














проявилось достовірним зниженням концентрації рівнів СRP, TNF-α, 

лептину та рівня sICAM-1, а також сприяло покращенню якості життя таких 

пацієнтів, на що вказує позитивна динаміка за шкалами опитувальника 

шпиталю Святого Георгія (SGRQ). 

Заключний розділ дисертації містить остаточний аналіз отриманих 

результатів, іх порівняння зі світовим даними та представляє синтез 

патогенетичних та діагностичних ланок ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у 

пацієнтів з наявною надмірною масою тіла. Розділ написаний вдало, з 

використанням значної кількості аналітичного матеріалу. Дисертантка детально 

аналізує отримані результати та співставляє їх з даними різних літературних 

джерел, висловлюючи свою думку з даних питань. 

Виходячи з отриманих в дослідженні даних, здобувачка формулює 5 

висновків, які відповідають поставленим меті, задачам та назві дисертації. Вони 

написані лаконічно, зрозуміло та містять наукову новизну. Практичні 

рекомендації розроблено, апробовано, впроваджено у достатньому обсязі у 

роботу ряду провідних лікувально-профілактичних закладів України. Вони є 

інформативними, конкретними, базуються на результатах проведеного 

авторкою дослідження. 

Список літератури містить публікації останніх 10 років, за кількістю 

наукових праць є достатнім і за змістом відповідає темі дисертації. Оформлення 

списку літератури відповідає чинним вимогам. 

Дисертація написана доступно та читається із зацікавленістю. Назва 

відповідає її змісту. Табличні дані підтверджені статистичною обробкою із 

зазначенням вірогідності відмінностей. Подані в таблицях числові дані не 

дублюються рисунками. 

 

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих працях 

Положення дисертації в достатньому обсязі представлені в друкованих 

працях. Матеріали дисертації висвітленні в 19 друкованих працях, у тому числі 

7 статей – у фахових медичних наукових виданнях України, з яких 2 статті в 



закордонних виданнях, 10 робіт в матеріалах наукових конгресів і конференцій 

та 2 патенти України на корисну модель. 

Аналіз публікацій авторки дозволяє зробити висновок про повноту 

викладу основних наукових положень її дисертаційного дослідження у науковій 

літературі. Кількість публікацій є достатньою для висвітлення результатів 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії відповідно до 

вимог. 

 

Відсутність (наявність) порушень академічної доброчесності. 

В дисертаційній роботі за результатами перевірки та аналізу матеріалів за 

допомогою програми «Unicheсk» не було виявлено ознак академічного 

плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації. Дисертаційна робота та 

публікації за нею є на 82% оригінальними текстами. Під час рецензування 

матеріалів дисертації, аналізу наукових публікацій пошукувачки ознак 

порушення академічної доброчесності, а саме академічного плагіату, 

самоплагіату, фабрикування та фальсифікації даних, виявлено не було. 

Дисертаційна робота є самостійною оригінальною працею та не містить 

порушень академічної доброчесності. 

 

Недоліки дисертації і автореферату щодо змісту і оформлення 

 Принципові зауваження щодо дисертаційної роботи Корж Н.В. 

відсутні. Зустрічаються поодинокі стилістичні та друкарські помилки, які не є 

принциповими та не впливають на загальну позитивну оцінку роботи.  

Під час рецензування виникли наступні дискусійні питання: 

1. Чим саме Ви можете пояснити більшу інтенсивність запалення у 

пацієнтів на ХОЗЛ при наявній надмірній масі тіла?  

2. Чому Ви обрали показники CRP, TNF-α, лептин та sICAM-1для оцінки 

вираженості запального процесу у пацієнтів з ХОЗЛ із надмірною масою 

тіла? 

 




