
висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Олексин Християн Зеновіївни 

на тему «Комплексний підхід до діагностики, лікування та профілактики 

оклюзійних порушень у пацієнтів з каріозними ураженнями зубів » на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія

1. Виконання освітньо-наукової програми.

Здобувачем Олексин Христиною Зеновіївною 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.

Аспірантка Олексин Христина Зеновіївна здобула глибинні знання зі 

спеціальності 221 Стоматологія (спеціалізація «Стоматологія»); оволоділа 

загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального 

культурного кругозору; набула 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; здобула 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 аспірантки 

Олексин Христини Зеновіїни був затверджений рішенням вченої ради ІФНМУ 

року (протокол № 17 від 28.11.17 року). Науковий керівник доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри стоматології післядипломної освіти Івано- 

Франківського національного медичного університету, Заслужений винахідник 

України Палійчук Іван Васильович. Термін виконання роботи: 2017-2021 роки.

Усі розділи індивідуального плану наукової роботи аспірантки Олексин 

Христини Зеновіїни виконані своєчасно в установлені терміни, що підтверджено 

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

Дослідження (клінічні, експериментальні) проведені своєчасно і в повному 

обсязі із застосуванням сучасних та інформативних методів.

3. Актуальність дисертації. Оклюзійні порушення спостерігаються при 

багатьох стоматологічних захворювання і є причиною виникнення патологічних 

процесів в жувальному апараті. Однією з найчастіших причин ранніх порушень 

оклюзії є карієс, ураження яким сягає до 95-98% населення. Каріозні ураження 

призводять до зміни форми жувальної поверхні зуба, що є причиною зміщення 

робочих горбів та фісур, тобто точок розташування оклюзійних контактів. 

Найбільш вразливими для каріозного процесу є оклюзійні поверхні молярів. Для 

їх лікування часто використовую спрощені методи реставраційного відновлення. 

Сформовані без урахування вимог функціональної анатомії оклюзійні 

співвідношення спричиняють порушення статичної і динамічної оклюзії, що 

призводить до виникнення змін СНЩС. Незнання цих оклюзійних складових 

знижує ефективність лікування і є причиною вимушеної адаптації до змін.

Значна поширеність каріозної хвороби і оклюзійних порушень, незначна 

кількість даних щодо особливостей утворення оклюзійних порушень на фоні 

каріозних уражень обумовили актуальність дослідження

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

планами, темами.



Дане дослідження є фрагментом науково-дослідних робіт на тему: 

«Оптимізація лікувально-профілактичних заходів для зменшення рівня 

стоматологічної захворюваності сільського населення Прикарпаття, яке 

проживає на антропогеннонавантаженних територіях», державний 

реєстраційний номер 0117Ш00946; та на тему «Клінічна ефективність 

комплексного лікування захворювань твердих тканин зубів і пародонту у 

населення екологічно несприятливих регіонів» державний реєстраційний 

номер 011811004144.

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

Аспіранткою обрано напрямок наукового пошуку, сформульовано мету та

завдання, розроблений дизайн дослідження, проведено набір хворих, сформовані 

контрольна та дві основні групи дослідження. Здобувачем особисто 

здійснювалося лікування та 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, розроблено та видано патент України на 

корисну модель на тему «Спосіб ранньої діагностики оклюзійних порушень», 

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.

Аспіранткою Олексин Х.З. розроблено, видані та впроваджено в практику 

охорони здоров’я патент України на корисну модель на тему «Спосіб ранньої 

діагностики оклюзійних порушень».

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: звітній науково-практичній конференції лікарів-інтернів за 

2017-2018 навчальний рік (Івано-Франківськ, 2018). Також результати 

дисертаційної роботи оприлюднено на: науково-практичній конференції

«Інноваційні технології в сучасній стоматології», у рамках проведення X 

стоматологічного форуму «МЕДВІН: Стоматологія 2021» (Івано-Франківськ, 

2021); 90 науково-практичній конференції студентів та молодих вчених із

міжнародною участю «Іновації в медицині та фармації» (Івано-Франківськ, 

2021).

9. Повнота опублікування результатів дисертації, кількість наукових 

публікацій та конкретний особистий внесок здобувана.

Основні наукові результати висвітлені у 10 публікаціях та розкривають 

основний зміст дисертації. За матеріалами дисертації опубліковано 6 статей. 

Зокрема, 5 статей у фахових наукових виданнях України, 1 - в закордонному 

науковометричному виданні іншої держави, яка входить до Європейського 

Союзу, з напряму, за яким підготовлено дисертацію аспіранта; 1 деклараційний 

патент України на корисну модель; 3 тези 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.

Аспірантка Олексин Христина Зеновіївна особисто провела дослідження, 

самостійно провела збір та аналіз клінічного матеріалу, його обробку, 

шифрування. Аналіз результатів дослідження, узагальнення і їхнє оформлення 

проведені аспіранткою самостійно. Статистичний аналіз отриманих клінічних, 

експерементальних та інструментальних результатів досліджень автор провів 

самостійно з використанням методів: статистичного нагляду варіаційної

статистики, множинного порівняння, методу побудови та аналізу логістичних 

моделей регресії, методу покрокового виключення, системного аналізу.

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

дотримання етичних принципів при виконанні дисертаційного дослідження 

Олексин Х.З. «Комплексний підхід до діагностики, лікування та профілактики 

оклюзійних порушень у пацієнтів з каріозними ураженнями зубів» позитивно 

оцінила наукову роботу (протокол № 121/21 від 13.05.2021 р.).

12. 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. 24.06.2021 

року унікальність дисертаційної роботи станом на 22.06.2021 року становить 

88,5% і відповідно до п. 4.3. «Положення про запобігання та виявлення 

академічного плагіату в університеті» робота допускається до захисту.

13. Оцінка змісту, мови та стилю дисертації. Дисертація викладена 

українською мовою на 183 сторінках друкованого тексту (114 сторінок 

основного тексту), складається зі вступу, аналітичного огляду літературних 

джерел, розділу, в якому викладені матеріали і методи дослідження та клінічна 

характеристика хворих, 3 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних літературних джерел, додатків. Роботу проілюстровано 73 

рисунками та 22 таблицею. Перелік використаної літератури складає 202 

джерела, з яких 129 кирилицею та 73 латиницею.



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 виникнення ранніх 

оклюзійних порушень. Висвітлено сучасні погляди на лікування карієсу з 

урахуванням оклюзійних детермінант та методи перевірки оклюзійних 

співвідношень. Ретельно проаналізовано особливості реставраційного 

відновлення уражених карієсом зубів.

У розділі «Матеріали і методи дослідження» представлена клінічна 

характеристика хворих, які включені в дослідження, наведено план обстеження 

пацієнтів із каріозними ураження перших молярів та реставраційними 

відновленнями без урахувань принципів функціональної анатомії, описані 

методи дослідження, які були використані в роботі.

У трьох розділах представлені результати власних досліджень. У третьому 

розділі здобувачем наведено результати поширеності каріозних уражень та 

кореляційного взаємоз’язку між оклюзійними порушеннями та карієсом.

Четвертий розділ присвячений апробації розробленої автором 

удосконаленої методики ранньої профілактики оклюзійних порушень. 

Застосування даної методики забезпечує реставраційне відновлення уражених 

зубів (каріозний процес, наявність реставрацій без дотримання принципів 

оклюзії) прямим або непрямим методами з урахуванням вимог функціональної 

анатомії та подальним аналізом оклюзійних контактів системою Т-8сап Еіоуш 

одразу після лікування, через 6 та 12 місяців.

У п’ятому розділі дана порівняльна оцінка ефективності використання 

запропонованої удосконаленої методики лікування, яка призвела до рівномірного 

розподілу жувального навантаження на усіх зубах. У кінці кожного розділу 

наведено узагальнюючий підсумок.



У розділі «Аналіз і обговорення результатів дослідження» було проведено 

аналіз отриманих результатів досліджень, узагальнено виконаних клінічних та 

інструментальних досліджень і запропоновано нове рішення наукової задачі, що 

полягає у удосконаленій методиці ранньої профілактики оклюзійних порушень .

14. Новизна дослідження та одержаних результатів. Удосконалено 

методику ранньої профілактики оклюзійних порушень шляхом реставраційного 

відновлення жувальних поверхонь перших молярів з урахуванням оклюзійних 

детермінант та аналізом оклюзійних співвідношень комп’ютеризованою 

системою Т-Бсап Моуігз.

Виявлено кореляційний взаємозв’язок між оклюзійними порушеннями та 

каріозним ураженням зубів наступним чином. Каріозне ураження першого 

моляра призводить до перерозподілу оклюзійних контактів (зменшення 

жувального навантаження на ураженому зубі до 8,2 (6,7-10,1)%), а саме акцент 

оклюзійного навантаження переноситься на зуб із більшою площею жувальної 

поверхні, тобто другий моляр (збільшується до 17,2 (15,1-22,9)%). Реставраційне 

відновлення першого жувального зуба без урахування функціональної анатомії 

спричиняє виникнення супраконтактів на ньому (18,7 (17,7-21,4)%), на зубі- 

антагоністі спостерігається аналогічна ситуація (17,1 (15,4-17,9)%).

15. Практичне значення роботи.

Розроблено та запропоновано для практичного виконання спосіб ранньої 

діагностики оклюзійних порушень на фоні каріозного ураження зубів у 

пацієнтів, які проживають у регіонах з низьким вмістом фтору (патент №137682 

на корисну модель від 11.11.2019).

Розроблено та впроваджено в клінічну практику удосконалену методику 

ранньої профілактики оклюзійних порушень у пацієнтів із каріозними 

ураженнями зубів шляхом реставраційного відновлення оклюзійних поверхонь 

зубів з урахування принципів функціональної анатомії. Запропонований 

лікувально-профілактичний комплекс сприяв врегулюванню показників оклюзії і 

досягненню стійких віддалених результатів.



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

здобуття ступеня доктора філософії.

Наукова праця Олексин X. 3. «Комплексний підхід до діагностики, 

лікування та профілактики оклюзійних порушень у пацієнтів з каріозними 

ураженнями зубів» є завершеною науково-дослідною працею, в якій 

сформульовані та обґрунтовані нові диференційовані підходи до удосконалення 

методів ранньої профілактики оклюзійних порушень.

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 науковій дискусії, комісія рекомендує ректору Івано- 

Франківського національного медичного університету, порушити клопотання 

про утворення спеціалізованої вченої ради для розгляду та проведення разового 

захисту дисертації Олексин X. 3. 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
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