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Актуальність обраної теми. На нашу думку, актуальність даного 

науково-практичного дослідження, його наукова новизна і, особливо, 

безпосередня практична клінічна цінність, перш за все пов’язана з частотою 

виникнення дефектів зубних рядів і необхідністю виготовлення незнімних 

конструкцій зубних протезів для їх заміщення. Потреба в підвищенні їх 

функціональної ефективності не викликає сумнівів. Динамічний розвиток 

стоматологічної науки, розробка новітніх конструкційних матеріалів та 

інноваційних технологій виготовлення сучасних ортопедичних конструкцій 

дозволяє підвищити ефективність ортопедичної реабілітації, покращити 

якість життя пацієнта, забезпечити повноцінну професійну і соціальну 

адаптацію. Разом з тим, останнім часом, з тих чи інших причин, зберігаються 

проблеми з доступністю висококваліфікованої стоматологічної допомоги. 

Наслідком цього є збільшення кількості осіб, які потребують стоматологічної 

допомоги, зростання кількості ускладнень стоматологічних захворювань у 

вигляді часткової і повної втрати зубів, естетичних, фонетичних і 

функціональних порушень зубощелепної системи. При цьому спостерігається 

тенденція до «омолодження» стоматологічної захворюваності, тобто 

збільшення кількості осіб молодого віку, які втратили зуби, а також 

зменшення кількості осіб, які отримали зубні протези.



Серед причин часткової втрати зубів превалює карієс. Через 

ускладнення карієсу, насамперед видаляються перші моляри. Питома вага 

відсутності перших молярів серед інших дефектів зубного ряду становить 

18,22% на верхній та 40,83% на нижній щелепі. Вивчаючи характер 

патологічних змін зубощелепної системи, які при цьому відбуваються 

доведено, що втрата навіть окремих молярів викликає низку структурно- 

функціональних порушень, одним з перших проявів яких є формування 

зубощелепних деформацій. Зубощелепні деформації, обумовлені частковою 

втратою зубів, супроводжуються змінами положення, насамперед молярів, 

що обмежують дефект дистально, які зміщуються мезіально корпусно або з 

нахилом, та зубів протилежної щелепи, позбавлених антагоністів, які 

зміщуються вертикально. Своєчасно не заміщені дефекти зубних рядів 

призводять до суттєвих морфологічних і функціональних порушень, які 

зростають в динаміці.

На даний час залишаються не повністю вирішеними питання щодо 

визначення критеріїв ризиків застосування ортодонтичного усунення 

зубощелепних деформацій у дорослих різних вікових груп, ортопедичних 

конструкцій з опорою на дентальні імплантати в умовах недостатньої 

щільності кісткової тканини та порушень васкуляризації зубо-альвеолярного 

комплексу. Значна поширеність зубощелепних деформацій та 

багатофакторність їх розвитку, відсутність обґрунтованих схем діагностики і 

системного підходу до формування стратегії комплексної ортопедичної 

допомоги, прогнозування та профілактики ускладнень обумовлюють 

актуальність проведених автором досліджень, обґрунтованість мети та 

поставлених завдань.

Дисертаційна робота є самостійною науково-дослідницькою роботою, 

виконаною згідно з планом наукових досліджень кафедри ортопедичної 

стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» «Клініко-експериментальне обґрунтування підвищення якості 

ортопедичного лікування хворих із зубощелеповою патологією» (державний



реєстраційний № 0112U000573) та в рамках науково-дослідної роботи 

кафедри стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти: 

"Клініко-лабораторне обґрунтування застосування сучасних медичних

технологій в комплексному лікуванні та реабілітації основних
>

стоматологічних захворювань" (державний реєстраційний № 0112U00237). У 

вказаних темах дисертант виконував окремий фрагмент досліджень.

Наукова новизна отриманих результатів. В результаті проведених 

досліджень автором удосконалена схема діагностики, визначено характер та 

ступінь морфо-функціональних порушень зубощелепного апарату у хворих з 

детермінованими порушеннями оклюзії та функціональних структур 

зубощелепної системи, обумовлених частковою втратою зубів, ускладненою 

зубощелепними деформаціями порівняно з нормою у віковому аспекті.

Вивчено патоморфологічні особливості структури альвеолярної кістки 

в ділянці дефекту зубного ряду при атеросклеротичних змінах судинного 

русла. На підставі проведених морфологічних та статистичних досліджень 

автором запропоновано патогенетичну схему вторинних остеопоротичних 

змін під впливом артеріосклерозу та жувального тиску у беззубому 

альвеолярному відростку.

Автором створена математична модель та розроблена методика 

ортодонтичної підготовки до протезування хворих із зубощелепними 

деформаціями із застосуванням ортодонтичної апаратури власної 

конструкції.

На основі електроміографічних показників жувальних м’язів автором 

визначено характер функціональних патологічних змін зубощелепного 

апарату, обумовлених утворенням дефектів зубних рядів, ускладнених 

зубощелепними деформаціями та ступінь функціональної реабілітації 

стоматологічних хворих після ортопедичного лікування.

На основі вивчення характеру рентгенологічної щільності кісткової 

тканини та типу кісткової тканини автором уточнені показання до дентальної 

імплантації.



Автором науково обґрунтована концепція поступового навантаження 

на дентальні імплантати в умовах недостатньої щільності кісткової тканини. 

В залежності від денсистометричної щільності кісткової тканини розроблена 

методика дискретного навантаження на дентальний імплантат.

Розроблені показання до застосування індивідуалізованих алгоритмів 

комплексного патогенетичного лікування хворих з зубощелепними 

деформаціями та проведена їх клініко-лабораторна оцінка.

Автором розроблена методика оптимізації функціональної реабілітації 

хворих з дефектами зубних рядів ускладнених зубощелепними деформаціями 

та профілактики ускладнень ортопедичного та ортодонтичного лікування із 

застосуванням медикаментозних та немедикаментозних лікувально- 

профілактичних засобів.

Практичне значення отриманих результатів. Автором доведено, що 

ортодонтичне усунення зубощелепних деформацій доцільно проводити із 

застосуванням розроблених нами пристроїв з урахуванням віку хворого та 

рентгенологічної щільності кісткової тканини.

При плануванні заміщення дефекту зубного ряду ортопедичною 

конструкцією з опорою на дентальні імплантати доцільно проводити 

визначення рентгенологічної щільності кісткової тканини та типу кісткової 

тканини. В умовах недостатньої щільності кісткової тканини доцільно 

застосування концепції поступового навантаження на дентальні імплантати.

Заміщення дефектів зубних рядів, обмежених вітальними зубами за 

допомогою незнімних конструкцій зубних протезів з опорою на зуби 

доцільно проводити із застосуванням методики усунення післяопераційної 

чутливості, захисту відпрепарованих зубів та призначення запропонованого 

автором комплексу ремінералізувальної терапії.

Впровадження в практичну діяльність розробленого автором алгоритму 

лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів дозволяє підвищити 

ефективність комплексного лікування хворих з дефектами зубних рядів,



ускладнених зубощелепними деформаціями та зменшити кількість клінічних 

ускладнень.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій сформульованих у  дисертації та їх достовірність.

Сформульовані автором положення, висновки та практичні 

рекомендації достатньо аргументовані і адекватні поставленій меті та 

завданням дослідження, мають теоретичне та практичне значення. При 

виконанні роботи дисертантом був вибраний методично вірний науковий 

підхід для вирішення поставлених задач.

Дисертант самостійно провів весь комплекс експериментальних, 

лабораторних та клінічних досліджень. Первинний матеріал повністю 

зібраний автором, а також виконана систематизація, статистичний та клініко- 

інформаційний аналіз, проліковані пацієнти, узагальнено виявлені у 

дослідженні закономірності. На основі виконаних безпосередньо автором 

лабораторних та клінічних досліджень написані усі розділи дисертації, 

сформульовано висновки та практичні рекомендації. У роботах, 

опублікованих у співавторстві, участь здобувача є визначальною.

Поглиблений аналіз використаних здобувачем об’єктових методів 

дослідження, як у експериментальних, так і клінічних дослідженнях, свідчить 

про їх сучасність, різноманітність, доцільність у застосуванні, високу 

інформативність та повну відповідність основної меті даного науково- 

прикладного дослідження запланованим завданням, що повністю 

забезпечило отримання найбільш обґрунтованих та достовірних даних.

Слід зазначити, що всі наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації ґрунтуються на результатах достатнього обсягу клінічних, 

спеціальних фізико-механічних, та статистичних методах дослідження, що 

забезпечило достовірність отриманих автором наукових результатів. Не 

викликає сумніву наукова новизна положень та сформульованих на їх основі 

висновків і практичних рекомендацій.



Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації 

доповідались на конференціях різного рівня як вітчизняних так і зарубіжних.

Публікації. Основні положення дисертації викладені в 66 наукових 

працях, у тому числі у ЗО опубліковані основні наукові результати дисертації, 

27 -  засвідчують апробацію матеріалів дисертації, 9 -  додатково 

відображують матеріали дисертації.

Структура дисертації та оцінка її змісту.

Дисертаційна робота Біди Олексія Віталійовича «Диференційовані 

методи ортопедичного лікування та функціональної реабілітації хворих з 

дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями» 

оформлена і побудована у повній відповідальності з основними вимогами 

ДАК України і складається з титульного аркушу, анотацій українською і 

англійською мовами, списку публікацій здобувана, змісту роботи, переліку 

умовних позначень, вступу, огляду літератури, розділу „Матеріали та методи 

дослідження”, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел літератури та додатків.

Дисертаційна робота викладена українською мовою, загальним обсягом 

390 сторінок принтерного тексту. Список літератури складається з 486 

джерел, з яких 258 -  кирилицею та 228 -  латиницею. Робота ілюстрована 37 

таблицями та 66 рисунками, додатки склали 29 сторінок.

Оцінка змісту дисертації.

Вступ написаний згідно вимог „Порядку присудження наукових 

ступенів рекомендованих ДАК України44, щодо дисертацій на здобуття 

вченого ступеня доктора медичних наук, містить усі необхідні підрозділи.

Мета дослідження сформульована чітко, лаконічно, відповідає темі 

роботи. Об’єкт та предмет дослідження обрані методично правильно.

Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети та вирішення 

даної наукової проблеми дисертантом поставлений ряд завдань у кількості 

дев’яти.



Текст вступу розміщений на 11 сторінках.

Стосовно зауважень до вступу: на нашу думку необхідно було б 

скорегувати завдання, додавши згадування щодо порівняння результатів, тим 

більше, що в тексті відповідних розділів це порівняння має місце. У пункті 

«Предмет дослідження» бажано було б додати ще й клініко-економічну 

ефективність запропонованих впроваджень. Також у пункті «Практичне 

значення одержаних результатів» бажано наводити дані про отриману 

медичну ефективність пропонованих автором розробок, так звану доказову 

медицину. Інших зауважень немає.

Розділ 1. «Огляд літератури» представлений 24 сторінками 

принтерного тексту, вміщує два підрозділи. Перший присвячений аналізу 

поширеності, особливостям клінічного перебігу, морфо-функціональним 

особливостям патологічних змін елементів зубощелепної системи, які 

обумовлені частковою втратою зубів та патогенезу ускладнень. Другий -  

методам лікування дефектів зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями та їх ускладненням.

Критична оцінка наявних у літературі даних дозволила автору 

визначити низку невирішених питань.

Розділ написаний грамотно, послідовно та логічно. На підставі аналізу 

джерел літератури автор обґрунтовує актуальність та доцільність проведених 

досліджень.

Зауваження до 1 розділу.

Автором використана велика кількість джерел літератури, але в огляді 

літератури є посилання на джерела, опубліковані більше 10 років тому, 

необхідно було б вказати більш сучасні джерела за даною тематикою.

В кінці кожного підрозділу, за рекомендацію МОН, слід було б надати 

дуже стислі висновки, стосовно напрямків подальшого наукового 

дослідження. Розділ бажано було б закінчити більш поглибленим висновком 

або заключенням огляду літератури взагалі.



Розділ 2. «Матеріал та методи досліджень» написаний на 38 

сторінках принтерного тексту, складається з восьми підрозділів, у яких 

висвітлені дані про матеріал та методи дослідження. На початку розділу 

надається загальна характеристика обстежених осіб, далі представлені 

клінічні методи дослідження. Клінічне обстеження включало: вивчення 

анамнезу, скарг пацієнта; огляд обличчя; огляд ротової порожнини. 

Обстеження ротової порожнини включало визначення форми коронок, стану 

твердих тканин зубів, патологічної рухомості зубів, наявність та глибину 

патологічних зубоясневих кишень. При загальному огляді зубних рядів з 

метою виявлення клінічних ознак порушення оклюзії відзначали: величину та 

топографію дефектів зубних рядів та наявність деформацій зубних рядів. 

Також досліджували слизову оболонку ротової порожнини. Для оцінки 

гігієнічного стану ротової порожнини користувалися індексом Ю.А. Федорова 

і В.В. Володкіної та спрощеним індексом гігієни ротової порожнини, 

запропонований J.C. Green і J.R. Vermillion. Для виявлення зубного нальоту і 

ступеня запалення ясен використовували пробу Шиллера-Писарева. З метою 

визначення стану тканин пародонта користувалися індексом РМА.

У розділі детально описані численні спеціальні методи дослідження.

Стан пульпи жувальної групи зубів, які підлягали переміщенню або 

препаруванню, оцінювали методом електроодонтометрії. На додаток до 

двовимірних методів ренгенологічного дослідження, для об’єктивної 

кількісної та якісної оцінки твердих тканин зубів та кісткової тканини щелеп 

у осіб з дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, 

проводили комп’ютерну томографію. Автором описана методика 

прогнозування швидкості переміщення зубів у дистальному або медіальному 

напрямку, що базувалася на визначенні рентгенологічної щільності кісткової 

тканини визначеного сегменту альвеолярного відростку за 

денситометричними показниками значень сірого за шкалою одиниць 

Hounsfield (HU) і проводилася запропонованим автором способом. Методом 

лазерної допплерівської флоуметрії проведено дослідження показників



мікроциркуляції тканин пародонту зубів, що обмежують дефект зубного 

ряду. Електроміографічне дослідження застосоване автором з метою 

комплексного визначення якісних та кількісних функціональних змін 

жувальних м’язів у осіб із дефектами зубних рядів, після проведеного 

ортодонтичного лікування та протезування, залежно від обраного методу 

лікування, порівняно з нормою. Оцінку оклюзійних контактів проводили за 

допомогою методики комп'ютеризованого аналізу оклюзії за допомогою Т- 

Scan III. Автором проведені і патологоанатомічні дослідження. Складність 

взяття сегментів щелеп у живих хворих не відповідає стандартам 

ортопедичного лікування, тому зубощелепні сегменти на патогістологічне 

дослідження забирали у померлих хворих. У дослідженнях застосовували 

секційний матеріал померлих, які перебували на стаціонарному лікуванні у 

відділеннях КЗ «Сумської обласної клінічної лікарні». В рамках проведеного 

дослідження проводили гістологічне дослідження, флуоресцентну 

мікроскопію та імуногістохімію.

Методика ортодонтичного усунення деформації дефекту зубного ряду 

при малих включених дефектах зубних рядів передбачала мезіалізацію зубів, 

дистально межуючих з дефектом з повним заміщенням дефекту природнім 

зубом, або дисталізацію зубів, дистально межуючих з дефектом зі 

створенням місця для встановлення дентального імплантату. Методика 

мезіалізації передбачала застосування розробленого автором ортодонтичного 

апарату для мезіалізації жувальної групи зубів. (Пат. На корисну модель 

82356 Україна, МПК (2013.01) А61С 7/00, А61С 8/00. Ортодонтичний апарат 

для мезіалізації жувальної групи зубів, та Пат. на винахід 105103 Україна, 

МПК (2014.01) А61С 7/00, А61С 7/12, А61С 8/00. Ортодонтичний апарат для 

мезіалізації жувальної групи зубів).

Методика дисталізації була розроблена на основі механіко- 

математичного моделювання процесу дисталізації зубів за допомогою 

ортодонтичного апарату власної конструкції (Пат. 116711 Україна, МПК 

(2017.01) А61С 7/00, А61С 8/00. Ортодонтичний апарат для дисталізації



зубів). Також було проведено механіко-математичне моделювання процесу 

ортодонтичного лікування часткової втрати зубів методом дисталізації зубів, 

обмежуючих дефект дистально. Для оцінки стабільності імплантатів автор 

використовував метод частотно-резонансного аналізу -  (RFA-техніка) 

Resonance Frequency Analysis. В клінічній практиці застосовуювали прилад 

Osstell ISQ виробництва фірми «Integration Diagnostics». Розділ завершує 

методика статистичної обробки цифрового матеріалу отриманих даних.

Використані методики наведені достатньо повно, послідовно. Загалом 

розділ справляє приємне враження, хоча до зауважень по цьому розділу 

можна було б віднести занадто ретельні подробиці методик клінічних 

досліджень. Також бажано було б акцентувати в цьому розділі більше 

інформації, стосовно особистої участі автора в кожному з досліджень. Fie 

знижує значення наведеного тексту наявність окремих стилістичних 

помилок.

Розділ 3. Характер патологічних змін зубощелепної системи у осіб 

з включеними дефектами зубних рядів, ускладненими зубощелепними 

деформаціями

Розділ викладений на 40 сторінках принтерного тексту, складається з 

п’яти підрозділів, з яких перший присвячений клінічним особливостям 

перебігу зубощелепних деформацій, обумовлених частковою втратою зубів у 

віковому аспекті. У другому підрозділі викладені результати визначення 

індексів гігієни, стану твердих тканин зубів та тканин пародонту у пацієнтів 

груп спостереження. Третій, четвертий та п’ятий присвячені результатам 

спеціальних методів дослідження, а саме вивченню біоелектричної активності 

жувальної мускулатури у осіб із малими включеними дефектами зубних 

рядів у бічній ділянці, ускладненими зубощелепними деформаціями, 

охарактеризовані показники мікроциркуляції у пацієнтів з малими 

включеними дефектами зубних рядів та надана оцінка характеру оклюзійних 

співвідношень у осіб із включеними дефектами зубних рядів, ускладненими 

зубощелепними деформаціями за допомогою T-Scan III.



Розділ написаний вдало, зрозуміло, підрозділи містять велику 

кількість рисунків та діаграм.

До зауважень по розділу слід віднести наступне.

У тексті зустрічаються окремі стилістичні неточності. Бажано також 

було б надати відповідне оформлення отриманих результатів у вигляді 

стислого резюме, що власне пропонується ДАК-ом. Інших зауважень і 

побажань нема.

Розділ 4. «Патоморфологічні зміни альвеолярної кістки та тканин 

пародонта при частковій втраті зубів»

Розділ викладено на 17 сторінках принтерного тексту. В результаті 

проведених морфологічних та статистичних досліджень автором було 

запропонували патогенетичну схему вторинних остеопорозних змін під 

впливом артеріосклерозу та жувального тиску у беззубому альвеолярному 

відростку. Морфологічними підставами для термінової дентальної 

імплантації є зменшення ішемії беззубого альвеолярного паростку під 

впливом жувального тиску та наступні патоморфологічні зміни: зменшення 

товщини трабекул беззубої ділянки альвеорярного відростку 

376,28±204,38мкм, Р=0,02 та зменшення кількості остеоцитів у трабекулах 

переапікальної третини зуба 26,85±7,44 Р=0,05.

Зауваження до цього розділу відсутні.

Розділ 5. «Механіко-математичне та клінічне обґрунтування 

методів лікування зубощелепних деформацій при малих включених 

дефектах зубних рядів»

Розділ викладений на 32 сторінках принтерного тексту, складається з 

шести підрозділів, у яких за результатами аналізу наукової гіпотези було 

розроблено математичну модель, яка шляхом ідеалізації реальної картини 

переміщення зубів, описала основні механічні явища, що існують в цьому 

процесі. В даному розділі роботи виконано також прогнозування термінів 

заміщення дефектів зубних рядів в залежності від щільності кісткової 

тканини альвеолярного відростку. Останній підрозділ присвячено



обґрунтуванню вибору тактики навантаження дентальних імплантатів 

залежно від щільності кісткової тканини. В результаті чого встановлена 

залежність між терміном початку навантаження та ступенем втрати 

периімплантантної кісткової тканини в умовах її недостатньої щільності.

Розділ добре ілюстрований схемами та графіками для наочності 

представленої інформації. Незважаючи на кількість матеріалу, розділ 

читається легко, зрозумілий, побудований логічно та практично не викликає 

нарікань, окрім наявності окремих стилістичних неточностей.

Розділ 6. «Результати лікування пацієнтів з дефектами зубних 

рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями»

Розділ викладений на 61 сторінці принтерного тексту та складається з 

трьох підрозділів у яких наведені особливості комплексного лікування 

хворих з дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями у хворих першої, другої та третьої клінічних груп.

Результати аналізу проведених досліджень дозволили розкрити основні 

причинно-наслідкові зв'язки у формуванні та розвитку зубощелепних 

деформацій, обумовлених частковою втратою зубів у осіб різних вікових 

груп, патогенетичні механізми та фактори ризику розвитку ускладнень в 

залежності від характеру компенсаційних можливостей зубощелепної 

системи.

Характер обраного лікування зубощелепних деформацій носив 

комплексний характер і знаходився в залежності від ступеня вираженості 

деформації, супутньої клінічної патології та наявних ускладнень.

Перед вибором тактики та методу реабілітації пацієнтів з дефектами 

зубних рядів ускладнених зубощелепними деформаціями усім пацієнтам 

проводили визначення показників рентгенологічної щільності кісткової 

тканини в ділянці дефекту, а також враховували результати 20 параметрів 

обстеження.

Відповідно до отриманих данних з урахуванням вищезазначених 

показників та факторів ризику ускладень автором були розроблені 4 варіанти



реабілітації пацієнтів з дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями.

Після завершення лікування всіх груп пацієнтів був проведений аналіз 

середніх величин електроміографічних показників, середніх параметрів 

оклюзії та показників гігієнічних індексів порівняно з даними контрольної 

групи та станом до початку лікування.

В якості зауваження до даного розділу слід зазначити, що в матеріалах 

розділу ми не знайшли чітко визначених показань до застосування кожного з 

чотирьох варіантів реабілітації пацієнтів з дефектами зубних рядів, 

ускладнених зубощелепними деформаціями.

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» викладений 

на 36 сторінках принтерного тексту і відображає основні положення 

проведених досліджень. На підставі аналізу джерел літератури визначений 

достатньо високий рівень поширеності дефектів зубних рядів серед 

населення України. Складність клінічної картини, значні морфологічні та 

функціональні зміни зубощелепної системи визначили направленість 

стоматологічних досліджень на пошук шляхів ефективного лікування та 

реабілітації хворих з дефектами зубних рядів ускладнених зубощелепними 

деформаціями. Разом з тим, сучасні уявлення про патогенез та методи 

ортопедичної реабілітації хворих з зубощелепними деформаціями численні, 

різноманітні, нерідко містять протиріччя та носять дискусійний характер. 

Зокрема, потребують уточнень дані щодо особливостей клінічного перебігу 

та характеру компенсаційних морфо-функціональних змін елементів зубо- 

альвеолярного комплексу при зубощелепних деформаціях, крім того, 

тенденція до зростання даної захворюваності в сучасних умовах потребує 

поглибленого вивчення методів прогнозування та розробки ефективних 

засобів профілактики, що обумовило актуальність досліджень, 

обґрунтованість мети та поставлених завдань.

Поставивши за мету розробити концепцію ортопедичного лікування 

хворих з дефектами зубних рядів, ускладненими зубощелепними



деформаціями, шляхом уточнень патогенетичних механізмів, клініко- 

патогенетичного обґрунтування раціональних методів комплексного

лікування та функціональної реабілітації, удосконалення методів

діагностики, профілактики та прогнозування ускладнень, автором

розроблено алгоритм вибору тактики та методу реабілітації пацієнтів з 

дефектами зубних рядів ускладнених зубощелепними деформаціями на 

основі отриманих данних стану зубощелепної системи з урахуванням 

факторів ризику ускладень було розроблено 4 варіанти реабілітації пацієнтів.

Розділ викладений послідовно, з використанням наукових досягнень і 

критичним співставленням власних результатів з наявними у спеціальній 

літературі.

Висновки і практичні рекомендації конкретні, повністю 

відображають мету та завдання досліджень, логічно витікають з тексту 

дисертації.

Автореферат повністю віддзеркалює основні отримані результати 

дисертації. Суттєвих зауважень, як до викладу отриманих результатів, їх 

аналізу і запропонованих рекомендацій немає.

Зауваження щодо оформлення та змісту дисертаційної роботи. 

Суттєвих зауважень щодо оформлення та змісту дисертації немає. Дисертація 

написана грамотною літературною мовою, ілюстрована діаграмами та 

рисунками. Текст дисертації послідовний та логічний.

Слід зазначити, що зроблені зауваження та недоліки не є 

принциповими, мають суто технічний характер та рекомендаційне 

спрямування, не знижують наукової цінності дисертаційної роботи.

Заключаючи наведене вище слід зазначити, що подана до офіційного 

захисту дана дисертаційна робота виконана й оформлена на високому 

науково-методичному рівні з дотриманням усіх вимог ВАК України на 

теперішній час і безумовно заслуговує на позитивну оцінку.

Разом з цим у процесі рецензування виникло ряд питань дискусійного 

характеру, які потребують додаткового пояснення, а саме:



1. Які на вашу думку ефективні методи профілактики 

зубощелепних деформацій?

2. При формуванні клінічних груп чи враховувалися Вами супутні 

захворювання пацієнтів?

3. Чи спостерігали Ви ускладнення у вигляді дисфукціональних 

проявів скронево-нижньощелепних суглобів? Якщо спостерігали, то які?

Заключення

Дисертаційна робота Біди Олексія Віталійовича «Диференційовані 

методи ортопедичного лікування та функціональної реабілітації хворих з 

дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями» є 

самостійною завершеною працею, в якій вирішене актуальне наукове 

питання -  підвищення ефективності лікування хворих з дефектами зубних 

рядів ускладнених зубощелепними деформаціями.

За своєю актуальністю, науковою новизною, практичним значенням і 

прикладною цінністю, дана дисертаційна робота цілком відповідає п. 10 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів № 567 від 24.07.2013 року (із змінами внесених згідно з 

Постановою КМ № 657 від 19.08.2015 р. і № 1159 від 30.12.2015 p.), які 

ставляться до докторських дисертацій, а її автор безумовно заслуговує 

присудження наукового ступеню доктора медичних наук за спеціальністю 

14.01.22 - стоматологія.
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