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АНАЛІЗ РОБОТИ ЕКСПЕРТНОЇ
ПРОБЛЕМНОЇ КОМІСІЇ МОЗ ТА НАМН
УКРАЇНИ «СТОМАТОЛОГІЯ» ЗА 2018 РІК
Згідно Наказу МОЗ та НАМН України №322/41 від
13.05.2014 р. «Про зміни до Переліку експертних проблемних комісій МОЗ та НАМН України та їх голів» у 2018 році
продовжувала працювати Експертна проблемна комісія
МОЗ та НАМН України «Стоматологія», головою якої є
професор, доктор медичних наук Скиба В.Я.
За минулий рік відбулося 2 засідання ЕПК МОЗ та НАМН
України «Стоматологія» (Протоколи №№ 60, 61). За цей
час надійшли на розгляд 11 робот, серед яких 10 кандидатських, та 1 докторська дисертаційна робота, що на 1 роботу більше у порівнянні з минулим роком. Крім цього були
розглянуті 1 науково-дослідна робота, 27 інформаційних
листа, 25 нововведень та 4 методичних рекомендацій.
Ключові слова: Експертна проблемна комісія, стоматологія, пріоритетні напрямки, стоматологічна захворюваність.
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АНАЛИЗ РОБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ МЗ И НАМН УКРАИНЫ «СТОМАТОЛОГИЯ» ЗА 2018 ГОД
Согласно Приказа МЗ и НАМН Украины №322 / 41 от
13.05.2014 г. «Об изменениях в Перечень экспертных проблемных комиссий Минздрава и АМН Украины и их председателей» в 2018 году продолжала работать Экспертная
проблемная комиссия МЗ и НАМН Украины «Стоматология», председателем которой является профессор, доктор
медицинских наук Скиба В.Я.
В 2018 году состоялось 2 заседания ЭПК МЗ и НАМН Украины «Стоматология» (Протоколы №№ 60, 61). За это
время поступили на рассмотрение 11 работ, среди которых 10 кандидатских и 1 докторская диссертационная работа, что на 3 роботы больше по сравнению с прошлым
годом. Кроме этого были рассмотрены 1 научноисследовательская работа, 27 информационных письма, 25
нововведений и 4 методических рекомендаций.
Ключевые слова: Экспертная проблемная комиссия, стоматология, приоритетные направления, стоматологическая заболеваемость.
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THE ANALYSIS OF WORK OF THE EXPERT
PROBLEM COMMISSION OF MH
AND NAMS OF UKRAINE «DENTISTRY»
DURING 2018 YEAR
ABSTRACT
According to the Order of the Ministry of Health and Medical
Science of Ukraine №322 / 41 of 05.13.2014. "On amendments
to the list of expert problem commissions Ministry of Health and
Medical Science of Ukraine and their heads" in 2018 continued
to work expert commission problematic Ministry of Health and
Medical Sciences of Ukraine "Dentistry", whose chairman is
Professor, MD V. Skiba.
Analysis conducted on the distribution of topics dissertations belonging to the different areas of dental science and their problems, the number of sent planned theses guidelines, circulars,
innovation, scientific research to plan from different regions of
Ukraine, decisions in the course of the sessions and over from
last year.
Last year too was a meeting of three EPA Ministry of Health
and Medical Sciences of Ukraine "Dentistry" (Protocols №№
60, 61). During this time, 11 robots were submitted for consideration, among them 10 candidate's, and 1 doctoral dissertation,
which is the same as last year. In addition, 1 research work, 27
informational letters, 25 scientific reports and 4 draft methodological recommendations were considered.
In 2018, the correspondence of the themes of the planned dissertations to the main priority directions of medical science in the
field of health ("Dentistry") was as follows: 1 doctoral and 5
candidate's robots are devoted to modern methods of prevention
and treatment of diseases of periodontal tissue, oral mucosa,
caries of teeth and its complications, diseases of the maxillofacial area. The organization of the primary prevention system
and the organizational and methodical aspects of the provision
of dental care to children corresponded to 4 PhD theses. 1
Ph.D. thesis was planned in the direction of studying the scientific foundations of the organization of stomatological assistance
to the population. This year, there is no work in the field of study
of etiological factors and pathogenetic mechanisms of the emergence and development of major stomatological diseases, the
development of means and methods for their prevention and
treatment, and in the field of material science and the development of modern dental equipment.
Key words: problem Commission, dentistry, priority directions,
dental morbidity.

Згідно Наказу МОЗ та НАМН України №322/41
від 13.05.2014 р. «Про зміни до Переліку експертних
проблемних комісій МОЗ та НАМН України та їх голів» у 2018 році продовжувала працювати Експертна
проблемна комісія МОЗ та НАМН України «Стоматологія», головою якої є професор, доктор медичних наук Скиба В.Я. [1, 2].
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Аналіз проведено з розподілу тем дисертацій за належністю до різних напрямків стоматологічної науки та
їх проблематикою, кількості надісланих запланованих
дисертацій, методичних рекомендацій, інформаційних
листів, нововведень, науково-дослідних робіт з метою
планування з різних регіонів України, постанов у ході
проведених засідань та в порівнянні з минулим роком.

За минулий рік відбулося 2 засідання ЕПК МОЗ
та НАМН України «Стоматологія» (Протоколи №№
60, 61) [5, 6]. За цей час надійшла на розгляд 11 робот,
серед яких 10 кандидатських, та 1 докторська дисертаційні роботи, що однаково з минулим роком. Крім
цього були розглянуті 1 науково-дослідна робота, 27
інформаційних листа, 25 наукових повідомлень та 4
проектів методичних рекомендації [3, 4].

Відповідність тем дисертаційних робіт основним пріоритетам галузі охорони здоров’я («Стоматологія»)
Кількість дисертацій
докторських
кандидатських

№ з/п

Назва пріоритетного напрямку

1

Вивчення етіологічних факторів та патогенетичних механізмів
виникнення та розвитку основних стоматологічних захворювань, розробка засобів та методів їх профілактики та лікування
організація системи первинної профілактики та організаційнометодичні аспекти надання стоматологічної допомоги дітям
сучасні методи профілактики та лікування захворювань пародонту, слизової оболонки порожнини рота, карієсу зубів та його ускладнень, захворювань щелепно-лицевої ділянки
розробка наукових основ організації стоматологічної допомоги
населенню (розробка стандартів, положень, наказів та їх відповідність міжнародним стандартам)
проведення наукових досліджень присвячених питанням матеріаловедення і створення сучасного стоматологічного обладнання

2
3

4

5
Разом:

В 2018 році відповідність тем запланованих дисертаційних робіт основним пріоритетним напрямкам
медичної науки галузі охорони здоров’я («Стоматологія») була наступною: 1 докторська і 5 кандидатських
робот присвячені сучасним методам профілактики та
лікування захворювань тканин пародонту, слизової
оболонки порожнини рота, карієсу зубів та його
ускладнень, захворювань щелепно-лицевої ділянки.
Організації системи первинної профілактики та організаційно-методичні аспекти надання стоматологічної

-

-

-

4

1

5

-

1

-

-

1

10

допомоги дітям відповідали 4 кандидатські дисертаційні роботи. 1 кандидатська дисертаційна робота
планувалась в напрямку вивчення наукових основ організації стоматологічної допомоги населенню. В
цьому році немає робот в галузі вивчення етіологічних факторів та патогенетичних механізмів виникнення та розвитку основних стоматологічних захворювань, розробки засобів та методів їх профілактики
та лікування та в галузі питань матеріаловедення і
створення сучасного стоматологічного обладнання.

Перелік розглянутих робіт по стоматології, які надійшли у 2018 році на ЕПК МОЗ та НАМН України
«Стоматологія» від різних наукових закладів України
Назва наукових закладів

ДУ «ІС ЩЛХ НАМН» (Одеса)
ОНМедУ (Одеса)
ВДНЗУ «УМСА» (Полтава)
ДонНМУ (Донецьк)
ВДНЗУ «БДМУ» (Чернівці)
ДВНЗ «ІФНМУ»
(Івано-Франківськ)
Разом:

Д/д

К/д

НДР

МР

Н/в або Н/п /
І/л

1
-

5
3
2

1
-

4
-

20/21
3/3
2/2

-

-

-

-

-/1

1

10

1

4

25/27

Відношення докторських до кандидатських дисертацій встановлює 1:10. Аналіз даних таблиці показує, що 1 докторська дисертаційна робота була заплановані тільки в одному закладі – Державній установі
«Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Національної академії медичних наук України» (м.
Одеса). Кандидатських дисертацій (к/д) заплановано
ДУ «ІСЩЛХНАМН» (Державна установа «Інститут
стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національ-

ної академії медичних наук України» (м. Одеса)) – 5
робот, ОНМедУ (Одеський національний медичний
університет) - 3, ВДНЗУ «БДМУ» (Вищий державний
навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет») – 2 роботи. Кількість
установ, які надіслали матеріали на розгляд Експертної проблемної комісії залишилось на тому же рівні, в
порівнянні з минулим роком.
Одна докторська дисертаційна робота у 2018 році
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була представлена до розгляду медичним закладом –
ДУ «ІС ЩЛХ НАМН». Та була рекомендована до виконання.
Кількість планів кандидатських робіт склала – 10,
це більше на 2 роботи в порівнянні з минулим роком.
Більшість робіт (по 80,0 %) було рекомендовано до
виконання (це 5 пошукувачів разом). Рекомендовано
до виконання з корекцією назви та урахуванням рецензента – 20,0%, а це 2 пошукувача.
Кількість планів докторських та кандидатських
дисертаційних робіт, які представлені на розгляд ЕПК
МОЗ та НАМН України «Стоматологія» в 2018 році
склала 11, з них:
 терапевтична стоматологія − 0;
 хірургічна стоматологія − 1;
 ортопедична стоматологія − 0;
 ортодонтія − 0;
 стоматологія дитячого віку − 4 (з них немає
д/д);
 пародонтологія  6 (з них 1 д/д);
Аналіз тематики розглянутих у 2018 році кандидатських та докторських дисертаційних робіт показує,
що кількість робіт за ортопедичним напрямком, зменшилась в порівнянні з минулим роком. Та в двічі зросла кількість робіт в напрямку пародонтології. 4 роботи
присвячені стоматології дитячого віку, 6 робіт – пародонтології. Зовсім не надійшло робот з питань ортодонтії, ортопедичної та терапевтичної стоматології.
Дані, зібрані по тематиці затверджених робіт з
окремих напрямків стоматологічної науки мають, такий вигляд:
 хірургічна стоматологія − 1 (9,09 %):
1) питання основних принципів нормування
праці стоматологів-хірургів при встановленні дентальних імплантатів  1 (100,0 %);
 стоматологія дитячого віку − 4 (36,36 %):
1) питання профілактики карієсу зубів − 2 (50,0
%);
 питання профілактики та лікування основних
стоматологічних захворювань у дітей з соматичною
патологією − 2 (50,0 %);
 пародонтологія − 6 (54,55 %):
1) питання лікування захворювань тканин пародонту у хворих з соматичною патологією  5 (83,33 %);
2) питання методики регенеративної терапії пародонту – 1 (16,67 %)
Хірургічна стоматологія. Робота, присвячена
питанню обґрунтування необхідності і основних
принципів нормування праці стоматологів-хірургів
при встановлені дентальних імплантатів.
Стоматологія дитячого віку. Надіслані з цього
напрямку роботи присвячені по 50,0 % питанням
профілактики та лікуванню основних стоматологічних захворювань у дітей, з соматичною патологією та
питанням профілактики карієсу зубів.
Пародонтологія. Більшість робіт присвячена питанням лікуванню захворювань пародонту у хворих з
соматичною патологією (83,33 %), у 16,67 % випадків
присвячені питанням методики регенеративної терапії
тканин пародонту.
За звітний період було розглянуто 1 науководослідна робота, 4 методичні рекомендації, 27 інфор-
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маційних листа і 25 нововведень чи наукових повідомлень.
З науково-дослідних робіт розглянуто 1 матеріали звіту о ході виконання роботи з доцільним подальшим виконанням (Одеський національний медичний університет). Рекомендовано затвердити всі матеріали запиту та вважати доцільним подальше виконання теми наукового проекту за рахунок коштів
Державного фінансування. Із розглянутих хід виконання розробки нових лікувально-профілактичних засобів у комплексному лікуванні уражень слизової
оболонки порожнини рота за умов екзогенних та ендогенних факторів ризику (1 робота).
В звітному періоді також були розглянуті слідуючи питання: звіт про роботу Експертної проблемної
комісії МОЗ та НАМН України «Стоматологія» за
2017 рік та план роботи комісії у 2018 році. Ухвалили:
прийняти роботу Експертної проблемної комісії МОЗ
та НАМН України «Стоматологія» в 2017 році задовільною по першому питанню та прийняти план роботи
на 2018 рік по другому питанню.
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