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Актуальність обраної теми. На нашу думку, актуальність даного 

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

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

виникнення дефектів зубних рядів і необхідністю виготовлення незнімних 

конструкцій зубних протезів для їх заміщення. Потреба в підвищенні їх 

функціональної ефективності не викликає сумнівів. На сучасному етапі 

розвитку ортопедичної стоматології велике значення має як розробка нових 

стоматологічних і зубо-технічних матеріалів, використання яких підвищує 

якість стоматологічної допомоги, так і вивчення факторів, що впливають на 

властивості сучасних стоматологічних матеріалів, і, відповідно, якість 

ортопедичного лікування. 

При виготовленні незнімних конструкцій зубних протезів досить часто 

виникає потреба в тимчасовому протезуванні. Тимчасове протезування у 

комплексі протетичних заходів займає одне з ключових місць. Тимчасові 

конструкції виконують декілька функцій, а саме: захисну і стабілізуючу, 

відновлення і підтримка функцій (естетика, фонетика, жувальна функція 

тощо), діагностичну та прогностичну. Щоб тимчасові конструкції могли 

виконувати ці функції, вони повинні бути виготовлені з конструкційних 

матеріалів, які мають відповідні властивості. 
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Науковці провідних країн світу продовжують пошук нових 

стоматологічних і зубо-технічних матеріалів, які б відповідали вимогам 

міжнародного стандарту якості (ISO) та були б здатні розв’язати проблемні 

питання на клініко-технологічних етапах виготовлення різних конструкцій 

зубних протезів. Для виготовлення тимчасових коронок застосовуються 

різні зубо-технічні матеріали, фізико-механічні та клініко-технологічні 

властивості яких не відповідають функціональному призначенню у разі 

виготовлення із них тимчасових ортопедичних конструкцій. 

У зв’язку з вищезазначеним не викликає сумнівів необхідність 

розроблення ефективних підходів до надання стоматологічної допомоги 

населенню, поглиблених наукових досліджень і впровадження в практичну 

стоматологію нових розробок в галузі стоматологічного матеріалознавства. 

Зважаючи на останнє ствердження, приємно відзначити, що саме 

подібному питанню, із загального обсягу супутніх невирішених питань з 

даної проблеми і присвячена дана дисертаційна робота. 

Опосередковано свідчить про її актуальність і прикладне значення також 

те, що дана наукова робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького «Розробка та удосконалення клінічних та 

технологічних заходів комплексного лікування хворих з дефектами та 

деформаціями зубо-щелепної системи» (№ державної реєстрації 0109U000017) та 

«Розпрацювання та удосконалення методів діагностики, клінічних методів та 

технологічних засобів комплексного лікування дефектів зубних рядів, 

деформацій і ушкоджень зубо-щелепної системи» (№ державної реєстрації 

0114U000112). Автор є безпосереднім виконавцем фрагмента, присвяченого 

покращенню результатів тимчасового протезування дефектів зубного ряду. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій сформульованих у дисертації та їх достовірність. 

Сформульовані автором положення, висновки та практичні 

рекомендації достатньо аргументовані і адекватні поставленій меті та 
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завданням дослідження, мають теоретичне та практичне значення. При 

виконанні роботи дисертантом був вибраний методично вірний науковий 

підхід для вирішення поставлених задач. 

Дисертант самостійно провів весь комплекс експериментальних, 

лабораторних та клінічних досліджень. Первинний матеріал повністю 

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

інформаційний аналіз, проліковані пацієнти, узагальнено виявлені у 

дослідженні закономірності. На основі виконаних безпосередньо автором 

лабораторних та клінічних досліджень написані усі розділи дисертації, 

сформульовано висновки та рекомендації. У роботах, опублікованих у 

співавторстві, участь здобувача є визначальною. 

Поглиблений аналіз використаних здобувачем об’єктових методів 

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

про їх сучасність, різноманітність, доцільність у застосуванні, високу 

інформативність та повну відповідність основної меті даного науково- 

прикладного дослідження запланованим завданням, що повністю 

забезпечило отримання найбільш обґрунтованих та достовірних даних. 

Так, експериментальні дослідження базувалися на спеціально 

розробленій програмі, яка складалася з взаємопов’язаних етапів. 

Реалізація лабораторних методів дослідження здійснена з використанням 

провізорних матеріалів «Protemp 4 Garant»  (3M ESPE, США), «Acrodent» (АТ 

«СТОМА», Україна), «Structur 2SC» (VOCO, Німеччина), «Tempron 1-1PKG» 

(GC, Японія), «Ceramill PMMA» (Amann Girrbach, Австрія). 

Таким чином дослідженню піддані один біс-акриловий полімер, три 

варіанти поліметілакрилатів і один полімеризований твердий 

поліметілакрилат, який застосовується для виготовлення тимчасових 

конструкцій у CAD-CAM системах.  

Одним із провідних методів дослідження фізико-механічних 

властивостей провізорних матеріалів стоматологічного призначення було 

обрано метод акустичної емісії. Акустична емісія під час деформації та 
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руйнування матеріалів містить значний обсяг важливої інформації про 

фізичні процеси, зміни структури матеріалу, а також про механізми, енергію 

руйнування, швидкість деформації тощо. 

Наступною частиною досліджень було вивчення та порівняння зміни 

міцносних характеристик стоматологічних полімерів для тимчасових 

протезів, враховуючи їх параметри водопоглинання. 

Визначення стану поверхні пластмасових зразків залежно від 

способу їх обробки здійснено за допомогою растрового сканівського 

мікроскопу РЕМ-106И. 

У клінічне дослідження були залучені наступні матеріали для 

тимчасового незнімного протезування, які при лабораторному визначенні 

властивостей мали кращі показники, і тому були обрані для подальшого 

дослідження: «Protemp 4 Garant», «Structur 2 SC», «Acrodent». 

Визначення зміни кольору та крайове прилягання визначали за 

допомогою модифікованих критеріїв Американської асоціації (USPHS-

критеріїв) із урахуванням того, що тимчасові конструкції виготовлялися у 

кольорах А2 або А3. Дослідження здійснювали відразу після фіксації 

тимчасової конструкції, через 1 тиждень, 2 тижні та 3 тижні.  

Статистичний аналіз матеріалів – обчислення середніх, відносних 

величин і їх похибок, вірогідності різниць між показниками, був проведений 

з використанням комп’ютерної програми Statistica 8.0. 

Отже, зважаючи на наведене вище слід вказати на досить високий 

рівень використаних у даній дисертаційній роботі об’єктивних методів 

дослідження, їх всебічну інформативність та повну відповідність головній її 

меті і запланованим завданням. 

Слід зазначити, що всі наукові положення, висновки та рекомендації 

ґрунтуються на результатах достатнього обсягу клінічних, спеціальних 

фізико-механічних, та статистичних методах дослідження, що забезпечило 

достовірність отриманих автором наукових результатів. Не викликає 
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сумніву наукова новизна положень та сформульованих на їх основі 

висновків і рекомендацій. 

Основні положення дисертаційної роботи висвітлені у 15 наукових 

працях, із них 8 статей у наукових фахових виданнях рекомендованих ДАК 

МОН України, 1 англомовна стаття в іноземному виданні, 1 стаття в іншому 

виданні, видана 1 монографія у співавторстві, 2 публікації у збірниках 

наукових матеріалів конференцій. Отримано 2 деклараційних патента 

України на корисну модель. 

Наукова і практична значимість проведених досліджень. 

На наш погляд, головне наукове набуття даної дисертаційної роботи 

полягає у тому, що автором дійсно вперше науково обґрунтовано 

використання явища акустичної емісії для оцінювання руйнування різних 

типів стоматологічних полімерів під дією навантаження. 

Також уперше було використано методи лінійної механіки руйнування 

для визначення опору поширенню тріщин у стоматологічних полімерах для 

тимчасового протезування під дією оклюзійних навантажень. 

Доповнено наукові дані щодо впливу різних за типом стоматологічних 

полімерів для тимчасового протезування на маргінальний пародонт та 

динаміку зміни їх кольоростійкості, крайового прилягання та міцності в 

процесі клінічної експлуатації. 

Науково доведено, що порушення клінічних показників в тимчасових 

конструкціях досягають критичних значень на третій тиждень їх експлуатації 

в ротовій поржнині. 

В результаті проведених досліджень автором запропоновані 

рекомендації щодо відповідного застосування полімерів у клінічній практиці 

з урахуванням виявлених особливостей. Представленні оптимальні критерії 

вибору матеріалів для виготовлення тимчасових конструкцій залежно від 

клінічної ситуації.  

Враховуючи критичне зростання клінічних ускладнень при 

застосуванні пластичних полімерів для тимчасового протезування на третій 
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тиждень їх експлуатації в ротовій порожнині рекомендується, якщо клінічна 

ситуація дозволяє, прагнути завершити постійне протезування за перші два 

тижні або переходити до тимчасових конструкцій виготовлених лабораторно 

із застосуванням CAD/CAM систем.  

Для дослідників, які займаються вивченням матеріалознавчих 

характеристик сучасних стоматологічних матеріалів, запропоновані нові 

ефективні методи оцінки їх довготривалої стабільності. 

Автором розроблено, запропоновано та впроваджено у клінічну практику 

“Спосіб незнімного тимчасового протезування при множинному препаруванні 

вітальних зубів з генералізованою патологічною стертістю” та “Спосіб 

отримання точного відбитку відпрепарованих зубів у пришийковій ділянці при 

гіпертрофічному гінгівіті початкового ступеня” на які отримано патенти України 

на корисну модель, та за якими видані інформаційні листи МОЗ України. 

Саме зазначене вище і дозволило автору набути високу ступінь 

практичного значення даної науково-прикладної роботи. Останнє 

красномовно свідчить про вельми високу ступінь практичного значення даної 

дисертаційної роботи та клінічну доцільність використання запропонованих 

автором розробок у масштабах всієї нашої країни.  

Структура дисертації та оцінка її змісту.  

Дисертаційна робота Кирманова Олександра Сергійовича «Порівняльна 

оцінка сучасних матеріалів для тимчасових незнімних конструкцій зубних 

протезів та їх значення в протезуванні» оформлена і побудована у повній 

відповідальності з основними вимогами ДАК України і складається з 

титульного аркушу, анотацій українською і англійською мовами, списку 

публікацій здобувача, змісту роботи, переліку умовних позначень та 

скорочень, вступу, розділу «Огляд літератури», 2-х розділів власних 

досліджень, розділу «Аналіз та узагальнення отриманих результатів», 

висновків, списку літератури та додатків. 

Дисертаційна робота викладена українською мовою, загальним обсягом 

190 сторінок. Бібліографічний список використаної літератури містить 199 
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найменувань (40 кирилицею та 159 латиницею). Матеріали дисертації 

ілюстровано 56 рисунками та 40 таблицями, додатки склали 18 сторінок. 

Вступ, викладений на 8 сторінках, відображує актуальність теми 

роботи, її зв’язок з науковою темою, мету, завдання, об’єкт і предмет 

дослідження, методи досліджень, наукову новизну і практичне значення 

одержаних результатів, особистий внесок здобувача, апробацію та публікації 

результатів дослідження. 

Мета дослідження сформульована чітко, лаконічно, відповідає темі 

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

Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети та 

вирішення даної наукової проблеми дисертантом поставлений ряд завдань у 

кількості п’яти. 

Стосовно зауважень до поставлених завдань: на нашу думку 

необхідно було б скорегувати завдання з погляду вивчення фізико-

механічних та клініко-технологічних властивостей та додавши згадування 

щодо порівняння результатів, тим більше, що в тексті відповідних розділів це 

порівняння має місце. 

Також, у пункті «Предмет дослідження» бажано було б додати ще й 

клініко-економічну ефективність запропонованих впроваджень. 

І наостанок, у пункті «Практичне значення одержаних результатів» 

бажано наводити дані про отриману медичну ефективність пропонованих 

автором розробок, так звану доказову медицину. Інших зауважень немає. 

Розділ 1  «Огляд літератури»  складається з 5 підрозділів, викладений 

на 22 сторінках, включає достатньо посилань на вітчизняних та іноземних 

авторів, легко читається. Слід зазначити, що даний розділ не перевищує 20% 

від загального обсягу основної частини. 

Зауваження до 1 розділу. Завершується висновком стосовно 

подальших перспективних досліджень з вибраного напрямку. Хотілося б 

додати підрозділ стосовно показань до застосування тимчасових протезів, 
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особливостей вибору конструкційних матеріалів та способів виготовлення 

тимчасових протезів. 

Наведена, на нашу думку, недостатня кількість посилань на полімерні 

матеріали вітчизняного та імпортного виробництва для виготовлення 

тимчасових протезів, не досить чітко наведені негативні і позитивні сторони 

стосовно їхнього використання в ортопедичній стоматології. 

Автором використана велика кількість джерел літератури, але в огляді 

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

необхідно було б вказати більш сучасні джерела. 

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

дуже стислі висновки, стосовно напрямків подальшого наукового 

дослідження. Розділ бажано було б закінчити висновком або заключенням 

огляду літератури взагалі. 

У другому розділі «Матеріали і методики досліджень» автор описує 

матеріали та методи, які він використовував при проведенні досліджень. 

Розділ складається з 11 підрозділів, та займає 27 сторінок. 

Автором запропонована концептуальна модель дослідження, що 

дозволяє логічно побудувати весь алгоритм наукової роботи та включає 

експериментальні, лабораторні та клінічні методи дослідження. 

Досить предметно автором описані методики дослідження фізико-

механічних властивостей полімерних конструкційних матеріалів, зразки і 

апаратура для проведення досліджень. Узагальнена порівняльна оцінка 

клінічно значущих фізико-механічних властивостей виконана шляхом 

порівняння стандартизованих показників. 

Наведені методики проведення клінічних досліджень. Їх проводили 58 

пацієнтам у віці від 23 до 59 років, яким були виготовлені тимчасові незнімні 

протези при ортопедичному лікуванні металокерамічними незнімними 

конструкціями. Порівняльну оцінку ефективності використання різних 

провізорних матеріалів проводили за допомогою клінічних, функціональних 
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та інструментальних методів дослідження, керуючись сучасними 

принципами діагностики та лікування. 

Зауваження по 2 розділу: бажано було б побачити в цьому розділі 

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

На нашу думку, було б доцільно підрозділ 2.1 перенести в огляд літератури, 

оскільки в ньому йдеться про явище акустичної емісії і методи її визначення 

взагалі, а не конкретно у Ваших дослідженнях. Також ми вважаємо, що 

інформація з підрозділу 2.10, де Ви описуєте запатентовані Вами методики, 

могла б прикрасити розділи власних досліджень. 

Розділ 3 «Результати лабораторних досліджень фізичних 

властивостей полімерних матеріалів для тимчасового незнімного 

протезування» складається з 6 підрозділів. Його викладено на 46 сторінках, 

присвячено висвітленню і порівняльному аналізу фізичних властивостей 

провізорних матеріалів. 

За інтегрованими результатами проведених випробувань автором 

здійснено ранжування стоматологічних полімерів за окремими та комплексним 

показниками, що сприятиме підвищенню ефективності їх використання у 

стоматологічній практиці. За комплексним показником полімери 

розташувались у такому порядку (від стабільнішого за цими показниками): 

ProtempTM 4 (3M ESPE), Struсtur 2SC (VOCO), Ceramill PMMA 

(AmannGirrbach), Acrodent (АТ СТОМА, Україна), Tempron 1-1PKG (GC). 

Суттєвих зауважень до розділу немає, але на наш погляд можливо 

було б доцільним скоротити об’єм розділу за рахунок розміщення рисунків з 

зразками у  розділі 2, де описані методики дослідження, а в 3 розділі 

зупинитися тільки на результатах. Також зустрічаються поодинокі 

граматичні помилки та відсутність в кінці розділу висновку (резюме). 

 Розділ 4 «Клінічна оцінка тимчасового незнімного протезування зі 

застосуванням різних за типом полімерних матеріалів» викладено на 15 

сторінках і складається з двох підрозділів. В розділі приведені дані, стосовно 

клінічної оцінки застосування досліджуваних полімерів при виготовленні 
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тимчасових незнімних протезів. Також в розділі викладено діагностичні 

методи тимчасового протезування за наявності оклюзійних дисфункцій. 

За результатами клінічної оцінки тимчасового незнімного 

протезування автором виявлено, що зі всіх трьох матеріалів для 

тимчасового незнімного протезування, що були досліджені, за 

кольоростійкістю, краєвим приляганням, реакції крайового пародонта та 

міцністю конструкції матеріал «Protemp 4 Garant» виявив найбільші 

переваги серед інших матеріалів. Також автором виявлено, що основні 

порушення показників, що вивчалися, які припадають саме на третій 

тиждень експлуатації незнімних конструкцій в ротовій порожнині.  

У процесі проведеного клінічного дослідження автором розроблені та 

клінічно апробовані оригінальні методи та технології тимчасового 

незнімного протезування. Застосування цих методів підтвердило їх високу 

клінічну ефективність і дало автору змогу рекомендувати їх для широкого 

застосування у практичній медицині. 

Суттєвих зауважень по розділу немає. На нашу думку в цьому розділі 

було б доцільно надати інформацію, щодо запропонованих автором методик, 

яка знайшла своє місце в другому розділі, про що було зауважено раніше. 

В розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» 

висвітлений обґрунтований підсумок дисертаційної роботи на основі оцінки 

та узагальнення отриманих результатів дослідження, їх співставлення із 

результатами інших наукових праці, що підтверджує підвищення 

ефективності тимчасового протезування дефектів зубів та зубних рядів 

незнімними конструкціями зубних протезів шляхом порівняльної оцінки 

фізико-механічних властивостей матеріалів з яких вони виготовляються і 

клінічної стабільності в процесі їх експлуатації в порожнині рота. Розділ 

висвітлює теоретичну та практичну значимість одержаних результатів, його 

практично повністю викладено й оформлено у повній відповідальності з 

основними вимогами ДАК МОН України. 
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Висновки дисертаційної роботи відповідають меті і задачам 

дослідження, випливають з результатів власних досліджень, об’єктивно 

аргументовані і мають важливе науково-практичне значення. Можливо було 

б доцільним винесенням практичних рекомендацій окремим розділом. 

Список використаних джерел складається із переліку 199 

опублікованих наукових праць вітчизняних та іноземних авторів, що 

відповідають темі дослідження. 

Автореферат відповідає змісту дисертації, повністю віддзеркалює 

основні отримані результати дисертації. Опубліковані праці висвітлюють 

основні положення наукової роботи. Суттєвих зауважень, як до викладу 

отриманих результатів, їх аналізу і запропонованих рекомендацій немає.  

Зауваження щодо оформлення та змісту дисертаційної роботи. 

Суттєвих зауважень щодо оформлення та змісту дисертації немає. Дисертація 

написана грамотною літературною мовою, ілюстрована діаграмами та 

рисунками. Текст дисертації послідовний та логічний. 

Слід зазначити, що зроблені зауваження та недоліки не є 

принциповими, мають суто технічний характер та рекомендаційне 

спрямування, не знижують наукової цінності дисертаційної роботи. 

Заключаючи наведене вище слід зазначити, що подана до офіційного 

захисту дана дисертаційна робота виконана й оформлена на високому 

науково-методичному рівні з дотриманням усіх вимог ДАК МОН України на 

теперішній час і безумовно заслуговує на позитивну оцінку. 

Разом з цим у процесі рецензування виникло ряд запитань 

дискусійного характеру, які потребують додаткового пояснення, а саме: 

1. Якою методикою Ви користувались при ранжуванні за 

властивостями провізорних полімерів? 

2. Як Ви визначали клінічну ефективність використання 

запропонованих Вами методик протезування? 

3. Яким чином Ви плануєте впроваджувати Вашу розробку у 

масштабах країни? 
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