
висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації ПАВЛЮК ТЕТЯНИ ВАСИЛІВНИ 

на тему «Особливості клінічного перебігу та лікування захворювань 

тканин пародонта в студентів молодших курсів» на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за 

спеціальністю 221 Стоматологія (спеціалізація «Стоматологія»)

1. Виконання освітньо-наукової програми.

Здобувачем Павлюк Тетяною Василівною 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.

Аспірант Павлюк Тетяна Василівна 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 

аспіранта Павлюк Тетяни Василівни була затверджений рішенням Вченої Ради 

ІФНМУ 27.12.2016 року (протокол № 20). Науковий керівник доктор медичних 

наук, професор кафедри стоматології післядипломної освіти Івано -  

Франківського національного медичного університету, Заслужений діяч науки і 

техніки України Рожко Микола Михайлович. Термін виконання роботи: 2017- 

2021 роки.

Усі розділи індивідуального плану наукової роботи аспіранта Павлюк 

Тетяни Василівни виконані своєчасно в установлені терміни, що підтверджено 

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

Дослідження (клінічні, біохімічні) проведені своєчасно і в повному обсязі 

із застосуванням сучасних та інформативних методів.

3. Актуальність дисертації.

Серед проблем сучасної стоматології захворювання тканин пародонта 

займають одне з чільних місць, що зумовлено їх значною поширеністю, 

численними етіологічними чинниками, складним патогенезом, різноманітністю 

клінічних проявів, обмеженістю методів ранньої діагностики, недостатньою 

ефективністю лікувально-профілактичних заходів.

За результатами обстеження населення 53 країн світу (ВООЗ, 1990) 

виявлено високий рівень поширеності захворювань тканин пародонта, який 

становить від 55% до 98%. Ці цифри співпадають з результатами 

епідеміологічних досліджень, проведених в Україні, за якими поширеність 

хвороб тканин пародонта в дорослому віці сягає 98%. Особливу увагу 

привертають дані про високу поширеність захворювань тканин пародонта серед 

студентської молоді, що призводить до їх швидкого прогресування, впливу на 

загальний стан організму, розвитку соматичної патології і зниження показників 

загального здоров'я.

Молоде покоління нашої країни, а особливо студентську молодь, яка 

являє собою виробничий та інтелектуальний потенціал країни, можна без
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з
перебільшення віднести до групи ризику через надзвичайно високе 

адаптаційне навантаження. Експериментальні та клінічні дослідження 

показують, що підвищена емоційна вразливість впливає на метаболічні та 

фізіологічні процеси органів та систем організму людини, зокрема на тканини 

пародонта, що призводить до виникнення в них запально-дистрофічних змін. 

Таким чином, особливого значення набуває рання діагностика захворювань 

тканин пародонта на фоні підвищеної емоційної вразливості та розробка дієвих 

терапевтичних і профілактичних заходів, що дозволить підвищити 

ефективність їх лікування, попередити прогресування і розвиток ускладнень.

4. Зв’язок теми із державними або галузевими науковими 

програмами, планами, темами.

Дане дослідження є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри стоматології інституту післядипломної освіти Івано-Франківської 

національного медичного університету «Комплексна оцінка та оптимізація 

методів прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних захворювань 

у населення різних вікових груп», номер держреєстрації № 011411001788.

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

Аспірантом обраний напрямок наукового пошуку, сформульовано мету та 

завдання, розроблений дизайн дослідження, проведено набір хворих, 

сформовані контрольна та дві основні групи дослідження. Здобувачем особисто 

здійснювалося динамічне 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 медикаментозного лікування генералізованого 

пародонтиту в осіб молодого віку», 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.

Аспірантом Павлюк Т.В. розроблено, видано та впроваджено в практику 

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

медикаментозного лікування генералізованого пародонтиту в осіб молодого 

віку».

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: науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Сучасні уявлення щодо патогенезу запалення: місцеві та системні механізми» 

(Івано-Франківськ, 2019); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю присвяченій пам’яті акад. Г.О. Бабенка (Івано-Франківськ, 2019). Також 

результати дисертаційної роботи оприлюднено на міжнародних конференціях: 

International research and practice conference «Innovative technology in medicine:
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experience of Poland and Ukraine» (Люблін, Польща, 2017); 10th International 

Scientific Conference «Science progress in European countries: new concepts and
j

modem solutions» (Stuttgart, Germany, 2019); The 3 International scientific and 

practical conference «Eurasian Scientific Congress» (Barcelona, Spain, 2020).

9. Впровадження матеріалів дослідження.

Результати наукових досліджень впроваджені у відділенні терапевтичної 

стоматології центру стоматології університетської клініки ІФНМУ (затв.

10.09.2019), терапевтичного відділення міської стоматологічної поліклініки 

м. Івано-Франківськ (затв. 10.09.2019), терапевтичного відділенні обласної 

стоматологічної поліклініки м. Івано-Франківськ (затв. 09.09.2019), у 

терапевтичному відділенні міської дитячої стоматологічної поліклініки 

м. Івано-Франківськ (затв. 27.09.2019), стоматологічного відділення КО 

«Бурштинська ЦМЛ» (затв. 16.09.2019), стоматологічного відділення КНП КРР 

«Косівська ЦРЛ» (затв. 18.09.2019), стоматологічного відділення КНП СРР 

«Снятинська ЦРЛ» (затв. 25.09.2019), стоматологічного відділення КНП ЗРР 

«Заліщицька ЦРЛ» (затв. 17.10.2019), стоматологічного відділення КНП НРР 

«Надвірнянська ЦРЛ» (затв. 11.11.2019).

Матеріали дисертації активно використовуються в навчальному процесі 

кафедр: стоматології інституту післядипломної освіти Івано-Франківського 

національного медичного університету (затв. 05.09.2019), терапевтичної 

стоматології Івано-Франківського національного медичного університету (затв.

06.09.2019), терапевтичної стоматології ФПДО Львівського національного 

медичного університету імені Д. Галицького (затв. 10.10.2019), терапевтичної 

стоматології Тернопільського національного медичного університету імені

І. Я. Горбачевського (затв. 09.10.2019), стоматології дитячого віку 

Буковинського державного медичного університету (затв. 08.10.2019), 

терапевтичної стоматології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України» (затв. 21.10.2019), стоматології Харківського національного 

медичного університету (затв. 05.11.2019), терапевтичної стоматології 

Харківського національного медичного університету (затв. 06.11.2019),
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терапевтичної стоматології Української медичної стоматологічної академії 

(затв. 07.11.2019), терапевтичної стоматології національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця МОЗ України (затв. 04.12.2019).

10. Повнота опублікування результатів дисертації, кількість 

наукових публікацій та конкретний особистий внесок здобувача.

Основні наукові результати висвітлені у 13 публікаціях та розкривають 

основний зміст дисертації. За матеріалами дисертації опубліковано 7 статей, з 

них 2 -  одноосібно. 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 та 

1 -  в Індійському медичному журналі; 1 -  деклараційний патенти України на 

корисну модель; 5 тез доповідей -  у матеріалах науково-практичних 

конференцій (Список публікацій, Додаток 1).

11. Особистий внесок здобувача в одержання наукових результатів, 

що виносяться на захист.

Ідея проведення дослідження сформульована науковим керівником. 

Аспірант Павлюк Тетяна Василівна особисто провела дослідження, самостійно 

провела збір та аналіз клінічного матеріалу, його обробку, шифрування. Аналіз 

результатів дослідження, узагальнення і їхнє оформлення проведені аспірантом 

самостійно. Статистичний аналіз отриманих клінічних та біохімічних 

результатів досліджень автор провела самостійно з використанням методів: 

статистичного нагляду варіаційної статистики, множинного порівняння, методу 

побудови та аналізу логістичних моделей регресії, методу покрокового 

виключення, системного аналізу.

12. Характеристика первинної документації.

Комісія з перевірки первинної документації при Івано-Франківському 

національному медичному університеті, що створена наказом ректора 1ФНМУ 

(наказ за № 557-д від 14 жовтня 2012 року) у складі голови -  д.мед.н.,
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професора Ковальчук Л.Є., членів комісії -  д.мед.н., професора Мізюка М. І. та 

к.мед.н., доцента Чмута В.Г., провела перевірку первинної документації 

дисертації Павлюк Т.В. і дійшла висновку, що представлені документи 

достовірні, і повністю відповідають сутності виконаної дисертаційної роботи та 

вимогам до неї (протокол № 6 від 17 червня 2020 року).

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

дотримання етичних принципів при виконанні дисертаційного дослідження 

Павлюк Т.В. «Особливості клінічного перебігу та лікування захворювань 

тканин пародонта в студентів молодших курсів» позитивно оцінила наукову 

роботу (протокол № 114/20 від 21.05.2020 р.).

14. Перевірка дисертаційної роботи на наявність академічного

плагіату. Комісія з виявлення та запобігання академічного плагіату в 

університеті, створена наказом ІФНМУ №681-д від 01.07.2020 року, 

перевіривши дисертаційну роботу Павлюк Т.В. «Особливості клінічного 

перебігу та лікування захворювань тканин пародонта в студентів молодших 

курсів», на здобуття наукового ступеня доктора філософії, прийшла до 

висновку: унікальність даної роботи станом на 11.09.2020 року становить 92 %.

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

українською мовою на 206 сторінках друкованого тексту (130 сторінок 

основного тексту), складається зі вступу, огляду літератури, розділу 

«Матеріали та методи дослідження», 3 розділів власних досліджень, 

обговорення та узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Роботу проілюстровано 

34 рисунками та 22 таблицями. Перелік використаної літератури складає 220 

джерел, з яких 102 кирилицею та 118 латиницею.

У вступі здобувач на основі вивчення найважливіших джерел літератури 

останніх років конкретно та повно обґрунтовує актуальність теми дисертації, 

конкретизує мету та завдання дослідження. Визначає об’єкт, предмет та методи
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дослідження, висвітлює наукову новизну й практичне значення отриманих 

результатів, особистий внесок у їх виконання, наводить дані про апробацію 

матеріалів роботи, публікації.

В огляді літератури на підставі детального аналізу літературних джерел 

вітчизняних та іноземних авторів наведені дані про високий рівень поширеності 

генералізованого пародонтиту серед студентської молоді в умовах 

психоемоційного навантаження. Наведені дані літератури засвідчують глибокі 

теоретичні знання автора, логічно обґрунтовують актуальність, наукову 

новизну і наукове значення тематики та завдань дисертаційного дослідження.

У розділі «Матеріали та методи дослідження» описано матеріали та 

методи дослідження, автор наводить загальну характеристику обстежених 

хворих, схеми лікування хворих. Також, описано клінічні та додаткові методи 

обстеження пацієнтів, детально описані методики проведення клінічних і 

лабораторних досліджень.

У третьому розділі дисертаційної роботи наведено стан психоемоційного 

навантаження у студентів 2 курсу, особливості клінічного перебігу 

генералізованого пародонтиту у студентів 2 курсу на фоні психоемоційного 

навантаження, дані клінічних методів дослідження стану тканин пародонта та 

твердих тканин зубів студентів 2 курсу.

У четвертому розділі дисертаційної роботи описано стан показників 

прооксидантно-антиоксидантної системи ротової рідини студентів 2 курсу 

хворих на хронічний генералізований пародонтит початкового-І ступеня на 

фоні психоемоційного навантаження, описано дані біохімічних методів 

дослідження.

У п’ятому розділі детально описано дані основних та додаткових методів 

обстеження, після проведеного лікування, де обгрунтовано достовірно більш 

виражений вплив запропонованої схеми лікування студентів, хворих на 

хронічний генералізований пародонтит початкового-І ступеня на фоні 

психоемоційного навантаження. Детально описано дані змін анкетних, 

клінічних та біохімічних показників після лікування, та в таблицях і малюнках 

доведена ефективність запропонованого комплексного лікування.
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Розділ «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» присвячений 

детальному аналізу та закономірному узагальненню отриманих автором 

результатів дослідження. У ньому обговорено результати проведених клінічних 

та біохімічних досліджень, проведено широке, детальне співставлення з 

літературними даними, визначено їх значення для теорії та практики клінічної 

пародонтології.

16. Новизна дослідження та одержаних результатів.

Вивчено рівень психоемоційного навантаження в студентів молодших 

курсів ІФНМУ та встановлено високий рівень окремих емоційних станів таких 

як тривожність, фрустрація, агресивність та ригідність.

Встановили, що у студентів, хворих на хронічний генералізований 

пародонтит (ХГП) початкового-І ступеня на фоні підвищено-високого рівня 

тривожності частіше спостерігається ХГП початкового ступеня, аніж ХГП І 

ступеня. Оцінюючи дані поширеності генералізованого пародонтиту, слід 

зазначити, що ХГП початкового ступеня частіше визначався в студентів з 

підвищеним рівнем тривожності, а відсоток ХГП І ступеня був значно вищим в 

студентів з високим рівнем тривожності.

Виявили, що перебіг ХГП початкового-І ступеня в студентів на фоні 

психоемоційного навантаження залежав від рівня тривожності. Клінічна 

картина перебігу ХГП була більш виражена в осіб із високим рівнем 

тривожності, ніж у осіб із підвищеним рівнем тривожності. Так, у студентів з 

підвищеним рівнем тривожності захворювання тканин пародонта 

супроводжувались помірною кровоточивістю ясен, відсутністю больових 

відчуттів в яснах, незначною гіперемією ясен, наявністю пародонтальних 

кишень у межах 1-2 мм. А в студентів з високим рівнем тривожності 

кровоточивість ясен була в основному виражена, наявністю больових відчуттів 

в яснах у всіх студентів, вираженою гіперемією ясен, наявністю 

пародонтальних кишень у межах 2-3 мм.
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Встановлено зростання індексів РМА, числа Свракова, ГПК, 

кровоточивості ясен, пародонтального індексу Рамфйорда та CPITN, при ХГП 

початкового-І ступеня в залежності від рівня тривожності.

Доведено, що результати проведених біохімічних досліджень ротової 

рідини підтверджують пряму залежність порушення балансу прооксидантно- 

антиоксидантної системи ротової рідини з виникненням захворювань тканин 

пародонта, а також з рівнем тривожності.

Розроблено та застосовано для комплексного лікування ХГП в студентів 

молодших курсів на фоні підвищеного рівня емоційного навантаження 

лікувальний комплекс та виявлено високу ефективність по відношенню до 

загальноприйнятого лікування.

17. Практичне значення роботи.

На основі вивчення особливостей клінічного перебігу визначено 

діагностичні критерії пародонтиту в студентів молодших курсів. Розроблено та 

доведено клінічну ефективність лікувальних заходів для лікування ХГП 

початкового-І ступеня у студентів молодших курсів на фоні підвищеного рівня 

емоційного навантаження. Запропонований спосіб лікування сприяв 

врегулюванню ютініко-лабораторних показників, підвищенню ефективності 

лікування захворювання і досягненню стійких віддалених результатів.

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

здобуття ступеня доктора філософи.

Наукова праця Павлюк Т. В. «Особливості клінічного перебігу та 

лікування захворювань тканин пародонта в студентів молодших курсів» є 

завершеною науково-дослідною працею, в якій сформульовані та обґрунтовані 

нові диференційовані підходи до підвищення ефективності терапевтичного 

лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит початкового-І 

ступеня на фоні психоемоційного навантаження.

Дана дисертація повністю відповідає вимогам п. 10 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого

10



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 Павлюк Т. В. у галузі знань «Охорона здоров’я» за 

спеціальністю 221 «Стоматологія» (14.01.22 -  стоматологія).
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