кореляційного аналізу.



Наведене свідчить, що отримані результати, наукові положення та 

висновки дисертаційного дослідження є обґрунтованими та вірогідними.

8. Апробація результатів дисертації.

Основні положення та результати дослідження доповідалися та 

обговорювалися на наукових форумах різних рівнів: X multi-profile medical 

conference «International standards of clinical practice» (13-21 February, 2016; 

Bakuriani, Georgia); VIII науково-практичній конференції «Інноваційні 

технології в стоматології» (23 вересня, 2016; Тернопіль); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Досягнення та перспективи розвитку 

стоматології дитячого віку» (6-7 жовтня, 2016; Полтава); международной 

научно-практической конференции молодых ученых «Наука и здоровье» (18 

ноября 2016; Семей, Казахстан); international research and practice conference 

«Paragraphs in Medicine» (9 March, 2017; Lublin, Republic of Poland); XVI multi

profile medical conference «International standards of clinical practice» (16-23 July, 

2017; Chakvi, Georgia); науково-практичній конференції із міжнародною 

участю «Бабенківські читання» (26-27 жовтня, 2017; Івано-Франківськ); 

международной научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные проблемы современной стоматологии» (17-18 ноября, 

2017; Самарканд, Казахстан); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Взаємоінтеграція теорії та практики в сучасній стоматології» (15-16 

травня, 2019; Чернівці); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Temopil Dental Summit» (23-24 травня, 2019; Тернопіль); 98-й, 99-й, 

100-й, 101-й підсумкових наукових конференціях професорсько-

викладацького складу Буковинського державного медичного університету 

(лютий 2017, 2018, 2019, 2020; Чернівці); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Сучасні аспекти теоретичної та практичної 

стоматології» (4-5 травня, 2020; Чернівці).

9. Впровадження матеріалів дослідження.

Результати наукового дослідження впроваджені в лікувальний процес 

закладів охорони здоров’я: Державної установи «Інститут стоматології та



щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук», Центру 

стоматології Університетської клініки Івано-Франківського національного 

медичного університету, Чернівецької міської дитячої стоматологічної 

поліклініки, Обласної дитячої клінічної лікарні м. Чернівці, Навчально- 

лікувального центру «Університетська клініка» Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет», Центральних районних лікарень Кіцманського, Заставнівського 

і Хотинського районів Чернівецької області.

Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі на кафедрах терапевтичної 

стоматології та стоматології дитячого віку Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет»; кафедрі 

дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного 

університету; кафедрі дитячої стоматології Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського та кафедрі стоматології 

дитячого віку Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького.

10. Повнота опублікування результатів дисертації, кількість 

наукових публікацій та конкретний особистий внесок здобувана.

Основні наукові результати висвітлені у 20 друкованих працях, у тому 

числі у 7 статтях у фахових виданнях ( 2 - у  закордонних, серед них 1 -  у 

журналі, що цитується в наукометричній базі Scopus; 5 - у  вітчизняних 

журналах, рекомендованих МОН України, серед яких 1 одноосібна), 11 тезах 

доповідей у матеріалах наукових форумів (із них 3 -  закордонні), отримано 2 

патенти України на корисну модель (Список публікацій, Додаток 1).

11. Особистий внесок здобувана в одержання наукових результатів, 

що виносяться на захист.

Особистий внесок здобувачки в отриманні наукових результатів є 

основним і полягає в самостійному виборі напрямку і методів дослідження, 

проведенні патентно-інформаційного пошуку, аналізі наукової літератури з



обраної проблеми, здійсненні необхідного об’єму клінічних спостережень та 

лабораторно-діагностичних обстежень, виконанні всіх етапів аналітичної і 

статистичної обробки матеріалу, узагальненні одержаних результатів, веденні 

первинної документації. Деякі етапи дослідження здобувачка проводила 

спільно зі співавторами, що відображено в наукових працях. Постановку 

наукового завдання, формулювання ідеї роботи і висновків авторка здійснила 

разом із науковим керівником.

Дисертантка самостійно та за співавторства підготувала наукові дані до 

публікацій. У цих працях їй належить фактичний матеріал і основний творчий 

доробок. Ідеї та розробки співавторів наукових праць здобувачка не 

використовувала в дисертації.

12. Заключення комісії з питань етики.

При виконанні роботи дисертантка дотримувалася морально-правових 

правил проведення медичних наукових досліджень за участю людини, про що 

свідчать висновки Комісії з питань біомедичної етики БДМУ (створена 

наказом БДМУ № 447-адм від 13.11.2019 р.), яку дисертантка проходила на 

етапі планування та етапі завершення виконання дисертаційного дослідження 

(протокол № 8 від 19.05.2016 р. та № 6 від 25.06.2020 р.).

13. Перевірка дисертаційної роботи на наявність академічного 

плагіату.

Комісія з виявлення та запобігання академічного плагіату в університеті, 

створена наказом ІФНМУ №681-д від 01.07.2020 року, перевіривши 

дисертаційну роботу Кіцак Т.С. «Клініко-імунологічні особливості перебігу та 

лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі дифузного 

нетоксичного зобу» на здобуття наукового ступеня доктора філософії, 

прийшла до висновку: унікальність даної роботи станом на 16.12.2020 року 

становить 92,5 %.

14. Єдність змісту, оцінка мови та стилю дисертації.

Дисертація викладена українською мовою на 233 сторінці 

комп’ютерного тексту (137 сторінки основного тексту), складається зі вступу,



огляду літератури, трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел, додатків. Список використаних джерел літератури містить 279 

найменувань (169 -  кирилицею та 110 -  латиницею). Робота ілюстрована 28 

рисунками та 40 таблицями.

У вступі здобувачка обґрунтовує актуальність теми дисертації, 

конкретизує мету і завдання дослідження, визначає об’єкт, предмет та методи 

дослідження, висвітлює наукову новизну й практичне значення отриманих 

результатів, особистий внесок у їх виконання, наводить дані про апробацію 

матеріалів роботи, публікації.

В огляді літератури на підставі детального аналізу наукових джерел 

вітчизняних та іноземних авторів наведені дані про сучасні погляди на 

етіологію і патогенез хронічного катарального гінгівіту в дітей. Наведені дані 

літератури засвідчують глибокі теоретичні знання автора, логічно 

обґрунтовують актуальність, наукову новизну і наукове значення тематики та 

завдань дисертаційного дослідження.

У розділі «Матеріали та методи дослідження» описано матеріали та 

методи дослідження, авторка наводить загальну характеристику обстежених 

хворих, схеми їх лікування. Детально описані методики проведення клінічних 

і лабораторних досліджень та застосовані статистичні методи обрахунку 

одержаних матеріалів.

У III розділі «Клінічна характеристика стану тканин пародонта в дітей 

за умов дифузного нетоксичного зобу» висвітлено особливості поширеності та 

інтенсивності ураження тканин пародонта в дітей у разі супутнього дифузного 

нетоксичного зобу. Розділ містить 3 підрозділи, 8 таблиць і 10 рисунків. 

Підрозділ 3.1 висвітлює дані результатів клінічного обстеження пацієнтів, 

підрозділ 3.2 -  перебіг хронічного катарального гінгівіту, коморбітного з 

дифузним нетоксичним зобом. У 3.3 підрозділі наведено дані про чинники 

ризику розвитку хронічного катарального гінгівіту у дітей, які страждають на 

дифузний нетоксичний зоб. Розділ завершується короткими висновками.



У розділі IV, який містить 4 підрозділи, наведено дані щодо 

особливостей функціонування захисних механізмів ротової порожнини в 

дітей, одночасно хворих на хронічний катаральний гінгівіт та дифузний 

нетоксичний зоб. Подані дані пацієнтів різних груп і ступенів тяжкості 

дифузного нетоксичного зобу за імунологічними і біохімічними показниками. 

Розділ написано на високому науковому рівні, із детальним поясненням 

отриманих результатів. Він ілюстрований 11 таблицями та 11 рисунками, які 

істотно полегшують сприйняття матеріалу. У підрозділі 4.4 висвітлені дані 

кореляційного аналізу між клінічними та лабораторними показниками, а 

також між імунологічними та біохімічними показниками. Тут подано гарне 

наукове пояснення отримання даних, яке висвітлює етіопатогенетичні 

механізми розвитку хронічного катарального гінгівіту на тлі дифузного 

нетоксичного зобу. Розділ прикрашений рисунком, який ілюструє ці 

механізми. Він завершується п’ятьма висновками, що коротко підсумовують 

результати імунологічного і біохімічного дослідження.

Матеріали V розділу, який містить 2 підрозділи, демонструють 

ефективність запропонованого способу лікування хронічного катарального 

гінгівіту у дітей при супутньому дифузному нетоксичному зобі. Він містить 10 

таблиць та 7 рисунків. Авторка детально, показник за показником демонструє 

клінічні результати лікування, отримані на 7, 14 день, через 6 місяців, один і 

два роки, а лабораторні -  через 14 днів і рік. Розділ проілюстровано клінічним 

прикладом, він завершується трьома висновками.

У розділі «Аналіз та узагальнення отриманих результатів» на 16 

сторінках дисертантка підводить підсумок отриманих результатів 

дослідження, докладно і доказово пояснюючи найважливіші факти і 

положення. Тут є порівняння стану органів ротової порожнини обстежених із 

даними інших дослідників за умов патології пародонта.

16. Новизна дослідження та одержаних результатів.

Проведено детальний аналіз стану тканин пародонта в дітей, хворих на 

дифузний нетоксичний зоб. Доповнено наукові дані щодо клінічних



особливостей перебігу хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов 

ураження дифузним нетоксичним зобом, що стало підґрунтям для вивчення 

імунологічних аспектів розвитку патології на основі комплексного 

дослідження ротової рідини дітей.

Уперше одержано наукові дані про стан глікопротеїнів ротової рідини 

дітей та їх роль у формуванні патологічного процесу в тканинах пародонта за 

умов дифузного нетоксичного зобу. Зокрема, встановлено зниження 

загального вмісту глікопротеїнів у 4,50 раза (р<0,05) при зростанні загального 

рівня білка втричі (р<0,05), порівняно зі здоровими дітьми; домінування 

кінцевих моноцукридів -  сіалових кислот і фукози, відповідно, (0,31 ±0,02) та 

(0,89±0,05) ммоль/л над корпусними -  гексозамінами, які становили 

(0,18±0,01) ммоль/л (р<0,05).

У роботі виявлено низку кореляційних залежностей між місцевими 

змінами морфо-функціонального стану тканин пародонта та порушеннями 

захисних механізмів специфічного і неспецифічного характеру, а саме: 

папілярно-маргінально-альвеолярним індексом та рівнем (г=0,72,

р<0,05), (г=-0,30, р<0,05), активністю лізоциму (г=0,35, р<0,05) тощо.

За результатами кореляційного аналізу встановлено деякі механізми 

формування хронічного катарального гінгівіту за умов впливу дифузного 

нетоксичного зобу, зокрема, взаємозалежність між показниками місцевого 

імунітету та різними фракціями глікопротеїнів ротової рідини дітей: б^ А  та 

гексозамінів (г=0,55, р<0,05); лізоциму та фукози (г=-0,51, р<0,05); лізоциму та 

сіалових кислот (г—0,47, р<0,05); ІЬ-1 (3 та гексозамінів (г=-0,38, р<0,05). Вони 

вказують, що провідну роль у розвитку і прогресуванні стоматологічної 

патології відіграють імунологічні порушення, які стають підґрунтям для 

реалізації дії загальновизнаних пародонтопатогенних чинників.

Уперше запропоновано фармакологічну корекцію хронічного 

катарального гінгівіту в дітей за умов дифузного нетоксичного зобу, що 

передбачає крім загальноприйнятих локальних лікувально-профілактичних 

заходів додаткового місцевого призначення лізоцинвмісного антисептичного



препарату, а також перорально імуномодулятора на тлі корекції 

мікроелементного обміну організму вітамінно-мінеральним препаратом.

17. Практичне значення роботи.

Практична значимість роботи визначається обґрунтуванням і розробкою 

нових методів діагностики та лікування, одержаних на основі результатів 

клініко-лабораторних досліджень.

Запропоновано визначення низки показників ротової рідини дітей, які 

хворіють на дифузний нетоксичний зоб, що надасть змогу провести доклінічну 

діагностику запального процесу в яснах, уточнити ступінь функціональної 

напруги місцевих захисних механізмів та ймовірність прогресування гінгівіту.

Запропоновано та впроваджено в роботу лікувальних закладів 

практичної охорони здоров’я спосіб лікування хронічного катарального 

гінгівіту в дітей на тлі дифузного нетоксичного зоба. Установлена його висока 

клінічна ефективність.

18. Відповідність дисертації вимогам, що пред’являються на 

здобуття ступеня доктора філософії.

Наукова робота Кіцак Т.С. «Клініко-імунологічні особливості перебігу 

та лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі дифузного 

нетоксичного зобу» є завершеною науково-дослідною працею, у якій 

сформульовані та обґрунтовані нові підходи до лікування дітей, хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт за умов дифузного нетоксичного зобу.

Дана дисертація повністю відповідає вимогам п. 10 «Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 

затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 р. № 167 та Вимогам до 

оформлення дисертації, затвердженими наказом МОН України від

12.01.2017 р. № 40, та може бути рекомендована до офіційного захисту в 

спеціалізованій вченій раді.

Із врахуванням рекомендацій, зауважень та доповнень рецензентів і 

вчених, що брали участь у науковій дискусії, комісія рекомендує ректору 

Івано-Франківського національного медичного університету порушити



клопотання про утворення спеціалізованої вченої ради для розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Кіцак Т.С. у галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія».

Голова комісії та фахового семінару 
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ДОДАТОК 1

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації:

1. Годованець 01, Кіцак ТС. Стан тканин пародонта у дітей із супутньою 

патологією щитоподібної залози. Вісник проблем біології і медицини. 

2016;3:89-93 (Дисертант провела обстеження хворих, клінічні 

дослідження, опрацювала та узагальнила одержані результати, 

підготувала матеріал до друку. Співавтор професор Годованець О.І. 

надала консультативну допомогу).

2. Godovanets 01, Kitsak TS, Godovanets OS. Clinical description of the 

condition of periodontal tissue in children with diffuse nontoxic goiter. 

Buletin de perinatologie (Moldova). 2017;4(76): 10-3 (Дисертант провела 

обстеження хворих, клініко-лабораторні дослідження, опрацювала та 

узагальнила одержані результати, підготувала матеріал до друку. 

Співавтори професор Годованець О.І., доцент Годованець О.С. надали 

консультативну допомогу).

3. Годованець ОІ, Кіцак ТС, Вітковський ОО. Дифузний нетоксичний зоб 

у дітей та його вплив на стоматологічну патологію. Галицький 

лікарський вісник. 2018;1:19-21. DOI: 10.21802/gmj .2018.1.7 

(Дисертант опрацювала та узагальнила результати та підготувала 

матеріал до друку, аспірант Вітковський О. О. провів огляд літератури, 

обстеження хворих. Співавтор професор Годованець О.І. надала 

консультативну допомогу).

4. Годованець ОІ, Кіцак ТС, Вітковський ОО, Павлов ЮО. Характеристика 

місцевих захисних механізмів ротової рідини дітей за умов дифузного 

нетоксичного зобу. Неонаталогія, хірургія та перинатальна медицина. 

2018;3:44-7. DOI: 10.24061/2413-4260. VIII.3.29.2018.8 (Дисертант 

провела огляд літератури, обстеження хворих, аспірант 

Вітковський О.О. опрацював та узагальнив результати і підготував



матеріал до друку. Співавтори професор Годованець О.І. та асистент 

Павлов Ю.О. надали консультативну допомогу).

5. Годованець 01, Кіцак ТС, Муринюк ТІ. Аналіз сполучнотканинних 

компонентів ротової рідини дітей, хворих на хронічний катаральний 

гінгівіт за умов дифузного нетоксичного зобу. Клінічна та 

експериментальна патологія. 2019;3(69):27-33. DOI: 10.24061 /1727- 

4338.XVIII.3.69.2019 (Дисертант провела обстеження хворих, клініко - 

лабораторні дослідження, опрацювала та узагальнила результати та 

підготувала матеріал до друку. Співавтори професор Годованець О.І. 

та асистент Муринюк Т.І. надали консультативну допомогу).

6. Кіцак ТС. Оцінка стану тканин пародонта в динаміці лікування 

хронічного катарального гінгівіту в дітей, хворих на дифузний 

нетоксичний зоб. Буковинський медичний вісник. 2019;4(92):34-9. DOI: 

10.24061/2413-0737.XXIVI.4.92.2019.87.

7. Godovanets ОІ, Kitsak TS, Vitkovskyi OO, Kuzniak LV, Godovanets OS, 

Chaikovska NM, Fedoniuk LY. The influence of diffuse nontoxic goiter on 

the state of protective mechanisms of the oral cavity in children. The Journal 

of Medicine and Life. 2020; 13(1 ):21-5 (Дисертант провела обстеження 

хворих з хронічним катаральним гінгівітом, узагальнила результати, 

підготувала матеріал до друку. Аспіранти Вітковський О.О. та 

Кузняк Л.В. провели обстеження дітей, хворих на одонтогенні запальні 

процес,и та з ортодонтичною патологією, надали допомогу в 

оформленні статті. Асистент Чайковська Н.М. переклала статтю 

англійською мовою. Співавтори професори Годованець О.І., Федонюк 

Л.В., доцент Годованець О.С. надали консультативну допомогу).

8. Годованець 01, Кіцак ТС. Стан тканин пародонта у дітей із супутньою 

патологією щитоподібної залози. В: Корда М, редактор. Матеріали VIII 

науково-практичної конференції «Інноваційні технології в 

стоматології»; 2016 вер. 23; Тернопіль. Тернопіль: ТДМУ 

«Укрмедкнига», 2016. С. 64-5 (Дисертант провела обстеження хворих,



опрацювала та узагальнила одержані результати, підготувала 

матеріал до друку. Співавтор професор Годованець О.І. надала 

консультативну допомогу).

9. Кицак ТС. Состояние тканей пародонта у детей с сопутствующей 

патологией щитовидной железы. В: Жунусов ЕТ, редактор. 

Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Наука и здоровье»; 2016 нояб 18; г. Семей. Семей: Государственный 

медицинский университет г. Семей, 2016. С. 82.

10. Годованець 01, Кіцак ТС. Клінічні аспекта захворювань тканин 

пародонта в дітей за умов гіперплазії щитоподібної залози. В: Бойчук 

ТМ, редактор. Матеріали 98-ї підсумкової наукової конференції 

професорсько-викладацького персоналу ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет»; 2017 лют 15, 17, 22; Чернівці. 

Чернівці: Медуніверситет, 2017. С. 279-280 (Дисертант провела 

обстеження хворих, опрацювала та узагальнила одержані результати, 

підготувала матеріал до друку. Співавтор професор Годованець О. І. 

надала консультативну допомогу).

11. Годованець ОІ, Кіцак ТС, Вітковський ОО. Стан місцевого імунітету 

ротової порожнини в дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб. 

International research and practice conference «Paragraphs in Medicine». 

Eublin, Republic of Poland; 2017 March 9; Eublin, 2017. C. 66-7 (Дисертант 

провела огляд літератури, обстеження хворих, аспірант 

Вітковський О.О. узагальнив результати та підготував матеріал до 

друку. Співавтор професор Годованець О.І. надала консультативну 

допомогу).

12. Годованець ОІ, Кіцак ТС, Вітковський ОО. Лікування стоматологічної 

патології в дітей із дифузним нетоксичним зобом. Бабенківські читання 

присвячена пам’яті Г.О. Бабенка. В: Рожко ММ, редактор. Матеріали 

науково-практичної конференції; 2017 жовт 26-27; Івано-Франківськ. 

Івано-Франківськ, 2017. С. 35 (Дисертант провела обстеження хворих,



опрацювала та узагальнила результати, аспірант Вітковський 0 .0 . 

провів огляд літератури та підготував матеріал до друку. Співавтор 

професор Годованець О.І. надала консультативну допомогу).
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comorbid pathology of the thyroid gland. В: Шамсієв AM, редактор. 
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Самарканд. Самарканд: Самаркандский государственный медицинский 
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обстеження хворих, опрацювала та узагальнила результати, 

підготувала матеріал до друку. Співавтор професор Годованець О.І. 
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Матеріали 99-ї підсумкової наукової конференції 

професорсько-викладацького персоналу ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет»; 2018 лют 12,14,19; Чернівці. 

Чернівці: Медуніверситет, 2018. С. 246 (Дисертант провела 

обстеження хворих, опрацювала та узагальнила результати, 

підготувала матеріал до друку. Співавтор професор Годованець О.І. 

надала консультативну допомогу).

15. Кіцак ТС. Лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей із 

супутньою патологією щитоподібної залози. В: Бойчук ТМ, редактор. 

Матеріали ЮОо-ї підсумкової наукової конференції професорсько- 

викладацького персоналу ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет», присвяченої 75-річчю БДМУ; 2019 лют 
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16. Годованець ОІ, Кіцак ТС. Застосування препаратів пробіотичної дії в 

комплексі лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей із 

тиреопатологією. В: Корда М, редактор. Матеріали науково-практичної



конференції з міжнародною участю «Ternopil Dental Summit»; 2019 трав 

23-24; Тернопіль. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига»; 2019. С. 59-61 

(Дисертант провела обстеження хворих, опрацювала та узагальнила 

результати, підготувала матеріал до друку. Співавтор професор 

Годованець О.І. надала консультативну допомогу).

17. Кіцак ТС. Оцінка стану тканин пародонта в динаміці лікування 

хронічного катарального гінгівіту в дітей, хворих на дифузний 

нетоксичний зоб. В: Бойчук ТМ, редактор. Матеріали 101 -ої підсумкової 

наукової конференції професорсько-викладацького персоналу ВДНЗ 

України «Буковинський державний медичний університет»; 2020 лют
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18. Кіцак ТС. Віддалені результати лікування хронічного катарального 

гінгівіту в дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб. В: Бойчук ТМ, 

редактор. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «Сучасні аспекти теоретичної та практичної стоматології»; 2020 

трав 4-5; Чернівці. Чернівці, 2020. С. 49-50.

19. Патент на корисну модель № 126154 (Україна), МПК G01N 33/487/ 

(2006.01). Спосіб дослідження хронічного катарального гінгівіту в 

дітей на тлі дифузного нетоксичного зобу. Годованець О.І, Кіцак ТС, 

Кузняк JIB, Годованець ОС, винахідники; заявник і патентовл. ВДНЗ 

України «Буковинський державний медичний університет». 

JSfo заявки u 2017 12707; заявл. 21.12.2017; опубл. 11.06.2018, Бюл. №

11. 4 с. (Дисертантом зібрано та опрацьовано матеріал, 

сформульовано заявку та формулу патенту, підготовлено до друку, 

аспірант Кузняк JI.B. допомагала в оформленні патенту. Співавтори 

професор Годованець О.І. та доцент Годованець О.С. надали 

консультативну допомогу).

20. Патент на корисну модель № 126155 (Україна), МПК (2018.01); А61К 
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хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі дифузного



нетоксичного зобу. Годованець ОІ, Кіцак ТС, Кузняк БВ, 

Годованець ОС, винахідники; заявник і патентовл. ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет». № заявки и 2017 

12708; заявл. 21.12.2017; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11. 4 с.

(Дисертантом зібрано та опрацьовано матеріал, сформульовано 

заявку та формулу патенту, підготовлено до друку, студент 

Кузняк Б.В. допомагав в оформленні патенту. Співавтори професор 

Годованець О.І. та доцент Годованець О.С. надали консультативну 

допомогу).


