
 

ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Кошкіна Олега Євгенійовича 

на тему «Вікові особливості морфофункціональної характеристики 

жувальних м’язів у нормі та при експериментальному цукровому діабеті» на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань  

22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія  

 

1. Виконання освітньо-наукової програми. 

Здобувачем Кошкіним Олегом Євгенійовичем повністю виконано 

індивідуальний навчальний план, відповідно до освітньо-наукової програми 

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 Кошкін Олег Євенійович здобув глибинні знання зі спеціальності 

221 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. 
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2. Виконання індивідуального плану наукової роботи (наукова складова 

освітньо-наукової програми). Індивідуальний план наукової роботи асистента 

Кошкіна Олега Євгенійовича був затверджений рішенням вченої ради ІФНМУ 

28.03.2017 року (протокол № 4). Науковий керівник, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри анатомії людини Івано-Франківського 

національного медичного університету Жураківська Оксана Ярославівна. Термін 

виконання роботи: 2017-2022 роки. 

Усі розділи індивідуального плану наукової роботи здобувача Кошкіна Олега 

Євгенійовича виконані своєчасно в установлені терміни, що підтверджено 

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

Дослідження (експериментальні) проведені своєчасно і в повному обсязі з 

застосуванням сучасних та інформативних методів. 

 

3. Актуальність дисертації. Актуальність проблеми зумовлена 

масштабністю розповсюдження цукрового діабету. Станом на сьогодні в усьому 

світі зареєстровано близько 200 млн випадків, проте, реальна кількість хворих 

більша близько у 2 рази (не враховані особи з легкою формою, яка не потребує 

медикаментозного лікування). При цьому захворюваність щорічно збільшується у 

всіх країнах на 5-7 %, а кожні 12-15 років — подвоюється. Як наслідок, 

катастрофічне зростання кількості хворих набирає характер неінфекційної 

епідемії. 

В Україні щорічно реєструється зростання кількості хворих на цукровий 

діабет в середньому на 5-7 %. Однак реальна кількість хворих в Україні, як 

показують результати епідеміологічних досліджень, у 2-2,5 раза вища унаслідок 

не діагностованих випадків хвороби.  

Відомо, що 44 - 60 % хворих на цукровий діабет діагностується діабетична 

міопатія, яка проявляється спонтанно гострим болем і набряком м’яза, що нерідко 

закінчується його інфарктом та призводить до погіршення якості життя пацієнта. 

У літературі досить добре висвітлені клінічні та патогенетичні аспекти 

діабетичної міопатії. Окремі роботи частково розкривають морфологічні зміни 
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скелетних м'язів нижніх кінцівок при цукровому діабеті, а також, у літературі є 

дослідження по зміні параметрів біоелектричної активності жувальних м'язів у 

хворих з цукровим діабетом при нераціональному протезуванні. 

Саме тому, вивчення закономірностей морфофункціональної організації 

скроневого і жувального м’язів щурів, разом із елементами 

гемомікроциркуляторного русла та нервового апарату м’яза, нервово - м’язових 

синапсів у нормі та при цукровому діабеті в постнатальному періоді онтогенезу, 

цілком закономірно викликає науковий інтерес та визначає актуальність обраної 

здобувачем теми дослідження.  

 

4. Зв’язок теми із державними або галузевими науковими 

програмами, планами, темами.  

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану Івано-

Франківського національного медичного університету і є фрагментом двох 

науково-дослідних робіт кафедри анатомії людини: «Вікові особливості 

патоморфогенезу деяких органів нейроендокринної, серцево-судинної, травної та 

дихальної систем при цукровому діабеті» (номер держреєстрації 0116U003598) та 

«Морфо-функціональні характеристики деяких органів нервової, ендокринної, 

травної та статевої систем при діабеті та хронічному стресі» (№ державної 

реєстрації 0119U003551). У рамках цих робіт автор провів дослідження морфо-

функціонального стану скроневого і жувального м’язів при стрептозотоциновому 

цукровому діабеті (СЦД).  

 

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

Здобувачем обрано напрямок наукового дослідження, сформульовано мету 

та завдання, розроблений дизайн дослідження. Самостійно здійснено підбір 

тварин, моделювання стрептозотоцинового цукрового діабету (СЦД) й 

застосовано комплексний контроль за його розвитком, проведено забір матеріалу 

для гістологічних, електронномікроскопічних і морфометричних досліджень. 

Використано статистичну обробку і математичний аналіз для узагальнення 
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отриманих результатів. Здобувачем самостійно написані всі розділи дисертації, 

сформовані висновки. За результатами роботи підготовлені до публікацій наукові 

статті та тези, розроблений та виданий патент України на корисну модель на тему 

«Спосіб гістологічної ідентифікації нервово-м’язових закінчень скелетних м’язів 

шляхом модифікації забарвлення кобальт-сульфідним розчином» (Патент України 

на корисну модель № 130567. МПК G01N 1/30; G01N 33/50, − заявл. 02.07.2018; 

опублік, 10.12.2018, Бюл. 23.), 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. 

Основні положення та висновки дисертаційної роботи впроваджені в 

навчальний процес і науково-дослідну роботу морфологічних кафедр закладів 

вищої освіти України, зокрема: у Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького МОЗ України (затв. 17.09.20; 20.10.2020; 

03.02.2021), у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України (затв. 07.10.2020, 30.11.2020), у Буковинському 

державному медичному університеті (затв. 30.11.2020, 01.02.2021), у Вінницькому 

національному медичному  університеті ім. М. І. Пирогова (затв. 21.01.2021, 

03.02.2021), в Івано-Франківському національному медичному університеті (затв. 

25.03.2021, 26.04.2021, 12.05.2021). 

 

7. Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій.  

Дослідження виконано на 130 білих лабораторних щурах-самцях 2-міс 

(масою 75-90 г) та  6-міс (160-180 г) віку, що поділялися на 2 групи. У першу 

групу ввійшли 20 інтактних тварин (по 10 різної вікової групи), яким не 

проводили жодних маніпуляцій. Другу групу було поділено на 2 підгрупи: 2а – із 
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модельованим СЦД (по 35 щурів різного віку), 2б – контрольна (25 щурів 2-міс 

віку та 15 щурів 6-міс). Моделювання СЦД здійснювали шляхом одноразового 

внутрішньоочеревинного введення стрептозотоцину із розрахунку 7 мг/100г маси 

тіла 2-міс щурам і 6 мг/ 100 г маси тіла 6-міс щурам. Забір матеріалу проводили на 

14, 28, 42, 56 та 70 доби експерименту. Робота виконана з дотриманням 

біоетичних норм, про що свідчить експертний висновок з питань етики Івано-

Франківського національного медичного університету (протокол №118/20 від 

15.12.2020 р.).  

Для досягнення мети автор використав комплексний підхід згідно 

розробленого ним алгоритму дослідження. Використані як класичні, так і сучасні 

інноваційні методи дослідження (гістохімічні, електронномікроскопічні, 

електроміографічні), що дозволило отримати об’єктивні, вірогідні і переконливі 

дані про морфофункціональні зміни скроневого і жувального м’язів у 

постнатальному періоді онтогенезу при цукровому діабеті. Кількість тварин як в 

цілому, так і в кожній серії досліджень, була достатньою для того, щоб створити 

репрезентативні статистичні вибірки кількісних показників, що визначалися. 

Об’єм фактичного матеріалу власних досліджень достатній для дискусії, 

обґрунтування наукових положень, гіпотез і рекомендацій науково-практичного 

використання здобутих результатів. 

Мета і завдання, які поставлені для її досягнення, сформульовані чітко і 

цілком реалізовані у викладених результатах власних досліджень і висновках. 

Дисертант послідовно і логічно виклав отримані результати, підтвердив їх 

численним ілюстративним та цифровим матеріалом, який засвідчив достовірність 

і значущість проведених досліджень. Висновки, які робить автор, логічно 

випливають з одержаних результатів, відповідають меті і завданням дослідження. 

Вони науково обґрунтовані, побудовані за змістом дисертації і достатньо чітко 

висвітлені в наукових публікаціях Кошкіна О.Є. 

 

8. Апробація результатів дисертації.  

Основні  положення  та  результати  дослідження  доповідалися   та  
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обговорювалися на: The international research and practical conference «The 

development of medical sciences: problems and solutions» (27-28 April, 2018, 

Brno); Іnternational research and practical conference «The development of medical 

sciences: problems and solutions» (18 May, 2018, Sosnowiec-Bratislava); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання 

морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології» (20-21 

вересня 2018,  Тернопіль); 8th International scientific conference «Science progress 

in European countries: new concepts and modern solutions» (July 12, 2019, Stuttgart, 

Germany), VII конгресі наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, 

топографоанатомів України (2-4 жовтня, 2019, Одеса); третій всеукраїнській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Теорія та практика 

сучасної морфології» (9-11 жовтня, 2019, Дніпро); науково-практичній 

конференції «Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних 

досліджень» (10-11 жовтня, 2019, Тернопіль); науково-практичній конференції 

з міжнародною участю, приуроченій 75-річчю з дня заснування Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет» «Актуальні проблеми морфології в теоретичній та практичній 

медицині» (24-25 жовтня 2019, Чернівці). 

 

9. Повнота опублікування результатів дисертації, кількість наукових 

публікацій та конкретний особистий внесок здобувача. 

Основні наукові результати висвітлені у 13 роботах, зокрема 5 статей (1 – 

самостійно, 4 – у співавторстві), з них 3 – у фахових наукових виданнях України, 

1 – у закордонному виданні (Німеччина) та 1 стаття входить до наукометричної 

бази Scopus; 7 тез у матеріалах конференцій; 1 патент України на корисну модель. 

(Список публікацій, Додаток 1). 

 

10. Особистий внесок здобувача в одержання наукових результатів, що 

виносяться на захист. 

Ідея проведення дослідження сформульована науковим керівником. 
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Здобувач Кошкін Олег Євгенійович особисто провів: експериментальне 

дослідження з моделюванням СЦД; забір матеріалу для досліджень; гістологічні, 

гістохімічні та електронномікроскопічні дослідження скроневого і жувального 

м’язів, ектроміографічні дослідження. Аналіз результатів дослідження, 

узагальнення і їхнє оформлення проведені здобувачем самостійно. Статистичний 

аналіз отриманих морфометричних, біохімічних і електроміографічних даних 

автор провів самостійно з використанням методів статистичного аналізу. 

 

11. Заключення комісії з питань етики. Комісія з питань етики Івано-

Франківського національного медичного університету, щодо дотримання етичних 

принципів при виконанні дисертаційного дослідження Кошкіним О.Є. «Вікові 

особливості морфофункціональної характеристики жувальних м’язів у нормі та 

при експериментальному цукровому діабеті» позитивно оцінила наукову роботу 

(протокол № 118/20 від 15.12.2020 р.). 

 

12. 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 дисертацію 

Кошкіна Олега Євгенійовича на тему «Вікові особливості морфофункціональної 

характеристики жувальних м’язів у нормі та при експериментальному цукровому 

діабеті», прийшла до наступного висновку: унікальність дисертаційної роботи 

станом на 19.05.2020 року становить 90 % і відповідно до п. 8 «Положення про 

виявлення та запобігання академічного плагіату в Івано-Франківському 

національному медичному університеті» робота допускається до захисту. 

 

13. Оцінка змісту, мови та стилю дисертації. Дисертація побудована за 

традиційною схемою, викладена на 257 сторінках (155 сторінок основного 

тексту), і складається з анотації, змісту, списку умовних скорочень, вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, трьох розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків і списку 
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використаних джерел, який включає 221 найменування (із них 92 – кирилицею, 

129 – латиницею), додатків. Рукопис дисертації ілюстровано 100 рисунками, 22 

таблицями. 

В анотаціях, поданих українською і англійською мовами, коротко 

відображені основні положення дисертаційної роботи. 

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 особливості становлення та розвитку 

жувальних м’язів та їх нервового апарату. Подано клінічні і морфологічні аспекти 

розвитку діабетичних міопатій.  

У розділі «Матеріали і методи дослідження» досить ґрунтовно викладено 

методику дослідження. Автор детально характеризує матеріал та методики, які 

були застосовані для отримання результатів дисертації. Використані методи 

дослідження достатньо інформативні та адекватні меті, дозволяють у повному 

обсязі реалізувати конкретні завдання, поставлені в роботі. Позитивним є те, що 

для забезпечення виконання дисертаційного дослідження здобувачем 

удосконалений метод виявлення нервових волокон у жувальних м’язах, що 

захищений деклараційним патентом України на корисну модель. 

У трьох розділах представлені результати власних досліджень. У третьому 

розділі здобувачем детально подано якісну і кількісну характеристику скроневого 

і жувального м’язів у постнатальному періоді онтогенезу. Описані вікові 

відмінності та загальні закономірності перебудови гемомікроциркуляторного 

русла, м’язових волокон та нейром’язових закінчень скроневого і жувального 

м’язів у постнатальному періоді онтогенезу. 

Четвертий розділ присвячений особливостям морфофункціональних змін 

скроневого і жувального м’язів 2-міс щура при СЦД з виокремленням у трьох 

підрозділах: особливостей гісто- та ультраструктурної перебудови м’язових 
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волокон досліджуваних м’язаів та їхнього кровопостачання при СЦД; 

морфофункціональної характеристики нейром’язових з’єднань у динаміці 

розвитку і перебігу СЦД; змін електроміографічних показників досліджуваних 

м’язів при цукровому діабеті та змін показників вуглеводного обміну при СЦД.  

П’ятий розділ присвячений особливостям морфофункціональної 

перебудови скроневого і жувального м’язів при СЦД у 6-міс щурів. У цьому 

розділі автор детально описує якісні і кількісні зміни в ланках 

гемомікроциркуляторного русла, м’язових волокнах і нейром’язових 

закінченнях скроневого і жувального м’язів та зміни їхньої біоелектричної 

активності упродовж розвитку і перебігу СЦД.  

У розділі «Аналіз і обговорення результатів дослідження» було проведено 

аналіз отриманих результатів досліджень, який ґрунтується на співставленні 

результатів власних досліджень із літературними даними. У цьому розділі 

здобувач підкреслює новизну і практичну значущість власних отриманих даних, 

порівняно з результатами інших авторів. Цей розділ повністю відображає 

положення, які сформульовані і обґрунтовані автором. 

Висновки відповідають меті та завданням дослідження, змістовні, 

інформативні, науково значущі. 

 

14. Новизна дослідження та одержаних результатів.  

Уперше за допомогою комплексних методів дослідження доповнено дані 

про структурну організацію скроневого і жувального м’язів у нормі. Новими є 

відомості про кількісні, якісні та функціональні показники нейро-м’язових 

з’єднань досліджуваних м’язів інтактних щурів-самців різного віку та дано 

закономірності їхньої перебудови.  

Уперше на основі комплексного гістологічного, гістохімічного, 

електронномікроскопічного, морфометричного, біохімічного, 

електроміографічного та статистичного методів дослідження отримано дані, які 

в динаміці морфофункціональних змін скроневого і жувального  м’язів щурів 

при експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті  дозволяють 
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виділити у 6-міс щурів 2 стадії: реактивно-компенсаторну (14-28 доба) і 

атрофічно-деструктивну (42-70 доба); у 2-міс щурів, також, 2 стадії перебігу 

змін: реактивно-гіпотрофічну (14-42 доби) і компенсаторну (56-70 доби).  

Виявлені особливості морфофункціональних змін у скроневому і 

жувальному м’язах 6-міс щурів при експериментальному СЦД дали можливість 

встановити морфогенез діабетичної міопатії, що виникає внаслідок таких 

факторів: 1) метаболічно-деструктивних змін у самих м’язових волокнах у 

відповідь на гіперглікемію; 2) розвитку циркуляторної і гемічної гіпоксій через 

структурну перебудову судин гемомікроциркуляторного русла; 3) якісних і 

кількісних морфологічних змін у нервовому апараті досліджуваних м’язів, які 

вказують на розвиток нейроміопатії, що підтверджено електроміографічними 

показниками. 

 

15. Практичне значення роботи. 

Виявлені особливості структурної перебудови ангіо- й мієлоархітектоніки 

скроневого і жувального м’язів при експериментальному СЦД та зміни його 

біоелектричної активності дозволяють розкрити основні патогенетичні аспекти 

діабетичної міопатії і більш глибоко пояснюють виникнення різноманітної 

неврологічної симптоматики з боку жувальних м’язів при даному захворюванні. 

Одержані результати можуть бути використані у клініці як теоретичне 

підґрунтя для удосконалення існуючих та створення нових алгоритмів лікування 

хворих з цукровим діабетом ускладнених міопатіями. 

 

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

здобуття ступеня доктора філософії.  

Наукова праця Кошкіна О.Є. «Вікові особливості морфофункціональної 

характеристики жувальних м’язів у нормі та при експериментальному цукровому 

діабеті» є самостійною, завершеною науково-дослідною працею, що містить нове 

вирішення актуального наукового завдання щодо встановлення закономірностей 
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морфофункціональної організації скроневого і жувального м’язів щура в нормі та 

при експериментальному СЦД в постнатальному періоді онтогенезу. 

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, та може бути 

рекомендована до офіційного захисту в спеціалізованій вченій раді. 

Із врахуванням рекомендацій, зауважень та доповнень рецензентів і вчених, 

що брали участь у науко вій дискусії, комісія рекомендує ректору Івано-

Франківського національного медичного університету, порушити клопотання про 

утворення спеціалізованої вченої ради для розгляду та проведення разового 

захисту дисертації Кошкіна О.Є. у галузі знань «Охорона здоров’я» за 

спеціальністю 221 «Стоматологія». 

 

 

 

 

Голова комісії та фахового семінару 

з попередньої експертизи дисертації 

проректор із наукової роботи  

Івано-Франківського національного 

медичного університету, 

доктор медичних наук, професор                                                  І. П. Вакалюк 

 

Рецензенти: 

 

Доктор медичних наук, професор                                                 З.Р. Ожоган  
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ДОДАТОК 1 

   

Список публікацій здобувача за темою дисертації: 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Кошкін ОЄ, Жураківська ОЯ. Гісто-ультраструктурні зміни 

скроневого м'яза в ранні терміни розвитку стрептозотоцинового цукрового 

діабету. Morphologia. 2019;13(3):60-5. Doi : https: // doi. Org / 10. 26641 /1997-9665. 

2019. 3: 60-65. (Кошкіним О.Є. особисто проведено експериментальну частину 

роботи, забір матеріалу, опис, аналіз та узагальнення результатів дослідження). 

2. Koshkin OYe, Zhurakivska OYa. Age peculiarities of morphofunctional 

changes of temporal muscle in experimental diabetes mellitus. Deutscher 

Wissenschaftsherold, German Science Herald. 2019;4:36-42. Doi : 10. 19221 / 201948. 

(Кошкіним О.Є. особисто проведено експериментальну частину роботи, забір 

матеріалу, опис, аналіз та узагальнення результатів дослідження). 

3. Кошкін ОЄ, Жураківська ОЯ. Вікові особливості морфологічних змін 

нейром’язових з’єднань скроневого м’яза при експериментальному цукровому 

діабеті. Вісник проблем біології і медицини. 2020;3: 232-7. Doi : 10. 29254 / 2077-

4214-2020-3-157-232-237. (Кошкіним О.Є. особисто проведено експериментальну 

частину роботи, забір матеріалу, опис, аналіз та узагальнення результатів 

дослідження). 

4. Кошкін ОЄ. Особливості структурної перебудови нейром’язових 

з’єднань жувального і скроневого м’язів у постнатальному періоді онтогенезу. Art 

of Medicinе. 2020;3:106 – 12. Doi : 10.21802 / artm. 2020.3/15/106 

5. Zhurakivska OYa, Koshkin OYe, Tkachuk YL, Rudyak OM, Knyazevych-

Chorna TV. Age characteristics of morphogenesis of diabetic myopathies. Problems of 

endocrine pathology. 2020;4: 115-23. https : // Doi. Org // 10/21856 / j-PEP. 2020.4/15. 

(Кошкіним О.Є. особисто проведено експериментальну частину роботи, забір 

матеріалу, опис, аналіз та узагальнення результатів дослідження). 
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Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

6. Кошкін ОЄ. Гісто-ультраструктурні зміни нейром’язових з’єднань 

жувального м’яза в ранні терміни розвитку експериментального цукрового 

діабету І типу. The international research and practical conference «The development 

of medical sciences: problems and solutions». Brno, 27-28 April, 2018. Brno, 2018: 

122-5. 

7. Zhurakivska OY, Koshkin OY. Features of structural rearrangement of the 

temporal muscle in experimental diabetes mellitus. Natural Science Readings: abstrakts 

book. Sosnowiec-Bratislava, 18 May, 2018. Sosnowiec-Bratislava, 2018: 79-80. 

(Кошкіним О.Є. особисто проведено експериментальну частину роботи, забір 

матеріалу, опис, аналіз та узагальнення результатів дослідження). 

8. Кошкін ОЄ, Жураківська ОЯ. Особливості структурної реорганізації 

нейром’язових з’єднань скроневого м’яза нестатевозрілих щурів при 

експериментальному цукровому діабеті. Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання морфогенезу та 

ремоделювання тканин і органів у нормі та патології». Тернопіль, 20-21 вересня 

2018 р. Тернопіль, 2018: 73-5. (Кошкіним О.Є. особисто проведено 

експериментальну частину роботи, забір матеріалу, опис, аналіз та узагальнення 

результатів дослідження). 

9. Кошкін ОЄ, Жураківська ОЯ. Морфо-функціональні зміни нервового 

апарату скроневого м’яза при експериментальному цукровому діабеті. 8th 

International scientific conference «Science progress in European countries: new 

concepts and modern solutions». Stuttgart, Germany, July 12, 2019. Stuttgart, 2019: 

199-201. (Кошкіним О.Є. особисто проведено експериментальну частину роботи, 

забір матеріалу, опис, аналіз та узагальнення результатів дослідження). 

10. Жураківська ОЯ, Кошкін ОЄ. Морфологічні зміни 

гемомікроциркуляторного русла скроневого м'яза у ранні терміни 

експериментального цукрового діабету. Збірник тез доповідей VII конгресу 

наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів 

України. Одеса, 2-4 жовтня, 2019 р. Одеса, 2019: 252-3. (Кошкіним О.Є. особисто 
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проведено експериментальну частину роботи, забір матеріалу, опис, аналіз та 

узагальнення результатів дослідження). 

11. Кошкін ОЄ. Вікові особливості морфологічної перебудови 

гемомікроциркуляторного русла жувальних м’язів. Збірник матеріалів науково-

практичної конференції «Прикладні аспекти морфології експериментальних і 

клінічних досліджень». Тернопіль, 10-11 жовтня, 2019 р. Тернопіль, 2019: 96-7. 

12. Кошкін ОЄ, Жураківська ОЯ. Вікові особливості морфологічної 

перебудови нейром’язових з’єднань жувального м’яза при експериментальному 

цукровому діабеті. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною 

участю, приуроченої 75-річчю з дня заснування Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет» «Актуальні 

проблеми морфології в теоретичній та практичній медицині». Чернівці, 24-25 

жовтня 2019 р. Чернівці, 2019: 52-3. (Кошкіним О.Є. особисто проведено 

експериментальну частину роботи, забір матеріалу, опис, аналіз та узагальнення 

результатів дослідження). 

 

Наукові праці, які додатково висвітлюють матеріали дисертації: 

13. Попель СЛ, Жураківська ОЯ, Дума ЗВ, Кошкін ОЄ, Баскевич ОВ, 

Жураківський ВМ, Іванців ОР. Спосіб гістологічної ідентифікації нервово-

м’язових закінчень скелетних м’язів шляхом модифікації забарвлення кобальт-

сульфідним розчином. Патент України на корисну модель № 130567. МПК G01N 

1/30; G01N 33/50, − заявл. 02.07.2018; опубл., 10.12.2018, Бюл. 23. (Кошкіним О.Є. 

запропонований протокол експериментально проведення методики, зібраний 

первинний матеріал, оброблені результати, написано опис патенту, формулу та 

реферат винаходу та підготовлено текст заявки). 

 


