
ВІДГУК

офіційного опонента, завідувачки кафедри стоматології Харківського 

національного медичного університету МОЗ України, доктора медичних 

наук, професора Соколової Ірини Іванівни на дисертаційну роботу Павлюк

Тетяни Василівни «Особливості клінічного перебігу та лікування 

захворювань тканин пародонта в студентів молодших курсів», подану на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 22 -  «Охорона 

здоров’я» за спеціальністю 221 -  «Стоматологія»

Обгрунтування вибору теми дослідження. Саме останніми десятиліттями 

відбувається істотне погіршення здоров’я молодого покоління, яке у найближчому 

майбутньому буде відповідальним за продовження розвитку суспільства. Це 

погіршення особливо помітне за період навчання, спочатку в школі, потім у 

вищих навчальних закладах. Цей факт є відображенням негативного інтегрального 

впливу багатьох чинників, які сприяють виснаженню компенсаторних 

можливостей й адаптаційних систем організму молодих людей, що негативно 

позначається на їхньому фізичному, психічному та соматичному здоров'ї. 

Безумовно, аналогічні тенденції властиві й стоматологічному здоров’ю, яке є 

обов’язковою складовою загального здоров’я та одним із індикаторів якості 

життя. Так, одними з найбільш поширених стоматологічних хвороб серед молоді є 

захворювання тканин пародонта, зокрема, хронічний генералізований пародонтит. 

Тому саме розробка способів ранньої високоінформативної діагностики 

захворювань тканин пародонта у студентської молоді, яка зазнає психоемоційного 

навантаження, та обґрунтування підходів до їх профілактики та ефективного 

лікування залишаються серед найактуальніших напрямків наукових досліджень в 

нашій країні.

Тому дисертаційне дослідження Павлюк Т. В. є вельми актуальним, 

своєчасним та відповідає потребам сучасної наукової та практичної стоматології.



Зв’язок робот з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри стоматології 

інституту післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного 

університету «Комплексна оцінка та оптимізація методів прогнозування, 

діагностики та лікування стоматологічних захворювань у населення різних 

вікових груп», номер держреєстрації № 0114и001788. Здобувач є співвиконавцем 

фрагментів зазначеної НДР.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій забезпечена методологією етапів виконання роботи, належною 

кількістю клінічних спостережень, рівнем й можливостями методів дослідження 

та статистичної обробки отриманих результатів. Так, з метою вивчення 

особливостей клінічного перебігу хронічного генералізованого пародонтиту 

початкового-І ступеня на фоні психоемоційного навантаження дисертанткою було 

обстежено 247 студентів 2 курсу медичного університету, з яких 80 осіб із 

підвищено-високим рівнем тривожності мали хронічний генералізований 

пародонтит початкового-І ступеня розвитку увійшли до двох груп спостереження 

із проведенням комплексного лікування за удосконаленою та традиційною 

методиками. Також до дослідження було залучено 30 соматично й стоматологічно 

здорових студентів, які увійшли до контрольної групи. Об'єктивізація стану 

тканин пародонта була реалізована завдяки визначенню низки пародонтальних 

проб та індексів, а також проведенню комп’ютерної ортопантомографії. Клінічне 

обстеження студентів доповнювали біохімічними дослідженнями із визначенням 

показників активності про- та антиоксидантної системи у ротовій рідині. А 

дослідження емоційних станів студентів-медиків молодших курсів було проведено 

за методикою Г. Айзенка. І, нарешті, для оцінки ступеня достовірності отриманих 

результатів проводився сучасний статистичний аналіз із визначенням 

кореляційних зв’язків між варіаційними рядами.
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Вищезазначене дозволяє вважати отримані автором результати 

обґрунтованими й вірогідними, а достовірність викладених у даній дисертаційній 

роботі наукових положень та висновків не підлягає сумнівам.

Наукова новизна і теоретична цінність дослідження визначається 

результатами проведених досліджень і полягає у 6 положеннях. Так, 

дисертанткою вперше вивчено рівень психоемоційного навантаження в студентів 

молодших курсів ІФНМУ та встановлено підвищений рівень окремих емоційних 

станів таких як: тривожність, фрустрація, агресивність та ригідність. Уперше 

встановлено прямий зв'язок між рівнем тривожності та ступенем розвитку й 

перебігом хронічного генералізованого пародонтиту в студентів.

Уперше встановлено зростання показників пародонтальних проб та індексів 

індексів в залежності від рівня тривожності.

Доповнено дані щодо результатів біохімічних досліджень ротової рідини, 

які підтверджують пряму залежність порушень балансу прооксидантно- 

антиоксидантної системи ротової рідини від рівня тривожності.

Розроблено та застосовано для комплексного лікування ХГП в студентів 

молодших курсів на фоні підвищеного рівня емоційного навантаження 

лікувальний комплекс, що включав застосування препаратів як на місцевому, так і 

на загальному рівнях та підтверджено його високу ефективність.

Практичне значення отриманих результатів полягає у визначенні 

діагностичних критеріїв хронічного генералізованого пародонтиту в студентів 

молодших курсів та розробці й доведенні клінічної ефективності лікувальних 

заходів для студентів молодших курсів, які страждають на хронічних 

генералізований пародонтит початкового-І ступеня на фоні підвищеного рівня 

емоційного навантаження. Запропонований спосіб лікування сприяв нормалізації 

клініко-лабораторних показників, підвищенню ефективності лікування 

захворювання і досягненню стійких віддалених результатів.



Результати дисертаційного дослідження Павлюк Т. В. впроваджені в 

лікувальну роботу університетської клініки ІФНМУ та вісьмох профільних 

закладів комунальної форми власності. Основні положення дисертації також 

використовуються в навчальному процесі 10 кафедр вищих навчальних медичних 

закладів різних регіонів України.

Апробація результатів дисертації та публікації. Результати дисертаційної 

роботи Павлюк Т. В. обговорювались та доповідались на 2-х науково-практичних 

конференціях з міжнародною участю та на 3-х міжнародних конференціях у 

країнах Євросоюзу. За результатами дисертації опубліковано 13 наукових праць, 

серед яких 5 статей у фахових наукових виданнях України, 2 - у  міжнародному 

виданні, 1 патент України на корисну модель, 5 тез у збірниках матеріалів 

конференцій.

Оцінка змісту роботи, її  значення в цілому, зауваження щодо 

оформлення. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 206 сторінок, з 

яких 130 є основним текстом. Дисертація має анотацію, вступ, огляд літератури, 

розділ «М атеріали і методи дослідження», 3 розділи власних досліджень, аналіз й 

узагальнення результатів досліджень, висновки, практичні рекомендації, список 

використаних джерел та додатки. Дисертація ілюстрована 22 таблицями та 34 

рисунками.

Вступ викладено на 6 сторінках, у ньому надано інформацію щодо 

актуальності, зв'язку роботи з науковою тематикою, мети й завдань дослідження, 

об'єкта, предмета та методів дослідження, наукової новизни отриманих 

результатів, практичного значення, особистого внеску здобувана, впровадження 

отриманих результатів, публікації, структури та обсягу дисертації.

Усі складові вступу сформульовано доступно і зрозуміло. Мета дослідження 

чітко сформульована та відповідає рівню дисертацій на здобуття доктора 

філософії. Відповідно до мети поставлено 5 завдань для її виконання. Об’єкт та 

предмет досліджень визначені здобувачем методично правильно.
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Зауваження до розділу відсутні.

Розділ 1 «Розповсюдженість, причини розвитку, особливості клінічного 

перебігу та лікування генералізованого пародонтиту в осіб молодого віку на 

фоні психоемоційного навантаження (огляд літератури) викладено на 22 

сторінках. Розділ має чотири підрозділи, у яких автором надано повну 

характеристику стану проблеми захворювань тканин пародонту на сьогоднішній 

день. Підрозділ 1.1 присвячено сучасним уявлення про поширеність та 

особливості клінічного перебігу генералізованого пародонтиту в студентів, 

підрозділ 1.2 -  особливостям психічних станів студентської молоді в умовах 

навчального процесу, підрозділ 1.3 -  особливостям клінічних порушень та впливу 

психоемоційного навантаження та тканини пародонта, підрозділ 1.4 -  сучасним 

уявленням про комплексне лікування генералізованого пародонтиту в студентів на 

фоні психоемоційного навантаження. Авторкою критично оброблена велика 

кількість сучасних літературних джерел. Огляд цікавий, читається легко.

Зауваження. Принципових зауважень до розділу немає, але більш 

розгорнуте узагальнення за розділом в цілому з обґрунтуванням необхідності 

дисертаційного дослідження саме в обраному напрямку надало б огляду 

завершеного вигляду.

Розділ 2 «Матеріали і методи дослідження» розміщено на 20 сторінках, 

структуровано на п'ять підрозділів. У даному розділі послідовно й максимально 

вичерпно надано інформацію щодо залучених до клінічних спостережень осіб та 

схеми застосованого лікування (підрозділ 2.1), описано методики клінічного 

обстеження (підрозділ 2.2), лабораторних методів дослідження (підрозділ 2.3), 

представлено схему лікування пацієнтів (підрозділ 2.4) та статистичні методи 

(підрозділ 2.5).

Зауваження. Щодо застосованих пародонтальних проб та індексів, які є 

добре відомими, то достатнім було б лише посилання на авторів або джерело 

інформації замість їхнього докладного опису.
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Розділ 3 «Особливості стоматологічного статусу в студентів 2 курсу 

Івано-Франківського національного медичного університету, хворих на 

хронічний генералізований пародонтит початкового-І ступеня на фоні 

психоемоційного навантаження» представлено на 24 сторінках, ілюстровано 11 

таблицями та 2 рисунками. Матеріал розділу структуровано на п'ять підрозділів, у 

яких висвітлено питання дослідження психоемоційного навантаження у студентів 

2 курсу (підрозділ 3.1), стану гігієни ротової порожнини у обраного контингенту 

осіб (підрозділ 3.2), індексної оцінки стану тканин пародонта (підрозділ 3.3), стану 

твердих тканин зубів (підрозділ 3.4) та особливостям клінічного перебігу 

генералізованого пародонтиту у залучених до дослідження студентів (підрозділ 

3.5). О б’єктивна оцінка стану тканин пародонта свідчить про більш глибоке їх 

ураження при підвищеному та високому рівні тривожності.

Зауваження до розділу. Було б доцільно надати невелике узагальнення за 

матеріалом підрозділів 3.1., 3.2.

Розділ 4 «Зміни біохімічних показників ротової рідини в студентів 2 

курсу Івано-Франківського національного медичного університету, хворих на 

хронічний генералізований пародонтит початкового-І ступеня на фоні 

психоемоційного навантаження» займає 9 сторінок, ілюстрований 4 таблицями 

та 4 рисунками, структурований на два підрозділи, в яких викладено інформацію 

щодо стану показників прооксидантної (підрозділ 4.1) та антиоксидантної системи 

(підрозділ 4.2) ротової рідини студентів 2 курсу хворих на хронічний 

генералізований пародонтит початкового-І ступеня на фоні психоемоційного 

навантаження. Отримані дисертанткою дані свідчать про пряму залежність рівня 

тривожності та показника рівня прооксидантного захисту ротової рідини. Чим 

вищий рівень тривожності тим вищі показники прооксидантної системи ротової 

рідини. А отримані значення антиоксидантної системи захисту ротової рідини 

вказують на її значні зміни під впливом різних рівнів тривожності.

Зауважень до розділу немає.
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Розділ 5 «Клініко-лабораторна оцінка ефективності комплексного 

лікування хронічного генсралізованої о народов ці і у початкового-! ступеня 

на фоні психоемоційного навантаження» представлено на 39 сторінках, 

ілюстровано 6 таблицями та 28 рисунками. Матеріал викладено у чотирьох 

підрозділах, а саме, підрозділ 5.1. присвячено оцінці ефективності лікування за 

даними показників психоемоційного навантаження, підрозділ 5.2 -  змінам стану 

тканин пародонта під впливом проведеної комплексної терапії, підрозділи 5.3. та 

5.4 -  відповідно оцінці ефективності лікування за даними змін про-/ та 

антиоксидантної системи ротової рідини. За результатами кліиіко-лабораторних 

досліджень авторкою переконливо доведено, що застосування запропонованого 

лікування у студентів, хворих на 111 почагкового-1 ступеня з підвищеним та 

високим рівнем тривожності призводить до позитивних результатів у всіх 

пацієнтів основної групи. Також заслуговує на особливий акцент використання 

кореляційного аналізу для узагальнення отриманих результатів, що сприяє кращій 

презентації наукових нагіращовань.

Зауваження до розділу:

1. Слід було б додати узагальнення за підрозділом 5.2, 5.3.

2. Вважаю за доцільне викладення даних щодо кореляційних зв'язків між 

різними показниками, що були вивчені, в окремому підрозділі або навіть розділі. 

Також можливе розміщення даного матеріалу у відповідних підрозділах в 

залежності від показників, що аналізуються.

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів» викладено на 14 сторінках. 

У розділі наведено обгрунтований підсумок дисертаційної роботи, що висвітлює 

теоретичну і практичну значимість отриманих результатів для наукової і 

практичної стоматології. Дисертант зуміла у лаконічному стилі узагальнити та 

інтерпретувати отримані дані.

Зауваження до розділу немає.



Висновки (їх 5), ґрунтуються на даних детального аналізу результатів 

проведених досліджень, відповідають меті й встановленим завданням.

Викладені дисертантом практичні рекомендації (їх 3) відображають 

прикладний зміст дисертації та доступні для практичної реалізації у закладах 

охорони здоров'я.

Список використаних джерел літератури складено з 220 найменувань (із 

них латиною -  118), які є інформативними та відповідають основному змісту 

дисертації. Але частка літературних джерел, датованих до 2009 року, становить 

майже чверть (27,7%).

Згідно існуючих вимог у додатках дисертації розміщено список публікацій 

здобувана, апробацію результатів дисертації (додаток А), карту обстеження 

пацієнтів (Додаток Б), анкету самооцінки психічних станів за Г. Айзенком 

(Додаток В), інтерпретацію балів окремих емоційних стані в студентів 2 курсу 

(Додаток Г) та акти впровадження результатів дисертаційного дослідження 

(Додаток Д-Д18).

Повнота викладу результатів дисертації у наукових фахових виданнях.

М атеріали та основні положення дисертаційної роботи Павлюк Тетяни Василівни 

повністю представлено у 13 наукових працях, серед яких 5 статей у фахових 

наукових виданнях України, 2 - у  міжнародному виданні, 1 деклараційний патент 

України на корисну модель, 5 тез у збірниках матеріалів конференцій.

Дані про відсутність текстових запозичень та порушень академічної 

доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, 

фальсифікацї). За результатами перевірки та аналізу матеріалів дисертації, не 

було виявлено ознак академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, 

фальсифікації. Текст представлених матеріалів дисертації Павлюк Тетяни 

Василівни на тему «Особливості клінічного перебігу та лікування захворювань
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тканин пародонта в студентів молодших курсів» є оригінальним (92 %). 

Дисертація та наявні за її темою публікації не містять академічного плагіату.

Дисертаційна робота Павлюк Т. В. оформлена у повній відповідності до 

основних вимог Департаменту Атестації Кадрів МОН України.

Необхідно зазначити, що дисертаційна Павлюк Т.В. має незначні технічні 

недоліки, фірмові назви препаратів наведено не лише у розділі 2. Але зазначені 

зауваження і недоліки не є принциповими, мають виключно рекомендаційне 

спрямування, тому вони не знижують наукової цінності даної дисертаційної 

роботи. Слід також акцентувати увагу на тому, що отримані Тетяною Василівною 

Павлюк результати мають безперечну теоретичну і практичну значимість як для 

наукової, так і практичної стоматології, а також можуть допомагати у роботі 

сімейних лікарів, фахівців вузьких спеціалізацій, психологів.

У порядку дискусії прошу відповісти на такі запитання:

1. Чим обумовлено обстеження та лікування студентів саме 2 курсу?

2. Які компоненти лікування впливали на покращення прооксидантно- 

антиоксидантної системи захисту ротової рідини?

3. Що, на Вашу думку, було первинним: тривожність чи генералізований 

пародонтит?

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Павлюк Тетяни Василівни на тему «Особливості 

клінічного перебігу та лікування захворювань тканин пародонта в студентів 

молодших курсів» є завершеною працею, у якій отримані нові науково- 

обгрунтовані теоретичні і практичні результати, що в сукупності вирішують 

важливе наукове завдання стоматології, яке полягає у підвищення ефективності 

комплексного лікування захворювань тканин пародонта в студентів молодших 

курсів в умовах психоемоційного навантаження.
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За актуальністю, методичним рівнем виконання, новизною і практичним 

значенням отриманих результатів, обґрунтованістю наукових положень і 

висновків, їх достовірністю та повнотою викладу в опублікованих працях, 

дисертаційна робота Павлюк Тетяни Василівни на тему «Особливості клінічного 

перебігу та лікування захворювань тканин пародонта в студентів молодших 

курсів» повністю відповідає вимогам Постанови Кабінету Міністрів України № 

167 від 6 березня 2019 року, якою затверджено Порядок проведення експерименту 

з присудження ступеня доктора філософії та Наказу Міністерства освіти і науки 

України № 40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення 

дисертації» в галузі знань 22 -  Охорона здоров'я, спеціальності 221 -  

Стоматологія.

Офіційний опонент: 

завідувачка кафедри стоматології 

Харківського національного 

медичного університету МОЗ України, 

доктор медичних наук, професор

04.12.2020 р.


