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У сучасній структурі оперативних втручань в гінекології провідне 
місце займають різні ургентні стани: позаматкова вагітність, апоплексія та 
порушення трофіки новоутворень яєчників. Клінічні прояви ургентних станів 
в гінекології залежать від патології органів репродуктивної системи і обсягу 
крововтрати. Для ефективної діагностики та своєчасного оперативного ліку-
вання широко застосовуються ехографічні методи дослідження та сучасні 
ендоскопічні технології. Останніми роками для діагностики і хірургічної 
корекції ургентних станів в гінекології застосовують лапароскопію й 
гістероскопію. Ендоскопічні методи дозволяють уточнити наявність основної 
гінекологічної патології та обрати оптимальний об’єм хірургічного 
лікування. Недостатньо вивчені критерії відбору, показання, протипоказання, 
доцільність, можливі очікувані ускладнення, віддалені результати для 
призначення того або іншого оперативного втручання при ургентних станах 
в гінекології, що й було підставою до проведення даного наукового 
дослідження. 

Проведене аспіранткою Пікуль Ю.Л. дослідження надало можливість 
науково обґрунтувати роль сучасних ендоскопічних технологій у підвищенні 
ефективності діагностики та лікування ургентної генітальної патології, 
розширити дані про фактори ризику та провідні причини розвитку ургентної 
генітальної патології у жінок репродуктивного віку. Визначено основні 
фактори ризику розвитку ургентної генітальної патології. Показано основні 
клінічні прояви та показання до оперативного лікування, а також перебіг 
післяопераційного періоду. Показано структуру нозологічних форм та обсяги 
оперативних втручань у жінок із запальними захворюваннями органів малого 
таза, матковими та внутрішньочеревними кровотечами та порушенням 
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кровообігу пухлин внутрішніх геніталій. Удосконалено та впроваджено алго-
ритм лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів щодо підви-
щення ефективності оперативного лікування ургентної генітальної патології 
із використанням сучасних ендоскопічних технологій та направленої медика-
ментозної корекції. 

Результати проведеного дослідження було впроваджено в навчальний 
процес кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені 
П. Л. Шупика та оприлюднено на науково-практичних семінарах та конфе-
ренціях, зокрема з міжнародною участю і висвітлено у 7 наукових працях, з 
них 5 – у наукових статтях, з них: 1 стаття – в іноземному науковому 
фаховому виданні, зареєстрованому у країні ЄС (Естонія), що входить до 
міжнародних наукометричних баз Scopus / Web of Science, та 2 – у тезах 
наукових фахових семінарів. 

Отримані дані є результатом самостійної роботи дисертанта. Авторкою 
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. 
Авторкою особисто написано всі розділи дисертації. Наукові положення, 
розробки прикладного характеру, висновки та практичні рекомендації, що 
виносяться на захист, одержані авторкою самостійно і висвітлені в 
опублікованих працях. 

Аспіранткою Пікуль Ю. Л. 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 Пікуль Ю. Л., 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 сучасної гінекології, є закін-
ченим науковим дослідженням, яке містить нові положення і нові науково 
обґрунтовані результати, що, в цілому, розв’язують важливе науково-
практичне завдання – підвищення ефективності оперативного лікування 
ургентної генітальної патології на підставі вивчення клініко-лабораторних 
досліджень, а також удосконалення алгоритму діагностичних та лікувально-
профілактичних заходів. 
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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 Пікуль Ю. Л. «Оптимізація діаг-
ностики та лікування ургентних станів в гінекології з використанням 
ендоскопічних технологій» 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 Пікуль Юлія 
Леонідівна повністю заслуговує присвоєння наукового ступеня доктора філо-
софії за спеціальністю 222 Медицина (наукова спеціальність «Акушерство та 
гінекологія»). 
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