
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’ Я УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

Державна організація «Центр тестування професійної компетентності 
фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при 

Міністерстві охорони здоров’я України» 
(ДО «Центр тестування»)

ПЕРЕЛІК 

наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження 
досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я 

(Випуск 8)

Київ-2022



 

2 

 

ДО УВАГИ РОЗРОБНИКІВ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО НАУКОВУ (НАУКОВО-

ТЕХНІЧНУ) ПРОДУКЦІЮ ТА ФАХІВЦІВ, ЩО ВПРОВАДЖУЮТЬ НАУКОВІ 

РОЗРОБКИ У СФЕРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

  

Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження 

досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я, (далі – Перелік) випуск № 8 є 

щорічною інформаційною збіркою, у якій містяться повідомлення про наукову 

(науково-технічну) продукцію, отриману за результатами наукової, науково-технічної 

та науково-організаційної діяльності підприємств, установ, організацій Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Національної 

академії медичних наук України, що здійснюють наукову, науково-технічну та 

науково-організаційну діяльність відповідно до пріоритетів сфери охорони здоров’я 

України призначену для практичного застосування у сфері охорони здоров’я. 

  

Перелік сформовано у відповідності до вимог спільного Наказу МОЗ України та 

НАМН України від 13.11.2013 р. № 969/97 «Про удосконалення впровадження 

досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 05.12.2013 р. за № 2068/24600. 

  

У Перелік включена наукова (науково-технічна) продукція, отримана за 

результатами наукових досліджень 2020-2021 рр. 

  

На інформацію, що міститься у Переліку, розповсюджуються вимоги 

законодавства України щодо захисту об’єктів права інтелектуальної власності. 

 

 

Сформовано та підготовлено до друку Державною організацією «Центр 

тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів 

підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» 
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вторинного цукрового діабету; в цьому випадку слід провести повноцінне 

ендокринологічне обстеження пацієнта на предмет наявності у нього цукрового 

діабету. 

8. Раннє виявлення функціональних порушень панкреатичної секреції дозволяє 

здійснювати їх своєчасну корекцію, є підґрунтям для цілеспрямованого дослідження 

порушень вуглеводного обміну та переддіабетичних станів, що дозволяє не лише 

упередити формування цукрового діабету, але й підвищити в загальному 

ефективність лікування хворих на ХОЗЛ за рахунок ранньої корекції панкреатичної 

гіпосекреції. 

9. Набір реактивів та обладнання для визначення активності альфа-амілази сечі 

10. Хронічне обструктивне захворювання легень 

11. Немає. 

12.Ускладнень за умови дотримання методики немає. 

13.Державна установа «Науково-практичний медичний центр “Реабілітація” МОЗ 

України» 

14.Немає. 

15. С.н.с., д.мед.н. Лемко І.С.; с.н.с., к.мед.н. Гайсак М.О.; доц., к.мед.н. Дичка Л.В.; 

к.мед.н. Кудик В.Г. 

Контактна особа: Гайсак М.О. +38 0312 658220; +38 0312 658225. 

 

 

СТОМАТОЛОГІЯ 

Реєстр. № 111/8/22 

 

1. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГЛАНДУЛЯРНОГО ХЕЙЛІТУ 

2. НДР «Механізми впливу хвороботворних факторів на стоматологічний статус осіб 

із соматичною патологією, шляхи їх корекції та блокування» номер державної 

реєстрації: 0115U001138.  

3. Стоматологія. 

4. 2+; С. 

5. Патент України на корисну модель №145099 UA, МПК А61К 9/08, МПК А61К 

33/06, МПК А61К 31/00, МПК А61К 9/06, МПК А61Р 1/02 Спосіб лікування 

гландулярного хейліту / Рибалов О.В., Дев’яткіна Т.О., Литовченко І.Ю., Скікевич 

М.Г., Ніколішина Е.В., Іленко Н.М., ЧечотінаС.Ю. - № u202002809; заявл.12.05.2020; 

опубл.25.11.2020; Бюл.№.22/2020. 

6. Не має. 

7. Запропонований спосіб лікування може бути застосований для терапії хворих з 

гландулярним хейлітом. 

8. Позитивний ефект даного способу лікування полягає в усуненні клінічних ознак 

під час лікування пацієнтів з гландулярним хейлітом. 

9. «Бішофіт Полтавський», 10% розчин, мазь «Тіотріазолін» 2%.  

10. Клінічними показаннями до застосування запропонованої корисної моделі є 

прояви у пацієнтів симптомів гландулярного хейліту. 

11. Індивідуальна чутливість до компонентів схеми лікування. 
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12. Алергічні реакції на компоненти запропонованого курсу лікування. 

13. Полтавський державний медичний університет. 

14. Відсутні. 

15. Д.мед.н., проф. Рибалов О. В.; д.мед.н., проф. Дев’яткіна Т. О.; к.мед.н., доц. 

Литовченко І. Ю.; Скікевич М. Г.; к.мед.н., доц. Ніколішина Е. В.; к.мед.н., Іленко Н. 

М.; к.мед.н., доц. Чечотіна С. Ю.  

Контактна особа: Литовченко І. Ю. +38 0532 561237. 

 

Реєстр. № 112/8/22 

 

1. ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ РУХІВ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ 

2.  НДР «Нові підходи до діагностики та лікування вторинної адентії, ураження 

тканини пародонту та скронево – нижньощелепного суглобу у дорослих», номер 

державної реєстрації: 0117U000302. 

3.  Стоматологія. 

4.  2 +; С. 

5.  Патент України на корисну модель № 145865, МПК (06.01.2021) А61С 19/04 

(2006.01). Пристрій для реєстрації рухів нижньої щелепи / Король Д.М., Тончева 

К.Д., Король М.Д., Кіндій Д.Д., Запорожченко І.В., Зубченко С.Г., Калашніков Д.В., 

Рамусь А.М. № u 2020 04747; Заявл. 27.07.2020; Опубл. 06.01.2021, Бюл. № 1. 

6.  Король Д. М. Швидкість рухів нижньої щелепи за даними відеокінезіографії / Д. 

М. Король, Д. В. Калашніков, Д. Д. Кіндій // Питання експериментальної та клінічної 

стоматології : зб. наук. праць. – Харків : ФОП Бровін О. В, 2019. – Вип. 15 : Матеріали 

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми 

ортопедичної стоматології», присвяченій 40-річчю відновлення кафедри 

ортопедичної стоматології Харківського національного медичного університету, 

Харків, 6–7 грудня 2019 р. – С. 65–66. 

7.  Пристрій містить шоломоподібне кріплення на голові пацієнта, WEB – камеру, 

Г – подібний штатив, персональний комп`ютер. 

Обстеженому на голову надівають шоломоподібне кріплення і дають завдання, 

згідно з програмою запланованого дослідження, а саме: відтворення шаблонних 

рухів у двох площинах (вгору та вниз, вправо та вліво), або жування 

стандартизованих зразків як імітація звичайного жування. 

Маркер фіксують на підборідді за допомогою театрального клею. Як маркер 

використовують пінопластові напівкулі з діаметром 15 мм, на які додатково 

маркером наносять чорну округлу мітку. 

Для відтворення процесу звичайного жування, особам, які брали у експерименті, 

пропонують пережовування крекерного печива прямокутної форми з розмірами 30 

мм на 15 мм та товщиною 3 мм. Процедуру жування фіксують на відео за допомогою 

WEB – камери від моменту введення зразка у порожнині рота аж до моменту 

ковтання. Жування зразка відтворювалося кожною особою тричі. 

Подібне розташування WEB – камери дозволяє реєструвати рухи нижньої щелепи, 

залишаючи поза увагою можливі рухи голови, які б могли суттєво спотворити 


