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ВИСНОВОК 
ПРО НАУКОВУ НОВИЗНУ, ТЕОРЕТИЧНЕ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ  
Ковальчука Петра Миколайовича «Клініко-інструментальна характеристика 

порушень голосового апарату та оцінка техногенних факторів ризику  
при хронічному ларингіті», поданої на здобуття наукового ступеня  

доктора філософії 
 

Затвердження теми дисертації. Тема дисертації була обговорена і реко-
мендована до виконання на засіданні Проблемної комісії «Оториноларинголо-
гія» (протокол № 1 від 31.01.19 року) і затверджена Вченою радою Державної 
установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної 
академії медичних наук України» (протокол №3 від 14.01.19 р.). Вченою радою 
Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка 
Національної академії медичних наук України» (протокол №3 від 14.01.19 р.) 
були затверджені індивідуальний план наукової роботи та навчальний план. 

Комісія з біоетики розглянула роботу Ковальчук П.М. і встановила: пред-
ставлена робота відповідає принципам Гельсінської декларації, прийнятої Ге-
неральною асамблеєю всесвітньої медичної асоціації (1964-2000 рр.), Конвенції 
ради Європи про права людини та біомедицину (1997 р.), відповідним поло-
женням ВООЗ, Міжнародної ради медичних наукових товариств, міжнародного 
кодексу медичної етики (1983) та законам України, що засвідчено комітетом з 
біоетики та деонтології Державної установи «Інститут отоларингології ім. 
проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» (про-
токол № 1/19 від 08.01.19 р. та № 15/21 від 07.10.21)  

 
Актуальність теми. Проблема діагностики і лікування хронічних захво-

рювань голосового апарату залишається важливою в отоларингології. Ларингі-
ти – одні з найбільш поширених захворювань ЛОР-органів і призводять до роз-
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ладів голосової і дихальної функції гортані. Зважаючи на значну роль голосо-
вої функції у здійсненні комунікативних зв’язків та соціалізації людини у су-
часному світі, не викликає сумніву важливість оцінки якості голосу та ефектив-
ного його відновлення при захворюваннях голосового апарата. 

В етіології хронічних ларингітів, серед іншого, важливу роль відіграють 
впливи професійних чинників, в т.ч. хімічних факторів. Ларингіти, що виникли 
внаслідок впливу токсичних речовин, складно піддаються лікуванню і призво-
дять до низки неприємних симптомів, що впливають на якість життя пацієнтів. 

Все вищенаведене й обумовлює актуальність обраної теми дисертаційної 
роботи. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 
Дисертація виконувалась в рамках науково-дослідної теми Державної 

установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної 
академії медичних наук України», № держреєстрації 0118U000195. 

 
Наукова новизна. В дисертаційній роботі дано характеристику стану го-

лосового апарату та голосової функції у хворих на хронічний ларингіт з ураху-
ванням факторів техногенного впливу та визначено найбільш інформативні діа-
гностичні критерії щодо покращення якості діагностики хронічних ларингітів 
та визначення їх тяжкості. 
 Показано, що найбільш інформативними у ранньому виявленні порушень 
голосової функції при хронічному ларингіті є акустичний аналіз з визначенням 
показників Jitter, Shimmer та NHR, а також ларингостробоскопія.  

Доведено, що збільшення рівня хімічного впливу на виробництві азотовмі-
сних сполук призводить до більш значного ураження голосового апарату при 
хронічному ларингіті. 

Показано, що дослідження акустичних показників Jitter, Shimmer, NHR у 
пацієнтів з хронічним ларингітом є об’єктивними інформативними методиками, 
що дають можливість кількісно оцінити нестійкість основного тону за частотою 
та амплітудою, а також вираженість захриплості, що дозволяє використовувати 
їх у якості об’єктивних критеріїв визначення ступеня порушень голосової фун-
кції у даної категорії хворих.  

Доведено, що застосування показників Jitter, Shimmer, NHR у обстеженні 
пацієнтів з хронічним ларингітом дозволяє об’єктивно виявити порушення фу-
нкції голосового апарату на ранніх стадіях, сприяє своєчасному застосуванню 
лікувально-профілактичних заходів та попередженню прогресування стійких 
розладів голосового апарату. 
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Отримані дані поглиблюють наші уявлення про розвиток хронічних лари-
нгітів на фоні впливу хімічних факторів на виробництві азотовмісних сполук. 

 
Теоретичне та практичне значення. Визначено найбільш інформативні 

критерії щодо покращення якості діагностики та прогнозування хронічних ла-
рингітів при впливі хімічних факторів. 

Визначено об’єктивні діагностичні критерії за даними комплексного клі-
ніко-інструментального обстеження, які дозволяють оцінити зміни у голосово-
му апараті при хронічному ларингіті на фоні хімічних чинників 

Виявлено, що найбільш інформативними методами діагностики уражень 
голосового апарату при хронічному ларингіті на фоні хімічних факторів є ла-
рингостробоскопія і акустичний аналіз голосу – показники Jitter, Shimmer, 
NHR. 

Отримані результати сприяють ранньому виявленню порушень голосової 
функції при хронічному ларингіті на фоні впливу хімічних чинників, своєчас-
ному застосуванню лікувально-профілактичних заходів та попередженню про-
гресування стійких розладів голосового апарату. 

 
Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій, що містяться в дисертації.  
Основні положення, висновки та практичні рекомендації дисертаційної ро-

боти обґрунтовані проведеними дослідженнями, базуються на адекватному ме-
тодологічному підході і повністю витікають з фактичного матеріалу, мети і по-
ставлених завдань. Роботу виконано на високому науково-методичному рівні. 

Достовірність результатів не викликає сумнівів і ґрунтується на достат-
ньому об’ємі проведених досліджень, застосуванні сучасних адекватних мето-
дів дослідження та методів варіаційної статистики для аналізу отриманих да-
них.  

Висновки дисертації та практичні рекомендації є логічним завершенням 
проведених досліджень і повністю підтверджуються отриманими результатами. 
Вони конкретні, змістовні, аргументовані, мають суттєву новизну і ґрунтуються 
на аналізі отриманих результатів. 

В дисертаційній роботі Ковальчука П.М. не виявлено порушень академі-
чної доброчесності в розумінні Закону «Про освіту».  

 Дисертацію викладено на 103 сторінках друкованого тексту, який склада-
ється зі вступу, 5 розділів, в т.ч. огляду даних літератури та 4 розділів власних 
досліджень, висновків, практичних рекомендацій і списку використаних літера-
турних джерел, що містить 198 робіт, із яких 106 кирилицею та 92 латиницею. 
Робота містить 26 таблиць та 23 рисунка. 
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Повнота викладення матеріалів дисертації. За матеріалами дисертацій-

ної роботи опубліковано 7 наукових праць, у тому числі 4 статті в спеціалізова-
них фахових виданнях, серед яких 1 публікація у виданні, що індексується нау-
кометричною базою Scopus. Наукові публікації за кількістю і якістю відповіда-
ють вимогам п.11 «Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філо-
софії», затвердженого Постановою КМ України №167 від 06.03.19 р. Результа-
ти проведених досліджень повністю відображені у опублікованих наукових 
працях. 

 

Список публікацій здобувача 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисер-

тації 

Видання, які індексуються в наукометричних базах Scopus та/або 
Web of Science 
1. Шидловська ТА, Ковальчук ПМ. Акустичний аналіз голосу у хворих на 
хронічний ларингіт. Фізіол. журн. 2021;67(6):36-41. (Дисертантом проведено 
відбір хворих, клінічні обстеження, статистичну обробку отриманих даних, 
аналіз даних, написання статті).  
  
  Наукові фахові видання 

1. Шидловська ТА, Ковальчук ПМ. Хронічний ларингіт: поширеність за 
даними звернення до оториноларинголога, супутня патологія та фактори розви-
тку Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2018;(4):55-63. (Дисертантом 
проведено відбір хворих, клінічні обстеження, статистичну обробку отрима-
них даних, аналіз даних, написання статті). 

2. Шидловська ТА, Ковальчук ПМ. Основні фактори ризику технологіч-
ного процесу та захворювання верхніх дихальних шляхів у працівників на ви-
робництві азотовмісних сполук. Укр. журн. з проблем медицини праці. 2019;15 
(4):289-98. (Дисертантом проведено відбір хворих, клінічні обстеження, ста-
тистичну обробку отриманих даних, аналіз даних, написання статті). 

3. Шидловська ТА, Ковальчук ПМ. Показники ларингостробоскопії у 
хворих на хронічний ларингіт з урахуванням професійних чинників. Оторино-
ларингологія. 2021;4(5):19-26. (Дисертантом проведено відбір хворих, клінічні 
обстеження, статистичну обробку отриманих даних, аналіз даних, написання 
статті). 
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Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 
1. Шидловська ТА, Ковальчук ПМ. Поширеність хронічного ларингіту за 

даними звернення до оториноларинголога. Журн. вушних, носових і горлових 
хвороб. 2018;(5-c):112-3. (Дисертантом проведено відбір хворих, клінічні об-
стеження, статистичну обробку отриманих даних, аналіз даних, написання 
роботи). 

2. Шидловська ТА, Ковальчук ПМ. Гігієнічні умови праці на виробництві 
азотовмісних сполук. Оториноларингологія. 2019;2-с(2):87-88. (Дисертантом 
проведено відбір хворих, клінічні обстеження, статистичну обробку отрима-
них даних, аналіз даних, написання роботи). 

3. Шидловська ТА, Ковальчук ПМ. Захворювання верхніх дихальних 
шляхів у працівників виробництва азотовмісних сполук. Матеріали ХІІІ З’їзду 
отоларингологів України. Одеса; 2021 Вер 20-22; Київ; 2021, с. 150-1. (Дисер-
тантом проведено відбір хворих, клінічні обстеження, статистичну обробку 
отриманих даних, аналіз даних, написання тез). 
 

Основні положення дисертації представлено на щорічних традиційних ве-
сняних конференціях Українського наукового медичного товариства лікарів-
отоларингологів (2019), щорічних традиційних осінніх конференціях Українсь-
кого наукового медичного товариства лікарів-отоларингологів (2018), ХІІІ 
З’їзді отоларингологів України (2021). 

 
Особистий внесок здобувача.  
Автором роботи самостійно виконані аналіз даних літератури, відбір хво-

рих, клінічний огляд, обстеження. Визначено напрямки і завдання досліджень, 
проведено інструментальні обстеження та аналіз їх результатів за даними 
суб’єктивної і об’єктивної аудіометрії та реоенцефалографії. Автором особисто 
проведено статистичний аналіз отриманих результатів дослідження, самостійно 
написано всі розділи дисертації, сформульовано висновки і практичні рекомен-
дації. 

 Дисертантом повністю виконано індивідуальний план наукової роботи та 
індивідуальний навчальний план. Здобувач продемонстрував високий рівень 
набуття компетентностей, теоретичних знань, умінь, навичок, оволодів методо-
логією наукової та педагогічної діяльності, що дало йому можливість одержати 
нові науково обґрунтовані теоретичні та практичні результати проведених ним 
досліджень та розв’язати конкретне наукове завдання у галузі знань 22 «Охоро-
на здоров’я».  
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