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Актуальність теми. Загальновідомо що підвищення ефективності 

комплексного лікування хворих з набутими вадами щелеп залишається однією з 

актуальних проблем сучасної стоматології. Значимість цієї проблеми зростає у 

зв'язку зі збільшенням кількості пацієнтів, які перенесли оперативні втручання з 

приводу видалення новоутворень або виробничого чи побутового травматизму. 

Окрім того, не зменшується кількість постраждалих в результаті дорожньо-

транспортних пригод, техногенних аварій і катастроф, локальних збройних 

конфліктів. Наявність дефектів щелепних кісток неминуче призводить до розвитку 

функціональних порушень, в першу чергу до дисфункції жування.  

При дефектах верхньої щелепи можливе утворення ороназального 

з`єднання, що викликає розлад дихання, ковтання і звукоутворення. Дефекти 

щелепних кісток призводять до втрати зубів, викликають асиметрію обличчя, 

тобто супроводжуються втратою естетичного вигляду людини, також дисфункції 

зубо-щелепної системи сприяють виникненню патологічних змін з боку скронево-

нижньощелепного суглоба.  

 Варто також зазначити, що на тлі виражених структурно-функціональних 

порушень щелепно-лицьової ділянки безумовно призводять до змін 

психосоціального статусу вищезгаданих пацієнтів.  



У хворих з набутими вадами щелеп формуються складні клінічні умови для 

проведення раціонального ортопедичного лікування, при цьому, за даними ВООЗ, 

абсолютно всі пацієнти, що мають зазначену патологію, потребують протетичного 

лікування. 

Зважаючи на вищезазначене, існує гостра необхідність розробки ефективної 

програми комплексного лікування і реабілітації хворих з дефектами щелеп. 

Найважливішим ключем до вирішення цього проблемного питання є вивчення 

ролі стоматологічних матеріалів у системі технологій забезпечення якості 

лікування ортопедичними конструкціями, що забезпечують високу якість їх 

фіксації. Пріоритетним завданням є визначення і розробка алгоритмів оцінки 

ефективності та якості лікування стоматологічних пацієнтів ортопедичного 

профілю.  

Таким чином, питання підвищення ефективності лікування пацієнтів із 

посттравматичними та післяопераційними дефектами верхньої щелепи за рахунок 

удосконалення методики виготовлення та засобів фіксації знімних протезів з 

обтуруючою частиною є актуальними, а існуюче в клінічній стоматології 

положення визначило мету і завдання цього дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційної роботи входить до НДР стоматологічного профілю «Характер, 

структура та лікування основних стоматологічних захворювань» (№ 

держреєстрації 0116U004975) та «Оптимізація методів діагностики та лікування 

основних стоматологічних захворювань» (№ держреєстрації 0119U002899). Автор 

виконувала окремий фрагмент вищезазначених науково-дослідних робіт.  

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень та 

висновків, сформульованих у дисертації.  

Дисертація Федотової О. Л. є закінченою науково-дослідною роботою, 

виконаною на сучасному методичному рівні та достатньому клінічному матеріалі.  

Автором проведено глибокий патентно-інформаційний та науковий пошук і 

детально проаналізована література за останні десятиліття. Наукові положення, 



що сформульовані в дисертаційній роботі, є науково обґрунтованими та базуються 

на поглибленому аналізі даних сучасної літератури, отриманих результатах 

власних досліджень та їх обговоренні.  

Відповідно до мети та поставлених завдань, автор провела дослідження 

ефективності ортопедичного лікування пацієнтів з посттравматичними дефектами 

верхньої щелепи двошаровими знімними пластинковими протезами з обтуруючою 

частиною. 

В процесі дослідження дисертантом застосовані методи (клініко-

лабораторний, експериментальний, клініко-технологічний, розрахунково-

графічний, аналітичний, метод порівняльного клініко-економічного аналізу, 

кваліметричні та статистичні), що відповідають поставленій меті та завданням. 

В рамках роботи автором було проведено клініко-технологічна оцінка 

лікування, яку виконано шляхом обстеження пацієнтів, котрим були виготовлені 

двошарові знімні пластинкові протези з обтуруючою частиною. Автор опрацювала 

спеціальні картки, які містили результати безпосереднього обстеження пацієнтів, 

план лікування, прогноз та суб'єктивні дані методом анкетування. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що внаслідок проведених 

досліджень уперше удосконалено лікування пацієнтів із посттравматичними та 

післяопераційними дефектами верхньої щелепи у системі клініко-лабораторних 

технологій виготовлення зубних протезів з обтуруючою частиною шляхом 

обґрунтування, розробки та клінічного застосування нового матеріалу для 

виготовлення двошарового базису. 

Автором вперше запропонована удосконалена методика виготовлення 

двошарового базису знімних конструкцій зубних протезів з обтуруючою частиною 

пацієнтам із посттравматичними та післяопераційними дефектами зубо-щелепної 

системи. 

На підставі цього, автором вперше проведено ортопедичне лікування 

пацієнтам з дефектами твердого піднебіння запропонованим методом за рахунок 



оптимізації клініко-лабораторного етапу виготовлення двошарових знімних 

конструкцій зубних протезів з обтуруючою частиною. 

Опрацювання отриманих результатів створення анкети-опитувальника із 

клініко-психологічними індикаторами дозволило дисертантці вперше впровадити 

моніторинг якості та ефективності ортопедичного лікування пацієнтів із 

посттравматичними та післяопераційними дефектами зубощелепної системи. 

В процесі дисертаційного дослідження автором відкореговані складові та 

покращені властивості нового матеріалу мʼякої підкладки на основі 

полівінілацетату, а також проведено порівняльну оцінку фізико-механічних 

властивостей розробленого вітчизняного матеріалу та його закордонних аналогів. 

Практичне значення отриманих результатів. Автором запропоновано та 

впроваджено в клінічну практику впроваджено, а також в  промислове 

виробництво вітчизняний А-силіконовий матеріал для виготовлення двошарового 

базису. 

В дисертаційній роботі автором розроблено, запропоновано, а також 

впроваджено в практичну стоматологію розроблений матеріал для конструкції 

зубного протезу, а також дозволив їй виготовити двошаровий базис за 

удосконаленою методикою. Вищезгаданий метод лікування із запропонованими 

конструкційними особливостями, на думку автора, позитивно впливає на 

показники якості життя запротезованих пацієнтів. 

 Безумовно цікавим для практичної стоматології є запропонований в 

співавторстві з науковим керівником інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров’я «Матеріал стоматологічний силіконовий «ПМ-СН». 

Таким чином, результати дисертаційної роботи дозволили автору 

запропонувати абсолютно нові підходи до вдосконалення ефективності 

протезування пацієнтів із посттравматичними та післяопераційними дефектами 

верхньої щелепи, котрі базувалися на удосконаленій методиці виготовлення та 

засобах фіксації знімних протезів з обтуруючою частиною, що забезпечить якісне 

індивідуальне лікування.  



Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження. 

Результати дисертаційного дослідження мають теоретичне та практичне 

значення, тому можуть бути використанні як в навчальному процесі, так і в 

практичній діяльності лікаря-стоматолога. 

На сьогодні, результати кваліфікаційної наукової праці впроваджені у 

навчально-педагогічний процес низки фахових кафедр Української медичної 

стоматологічної академії, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», ПВНЗ «Київський 

медичний університет УАНМ» та Харківської медичної академії післядипломної 

освіти МОЗ України, а також практичну діяльність КЗОЗ «Харківська міська 

стоматологічна поліклініка № 2», КЗОЗ «Харківська міська стоматологічна 

поліклініка № 4», КЗОЗ «Харківська міська стоматологічна поліклініка № 6», 

комунальне некомерційне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка № 7» 

Харківської міської ради, КЗОЗ «Валківської ЦРЛ» та університетського 

стоматологічного центру Харківського національного медичного університету 

МОЗ України. 

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях. 

Основні результати і наукові положення повністю відображені у статтях  

наукових журналів, а також на виступах та тезах науково-практичних 

конференцій. 

За матеріалами дисертації опубліковано у 18 наукових працях, опубліковано 

11 статей, з них 7 статей – у наукових фахових виданнях України відповідно до 

переліку наукових фахових видань України, 2 – в періодичних наукових виданнях 

інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та 

розвитку та/або Європейського Союзу, 1 – у виданні, індексованому у 

наукометричній базі Scopus, 1 –  у виданні, індексованому у наукометричній базі 

Web of Science Core Collection, 2 – в інших виданнях, 7 тез доповідей в матеріалах 

конгресів та науково-практичних конференцій, а також отримано 1 патент України 



на корисну модель, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 

опубліковано інформаційний лист. 

Структура та зміст дисертації. Дисертацію викладено на 192 сторінках 

комп’ютерного тексту українською мовою. Робота складається з анотацій, 

переліку умовних скорочень, вступу, огляду літератури, опису матеріалів та 

методів дослідження, 3-х розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел та 

додатків.  

Список використаних джерел містить 215 найменувань, з яких 91 – 

кирилицею та 124 – латиницею.  

В анотації українською та англійською мовами репрезентовані найбільш 

вагомі результати дослідження із увагою на наукову новизну та наведений список 

публікацій за темою дисертаційної роботи. 

У вступі, який висвітлений на 9 сторінках доведена актуальність теми 

дисертації, поставлені мета і завдання дослідження, висвітлені наукова новизна  та 

практичне значення отриманих результатів, показано впровадження їх у 

навчально-педагогічний процес у вищих навчальних закладах, а також у закладах 

практичної охорони здоров'я, приведений особистий внесок здобувача, зазначена 

апробація результатів дисертації та відображення їх у наукових публікаціях. 

Розділ 1. «Огляд літератури» носить назву «Історія розвитку та сучасні 

аспекти ортопедичного лікування пацієнтів із посттравматичними 

дефектами верхньої щелепи» викладений на 27 сторінках, написаний 

літературною мовою з критичним підходом, носить аналітичний характер та 

відображає сучасне бачення автором проблематичних питань. Відповідно до 

поставлених завдань дослідження, огляд літератури складається з 5 підрозділів, у 

яких автор проводить аналітичний аналіз поширеності проблеми ортопедичного 

лікування пацієнтів із посттравматичними дефектами верхньої щелепи, історії 

розвитку обтуруючих протезів, класифікації обтураторів в залежності від 

локалізації дефекту, проблем матеріалознавства щодо виготовлення обтуруючих 



протезів та рівня якості життя при ортопедичному лікуванні хворих з 

посттравматичними дефектами верхньої щелепи. 

В кінці огляду дисертант аналізує дані літератури та обґрунтовує 

доцільність розв’язання поставлених завдань особистого дослідження, 

наголошуючи на пошуках шляхів проведення реабілітаційних заходів та строго 

індивідуального, диференційованого методологічного підходу до ортопедичного 

лікування вищезгаданих пацієнтів. 

Зауваження: в даному розділі трапляються посилання на літературні 

джерела минулого століття (49, 94, 108, 111, 116, 133, 170, 173, 178, 179, 180, 205, 

208, 209). 

В розділі 2 «матеріали та методи дослідження», який викладений на 22 

сторінках і включає 8 підрозділів (програми та обсягу дослідження; особливостей 

концептуального підходу та дизайну дослідження, а також ретельного опису 

методології досліджень) автором наведена ретельна характеристика поетапної 

програми, матеріалу та проведений опис методологічних підходів, які 

застосовувались в процесі досліджень.  

Для вирішення поставлених завдань дослідження автор використала 

значний арсенал різноманітних методів (доктрина системного проблемно-

цільового аналізу (2.1); дослідження фізико-механічних (2.2) та клініко-

технологічних (2.3) властивостей А-силіконових матеріалів; визначення 

токсичності матеріалу мʼякої підкладки на основі полівінілацетату (2.4); методика 

лабораторного вивчення адгезії мікроорганізмів до зразків матеріалу мʼякої 

підкладки на основі полівінілацетату (2.5); вивчення мікроциркуляції в слизовій 

оболонці протезного ложа за допомогою багатофункціонального лазерного 

діагностичного комплексу «ЛАКК-ОП» (2.6); дослідження показників якості 

життя методом опитування (2.7) та способів надання і обробки даних (2.8), які на 

її думку є коректним та достатнім, а отримані результати характеризуються 

належним рівнем валідності, достовірності та узгодженості. 

Зауваження до даного розділу відсутні. 



Розділ 3 «Удосконалення та лабораторне обґрунтування клінічного 

застосування матеріалу для двошарових базисів знімних протезів з 

обтуруючою частиною» містить 24 сторінки і включає 5 підрозділів. 

В першому підрозділі у вигляді таблиці автор, наводячи цифрові дані щодо 

показників потреби в ортопедичному лікуванні пацієнтів Військово-медичного 

клінічного центру Північного регіону за 2015-2017 роки, констатує про стабільне 

збільшення випадків застосування протезів-обтураторів та засвідчує про 

актуальність доцільності подальшого удосконалення матеріалів, методик і 

технологій, які застосовуються при ортопедичному лікуванні даної категорії 

пацієнтів.  

Другий підрозділ автор присвячує аналізу клініко-технологічних, фізико-

механічних, хімічних та біологічних властивостей в порівняльному аспекті 

матеріалів для двошарових базисів, які застосовують для знімних конструкцій 

зубних протезів. Перелічені недоліки зазначених матеріалів, конкретні 

завдання дослідження, а також економічні труднощі відділу логістики АТ 

«Стома» сприяли розробці нового ще більш удосконаленого та економічно 

доступного вітчизняного матеріал мʼякої підкладки на основі полівінілацетату. 

Зважаючи на компонентну структуру, відповідність всім необхідним хімічним, 

токсикологічним та фізико-механічним властивостям, автор наголошує на 

оптимальності вибору вищезазначеного матеріалу для двошарових базисів 

знімних конструкцій протезів з обтуруючою частиною. 

В третьому підрозділі дисертантка проводить порівняльний аналіз вивчення 

фізико-механічних властивостей А-силіконових підкладочних матеріалів п’яти груп 

для виготовлення двошарових знімних конструкцій зубних протезів, візуально 

демонструючи на діаграмі, що удосконалений матеріал мʼякої підкладки на 

основі полівінілацетату має загальний усереднений результат по всім 

параметрам.  

Порівняльний аналіз вивчення клініко-технологічних властивостей А-

силіконових підкладочних матеріалів для виготовлення двошарових знімних 



конструкцій зубних протезів в підрозділі 3.4 також допоміг дисертантці довести 

про високе положення удосконаленого вітчизняного матеріалу мʼякої підкладки на 

основі полівінілацетату серед усіх випробовуваних зразків. 

В п’ятому підрозділі визначення токсичності запропонованого матеріалу 

автор провела у вигляді експерименту при тривалому внутрішньошлунковому 

його введенні білим щурам. Результати експериментальних даних підрозділу 

дозволили автору констатувати той факт, що тривале введення матеріалу мʼякої 

підкладки на основі полівінілацетату не чинить токсичного впливу на органи та 

системи дослідних тварин і не викликає пригнічення загальнометаболічних 

процесів. 

Результати досліджень даного розділу знайшли своє відображення у 2 тезах 

науково-практичних конференцій, 2 наукових статтях у вітчизняних фахових 

журналах, 1 патенті України на корисну модель та опубліковано Інформаційний 

лист. 

Зауваження – в розділі зустрічаються поодинокі технічні погрішності. 

Розділ 4 «Структурно-функціональна оптимізація А-силіконового 

підкладочного матеріалу: удосконалення методики виготовлення двошарових 

базисів знімних протезів», висвітлений на 22 сторінках та поділений на три 

підрозділи, в яких автор відобразила удосконалення методики виготовлення 

двошарових знімних конструкцій зубних протезів з обтуруючою частиною (4.1), 

порівняльну оцінку результатів лабораторного дослідження  міцності адгезії А-

силіконового підкладочного матеріалу при виготовленні двошарових конструкцій 

знімних протезів (4.2) та імітаційне моделювання системи «обтуратор щелепного 

протезу–слизова оболонка краю дефекту верхньої щелепи» (4.3). 

Одержані дані цього розділу вдало проілюстровані якісними графічними 

зображеннями порівняльного аналізу фізичних характеристик А-силіконових 

підкладочних матеріалів для виготовлення двошарових знімних конструкцій 

зубних протезів, 2-ма мікрофотографіями з візуалізацію схеми вибірки базису, 

геометричної частини математичної моделі та 4-ма таблицями з цифровим 



матеріалом, який повністю базується на фактичних даних, підданий статистичному 

аналізу, що забезпечує достовірність отриманих результатів. 

Результати даного розділу дали можливість автору показати, що 

геометричними параметрами обтуруючої частини можна ефективно та 

індивідуально для кожного пацієнта регулювати оптимальне співвідношення між 

жорсткістю фіксації протезу та комфортом його експлуатації, пов’язане з 

індивідуальним больовим порогом при тиску на слизову оболонку краю дефекту. 

Мотивуючись результатами лабораторного дослідження цього розділу, автор 

закцентувала увагу на тому, що із найбільшим ступенем комплаєнтності виявилась 

система матеріалів мʼякої підкладки на основі полівінілацетату, а проведене 

імітаційне моделювання системи «обтуратор щелепного протезу–слизова оболонка 

краю дефекту верхньої щелепи» довело, що протези з обтуруючою частиною із 

зазначеного матеріалу за рівнем тиску на слизову оболонку входять до потенційно 

безболісної зони.  

Результати досліджень даного розділу опубліковані в 2 наукових статтях у 

фахових журналах та обговорені на 2 науково-практичних конференціях. 

В цілому, розділ викладений послідовно з наукової точки зору, із логічним 

заключенням, легко читається без зауважень. 

 Розділу 5 автор назвала «Ортопедичне лікування знімними протезами з 

двошаровими базисами з обтуруючою частиною та оцінка їх ефективності» та 

висвітлила на 20 сторінок, розділивши на чотири змістові підрозділи. 

В підрозділі 5.1, використавши метод лазерної допплерівської флоуметрії за 

допомогою апарату «ЛАКК-ОП», автор висвітлює результати аналізу впливу 

двошарових знімних протезів з обтуруючою частиною на стан мікроциркуляції 

судин протезного ложа. За результатами підрозділу дисертантка доводить про 

відсутність негативного впливу на гемодинамічні характеристики 

мікроциркуляторного русла тканин протезного ложа та підкреслює позитивний 

вплив на прогноз функціонування протезу. 



Результати мікробіологічного дослідження поверхні А-силіконового 

підкладочного матеріалу автор відобразила в підрозділі 5.2. Виявлені 

мікробіологічні особливості у пацієнтів з адентією, на думку автора,  необхідно 

додатково корегувати мікробіоценоз ротової порожнини лікування зазначених 

пацієнтів протизапальними засобами, що забезпечують відновлення та зберігання 

нормального біоценозу вказаного біотопу. 

В підрозділі 5.3 автор презентує особливості клінічних етапів виготовлення 

знімного протеза з обтуруючою частиною з двошаровим базисом за удосконаленою 

методикою з візуалізацією етапів його виготовлення. Застосування останнього, як 

доводить дисертантка, дозволяє значно покращити якість ортопедичного 

лікування даної категорії пацієнтів і відповідно скоротити період адаптації до 

знімного протезу за рахунок більш комфортного використання та створення 

науково обґрунтованого покращеного з'єднання акрилового базису із м’якою 

підкладкою.  

В заключному, четвертому підрозділі послідовно викладений аналіз оцінки 

ефективності ортопедичного лікування пацієнтів із посттравматичними дефектами 

верхньої щелепи за показниками якості життя, де дисертанткою була проведена 

корелятивна оцінка порівняння та відповідності больової симптоматики, яка була 

однією із основних скарг у досліджуваних пацієнтів. Результати дослідження 

показників якості життя пацієнтів після проведеного лікування, з’ясовані методом 

анкетування автор представила у таблиці 5.5 дали можливість їй стверджувати про 

значну функціональну перевагу протезів, виготовлених за удосконаленою 

методикою. 

В цілому, розділ викладений послідовно, із логічним заключенням. Варто було 

б відмітити розроблене дисертанткою анкетування, яке у повсякденній практиці 

лікаря-стоматолога-ортопеда дає можливість оцінити значимість та рівень його 

допомоги в складі комплексного лікування пацієнтів із посттравматичними 

дефектами верхньої щелепи. 



Результати досліджень даного розділу знайшли своє відображення в 6 

наукових статтях у фахових журналах, 2 з яких входять до переліку міжнародних 

наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection та 3 тезах науково-

практичних конференцій. 

Зауваження – таблиці 5.3 та 5.4, на нашу думку, варто було б представити у 

вигляді додатків. 

Розділ «Аналіз та обговорення отриманих результатів» викладений на 16 

сторінках, де автор проводить співставлення одержаних в роботі результатів 

дослідження із вже відомими нормативними показниками.  

У даному розділі проявляється уміння дисертантки аналізувати одержаний 

фактичний матеріал, робити узагальнення та співставляти результати отриманих 

власних досліджень із літературними джерелами.  

Автор стисло підсумовує основні здобутки дисертаційної роботи та наочно 

резюмує наукову і практичну значимість дисертації, яка на думку автора полягає у 

застосовуванні розробленого матеріалу при виборі та обґрунтуванні конструкції 

зубного протезу, а дослідження його клініко-технологічних властивостей 

дозволили їй виготовити двошаровий базис за удосконаленою методикою, що в 

прямій залежності відобразилося на якості лікування двошаровими знімними 

пластинковими протезами з обтуруючою частиною та показниками якості життя 

пацієнтів.  

Саме тому, розділ висвітлює теоретичну та практичну значимість одержаних 

результатів як для практичної стоматології, так і для судової медицини. 

Зауважень до розділу не виникло. 

Висновки в кількості 8 повністю відповідають поставленим завданням та 

спрямовані на виконання мети даної роботи.  

Практичні рекомендації в кількості 5 мають практичну спрямованість. 

Слід зазначити, що висновки дослідження та практичні рекомендації 

повністю ґрунтуються на отриманих в роботі результатах, вони повною мірою 

аргументовані та переконливі.  



Дані про відсутність текстових запозичень та порушень академічної 

доброчесності.  

За результатами перевірки та аналізу матеріалів дисертації не було виявлено 

ознак академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації та фальсифікації. У роботі 

не було ідентифіковано ознак чи наслідків цілеспрямованих маніпуляцій з 

алфавітом, зміни чи заміни літер, прихованого тексту тощо.  

Подані до захисту наукові досягнення є власним напрацюванням аспіранта, 

текст дисертації є оригінальним. Виявлені за допомогою програми Unicheck 

текстові співпадіння мають відповідні посилання на першоджерела, внесені до 

списку. Запозичення в тексті не мають ознак плагіату.  

Робота визнається самостійною та може бути допущеною до захисту. 

Недоліки дисертації щодо її змісту та оформлення. 

Суттєвих зауважень щодо оформлення та змісту дисертації немає. 

Дисертаційна робота написана грамотною літературною мовою, достатньо повно 

ілюстрована. Текст роботи послідовний та логічний.  

Отже, подана до офіційного захисту дисертаційна робота виконана й 

оформлена на високому науково-методичному рівні з дотриманням усіх вимог і 

безумовно заслуговує на позитивну оцінку. 

В процесі аналізу дисертаційної роботи хотілося б отримати відповіді 

від автора на наступні запитання: 

1. Яким чином Ви проводили забір матеріалу для мікробіологічного дослідження? 

2. У Вашій роботі відображено дослідження лазерним допплерівським 

флоуметром. Уточніть, будь-ласка, у яких ділянках слизової Ви проводили 

дослідження? 

3. Скажіть, будь-ласка, яким матеріалом Ви отримували функціональний відбиток 

і які проби при цьому застосовували? 

4. Як Ви враховували розмір і локалізацію дефекту при отриманні відбитку? 

5. Чи враховувались Вами дані анамнезу вищезазначених пацієнтів щодо 

попереднього користування знімними протезами? 



 

Висновок  

Дисертаційна робота Федотової Олени Леонідівни «Ортопедичне лікування 

пацієнтів з посттравматичними дефектами верхньої щелепи двошаровими 

знімними пластинковими протезами з обтуруючою частиною», представлена на 

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

спеціальністю 221 «Стоматологія», є самостійною завершеною науковою працею, 

в якій представлено теоретичне узагальнення та нове вирішення актуального 

науково-практичного завдання сучасної стоматології, що полягає у підвищенні 

ефективності лікування пацієнтів із посттравматичними та післяопераційними 

дефектами верхньої щелепи за рахунок удосконалення методики виготовлення та 

засобів фіксації знімних протезів з обтуруючою частиною. 

За своєю актуальністю, метою і завданням дослідження, достовірністю та 

обґрунтованістю отриманих результатів, висновків і практичному значенню 

дисертація Федотової О. Л. на тему «Ортопедичне лікування пацієнтів з 

посттравматичними дефектами верхньої щелепи двошаровими знімними 

пластинковими протезами з обтуруючою частиною» відповідає вимогам п. 10, 11 

«Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. за № 167, 

а її автор заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії з галузі 

знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Стоматологія». 
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