
висновок
про на},кову новизну, теоретичне та практичне значення

результатiв дисертацii Помпiя Олександра Олександровича
на TeIvIy: <<Оптилtiзацiя KotlcTpyкцiT адгезивI]их мостоподiбних протезiв

для вiдновлення цiлiсностi зубнr.rх рядiв>
на злобуття ступеня доктора фiлософiI

в галузi знань 22 Охорона здоров'я за спецiальнiстю 221 Стоматологiя

1. Виконання ocBiTHt'oHayкoBoi програпли

Аспiрант Помпiй Олександр Олександрович повнiстю виконав
iндивiдуа;lьний навчальний план, вiдповiдно до ocBiTltboHayKoBoT програми
асгriрантури fiонецького нацiонального медичного yHiBepcl.rTeTy, що повнiстю
вiдповiдас Нацiональнiй рамцi квалiфiкацiй та вимогам <порялку пiдготовкrт

зlобувачiв вищоТ освiти ступеня доктора фiлософiТ та доктора наук у вищих
навчальних закладах (наукових установах)>>. затвердженого Постановою Кабiнету
N.'IiHicTpiB УкраТни вiд 23.03.20lб р. j\Ь2бl.

Аспiрант Помпiй Олександр Олександрович здобув глибиннi знання зi

сttецiальностi 221 Стоматологiя, ово;lодiв загальнонауковими (фiлософськими)
ко]\1петентносl"ями, спряl\{ованими на формування системного наукового

свiтогляду, професiйноТ етики та загаJIьного культурного кругозору, набув

унiверсальних навичок дослiдника, зокрема, усноТ та письмовоТ презентацiТ

ре:lультатiв власного дослiдження украТнською мовою, застосування сучасних
iнфорп,lачiйних технологiй у науковiй дiяльностi, органiзаuiТ та проведеннi
навчалъних занять, управлiння науковими просктами, ресстрачiТ прав

iнтелектуальноТ власностi, здобув мовних компетентностей, достатнiх для
представлення та обговорення результатiв свост науковот роботи iнозепtною
(англir.iською) мовою в уснiй та письмовiй формi, а також для повного розумiння
iншомовних наукових TeKcTiB з вiдповiдноТ спецiальностi.

2. Виконання iндивiдуального плану HayKoBoi роботи (наукова
ск.;lадова ocBiTHboHayKoвoi програми)

Iндивiдуальний план науковоТ роботи аспiранта Помпiя Олександра
Олександровича був затверлжений рiшенняrчt ВченоТ ради ДНМУ (протокол ЛЪ5

вiд l6.10.20l7 р.), науковиIч1 керiвником був призначений проректор з науково
педагогiчноТ роботи та мiжнародних зв'язкiв (на тойr час), доктор медичних наук,
професор Удод олександр Анатолiйович. TepMiH виконання роботи 2017202|

роки.
Bci розлiли iндивiдуального плану науковоТ роботлr аспiранта Помrriя

Олександра Олександровича виконанi сво€часно в установленi термiни, що



пiдтверджено результатами пiврiчноТ промiжноТ, пiдсумковоТ (рiчноТ) та

заключноi атестацii'.
yci дослiдження проведенi свосчасно i в tIoBHoMy обсязi iз застосуванFIям

сучасних та iнформативних методiв дослiдження.

3. Актуальнiсть дисертаlдii

Включенi дефекти зубних рядiв с достатньо поширеною патологiсю серед

населення УкраТни. fiля вiдновлення цiлiсностi зубних рядiв з такими дефектами
широко використовують класичнi рrосr"оподiбнi протези, частковi знiмнi
пластинковi протези або ортопедичнi KoHcTpyKrriT з опорою на iмпrIантати. Кожна
з перерахованих конструкrtiй мас певнi недолiки, а саме, необхiднiсть значного за

об'смом препарування твердих тканин опорних зубiв або потребу в хiрургiчному
втручаннi та залученнi зуботехнiчноi лабораторiТ, високу BapTicTb i тривалi

термiни виготовлення, н}rзьку комфортнiсть у користуваннi тощо.

Одним з перспективних пiдходiв tцодо ортопедичноТ реабiлiтацiТ пацiснтiв з

вiдсутrriстю одного чи двох зубiв вважають застосування адгезивних

мостоподiбнlrх протезiв (АМП). Використання цих конструкцiй перелбачас щадне

вiдношення до твердих тканин опорних зубiв, дозволяе вiдновлювати цiлiснiсть
зубних рядiв в одне вiдвiдування, не вимага€ хiрургiчних втручань, АМП мають

високi характеристики мiцностi, естетичностi та низьку собiвартiсть. У той же

час, пiд час експлуатацiТ адгезивних KoнcTpyKrriй iнодi виникають ускладнення,
серед найчастiших з яких порушення цiлiсностi та фiксаrriТ протезiв, незадовiльлtе

крайове прилягання реставрацiйних фотокомпозлrцiйних матерiалiв i вторинний

Kapicc, запальнi змiни слизовоТ оболонки в дiлянцi промiжноТ частиtли адгезI.1вних

мостоподiбних протезiв тошо.

Для армування сучасних АМП використовують рiзнi преiмпрегнованi

скловолоконнi систеIиLt, якi вiдрiзняються за розмiром та формою, Скловолоконнi
каркаси мають високу мiцнiсть на згинання, чудову естетичнiсть, вони здатнi

створювати адгезивний зв'язок з покривниrчl фотокомпозитоI\,1 та не вимагають

додагкових aкcecyapiB гriд час використання. Однак до теперiшнього часу вiдсутнi
однозначнi результати дослiджень, що пояснюють зв'язок мiж фiзико
механiчними характеристl{ками рiзних скловолокоt{нLlх армуючих елеN{ентiв та

ефективнiстю адгезив}{ого протезування, тим бiльш, що icHyc значна

варiабельнiсть способiв укладанrlя. певне рiзноманiття форшrи та iнших параметрiв

армуючого каркаса, також до кiнця невизначеним залиша€ться спiввiдношення
об'смiв скловолоконних елемент,iв та покривного фотокомпозицiйного матерiалу,

що сутт€во впливас на бiомеханiчнi властивостi адгезивних мостоподiбних
протезiв.

Фiксацiя АМП в опорних зубах можлива за рахунок мiцностi адгезивного



зв'язку, що утворю€ться плiж твердими тканинами та фотокомпозицiйним
матерiалом протеза, тобто без бульяких iнвазивних втручань у виглядi

препарування. BTiM, лише мiцностi адгезлrвноТ фiксачiТ недостатньо для

трI{валого функuiонуваIIня АI\4П, особливо в бiчних дiлtянках зубних рялiв. де на

коI{струкцiю дiють згtа.lнi за силою та рiзнi за напрямком жувальнi навантаження.

Саме тому ретенцiю адгезивних KoнcTpyKrrili пiдсилюють створенням в опорнрIх

зубах рiзноманiтних ретеншiйних елементiв, зокрема, порожнин, пазiв,

вертикальних пропилiв, oTBopiB для пiнiв тощо.

У теперiшнiй час вiдсутнiл"r сдиний протокол виготовлення адгезивних

мостоподiбних протезiв, якi б N{аJlи надiйний прогноз i тривалi строки

фуrrкчiонування. TaKi протези дотепер здебi;rьшого використовують. як тимчасовi

конс,грукчiТ.

Зважаючи на вttк.J]адене, оптимiзацiя конструкчiТ адгезив}Iих мостоподiбних

шротезiв, яка ма€ бути обrрунтована резупьтатами лабораторних та клiнiчних

дослiджень, е актуальни]чt гrитанням сучасноi стоматологiт. Науково обrрунтоване

удосконалення дозволить полiпrшити прогноз ортопедичноТ реабiлiтацiТ пацiснтiв

шодо вiдновлення ttillicHocTi зубних рядiв за рахунок адгезивного мостоподiбного

протезування.

На пiдставi влtзначеноТ актуальностi було сформульовано мету, завдання та

методи дослiдження.

4. Зв'язок роботи з науковими програмами, планаN!и, темами
Асгriрант Поп,rпiй Олександр Олександрович був спiввиконавцеN,l планових

НДР кафелри стоматологiТ JrГsl ДНМУ кОптимiзацiя сучасних пiдходiв до

дiагностики, лiкування та реабiлiтачiТ пацiснтiв з захворюваннями органiв

порожнини рота та шелепнолицевоТ областi> (}Г9 державноТ ресстрацiТ
0l1бU004055, TepMiH виконання 20l62018 рр.) та <Клiнiколабораторне

обгрунтуванця удосконалення технологiii дiагностики. лiкування, прогнозування

та профiлактики стоматологi.tних захворювань>) (J\9 державноi реестрацiТ
0l l9U00 |447 , TepMiH виконання 20l92a2l рр.). Автор е безпtlсереднiм

вt{конавцем фрагментiв зазначених TeNl.

5. Цз5,ковi пс.чс}кечlrя, розробленi особисто здобувачем, та Тх новизна

Аспiрантом Помпiсм Олександром Олександровичем доповнено HayKoBi

данi про поширенiсть дефектiв зубних рядiв серед обстежених мешканцiв

Луганськоi областi, яка складала 7З,2О^, та найбiльш розповсюджеiti методи

протезування, серед яких найчастiшtе для вiдновлення ttiлiсностi зубних рялiв
застосовували виготовлення tllтампованопаяних мостоподiбних та часткових

знiмних llластинкових протезiв.

l



Уточнено HayKoBi ланi про фiзикомеханiчнi характеристики

фот,окоп,rпозицiйних зразкiв з рiзнип,r армуванняNI дослiлженi методом

трьOхточкового згинання, yci показники за цим дослiдженняN{ у :}разках з

арN{уванняNl скловолокоцною стрiчкою та балкою, укладениN{и паралельно, одна

над однiсю, були достовiрно (р<0,01) вишими, нiж TaKi щодо зразкiв, арNfованих

двома скловолоконниý{и балкаlчlи або двома скловолоконними стрiчками.

fiоповнено HayKoBi данi про те, що максимальне руйнiвне навантаження, яке

влIтримували apмoBaHi фотокомпозицiйнi фрагменти адгсзивних мостоподiбних

протезiв за методоп,1 зсуву, у разi Тх фiксашiТ у ретенцiйних порожнинах оtlорних

зубiв з додатковими зануреннями в вертикальних cTiHkax було в 4 рази бiльшип,t,

нiж за фiксаrriТ таких фрагментiв у rrорожнинах з ящlскоподiбною фор1,1оlо.

f,оповлlелtо наукову iнформачiю про адгезивну MiuHicTb фiксашiТ зразкiв

фотокомпозита до емалi зубiв, яка у дослiдженнi за методом зсуву за застосування

адгезl{вноj системи V поколiння була достовiрно вищою (р<0,05) за мiцrIiсть у

разi використання iнших адгезивних систем та TexHiK адгезивноТ пiдготовки.

Вперше встаlновлено, шо в елементах протезiв, арN,lованих паралельно

укладеними скловолоконною стрiчкою та балкою, цавантаження пiд дiс:ю

рiзноспрямованих сил у ходi дослiдження напруженолеформованого стану рiзних
конструкцiй адгезивних мостоподiбнrлх протезiв на вiртуальних моделях щелеп

розподiлялися piBHoMipHo, без дiлянок концентрацiТ напружень на вiдмiну вiд

llрот,езiв, армованих двома скловолоко}lними балками або дво[,,lа

скловолоконними стрiчками.

Вперше запропоноваrIа квалiметрична система оцiнювання клi Hi чного стану

адгезивних мостоподiбних протезiв, Вперше розроблений оптимiзованl.rй спосiб

прямого виготовлення адгезрIвних мостоподiбних протезiв, який передбачас

додатковi занурення у вертикаJlьних cTiHKax ретеншiйних порожнин та арм)/вання

конструкцiТ скловолоконною стрiчкою i балкою, укладеними паралельно. одна

над однiсю.

Вперше доведено високу клiнiчну ефективнiсть вiдновлення цiлiсностi
зубнl,rх рядiв з малими включеними дефектаlчtи адгезивними мостоподiбними

tIро,гезаN.{и. виготовленими за оптимiзованим способом, яка у TepMiH

спостереження 36 мiсяцiв складала 96,7О/о,

fiоповнено HayKoBi данi про т}rNIчасовi адгезивнi мостоподiбнi протезtl для

безпосереднього протезування малих включених дефектiв зубнлrх рядiв, пряме

виготовлення яких з застосуванням попередньо отриманоТ форми з еластичного

слtлiконового вiдбиткового MaTepia,Ty при моделюваннi штучного зуба, забезпечус

ефективнiсть у терп,riн l2 мiсяцiв на piBHi 62,0О/о.

l



б. HoBi HavKoBo обгрунтованi практичнi результати проведеЕ{Ех

злобувачеrt дослiд}кень, що мають icToTHe }начення дjIfl певноi галузi знань
та пiдтверлжуються дOкуil.tента}{иq якi засвiдчують проведення таких
дOсдiджець

Те*ретlt*ля* зfIаrýеýlнtr t}дер]hа}lllх trэезз,тlд"7дljб дослi;iжеlt*lя llcля;.ас в

с\,|гтсвому доповненнi теоретр1!{них засад стоплатологiТ в частинi в!Iвчення

rromi.TpeHocTi лефектiв зубних рядiв i методiв Тх протезування дослiдження

фiзикомеханiчних характеристик адгезивних ý,lостоподiбних протезiв в

лабораторнI{х умовах; оптимiзацiТ Тх констрlкцiТ для пiдвищенлlя клiнiчrтоi

ефекrllвтi*стi протезування, в тG&{у чlтслi безпосередньOго, пацiснтiв з &laлr{N{Ii

включенимлr лефектап,{и зубних рялiв.
Практичне значення. Аспiранто]\,I розроблено та впровад}tено в практ}lку

спосiб прямого виготовлення адгезивних \,{остоподiбних протезiв, якrrй

передбачас ilрепарування в oilopнIlx зубах ретенчiйних порожнин з додатковими
заi{}ренFLчý,iI{ та арм}tsання KoHcTpyKuiT скловолоt{+ttною стрi.lltою та балкоlс
(патент УкраТни на корисну модель М 130904 вiд26.|2.2018 р.), Запропонованиir

спосiб безпосередньог0 протез}tsання включених лефектiв зубних рядiв
адгезивними N.{остоподiбними протезами, вiдrrовiдно до якого, пряý{е

вt{готовлення конструкцiй прOводятъ з використанням форлrи з еластI4чного

силiкон*в*го вiдбllтковOго l\{атерiал_у, ш+ *творю€ },,MoBt{ дjiя тOrilt,;го *iдтв*реlrFl,с

tsтраченого з\zба та сприятливих оклюзiйтних KoHTaKTiB (патент Украiни на корисну
},iоJlejlb j!Ъ i367З2 вiд 27,08.20t9 р.}. Створена квалilr,tетричЕа сиL]те}Iа оцiнювання

клiнiчного стану адгезивнрIх мOстоilодiбних протезiв, яка дозвоjiяс виявilятrг

пOрушення адгез!{внрIх конструкrriй та визначати подальш\r тактику х{Oдо Тх

*Kcпj]}.aT*iiiT {свiд*цтв* t]po ре.стрэчiю авт*рсъкогсi прав* нэ TBip J!* 850З"{ вiд

З0.01.2019 р.). Розроблений пристрiй для визначення мiцностi адгезивного зв'язку
мiж фотокоN{позицiйним матерlал01\,1 та твердими тканинами зубiв, rцо гtiдвиrцус

точнiсть та вiдтворюванiсть результатiв дослiджень (патент УкраТни на корисну
модель Л9 i 322i4 вiд 11.а2.2019 p.i.

Ррlrzпrгягl '" rT TrrrбrrTll Dиl]l],\ltаu1\ р пr.rлг11.1 l\r\/ прl"llii,r. 9,,.*,{! дl!сертацlI{нL, i/vvvl,l ,.",ю[!ено в про1 Pq.t,J l9l\l4ltt та

практичних занять на профiльних кафелрах Донецького нацiонального медичного

унiверситету та ЛЗ <Лганський державний медичний унiверситет>. Результати

дослiдження вIIровадякенi у лiкувальну роботу закладiв охорони здоров'я: КНП
<Ссвсродонецька MicbKa стоNlатологiчна полiкцiнiка)) та iii{ <<Естетiкцентр)) N,I.

СсвсродоЕецька, КНП <Д4icbKa стоь{атологiчна полiкцiнiка}) },L Лlqсдlчансъка, КНЛ
<Попаснянська центральна районна лiкарня)) },{. ПопасноТ Луганськоi областi,
KHIT кСторtато.;rогiчна гlолiк"тiiнiка Лс ]. > п,л. Kpal,taTopcbKa fiонецькоТ облас:тi..

Аспiрантопr Поплпiсм О"лександрол,я ОлександровичеiчI oTpI4N{aHo i 5 aKTiB

вilрOвадженtUI.

l



7. Ступiнь обгрунтованостi та достовiрностi положень, висновкiв i

рекомендацiй, сформульованих в дисертацii
Yci положен}tя, висновки, рекомеIлдацiТ, шо мiстяться у дисертацii, науково

обrрунтованi, ;tocToBiprti, логiчлIо випливають з результатiв дослiдженъ. Робота

виконана на сучасному науковометодичному piBHi з застосуванням принципiв

доказовоТ медицинлt. Методики, шо використанi автором в дослiдхсеннях, сучаснi.

{остатня для статистичноТ обробки кiлькiсть дослiджень i клiнiчних

спостережень дозволя€ вважати отриманi результати достовiрними. HayKoBi

положення, висновки, IIрактичнi рекомендацiТ, якi сформульованi у ;tисерташiТ,

одержанi на достатньому фактичному матерiалi. Методи статистиLIного аналiзу.

якi було використано в роботi, с цiлкол,t адекватними.

Для Bcix пацiснтiв буrrа створена база даних, в яку пiсля проведення

клiнiчних дослiджень вносилась вся irrформацiя. faHi, що tчtiстиjlися в базi, були

пiдставою для науковолослiдницькоi дiяльностi. Автор самостiйно обробляв

тeKcToBy iнформачiю за лопомогою пакету <Micгosoft Office Wоrd 20l0>,

статистлtчну обробку результатiв дослiджень проводили на персональному

комгl'ютерi з використанням статистичноТ програми STATISTIKA lЗ.3. У файлах
зберiгалися тскстова iнформацiя, шифровi данi та графiчнi платерiали.

Стат,ис,глlчний аналiз резушьтатiв дослiджень проведений на сучасноN4у

piBHi, коректно, за допомогою стандартних програм статистичного аналiзу.

Наведенi в роботi таблицi, малюнки переконливi, висновки KoHKpeTHi i повнiстю

пiдтверлжуютъся результатами дослiджень. Висловленi в роботi HayKoBi

положення, рекоNIендацiТ науково обrругlтованi.

8. Апробацiя результатiв дисертацii
OcHoBHi положення дисертацiйноТ роботи були опрлlлюдненi на 80п,rу та

8lMy науковому медичному конгресi стулентiв та моло/lих вчених <<Медицина

XXI сторiччя>> (Краматорськ, 20l8, 2019); ВсеукраТнськiй науковопрактичнiй

iнтернетконференцiТ <Вiтчизняна наука на зламi епох: проблемrи та перспективL{

розвитку)) (ПереяславХмельницький, 20l 8); 7 5i4 ВсеукраТнськiй науковiй
коrrференцiТ <MEDSCOP 2019) (Полтава, 20l9); науковопрактичнiй конференчiТ

з мiжнародною участю <Взасмоiнтеграцiя TeopiT та гrрактики в сучаснiй

стоматологii> (Чернiвчi, 2019); дистанцiйнiй науковопрактичнiйr конференцiТ

студентiв та молодих вчених <<Фундаме}Iтальная наука в современной медицине)>

(I\4iHcbK, 20l 9); ВсеукраТнськiй науковопрактичнiй iнтернетконсРереншiТ

<Сучаснилi стан та перспективи розвL.Iтку прt{родничих дисtlиплiн в медрtчнiлi

ocBiTi> (Кропивницький, 2020); LXXIV V[iжнаролнiй науковопрактичнiй

конференrriТ ст,улентiв та молодих вчених <Ак,гуа.льные проблемы современной
медицины и фарпrации  2а20>> (MiHcbK, 202а), Мiжнароднiй науково*практичнiй



кснфереНuiТ <<Медичнi науки: нап!эямки та тендснцiТ розвитку в YKpaTHi та cBiTili
iOjt*ca, ]020;.

9. Е*вк:+та оrнублiкуванtЕя результатiв лисертацiТ, кiлв,кiсть
наYковI,Iх п.vблiкапili та кенкретниli особистиl*,t BEl€coK здffбYвача до Bcix
наvкових публiкашiй, опчблiкованих зi спiвавторами та зарахованих за темою
ллltсерт*цiТ

За ТСРtОю ДисертацiТ опублiкOвана 2 i наукова робота" з них 7 cTaTer1" з яких
5  5 llз},F.,овI!х фа.v,овltх вt{.lэннях YHpilTtlll. l  а llepio.Iiltlll(lt!y g},lдаlrнi Kpai'tlll
Свропейськ*г* С*ю:з_я, l : в ж_чрналi. щс вхOдriтъ до наукоýlетЁitчнGТ базl.т Sc*ptil;;
надр}/коtlаrтi I0 r,ез v ruraTepia,rax конгрссiв га начкOвоIIDактрlчнlzх конфсреншiлi. :l

як}lх ] :ia к0I]доном; oTl)t{Maнo З пaTerHTI.I YKpaTHlT на Kol.}l{L*}r_Y мOдель та l
свiдоцтвО про реЁсТрачiЮ авторсъКого права на TBip. Список опублiксlванLIх праць
?F гАьra\п зt!a.рпт2 Ilii' шаD!эlРIJЛ rz пr.1rятrrr N,i l,qr l Eшrvrv .{iivw}/ l (.цii ПййLli;1L, j' Ц\rjС i Г\J .'i.'i ,

ПРОВiДн;.l?"i внесок за обсягоh,{ y пrатсрiал1.1 п.iблiкацiрf нале;к;iть аспiранту.
iloп,rлipi олексанлр Олександрович проводив дос,лiдже}tня. статистичну обробкч.
;tнаэi:З o,ltepжaнIJN рез\,j]ЬтатiВ та гtiдготовку ма"герiалiв до др.Yку"

l il {IЛ4ýУаlкрi внес+к зл*бу*ача в sдерэкання на\/кових резъзlьтатi*,vъU

шs вtЁ*{*сr{тъеfi н* захI.1ст

IаеЯ ПРовеfення :ослiлження, мета та завдання досltiдження сфорь,r_чльованi

разоý,I З Ha)iKoBlTпt KepiBHL{K()M  доктором медичних наук. професоропл Удодом
олександром АнатолiйовичеN{. Аспiрант Помпiй Опександр олсксандровиtI
гэrtпгтlйцrr 'rппр.iR пtтеrrтrrтlй т2 iн.hпп\пqrllйчтlй пп!!I\/и зцоrriэ !Jlt\/и.\D.\tlд|r\;;Ё i;GiLЛ i Пiiii iaj rПЧri;ir;\ijЦilliiltl? i:Uti'"i'\ Jfi;iJitj i+i.{ral;*,

jitT*ЁaTy'ir!t) alJзl{aliliB ;uglq_}liP{ jjоLrлiд]t{сннЕ. ,^rспiраtiт cc*бii*.To цliii*HaB

'Jослiджеяrlя. 
саь,fостiйно гllэовiв збiр та анапiз клiнiчноl,о лтатерiа;lч. його обпобку"

lirirфрув;rння. }'ci с.гоь.lатоilогiчнi обст.е;кення 2t]0 паrtiсн"гiв прЁведепе rriд час
в}lконi}н}{я дt{сертаtiil"tного дослiдженt{я саьтостiйно з д,J"гриý,fанняý{ пр{)токi}лY
iliГr",1gДl,i*НQГ* дэс_ъiдя<ення та пiдlrlдсання,^,.: iнфrэрrиаван+Т зг{}дн пацi..:нтiв ýа
l]р*ведеittrя дill"i,tlccTIýili T:i :riKyBaНtlЁ. Lili] пiцтверккеrrо б;.сетъ{Litiý* Ёltrlil*втi!.зою
{проток,ол "Ц22. виснOвOк jт!зЗ вiд 28,0В.2020 р.).

,:Iабораторнi дослiдх<ення фiзиколrеханiчних властивостей r.,raTepiaTiB та
!rаilр,vжеFiолефорп,t$ванOго стану адг€зl,rвнL.{х l\,{ос,гоltодiбнlrх гrротезiв провеленi в
*эборатq,,рiТ бiол.яеханiчlяiтх сцст*м тi1 ко}{гtозL{Ilijаних м:эт*рiалiв b.{exaHiK+
иаiдllrтобудiвного iнстртт,утч Нацiонального технl'.lного ун;'версr{тsту <KirTBcbKitlr

полiтехttiчний iнститчт iMeHi iгоря Сiкорського}) (керiвник ;rаборат,орiт  канд.
техн. наyк, доI{ент lL[идловський М. С.).

Аналiз результатiв дос:riдження' yзагальнення та Тх офорпrлення проведенi
:lсlэiраiтте.^д iТоьяпiс]tj оjIександром ОчексачдровLIче!s салластii.iно" Стаз,lt+a1дчв:аii



анаЛii атриь{*llи,ч рез}iльтатiЕ лоsлiдхссння автOр провiв ,] ЕprкориL]таннЁý{ метtэдiв
заiэl ацi йr;оТ cTa,1,1.1c],}lKI{.

OcHoBHi р9зультати дисертацiйноi роботи викладенi у 21 пуб;liкаr:iТ. i'
I!ai'Kotsltx роботах. олl,б;iкозаliIlх \, сп!вавторствi ",.Iot l,Ba.li, IIсl*lпllо O;eKcaIl.].p},

олександров}lчу налеirirlть пFовiдна роль у зборi клiнiчного iчIатерiалy,

СТаТ}lСТИЧнiЙ обробтli та аналi:зi отриман}lх рез!;]ътзтiв. Разопл з наукови},{

КеРiВникОм, професором Удодом Олександрол,t Анатолiлtrов}lчем riбговоренi ,га

УЗаГаЛъненi ocHoBHi HayKoBi поло}*(еЕня дисертаltii, офорvтленi вис}IовкLI та
! !n2 иГт' t'l n,rorlo rorr'ro r rii'rl rtrl brL ilvjrlLrr;{qilti.

РеЗl'lьтатлt виконаного на},кового :осri:;ксння аспiранта Поriпiя
Опaп.utплрu Олександровича на тетuу кОптlлпtiзацiя KorrcTn5rKrriT адгезt{в}Ir,Iх

ý,ttlСТОПсдiбвlтх протезiв Jjlя вiдновлення ili;ticHocTi зу*бнr.rх рядiв} вlтрiшlъ:ть
вахiл*Jве лlачкове завдання пiдвишдення клiнiчноТ ефект11вностi вiдновлення
ЦiЛiСЧ**Э'i З'.,'ýн;эх i;ядiв з },{ели;\".{I.1 включеý:тлд,а дефgнтаl,tя за pax}lgoK оптlлi,";iзацiТ

ý*iiс?ijYкцiТ а;iгез}lвн;lх i"{ост*ilодiб;tltх прс:т,сзiв, виготOвjIсfittх iri]яhl1,1}..{ idе,годо]\{"

Lltлfiхgь{ клiнiкоцаборат,орного обlрчrlтчвання коrrФiгчраruii ретенцiйних
ПОРОЯ(Ёrr{Н в оповнiтх :;чбах влтборч,га укладання ар]ъ.{_yюtg:{х елемел*тiв.

Спецiа",lьнiсть' якiй вiдlrовiда€ дисертацiя: дисер],аrtiя Гiопцпiя Олекса}rДра
олеriсандровичэ за те},Iсю ,<Опт;rrtiзацiя l.isнструкцiТ эдгезI{внtraх }dостоI]{.\дiбних
гtlэс:,сзiв для вiднсвJjення цiлiснсстi зубнлtх рядiв> повнiстю вiдгrовiдас ilacfiopTy
спепiапьн acTl 221 Стошtатологiя,

ii. Вiдолrостi щодо проведення бiоетичноi ексцертIIзи дшсеРтацii на
gтапi пJэн\lвзнI]я роботlr та пов,гсрноl tli.осr,llчlrоi eKCпcpTI!:]ll дI4сертацil'ir+ого
лослiд>ttення пiOдо вiдповiдrlостi ;1отррtп,!itння пppiHr{ltlliB i норм бioeTriitir за

l]еЗYЛЫ'аТаМи вiдкритого позгляду l\,{аl,ерiалiв дисертацiрi на засiданнi Ko:l,riciT з

гlитань бiоет,l+ки ДНfu{У
AcrripaHToM ilоътпiсм О. о. в.rасно llредставлелтi Bci MaTepia;tla дtl KoMicii з

п}{,гань бioer llKll .цнllУ ,] },leToкl провеfення бit.,eTl;.lHol експерт!4зI1

д rсеF;ацiэirt*го досдiд;кеЕня щодо вiдrсвiднс;стi д*трirмаilня принцllгliв i гlорь:
бiоетlтки {протокол J\i]22. висновок }l93З вiд 28,08.2020 р.). За висновкоý{
встsновлено повну вiдповiднiсть дiючим норNIаl{ i стандартаrл, а Takoi{t
матерiаlаi\,{. поданi{s,t l{a е"гагli Пjtа}iУВаFtшя робсlти (протокол jчЪ22. висt{a}вок ,\sЗ9
R!"] i,' l ,' .'l}! / п l,, l" j,

l2. €днiсть зпriсту роботи, оцiнка мови та стилю дисертаrliт
iъ{агсрtliлll ;l!!ceptal_til BlrKra.ieHo послI_tовно 1, форIlfl.ЦЬ}tо;Iогiчlrltri cirocib ,*

ýiiTPiiivi8iii tЯ bi iiаYКС BSi'O CTriJliO ВtiКЛаДеtiНЯ.
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cTCI{,}iНKax друкt]ванtfгL} текстч. {'тиль викладsння в нiй ьта,геtliа.цiв дtlч;iitжень"
}{аYКL'}ВИХ ПОЛОЖеНЬ i BrrcHoBKiB забезпечуrоть легкiсr,ь i дост,угtлliст,ь Тх спрl,tйняття.

ýисертаrliйна робота }lаil}lсана. вiдповi;lно дО iсitчlсчиХ стl*лiстиЧнLtх стан;tартiв,
Робс гtl эlicTltTl, аllотзцiло. зrliст. пере.riк \,NloEIIl!x по,,!lатIеiIL. вступ. cCHoijIti,
частLiну. 1цо склада€ться :3 ОГjIЯД'у. лiтератчррl, врlкладенiiя iпtатеr;iалiв та плетодiв
дослiдження, тоьох розлiлiв резчлътатiв caмocTirlH;rx дOсj]iдiкень. анit;iзъ, та
)iзагацьнення отриманих результатiв, виснсвкiв, практичних рекомендацiй, сп}lск},
використаних джерел зliтератури, додаткiв, Робота N{ac 38 рисункiв та i4 таблицъ.
{*.:э:,lсак в1,1кор}{стан*Тлiтератур}.l ск,Iадз€ 22Ч} льереj}" з якliх 85 KllpIl"lTttliСK} la ]З5
jiатiiнtiцею. якi iоiiстяться на 24 cTopiHKax.

13, fiaHi iipо вiдсутнiсть TeкcToвiix зЁiiозичень т,а iiCIp}iпeiib
акадепliчшtэi лоб.шсlчеснtlстi iакалемiчнi}го rзлагiaTy. саrutоплагiату, .PaбpriKariii.

фа_,tьсrафiкацii)

З;r резу:тътата\{ll ltepeBipKlt тii ана,тiзу riaTepia.TiB дl;сер,гаlлii нс буrо ЕLIяЕленtl
озt{ак акаllешliчного плаIlатч, самоплаtiату", фaбpr.rKaLtiT, фальсифiкацiТ, 'l'екст

прсдстаБ"liсiii,lХ i,;атсрiалiв длlссртаiдi? ilоьi;эiя Ол"ксандра О;тсксагiдровi.iriа с
tltэигiналЬн}4м. Bci ttита,гt,l гIравi.rльно пU:]наченi l,a ilpaвиJtbHtl вiлtlбраженi в t,пискч
лiтератlzрлr. Bci TeKcToBi ,.цiвпадiнлls маютЬ вiдцовiдчi посrtда.Ечя нr1

г]еi]lilФдж*рел*" цс мiстltться Е ci;l{*iiy Ё}iкOрl{станi.{}i. джерел. ptllroTa FIe ]\ticT1{1b

нtякl,tх манiпуляцiй з алфавiтом, змlни букв, прихованого тексту тошо. влrявленi у
р+ботi заiiозi,iчення с c__vntлiHHlitviii i нЁ l.fають озЁакii плагiа,гу, Робота вi,iзна€ться
ca1,1rtlcTiiiH{}lt] та liI(}Jt\*c б_vти ,i(]пyllte}i{}K] лt} .Jахистч (eKcпeplTHtri:l Bi.tcH()BOK ll!}(]

lлс,ревiрTкзr pra цаявнiстъ аýадемiчн{_}го л;lагiа.гу вiл 26,08.2020 р.},

14. Наб_vття теоретичних знаfiь, yпtiHb, навичок та вiдповiдних
K{}iriilёT€tiTfitl*Tert. ВiанltВiднiетЬ дii*€ртацii випrогаi,i п. l l <<Порялк1/ iiрФВеденнri
ексгr*рrjмеЕlтi, :з прr{судження ст,,чltеня л{JK,l'c}l]a фiлософiТi> в rа,tузi знililь 22
С)хорона здоров'я за спецiальнiстю 22 1 С]тома_то.погiя, затвердженого ГIостановою
К;эбiяету* &,firricTpiв YKpaTHrT вiд 06.|]з,:0I9 р, }s167. та ({Втrм*гае,{ д8 офсрмленlтя
дисертацtТ>>, затвердженил4 наказом мOН УкраТни вiд l2.t] l .2t] i 7 р. j\&4ti.

Аслiрантоlчт Полiпiсiоt O.:cKcaHjpolui оiсксiндРОВiiЧС:чi lДоб}То необ:tiднi
Tetэp*i,tT,lHi зiiаýня. vп,tirtня' H&EIIIчýit i,a iHrrii KФý,tlт*lLiijTiltзcTi' лtrс,гатл:i /l.rlЯ

Шрод}/кYвацня нових iдей, розв'язання комп_цексних прсiблем у гал,чзi професiйноТ
,га дгtс"чi;lн1,1цькоiнrtСвацiiiноТ дiяцьност,i. llоь.tпiй fi;тексаядр f}лсксандрсврrч
оволодiв il,{етодоj]огiсю науковот,rа педагогiчноi дiяльностi, а також провiв власl]е
Ёа}КОЕе дсс;iджеFiiiя ijез,iльтётii якi}го b{aiсTb новизну, теоретiiчне та ijрактriчнс
значеiriня.



на гriдставi розгляду дисертацiт, наукових публiкаuiй, у яких висвiтленi

ocHoBHi HayKoBi результати дисертацiТ, а також за пiлсумками фахового ceшriHapy

(30.09.2020 року, протокол j\{Ъ2) встановлено, що результати виконаного

наукового дослiдження вирiшуютъ важливе 1{аукове завдання пiдвишення

клiнiчноi ефективностi вiдrlовленlul цiлiслtостi зубних рядiв з малими включеними

дефектами за рахунок оптимiзацiТ конструкцiТ адгезивнIIх мостоподiбних

протезiв, виготовлених прямим методом, шляхом клiнiколабораторного

обгрунтування конфiгурацii ретенцiйних порожнин в опорних зубах, вибору та

укладання армуючих елементiв, а дисертацiя аслiрант,а Помпiя Олександра

Олександровича на тему <Оптимiзацiя конструкчiй адгезивних мостоподiбних

rtротезiв для вiдновлення цiлiсностi зубних рядiв> за спецiаllьнiстю 22|

с]томат,ологiя повнiстю вiдповiдас вимогам п. 1l <порядку проведення

експерименту з присуджеr{ня ступеr{я доктора фiлософiТ>. затвердженого

Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 06.03.2019 р. N9lб7. та ,<Вимсlгам до

оформлення дI{сертацii>, затвердженим наказом МОН УкраТни вiд l2.01.201.1 р.

JV940, та може бути представлена до офiцiйного захисту в спецiалiзовану Вчену

раду вiдповiдного профiлю.
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Додаток 1 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Публікації, в яких були опубліковані основні наукові результати 
дисертації: 

1. Помпій ОО. Поширеність дефектів зубних рядів та методи їх лікування у 
населення Луганської області. Хірургія Донбасу. 2018; 7(2): 59-65. 

2. Удод ОА, Помпій ОО. Лабораторне дослідження міцнісних 
характеристик армованого скловолокном фотокомпозиційного матеріалу. 
Український стоматологічний альманах. 2019; 1: 5-9. (Особистий внесок 
аспіранта: підготовка зразків, проведення дослідження, аналіз результатів, 
написання статті). 

3. Udod A, Pompiy A, Shidlovsky N. Laboratory investigation of the reinforced  

photo composition material bending strength. Modern Science. 2019; 4: 143-9. 

(Особистий внесок аспіранта: підготовка зразків, проведення дослідження, 
аналіз результатів, статистична обробка результатів, написання статті). 

4. Даниленко ЛП, Помпій ОО, Шидловський МС, Мусієнко ОВ, Помпій ЕС. 
Вивчення міцності фіксації фотокомпозиційного матеріалу до твердих тканин 
зубів з використанням різних адгезивних систем. Хірургія Донбасу. 2019; 8(3): 39-

44. (Особистий внесок аспіранта: підготовка зразків, проведення дослідження, 
аналіз результатів, написання статті). 

5. Удод ОА, Помпій ОО. Рандомізоване контрольоване клінічне 
дослідження клінічної ефективності адгезивних мостоподібних протезів. Вісник 
стоматології. 2020; 2(111): 74-9. (Особистий внесок аспіранта: розробка дизайну 
дослідження, обстеження та протезування пацієнтів, аналіз результатів, 
написання статті). 

6. Удод АА, Помпий АА, Крищук НГ, Волошин ВА. Исследование 
напряженно-деформированных состояний различных конструкций адгезивных 
мостовидных протезов. Georgian Medical News. 2020; 9(306): 156-61. (Особистий 
внесок аспіранта: проведення дослідження, аналіз результатів, написання 
статті). 

Публікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

7. Помпій ОО. Вивчення методів лікування дефектів зубних рядів у 
населення Луганської області. Матеріали 80-го наукового медичного конгресу 
студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Медицина ХХІ сторіччя»; 
2018 кві 12-13; Краматорськ. Краматорськ: ТОВ «Краматорський друкарський 
дім»; 2018; c. 235. 

8. Помпій ОО. Стан стоматологічної ортопедичної допомоги населенню у 
Луганській області. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет- 



конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи 
розвитку»; 2018 гру 14; Переяслав-Хмельницький.  Переяслав-Хмельницький: 
ДВНЗ: ПХДПУ; 2018; с. 508-11. 

9. Помпий АА. Клиническое исследование адгезивных мостовидных 
протезов, изготовленных прямым методом. Сборник материалов саттелитной 
дистанционной научно-практической конференции студентов и молодых ученых 
«Фундаментальная наука в современной медицине 2019»; 2019 фев 10; Минск. 
Минск: БГМУ; 2019; с. 370-74. 

10. Помпій ОО. Клінічний стан адгезивних мостоподібних протезів, 
виготовлених прямим способом. Тези доповідей 75-ї Всеукраїнської студентської 
наукової конференції «Medical students’ conference in Poltava 2019»; 2019 бер 28-

29; Полтава. Полтава: ВДНЗУ УМСА; 2019; с. 65. 

11. Даниленко ЛП, Помпій ОО. Лабораторне дослідження міцності 
адгезивного зв’язку між фотокомпозиційним матеріалом та твердими тканинами 
зубів. Матеріали 81-го наукового медичного конгресу студентів та молодих 
вчених з міжнародною участю «Медицина ХХІ сторіччя»; 2019 кві 25-26; 

Краматорськ. Краматорськ: ТОВ «Краматорський друкарський дім»; 2019; c. 200-

1. (Особистий внесок аспіранта: підготовка зразків, проведення дослідження, 
аналіз результатів, написання тез). 

12. Помпій ОО. Вивчення методів імедіат-протезування включених дефектів 
зубних рядів. Матеріали 81-го наукового медичного конгресу студентів та 
молодих вчених з міжнародною участю «Медицина ХХІ сторіччя»; 2019 кві 25-

26; Краматорськ. Краматорськ: ТОВ «Краматорський друкарський дім»; 2019; c. 

259-60. 

13. Удод ОА, Помпій ОО. Скловолоконні армуючі елементи та клінічна 
ефективність адгезивних мостоподібних протезів. Матеріали науково-практичної 
конференції з міжнародною участю «Взаємоінтеграція теорії та практики в 
сучасній стоматології»; 2019 тра 16-17; Чернівці. Чернівці: ВДНЗУ «БДМУ»; 
2019; c. 158-61. (Особистий внесок аспіранта: розробка дизайну дослідження, 
обстеження та протезування пацієнтів, аналіз результатів, написання тез). 

14. Удод ОА, Помпій ОО. Лабораторне обгрунтування оптимальної 
конструкції адгезивних мостоподібних протезів. Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний стан та перспективи 
розвитку природничих дисциплін в медичній освіті»; 2020 бер 20; 
Кропивницький. Кропивницький: ДНМУ; 2020; с. 129-131. (Особистий внесок 
аспіранта: підготовка зразків, проведення дослідження, аналіз результатів, 
написання тез). 

15. Помпий АА. Влияние дизайна ретенционных элементов на клиническую 
эффективность адгезивного мостовидного протезирования. Сборник тезисов 



LXXIV международной научно-практической конференции студентов и молодых 
ученых «Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2020»; 2020 

апр 15-17; Минск. Минск: БГМУ; 2020; c. 803. 

16. Помпій ОО. Дослідження ефективності протезування адгезивними 
мостоподібними протезами, виготовлених прямим та непрямим методом. Збірник 
тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції 
«Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі»; 2020 чер 19-

20; Одеса. Одеса: ГО «Південна фундація медицини»; 2020; с. 44-9. 

Публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

17. Удод ОА, Помпій ОО. Сучасні технології та конструкційні особливості 
адгезивних мостоподібних протезів. Вісник проблем біології і медицини. 2018; 2 
(144): 68-73. (Особистий внесок аспіранта: пошук, систематизація та аналіз 
літературних джерел, написання статті). 

18. Удод ОА, Помпій ОО, винахідники; Донецький національний медичний 
університет, власник; Спосіб прямого виготовлення адгезивних мостоподібних 
протезів. Україна, патент на корисну модель UA № 130904. 2018 гру 26. 
(Особистий внесок аспіранта: патентний пошук, проведення дослідження, 
описання). 

19. Помпій ОО, Удод ОА, винахідники; Помпій ОО, власник; 
Кваліметрична система оцінки клінічного стану адгезивних мостоподібних 
протезів. Україна, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір UA № 
85034. 2019 січ 30. (Особистий внесок аспіранта: патентний пошук, проведення 
дослідження, описання). 

20. Удод ОА, Помпій ОО, Шидловський МС, винахідники; Донецький 
національний медичний університет, власник; Пристрій для визначення міцності 
адгезивного зв’язку між стоматологічним фотокомпозиційним матеріалом та 
твердими тканинами зуба. Україна, патент на корисну модель UA № 132214. 2019 
лют 11. (Особистий внесок аспіранта: патентний пошук, проведення 
дослідження, описання). 

21. Удод ОА, Помпій ОО, винахідники; Донецький національний медичний 
університет, власник; Спосіб безпосереднього протезування включених дефектів 
зубних рядів адгезивними мостоподібними протезами. Україна, патент на корисну 
модель UA № 136732. 2019 сер 27. (Особистий внесок аспіранта: патентний 
пошук, проведення дослідження, описання). 

 


