
   

 

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

доктора медичних наук, професора Давиденка Ігоря Святославовича, професора, 

доктора медичних наук, завідувача кафедри патологічної анатомії Буковинського 

державного медичного університету МОЗ України на дисертаційну роботу 

КОНДРАТА Івана-Андрія Володимировича «Вікові особливості 

патоморфологічних змін яєчка при експериментальному цукровому діабеті 

(експериментальне дослідження)», подану до офіційного захисту у                  

ДФ 20.601.023 при Івано-Франківському національному медичному 

університеті МОЗ України, що утворена наказом МОН України №1296 від 

02.12.2021 року для розгляду та проведення разового захисту дисертації на 

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 – «Охорона здоров’я» за 

спеціальністю 222 – «Медицина».  
 

1. Обгрунтування обраної теми дисертації. На даний час пріоритетним 

напрямком медицини всіх країн світу є охорона репродуктивного здоров’я 

відповідно до резолюції ВООЗ. За даними наукових досліджень, найбільш 

частою причиною непліддя у 39-40% випадків є порушення фертильності у 

жінок; чоловіча неплідність виявляється в 20-30% випадків; поєднання жіночої і 

чоловічої неплідності – у 20-26%, а в 10-15% безплідних пар причина непліддя 

залишається невиявленою. За даними інших науковців серед безплідних пар у 

40-50% випадків бездітний шлюб виникає внаслідок чоловічого непліддя. 

Цукровий діабет (ЦД) за оновленими даними Міжнародної федерації 

діабету 2019 року констатує неухильне зростання. Згідно оцінок федерації 

кількість хворих на ЦД збільшилося на 98 млн людей порівняно з даними 

оприлюдненими в 2017 році. Оновлені дані, опубліковані в 9-му виданні 26 

Діабетичного атласу IDF, показують, що на даний час у всьому світі страждають 

на ЦД близько 463 млн дорослого населення, а світова розповсюдженість 

діабетом досягла 9,3%. За даними ВООЗ є основною медико-біологічною 

проблемою всіх країн світу, що обумовлено неухильним зростанням 

захворювання, високою смертністю, розвитком важких ускладнень що 

призводять до інвалідності у працездатному віці. В Україні щорічно кількість 

хворих на ЦД зростає в середньому на 5- 7%, в тому числі реєструється серед 

дітей віком до 6 років зростання захворюваності коливається в межах 3,4-6 %, а 

віком до 17 років 3-4%. За даними епідеміологічних досліджень реальна 

кількість хворих в Україні є в 2-2,5 рази вища внаслідок прихованих форм ЦД. 

Ускладнення цукрового діабету зумовлені розвитком макро-мікроангіопатій, 

нейропатій, нефропатій, ретинопатій. Цукровий діабет може призводити до 

розвитку чоловічої неплідності, оскільки за даними різних авторів при даному 

захворюванні спостерігались: еректильна дисфункція, ретроградна еякуляція або 

її відсутність, порушення сперматогенезу.  

Зважаючи на вищенаведене, актуальним і перспективним є проведення 

експериментального наукового дослідження з вивченням вікових особливостей 

патоморфологічних змін яєчка при стрептозотоциновому ЦД. Здобувач підняв 

важливе питання сучасної медико-біологічної науки, що потребувало свого 



  2 

 

вирішення та має велику перспективу практичного застосування у медицині, 

анатомії, гістології, фізіології, нейрофізіології, патологічній анатомії та інших 

галузях медицини й біології, що вказує на доцільність проведеного Кондратом І.-

А.В.  дисертаційного дослідження, що повністю відповідає запитам теоретичної та 

практичної медицини.  

2. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами. Дисертація виконана згідно плану наукових досліджень Івано-

Франківського національного медичного університету. Дослідження вікових 

особливостей патоморфологічних змін в яєчках при стрептозотоциновому 

цукровому діабеті автор провів у рамках виконання фрагментів 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-

функціональна характеристика деяких органів нервової, ендокринної, травної та 

статевої систем при цукровому діабеті в умовах хронічного стресу"                            

(номер державної реєстрації 0119U003551).  

3. Ступінь обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, повнота їх 

викладу в опублікованих працях. Дисертаційна робота КОНДРАТА Івана-

Андрія Володимировича виконана на високому методичному рівні. У ній 

використані як класичні, так і сучасні високоінформативні методи досліджень: 

експериментальний – для моделювання стрептозотоцинового ЦД у щурів; 

гістологічний, гістохімічний – для з’ясування структурної організації сім’яних 

трубочок та гемомікроциркуляторного русла; електронно-мікроскопічний – для 

встановлення субмікроскопічних змін паренхімі і стромі яєчок; 

імуногістохімічний метод – з використанням первинних антитіл до продуктів 

експресії Ki-67 (маркер проліферативної активності), caspase-3 (маркер регуляції 

апоптозу), AR (ген рецепторів андрогенів), WT-1 (ген-супресор пухлин = 

регулятор розвитку елементів проміжної мезодерми);  біохімічний – для 

встановлення у крові рівня глюкози, глікозильованого гемоглобіну (HbA1c); 

морфометричний  – для кількісної оцінки структурних змін у досліджуваних 

об’єктах; статистичний аналіз – для об’єктивізації та інформативності отриманих 

результатів. 

Встановлені факти ілюстровані якісними мікрофотографіями гістологічних 

препаратів, електронними мікрофотографіями досліджуваних структур, 

рисунками, діаграмами та таблицями зі статистично опрацьованими цифровими 

даними, що сукупно є доказово-документальним підтвердженням проведених 

досліджень, полегшують сприйняття матеріалу, підкреслюють високу ступінь 

обґрунтованості дисертаційних положень, формують уяву щодо закономірностей 

вікових особливостей морфофункціональної організації яєчка за умов 
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фізіологічної норми та в динаміці експериментального стрептозотоцинового ЦД.  

Висновки (сім) дисертаційної роботи є логічно обґрунтованими, базуються 

на основних положеннях роботи та відповідають поставленим шести завданням 

дисертаційного дослідження.  

Достовірність отриманих результатів базується на достатній кількості 

матеріалу дослідження: 120 білих лабораторних щурів-самців віком два місяці 

(масою 75-90 г) та віком шість місяців (160-180 г), які здобувач під час 

виконання дослідження методично правильно розділив на дві групи. Перша 

(експериментальна, дослідна) група тварин була поділена на дві підгрупи: 1а 

підгрупа – з модельованим стрептозотоцин-індукованим ЦД (СЦД) 35 6-міс. 

щурів і 1б підгрупа – з модельованим стрептозотоцин-індукованим ЦД (СЦД) 35 

2-міс. щурів. Друга група (контрольна) розділена на дві підгрупи, до яких 

ввійшло по 25 щурів 2-міс. і 6-міс. віку, яким в еквівалентній дозі 

внутрішньоочеревинно вводили цитратний буфер.  

Кількість ілюстративного матеріалу вважаю достатнім для здійснених 

узагальнень і висновків, які містяться в рукописі дисертації та її анотації.  

У дисертаційній роботі отримано нові дані щодо закономірностей вікових 

особливостей морфо-функціональної організації яєчок щура за умов 

фізіологічної норми та при експериментальному стрептозотоциновому ЦД.  

Уперше показано особливості структурної перебудови сперматогенного 

епітелію яєчок нестатевозрілих і статевозрілих щурів при СЦД та його 

морфогенез у контрольної групи щурів. Новими є дані про зміни 

ангіоархітентоніки яєчка та перебудову гемато-тестикулярного бар’єра упродовж 

розвитку і перебігу СЦД різних вікових груп щурів. Уперше за допомогою 

комплексних методів дослідження встановлені вікові особливості 

проліферативної та адрогенної активності сперматогенного епітелію яєчок, а 

також рівень експресії caspase-3 в ньому упродовж розвитку і перебігу СЦД, що 

дозволило провести оцінку порушень сперматогенезу при даній патології. 

 Пріоритетом дослідження Кондрата І.-А. В. є те, що вперше виявлені 

вікові особливості морфо-функціональної перебудови ангіо- й цитоархітектоніки 

яєчок при СЦД, що дозволяють встановити закономірності патоморфогенезу 

діабетичних тестикулопатій у щурів різних вікових груп із врахуванням 

стадійності перебігу ЦД. Уперше на основі комплексних методів дослідження 

(гістологічного, гістохімічного, електронномікроскопічного, біохімічного, 

морфометричного та статистичного) отримано нові дані, які в динаміці 

патоморфологічних змін яєчка при СЦД дозволяють виділити дві стадії: у 6-міс 

щурів – реактивно-дистрофічних змін (14-42 доби) та атрофічно-деструктивних 

процесів (56-70 доби); у 2-міс щурів – дистрофічно-деструктивних змін (14-42 

доби) та компенсаторно-атрофічних процесів (56-70 доби). 
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Таким чином, є всі підстави стверджувати, що автором досягнутий 

очевидний прогрес у пізнанні різних аспектів патоморфогенезу яєчок щурів 

різного віку при як за умов фізіологічної норми, так і при експериментальному 

стрептозотоциновому ЦД. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях.  

За результатами дисертаційної роботи опубліковано 11 робіт, зокрема 

чотири статті (одна – одноосібна, чотири – у співавторстві), з них три – у 

фахових наукових виданнях України, одна – у закордонному виданні 

(Німеччина) та одна стаття проіндексована в наукометричній бази Web of 

Science; сім тез у матеріалах наукових конференцій. 

Матеріали дисертації були достатньо оприлюднені й обговорювались на: 

Х конгресі патологів України «Перспективи розвитку сучасної патології» (27-28 

вересня, 2018, Івано-Франківськ - Яремче); другій Всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної 

морфології» (10-12 жовтня, 2018, Дніпро); 15th Warsaw international Medical 

Congress for young scientists (9-12 May, 2019, Warsaw); VII конгресі наукового 

товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України (2-4 

жовтня 2019, Одеса); науково-практичній конференції з міжнародною участю, 

приуроченій 75-річчю з дня заснування Вищого державного навчального 24 

закладу України Буковинський державний медичний університет «Актуальні 

проблеми морфології в теоретичній та практичній медицині» (24-25 жовтня, 

2019, Чернівці); International scientific conference «Modern methods for diagnostics 

and treatment: experience of eu countries» (27-28 Dec, 2019, Lublin, Republic of 

Poland); International medical students conference (21-23 Sept, 2020, Cracow). 

Основні положення та висновки дисертаційної роботи впроваджені в 

навчальний процес і науково-дослідну роботу морфологічних і клінічних кафедр 

закладів вищої освіти України, лікувальні заклади, зокрема: в Івано-

Франківському національному медичному університеті, в Івано-Франківському 

обласному бюро судово-медичної експертизи, у Тернопільському національному 

медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, у 

Буковинському державному медичному університеті, у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України, 

у КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» у ПВНЗ 

«Харківський міжнародний медичний університет», у Харківському 

національному медичному університеті, у Дніпровському державному 

медичному університеті. 

Вище наведене дозволяє оцінити одержані результати, їх аналіз та 

сформульовані основні наукові положення і висновки як достовірні й такі, що не 

викликають сумнівів. 



  5 

 

4. Теоретичне і практичне значення результатів дослідження. Результати 

досліджень дають змогу доповнити існуючі відомості про особливості 

патоморфогенезу діабетичних тестопатій в яєчках щурів у постнатальному 

періоді онтогенезу із врахуванням хронобіологічного аспекту стадійності 

перебігу СЦД у тварин різних вікових груп, що послужить теоретичним 

підґрунтям для розробки нових патоґенетично обґрунтованих методів лікування і 

профілактики чоловічої неплідності, що виникає при ЦД. За даними досліджень 

ген-супресор пухлин WT-1 може бути рекомендований в якості селективного 

імуногістохімічного маркера сустентоцитів. Це може бути використано у 

профільних лабораторіях та патологоанатомічних відділеннях (бюро). 

 5. Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та основних 

положень дисертації. При укладці рукопису дисертації автор дотримувався 

основних положень “Вимог до оформлення дисертації” затверджених наказом 

МОН України № 40 від 12.01.2017 р. Дисертація побудована за традиційною 

схемою, викладена на 203 сторінках (140 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 

використаних джерел, який включає 197 найменування (із них 34 – кирилицею, 

163 – латиницею), додатків. Рукопис дисертації ілюстровано 69 рисунками, 18 

таблицями. 

Анотація (стор. 2-14) дисертації Кондрата І.-А. В. відповідає основним 

положенням ДАК України щодо оформлення анотацій дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії.  

У “Вступі” (стор. 19-24) здобувач обґрунтував актуальність проведеного 

дослідження, сформулював мету та завдання дослідження; визначив об’єкт та 

предмет дослідження; аргументовано вказав обрані методи дослідження; показав 

наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, зазначивши свій 

особистий внесок; описав географію наукових форумів з апробацією результатів 

виконаної наукової роботи. 

У Розділі 1 “Огляд літератури”, викладеному на 17 сторінках (стор. 25-

41), автор послідовно і аргументовано приводить відомі дані наукової 

літератури щодо клінічних і морфологічних аспектів вікових змін яєчок при 

цукровому діабеті. 

У двох підрозділах здобувачем детально подано: клінічні і морфологічні 

аспекти розвитку чоловічої неплідності при цукровому діабеті (підрозділ 1.1), 

сучасні дані про дослідження молекулярних механізмів порушень 

сперматогенезу (підрозділ 1.2). Аналіз проведений автором свідчить про його 

високу обізнаність з літературою щодо даної проблеми та вміння доступно 
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узагальнити і подати матеріал. З огляду літератури випливають ті невивчені 

питання, які дисертант виніс як завдання свого дослідження та які знайшли 

відображення в публікаціях автора. 

З перших абзаців Розділу 2 “Матеріал і методи” (стор. 42-50) автор 

акцентує увагу на тому, що дисертаційне дослідження проведено за спеціально 

розробленим комплексним алгоритмом із застосуванням традиційних і 

сучасних методів і методик. У шести підрозділах Розділу 2 здобувачем подано: 

загальну характеристику дослідження (підрозділ 2.1), гістологічні методи 

дослідження (підрозділ 2.2), імуногістохімічний метод (підрозділ 2.3),  

електронно-мікроскопічний метод дослідження (підрозділ 2.4), біохімічні методи 

дослідження (підрозділ 2.5), морфометричні (підрозділ 2.6) та статистичні 

методи дослідження (підрозділ 2.7).  

Дисертаційне дослідження виконане на 120 білих лабораторних щурів-

самців 2- міс (масою 75-90 г) та 6-міс (160-180 г) віку, які здобувач під час 

виконання дослідження методично правильно розділив на 2 групи. Перша 

(експериментальна, дослідна) група тварин була поділена на дві підгрупи: 1а 

підгрупа – з модельованим стрептозотоцин-індукованим ЦД (СЦД) 35 6-міс. 

щурів і 1б підгрупа – з модельованим стрептозотоцин-індукованим ЦД (СЦД) 35 

2-міс. щурів. Друга група (контрольна) розділена на дві підгрупи, до яких 

ввійшло по 25 щурів 2-міс. і 6-міс. віку, яким в еквівалентній дозі 

внутрішньоочеревинно вводили цитратний буфер.  

Цукровий діабет у тварин моделювали з використанням стрептозотоцину 

фірми «SIGMA Chemical» США, який вводили відповідно до методики. 

Щоденно вранці натще контролювали рівень глюкози у краплі крові хвостової 

вени, використовуючи тест смужки глюкометра «Accu-Chek Active» («Roche 

Diagnostics GmbH», ФРН). Забір матеріалу проводили на 14 (2 тижні), 28 (4 

тижні), 42 (6 тижнів), 56 (8 тижнів) та 70 (10 тижнів) доби експерименту.  

Всі методи дослідження, внесені до Розділу 2 рукопису дисертації вдало 

поєднані між собою та відповідають поставленим меті й завданням. Слід 

підкреслити творчий підхід здобувача щодо вирішення поставлених завдань, 

оскільки Кондрат І.-А. В. досяг успіху завдяки добору і поєднанню широкого 

спектру методів дослідження.  

Комп'ютерне опрацювання всіх параметрів та даних, отриманих як 

результат морфометричних методів дослідження, здійснено згідно із 

загальноприйнятими методами варіаційної статистики з використанням 

відповідного пакету статистичного аналізу StatSoft.Inc; Tulsa, OK, USA; Statistica 

6. Використовували непараметричні методи дослідження. При усіх статистичних 

розрахунках результати вважали достовірними при p<0,05.  

Розділ 2 містить один рисунок та дві таблиці. 
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Розділи 3 – 5 (стор. 51-142) на 92 сторінках містять послідовне і логічне 

викладення отриманих здобувачем власних результатів дослідження відповідно 

до поставлених мети та завдань дослідження.  

Розділі 3 рукопису дисертації (стор. 51-87), представлений на 37 сторінках, 

присвячений результатам досліджень щодо особливостей патоморфологічних 

змін в яєчку щурів репродуктивного віку при експериментальному цукровому 

діабеті. У трьох підрозділах подані: особливості гісто-ультраструктурних змін у 

сперматогеному епітелії яєчок статевозрілих щурів при стрептозотоцин-

індукованому цукровому діабеті (підрозділ 3.1), патоморфологічні зміни у 

гемомікроциркуляторному руслі яєчок статевозрілих щурів при 

стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті (підрозділ 3.2), зміни показників 

вуглеводного обміну при експериментальному цукровому діабеті (підрозділ 3.3). 

Розділ містить 28 рисунків та 6 таблиць, завершується узагальнюючим 

підсумком та переліком праць здобувача, в яких опубліковано дані результати.  

У Розділі 4 на 37 сторінках рукопису (стор. 88-124) описано особливості 

патоморфологічних змін в яєчку нестатевозрілих щурів при експериментальному 

цукровому діабеті з виокремленням у трьох підрозділах: опису особливостей 

патоморфологічних змін у сперматогенному епітелії яєчок 2-міс щурів при 

стрептозотоцин-індукованому цукровому діабеті (підрозділ 4.1); перебудова 

гемомікроциркуляторного русла яєчок нестатевозрілих щурів при 

стрептозотоцин-індукованому цукровому діабеті (підрозділ 4.2); опису зміни 

показників вуглеводного обміну 2-міс щурів при експериментальному 

цукровому діабеті (підрозділ 4.3). Розділ 4 містить 27 рисунків, 6 таблиць, 

завершується аргументованим підсумком та переліком публікацій автора.  

У Розділі 5 на 18 сторінках рукопису (стор. 125-142) представлено 

імунохістохімічне дослідження яєчок щурів різного віку при 

експериментальному цукровому діабеті. У чотирьох підрозділах виокремлено: 

оцінка проліферативної клітинної активності в яєчках щурів із 

стрептозотоциновим цукровим діабетом на основі особливостей 

імуногістохімічної експресії Ki-67 (підрозділ 5.1); Визначення особливостей 

порушень регуляції апоптозу в яєчках щурів із стрептозотоцин-індукованим 

цукровим діабетоми на основі дослідження експресії caspase-3 (підрозділ 5.2); 

Визначення кількісно-якісних змін сустентоцитів в яєчках щурів із 

стрептозотоциновим цукровим діабетом на основі особливостей експресії WT1 

(підрозділ 5.3); Визначення особливостей порушень андрогенної регуляції в 

яєчках щурів із стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом на основі 

дослідження експресії AR (підрозділ 5.4). Розділ 5 містить 10 рисунків, 4 таблиць, 

завершується аргументованим підсумком та переліком публікацій автора. 

У частині рукопису дисертації «Аналіз і узагальнення результатів 
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дослідження», викладеному на 17 сторінках (стор. 143-159) всебічно і детально 

обговорено отримані результати. Автор проводить аналіз і узагальнення 

результатів дослідження з отриманням різнобічних даних, які суттєво 

розширюють і поглиблюють знання про вікові особливості патоморфологічних 

змін яєчок щура за умов фізіологічної норми та при експериментальному 

стрептозотоциновому ЦД. У підсумку до цієї частини рукопису автор зазначає, 

встановлену стадійсність патоморфологічних змін яєчок при експерименталь-

ному стрептозотоциновому ЦД та припускає додаткові шляхи участі у 

сексуальній дисфункції чоловіків та неплідності на фоні ЦД. 

По мірі викладення розділу автор вступає в наукову дискусію з іншими 

дослідниками, порівнює свої результати з їхніми даними, що свідчить про 

обізнаність здобувача в питаннях вікових особливостей патоморфологічних змін 

яєчок за умов фізіологічної норми та при експериментальному 

стрептозотоциновому ЦД. Хоча в окремих моментах можна було би більш 

активно наголосити на пріоритетності власних результатів і висновків, вступити 

в більш гостру дискусію з іншими авторами. Розділ 6 містить 3 рисунки. 

У цілому, вірогідність наведених результатів дисертаційного дослідження 

обґрунтована тим, що всі положення, висновки і практичні рекомендації 

дисертаційної роботи сформульовані на підставі аналізу одержаних результатів з 

використанням великого за обсягом експериментального матеріалу, підпорядковані 

вирішенню актуальної проблеми, відповідають поставленим завданням 

дослідження та мають наукову й практичну цінність. 

Висновки у кількості 7 (стор. 160-163), які сформулював автор, логічно 

випливають з одержаних результатів, науково обґрунтовані, відповідають меті та 

завданням дослідження, побудовані за змістом дисертації. Водночас, висновки 

достатньо широко висвітлені в наукових публікаціях здобувача. 

  Бібліографічний опис використаних джерел подано автором в 

алфавітному порядку на 26 сторінках рукопису (стор. 164-186). Із контент-аналізу 

джерельної бази опонованої роботи випливає, що вона містить широкий спектр 

(197) як сучасних так і класичних (фундаментальних) джерел наукової 

літератури, з яких: 34 – подано кирилицею та 163 – латиницею.   

Завершують рукопис Додатки до рукопису дисертації, які теж оформлені 

згідно наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 року (стор. 187-203). 

 

6. Зауваження і побажання до дисертації щодо її змісту та 

оформлення. Принципових зауважень щодо структури і змісту дисертації не 

визначено. Наукова праця гарно скомпонована, викладена літературною мовою 

та побудована логічно й послідовно.  

У тексті роботи зустрічаються поодинокі помилки друку та окремі невдалі 

стилістичні вирази. Загалом зазначені зауваження не мають принципового 
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значення та не впливають на науковий рівень та практичну цінність 

дослідження.   

 

Водночас, по ходу рецензування рукопису, виникли кілька запитань, а саме: 

1. Які основні морфологічні механізми розвитку діабетичної тестікулопатії? 

2. Чи спостерігали Ви у своєму дослідженні регенераційні процеси в яєчках при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті і, якщо зустрічали, то які були їх прояви? 

7. Рекомендації щодо подальшого використання результатів 

дисертації у практиці. На мою думку, результати дисертації щодо вікових 

особливостей патоморфологічних змін яєчка при експериментальному 

цукровому діабеті можуть бути використані у навчальному та науковому 

процесах на кафедрах  анатомії, гістології, фізіології, патологічної фізіології, 

патологічної анатомії тощо. Одержані відомості можуть послужити теоретичним 

підґрунтям для розробки нових патоґенетично обґрунтованих методів лікування і 

профілактики чоловічої неплідності, що виникає при ЦД. Результати досліджень 

дають перспективи доповнити існуючі відомості про морфогенез діабетичної 

тестопатії з урахуванням хронобіологічного аспекту стадійності перебігу 

морфофункціональних змін у яєчках тварин. Вважаю доцільним більш широке 

опублікування результатів дослідження не тільки в профільних фахових виданнях, 

але й у відповідних клінічних журналах. Використання сучасних методик, новизна 

матеріалу та висока якість ілюстративного матеріалу, дають підстави для 

використання матеріалів дисертації при написанні монографій, підручників та 

навчальних посібників з відповідної тематики. 

8. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота КОНДРАТА Івана-Андрія Володимировича «Вікові 

особливості патоморфологічних змін яєчка при експериментальному цукровому 

діабеті (експериментальне дослідження)»  (наукові керівники – доктор медичних 

наук, професор Жураківська Оксана Ярославівна, доктор медичних наук, 

професор Кіндратів Ельвіра Олександрівна) є самостійним, завершеним 

науковим дослідженням, що містить нове вирішення актуального наукового 

завдання щодо встановлення вікових особливостей патоморфологічних змін 

яєчка при стрептозотоциновому цукровому діабеті. Результати роботи є 

достовірними і практично значущими. 

На підставі викладеного аналізу стверджую, що дисертаційна робота 

здобувача КОНДРАТА Івана-Андрія Володимировича «Вікові особливості 

патоморфологічних змін яєчка при експериментальному цукровому діабеті 

(експериментальне дослідження)», за актуальністю, методичним рівнем виконання, 

використанням сучасних методів дослідження, науковою новизною і практичним 

значенням отриманих результатів, обґрунтованістю і достовірністю наукових 
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положень і висновків відповідає пп. 10, 11 “Тимчасового порядку присудження 

ступеня доктора філософії”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України № 167 від 06.03.2019 р., із врахуванням змін згідно Постанов Кабінету 

Міністрів України № 979 від 21.10.2020 р. та № 608 від 09.06.2021 р., щодо 

дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань «22 – Охорона 

здоров’я» за спеціальністю «222 – Медицина», а її автор заслуговує присудження 

наукового ступеня доктора філософії. 
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