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Передчасні пологи, як відомо, є провідною причиною перинатальної 
захворюваності й смертності в світі. За даними ВООЗ, 15 мільйонів дітей 
(більшне ніж кожна десята дитина) народжуються передчасно і це число 
зростає; 1,1 мільйон дітей вмирають через ускладнення, пов’язані з 
передчасними пологами, вони є основною причиною смерті новонароджених 
дітей (діти перших чотирьох тижнів життя) і другою причиною смерті дітей у 
віці до п’яти років після пневмонії. Не дивлячись на велику кількість 
наукових досліджень, ефективність тактики ведення дуже ранніх 
передчасних пологів залишається низькою та потребує удосконалення, тому 
дана проблема залишається актуальною, заслуговують на всебічне вивчення і 
вдосконалення лікувальних і діагностичних заходів, направлених на 
зниження перинатальної патології в жінок групи високого ризику. Все 
вищевикладене є чітким обґрунтуванням актуальності обраного наукового 
напряму.  

Проведене аспіранткою Мосендз О. В. дослідження розширило 
наукові дані про клінічний перебіг дуже ранніх передчасних пологів, 
високий рівень порушень функціонального стану фетоплацентарного 
комплексу та адаптаційних можливостей плода, що призводить до значної 
частоти анте- та інтранатальних втрат при розродженні через природні 
статеві шляхи. Науково представлено вплив різних методів токолізу на 
клінічний перебіг та перинатальні наслідки у різні терміни вагітності. 
Науково обґрунтовано негативний вплив хронічної урогенітальної інфекції 
на розвиток дуже ранніх передчасних пологів. Отримані дані дозволили 
науково обґрунтувати необхідність удосконалення алгоритму діагностичних 
та лікувально-профілактичних заходів у жінок з дуже ранніми перед-
часними пологами.  
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Аспіранткою вивчено порівняльні аспекти чинників ризику та струк-
тури термінів розвитку дуже ранніх передчасних пологів; проведено 
порівняльний клінічний аналіз перебігу вагітності, пологів та перинатальних 
наслідків у жінок з дуже ранніми передчасними пологами, які отримували 
різні методи діагностичних та лікувально-профілактичних заходів; встанов-
лено частоту та структуру показань до абдомінального розродження при 
дуже ранніх передчасних пологах з урахуванням функціонального стану 
фетоплацентарного комплексу та подальших перинатальних наслідків; 
удосконалено та впроваджено алгоритм діагностичних і лікувально-профі-
лактичних заходів у жінок з дуже ранніми передчасними пологами. 

Результати дослідження було впроваджено в навчальний процес кафед-
ри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика 
та оприлюднено на науково-практичних семінарах і конференціях, зокрема 
з міжнародною участю, і висвітлено у шести наукових працях, з них чотири – 
у провідних фахових виданнях України, одна стаття – в іноземному науковому 
фаховому виданні, зареєстрованому у країні ЄС (Польща)та одна – в тезах. 

Отримані дані є результатом самостійної роботи дисертантки. Автором 
особисто проаналізовано наукову літературу. Також нею проведено форму-
вання груп спостереження, самостійно проведено їх клініко-лабораторне 
обстеження, виконано забір і підготовку біологічного матеріалу з наступною 
обробкою та аналізом запису. Особисто описано і проаналізовано результати 
дослідження, а також здійснено статистичну обробку отриманих даних. 
Автором особисто написано всі розділи дисертації. Наукові положення, 
розробки прикладного характеру, висновки та практичні рекомендації, що 
виносяться на захист, одержані автором самостійно і висвітлені в 
опублікованих працях. 

Аспіранткою Мосендз О. В. здобуто необхідні теоретичні знання, 
уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових 
ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-
інноваційної діяльності. Дисертантка оволоділа методологією наукової та 
педагогічної діяльності, а також провела власне наукове дослідження, 
результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Таким чином, дисертаційна робота Мосендз О. В., подана на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за 
спеціальністю 222 Медицина (наукова спеціальність «Акушерство та 
гінекологія»), присвячена актуальній проблемі сучасного акушерства, є 
закінченим науковим дослідженням, яке містить нові положення і нові 
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науково обґрунтовані результати, що, в цілому, розв’язують важливе науково-
практичне завдання – зниження частоти перинатальної патології у жінок із 
дуже ранніми передчасними пологами на підставі використання удоскона-
леного алгоритму діагностичних і лікувально-профілактичних заходів. 

Виходячи з актуальності, за об’ємом та рівнем досліджень, наукової 
новизни результатів, теоретичної та практичної цінності отриманих даних, 
об’єктивності та обґрунтованості висновків, беручи до уваги особистий внесок 
здобувача, дисертаційна робота Мосендз Олени Володимирівни «Оптимізація 
тактики ведення дуже ранніх передчасних пологів» повністю відповідає 
вимогам пп. 6, 7, 8 Порядку присудження ступеня доктора філософії та 
скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, 
наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 44, та наказу МОН 
України від 19.08.2015 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення 
дисертації» і може бути представлена до офіційного захисту, а її авторка 
Мосендз Олена Володимирівна повністю заслуговує присвоєння наукового 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 Медицина (наукова 
спеціальність «Акушерство та гінекологія»). 
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