
висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Ожогана Романа Зіновійовича 

на тему «Клінічне обгрунтування удосконалених методів діагностики і 

лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів ускладнених 

функціональними розладами СНЩС» на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 

Стоматологія (спеціалізація «Стоматологія»)

1. Виконання освітньо-наукової програми.

Здобувачем Ожоганом Романом Зіноійовичем 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.

Аспірант Ожоган Роман Зіновійович здобув глибинні знання зі 

спеціальності 221 Стоматологія (спеціалізація «Стоматологія»); оволодів 

загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального 

культурного кругозору; 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 іноземною мовою (англійською) в усній та письмовій формі, а 

також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної



спеціальності.

2. Виконання індивідуального плану наукової роботи (наукова складова 

освітньо-наукової програми). Індивідуальний план наукової роботи аспіранта 

Ожогана Романа Зіновійовича був затверджений рішенням вченої ради ІФНМУ 

28.11.2017 року (протокол № 17). Науковий керівник - доктор медичних наук, 

професор кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського 

національного медичного університету, Заслужений діяч науки і техніки України 

Рожко Микола Михайлович. Термін виконання роботи: 2017-2021 роки.

Усі розділи індивідуального плану наукової роботи аспіранта Ожогана 

Романа Зіновійовича виконані своєчасно в установлені терміни, що підтверджено 

результатами піврічної проміжної, підсумкової (річної) та заключної атестації.

Дослідження (клінічні) проведені своєчасно і в повному обсязі з 

застосуванням сучасних методів.

3. Актуальність дисертації. На даний час за результатами наукових 

клінічних досліджень спостерігається висока поширеність дефектів твердих 

тканин зубів і зубних рядів ускладнених розладами СНЩС у населення України, 

яка становить від 35 % до 95 %. (Рожко ММ, 2020; Клітинський ЮВ, 2013; 

Неспрядько ВП, 2015; Кляйнрок М, 2015; Макеєв ВФ, 2014; Океьоп І, 2014; Реск 

С, 2014; Біауісек И., 2011). Розповсюдженість дефектів зубних рядів поєднаних з 

скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) розладами серед населення Івано- 

Франківської області є однією з найвищих в Україні. Особливо вагомою є 

проблема наявності дефектів зубних рядів у осіб молодого і середнього віку, які 

ускладнені зубощелепними деформаціями, порушенням оклюзійних 

співвідношень, розладами скронево-нижньощелепного суглоба та 

захворюваннями пародонта.

Одним із найбільш проблемних ускладнень наявності дефектів зубних 

рядів і відсутності їх ортопедичного лікування є розвиток зубощелепних 

деформацій, які в свою чергу, достатньо часто сприяють виникненню



з

функціональних розладів скронево нижньощелепного суглоба (Аветіков ДС, 

2013; Біда ОВ, 2017; Zhegulovych ZY, 2016; Хватова В А, 2010; Забуга ЮІ, 2013; 

Макєєв ВФ, 2009).

Функціональні порушення в зубо-щелепній системі після втрати зубів 

залежать від локалізації та розмірів включених або кінцевих дефектів зубного 

ряду. При цьому порушується функція жування, естетика, дикція, мова, стан 

жувальних м’язів і СНЩС. Окрім цього, при порушенні цілісності зубного ряду 

втрачається контакт зубів з апроксимальних та оклюзійної поверхонь, а зміщення 

зубів завжди супроводжується їх нахилом і зміною оклюзійних співвідношень. 

Тому, вплив дефектів зубних рядів і зубощелепних деформацій є вагомим і 

провідним на розвиток функціональних порушень СНІЦС. Причиною 

виникнення дисфункції СНЩС і жувальних м’язів багато дослідників вважають 

порушення функціональної оклюзії та парафункції жувальних м’язів (Hoffmann 

S, 2013; Schiffman Е, 2016; Дворник ВМ, 2020; Янішен ІВ, 2020; Мірчук БМ, 

2020 ).

Тому, на сьогоднішній день актуальною залишається проблема вивчення 

стану зубо-щелепної системи у пацієнтів із дефектами зубних рядів, поєднаних із 

зубощелепними деформаціями, які впливають на оклюзійні порушення і 

розвиток патології зі сторони СНЩС, розробка удосконалених методів 

діагностики, комплексу лікування і профілактики.

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

планами, темами.

Наукова робота виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри 

стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного 

медичного університету «Клініко-експериментальне обгрунтування нових 

методів діагностики, профілактики та ортопедичного лікування стоматологічних 

захворювань у населення Івано-Франківської області» (державний реєстраційний 

№ 0118U003873).



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

Аспірантом обраний напрямок наукового пошуку, сформульовано мету та 

завдання, розроблений дизайн дослідження, проведено набір хворих, сформовані 

контрольна та дві основні групи дослідження. Здобувачем особисто 

здійснювалося динамічне спостереження за хворими, систематизація результатів 

досліджень, аналіз, узагальнення та статистична обробка отриманих результатів. 

Здобувачем самостійно написані всі розділи дисертації, сформовані висновки і 

практичні рекомендації. За результатами роботи підготовлені до публікацій 

наукові статті та тези, проведено ряд доповідей на різноманітних наукових 

конференціях як в Україні, так і в країнах ЄС, розроблені та видані патенти 

України на корисну модель на тему «Спосіб комплексного лікування дисфункцій 

скронево-нижньощелепного суглоба, поєднаних із зубощелепними 

деформаціями» та «Спосіб виготовлення капи для лікування розладів скронево- 

нижньощелепного суглоба», впроваджені у практику отримані результати та 

рекомендації.

6. Нові науково обгрунтовані теоретичні та/або експериментальні 

результати проведених здобувачем досліджень, що мають істотне значення 

для певної галузі та підтверджуються документами, які засвідчують 

проведення таких досліджень.

Аспірантом Ожоган Р.З. розроблені, видані та впроваджені в практику 

охорони здоров’я патенти України на корисну модель №139316 «Спосіб 

комплексного лікування дисфункцій скронево-нижньощелепного суглоба, 

поєднаних із зубощелепними деформаціями»» та №139315 «Спосіб виготовлення 

капи для лікування розладів скронево-нижньощелепного суглоба».

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 вірогідними. 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:

1. International dental journal. Bangkok, Thailand 2015; публікація тез.

2. IX Konferencja Naukowo-Szkoleniova. Naleczow, Poland 2015; публікація тез.

3. International dental journal. Poznan, Poland, 2016; публікація тез.

4. X Konferencja Naukowo-Szkoleniova. Naleczow, Poland 2016; публікація тез.

5. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології 

в сучасній стоматології». VI стоматологічний форум «Медвін,

СТОМАТОЛОГІЯ», Івано-Франківськ, 2017; усна доповідь, публікація тез.

6. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології 

в сучасній стоматології». VII стоматологічний форум «Медвін,

СТОМАТОЛОГІЯ», Івано-Франківськ, 2018; усна доповідь, публікація тез.

7. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології 

в сучасній стоматології». .VIII стоматологічний форум «Медвін, 

СТОМАТОЛОГІЯ», Івано-Франківськ, 2019; усна доповідь, публікація тез.

8. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми 

сучасної ортопедичної стоматології», Вінниця, 2019; публікація тез.

9. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології 

в сучасній стоматології». IX стоматологічний форум «Медвін,



СТОМАТОЛОГІЯ», Івано-Франківськ, 2020; усна доповідь, публікація тез.

9. Повнота опублікування результатів дисертації, кількість наукових 

публікацій та конкретний особистий внесок здобувана.

Основні наукові результати висвітлені у 16 публікаціях та розкривають 

основний зміст дисертації. За матеріалами дисертації опубліковано 5 статей. 

Зокрема, 4 статті у фахових наукових виданнях України, 1 - в закордонному 

науковометричному виданні іншої держави, яка входить до бази Scopus, з 

напряму, за яким підготовлено дисертацію аспіранта; 2 -  деклараційні патенти 

України на корисну модель; 9 тез доповідей - у матеріалах науково-практичних 

конференцій (Список публікацій, Додаток 1).

10. Особистий внесок здобувана в одержання наукових результатів, що 

виносяться на захист.

Ідея проведення дослідження сформульована науковим керівником. 

Аспірант Ожоган Роман Зіновійович особисто провів дослідження, самостійно 

провів збір та аналіз клінічного матеріалу, його статистичну обробку. Аналіз 

результатів дослідження, узагальнення і їхнє оформлення проведені аспірантом 

самостійно. Статистичний аналіз отриманих клінічних та інструментальних 

результатів досліджень автор провів самостійно з використанням методів: 

варіаційної статистики.

12. Заключення комісії з питань етики. Комісії з питань етики, щодо 

дотримання етичних принципів при виконанні дисертаційного дослідження 

Ожогана Р.З. «Клінічне обгрунтування удосконалених методів діагностики і 

лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними 

розладами СНЩС» позитивно оцінила наукову роботу (протокол № 118/20 від 

15.12.2020 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. 25.05.2020 

року унікальність дисертаційної роботи станом на 21.01.2021 року становить 

95,6% і відповідно до п. 4.3. «Положення про запобігання та виявлення 

академічного плагіату в університеті» робота допускається до захисту.

14. Оцінка змісту, мови та стилю дисертації. Дисертація викладена на 221 

сторінці машинописного тексту і на 137 сторінках основного тексту. Дисертація 

складається зі вступу, 5 розділів власних досліджень, аналізу та обговорення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, додатків, списку 

використаних джерел, який включає 252 джерела, з них кирилицею 128, 

латиницею 124 джерела. Дисертація ілюстрована 19 таблицями та 53 рисунками.

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 коротко описані клінічні аспекти методів діагностики 

та лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, ускладнених розладами 

скронево-нижньощелепного суглоба. Висвітлено сучасні погляди на методи 

діагностики та лікування в стоматології. Ретельно проаналізовано особливості 

сучасних цифрових методів діагностики та лікування пацієнтів з дефектами 

зубних рядів ускладнених функціональними розладами СНЩС.

У розділі «Матеріали і методи дослідження» представлена клінічна 

характеристика хворих, які включені в дослідження, наведено план сучасних 

методів діагностики та лікування пацієнтів із дефектами зубних рядів, які 

ускладнені розладами СНЩС, описані методи дослідження, які були використані 

в роботі.



У третьому розділі здобувачем наведено особливості клінічної картини у 

пацієнтів та запропоновано алгоритм обстеження пацієнтів із дефектами зубних 

рядів та функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглобу.

У четвертому і п’ятому розділах представлені результати власних 

досліджень, показані результати біомеханічних параметрів рухів суглобових 

головок у трьох площинах та визначено гігієнічні індекси до та після лікування, 

запропоновано спосіб виготовлення шин-кап для лікування розладів СНЩС, 

який може застосовуватися в лікувальній практиці для лікування пацієнтів із 

дисфункцією СНЩС, поєднаною із дефектами зубних рядів та з зубощелепними 

деформаціями, що в результаті дає можливість проводити поступове і поетапне 

підняття висоти прикусу та індивідуально формувати оклюзійні співвідношення. 

Ці дані підтверджуються результатами проведеної у пацієнтів кондилографії. 

Завдяки розробленому алгоритму запропоновано застосування Ациаіігег 

упродовж 3-4 тижнів, виготовлення тимчасових протезів для заміщення дефектів 

зубних рядів та застосування розроблених шин-кап на 3-6 місяців. Після 

усунення проявів дисфункції СНЩС запропоновано проводити постійне 

протезування естетичними конструкціями незнімних протезів. У кінці кожного 

розділу наведено узагальнюючий підсумок.

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 із дефектами зубних рядів, ускладнених розладами СНЩС.

15. Новизна дослідження та одержаних результатів. Наукова новизна 

полягає у вивченні впливу дефектів зубних рядів на розвиток розладів СНЩС. За 

допомогою розробленої «Карти обстеження пацієнтів з дефектами зубних рядів, 

зубощелепними деформаціями та розладами СНЩС» деталізовано анамнез і 

аналіз проведених у пацієнтів методів діагностики і стоматологічного лікування, 

що включає проведення детального опитування пародонтального,



ендодонтичного, ортопедичного, ортодонтичного лікування та порушень у 

СНЩС. На основі отриманих результатів обстеження пацієнтів запропоновано 

алгоритм обстеження і лікування пацієнтів із дефектами зубних рядів, 

ускладнених зубощелепними деформаціями і функціональними розладами 

скронево-нижньощелепного суглоба з застосуванням індивідуального підходу до 

пацієнта, сучасних артикуляційних систем і ЗО технологій та ортопедичної 

реабілітації пацієнтів сучасними незнімними естетичними конструкціями 

протезів. Запропоновано конструкцію незнімної індивідуальної естетичної шини- 

капи, яка виготовляється індивідуально в артикуляторі, враховує індивідуальні 

біомеханічні параметри рухів суглобових головок нижньої щелепи та дозволяє 

швидше та ефективніше досягти реабілітації пацієнтів із функціональними 

розладами СНЩС.

16. Практичне значення роботи. Запропоновано і клінічно обґрунтовано 

алгоритм обстеження і лікування пацієнтів при наявності дефектів зубних рядів, 

ускладнених зубощелепними деформаціями і порушеннями СНЩС, який 

включає: суб’єктивне та об’єктивне обстеження пацієнта, врахування 

стоматологічного анамнезу з наявними результатами клінічних даних, 

врахування стану СНЩС згідно з клінічними обстеженнями та результатами 

кондилографії. На основі застосування і порівняння даних клінічних обстежень, 

аналізу діагностичних моделей, результатів кондилографії та аналізу ЗБ моделей 

за допомогою ЗО сканера запропоновано індивідуальні схеми комплексної 

ортопедичної реабілітації пацієнтів із застосуванням запропонованих шин-кап, 

тимчасового протезування та постійного протезування сучасними естетичними 

конструкціями зубних протезів.

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

здобуття ступеня доктора філософії.

Наукова праця Ожогана Р.З. «Клінічне обгрунтування удосконалених 

методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів ускладнених



функціональними розладами СНЩС» є завершеною науково-дослідною працею, 

в якій сформульовані та обґрунтовані нові диференційовані підходи до 

підвищення ефективності діагностики та лікування пацієнтів з дефектами зубних 

рядів ускладнених функціональними розладами СНЩС.

Дана дисертація повністю відповідає вимогам п. 10 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

постановою КМУ від 06.03.2019 № 167 та Вимогам до оформлення дисертації, 

затвердженими наказом МОН України від 12.01.2017 № 40 і може бути 

рекомендована до офіційного захисту в спеціалізованій вченій раді.

Із врахуванням рекомендацій 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 Ожогана Р.З. у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 

221 «Стоматологія».
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