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1. Актуальність теми. її зв'язок з планами наукових досліджень. Тверда 

оболона головного мозку (ТОГМ) - щільна сполучнотканинна структура, що 

покриває головний мозок і вистилає внутрішню поверхню різних відділів 

черепа. ТОГМ забезпечує цілий ряд життєво важливих для головного мозку 

функції, таких як, захисна, трофічна, регенераторна та ін. При цьому виходячи з 

особливостей локалізації ТОГМ будь яке нейрохірургічне оперативне 

втручання на тканинах головного мозку не може бути виконано без розтину 

певного відділу описуваної оболони, а цілий ряд реконструктивних втручань 

використовує особливості будови і розташування ТОГМ. 

У науковій роботі Федорова Д.Ю. розглядаються топографоанатомічні 

взаємовідношення артеріовенозних структур ТОГМ з позиції вчення В.М. 

Шевкуненко про індивідуальної анатомічної мінливості, є нагальною 

проблемою та відповідає запитам сучасної морфології. Крім цього, з розвитком 

нейрохірургії, особливо її ендоваскулярного напрямку, виникає цілий ряд 

завдань, що вимагають негайного вирішення. 

Тому наукова робота Федорова Д.Ю. є вкрай актуальним дослідженням, 

яке повинно бути цікавим не тільки морфологам, але ж й лікарям практичної 

медицини. 



Дослідження проведене у відповідності до плану науково-дослідних робіт 

ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України, м. Рубіжне на 

тему: "Мінливість, морфологічні особливості, взаємовідношень утворень 

голови, черепа, головного мозку та їх практичне значення", державний 

реєстраційний номер 0112U000096. Здобувач Федоров Д.Ю. є співвиконавцем 

даної науково-дослідної роботи і виконав фрагмент дослідження щодо 

індивідуальної анатомічної мінливості судинних структур ТОГМ людини, зі 

встановленням їх пошарових особливостей. Тема дисертаційної роботи 

затверджена на засіданні Вченої ради даного університету 21 грудня 2012 року 

(протокол № 12). 

2. Наукова новизна дослідження та одержаних результатів. Аналіз 

проведеного дослідження дозволяє говорити, про те, що автору вдалося 

отримати цілий ряд принципово нових даних про будову, розташування та 

просторові взаємовідношення артеріовенозних структур ТОГМ. В першу чергу, 

це стосується встановлення ознак індивідуальної анатомічної мінливості, з 

описом детальних характеристик цих утворень для кожного конституційного 

типу будови голови. Вперше складені гістотопографічні схеми ТОГМ з 

виділенням ділянок рясного і збідненого кровопостачання та венозного відтоку. 

При цьому надана характеристика артеріальних стовбурів, їх гілок різного 

порядку та наявності анастомотичних мереж. Важливою характеристикою 

гістотопографічної будови ТОГМ є встановлені варіанти взаємовідношень між 

її артеріями і венами, з докладним описом кожного варіанту. При цьому 

встановлено, що артеріовенозні мережі можуть бути двох крайніх типів будови: 

з густою дрібнопетлистою формою та наявністю сплетінь і клубочків або з 

відсутністю подібних сплетінь і клубочків та наявністю малої кількості 

анастомотичних зв'язків. 

3. Обгрунтованість наукових положень і висновків дисертації. Наукові 

висновки, що сформульовані у дисертаційній роботі відповідають меті роботи і 

поставленим задачам дослідження, а їх вірогідність визначається офіційно 

задокументованим використанням кількісно та якісно репрезентативного 

матеріалу. Вдалий підхід при аналізі отриманих результатів дослідження 



дозволяє дати їм адекватну оцінку. Фотодокументальне підтвердження є цілком 

достатнім. Наявні у дисертаційній роботі таблиці та рисунки повністю 

відображають обсяг проведених досліджень і містять необхідну наукову 

інформацію. Аналіз та узагальнення результатів дослідження проведено 

ґрунтовно із залученням достатньої кількості вітчизняних та зарубіжних джерел 

літератури для підтвердження та порівняння отриманих даних. 

Висновки та наукові положення дисертації випливають із результатів 

власних досліджень, характеризуються глибокою науковою інтерпретацією і 

достатньо висвітлені в опублікованих працях. Наведене свідчить, що отримані 

результати, наукові положення і висновки дисертації є достатньо 

обґрунтованими та вірогідними. 

Аналізована дисертаційна робота відзначається неординарним підходом 

до вирішення актуальної наукової задачі. Наукові положення і висновки праці 

вирізняються об'єктивністю та обґрунтованістю, співзвучні із задачами 

дослідження. 

4. Оцінка змісту дисертації. її завершеності в цілому та ідентичності 

змісту автореферату. Дисертація та її автореферат оформлені згідно "Основних 

вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій" ДАК України. Робота 

викладена російською мовою на 194 сторінках комп'ютерного друку. 

Складається із вступу, огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, 

трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

досліджень, висновків, практичних рекомендацій. Список використаних джерел 

наукової літератури нараховує 207 посилань. Робота вміщує 26 таблиць і 76 

рисунків. 

У вступі автором роботи вагомо обґрунтовано актуальність вибраної теми 

виконаного дослідження, чітко і конкретно сформульовано мета і задачі. 

Огляд літератури написаний на 29 сторінках. Автор дає повну 

характеристику стану проблеми на сьогоднішній день, аналізує наукові дані 

першоджерел, що вивчали сучасні уявлення про будову та кровопостачання 

ТОГМ з особливостями її артеріовенозних взаємовідношень. В огляді 

літератури приваблює його дискусійний стиль і встановлення ряду 



невирішених питань по темі, якій присвячена дана дисертаційна робота. 

У другому розділі "Матеріали і методи дослідження" наведено достатній 

об'єм досліджуваного матеріалу, добре аргументовані і описані методи 

досліджень. 

Результати власних досліджень представлено трьома розділами. 

У розділі 3 описано результати дослідження щодо індивідуальної 

анатомічної мінливості артерій ТОГМ. Наведені та статистично обґрунтовані 

дані щодо розташування, розгалуження артерій ТОГМ залежно від форми 

голови. Встановлені крайні типи індивідуальної будови оболонних артерій. 

Запропоновано класифікацію артерій ТОГМ. 

Топографоанатомічна характеристика венозного русла ТОГМ людини 

наведена у розділі 4. Надана детальна характеристика венозних утворень 

ТОГМ, виділені їх крайні форми. Особливу увагу автор надає опису венозно-

пазушних взаємовідношень, зі встановленням ознак індивідуальної анатомічної 

мінливості. Запропоновано класифікацію вен ТОГМ. 

Розділ 5 присвячений особливостям краніотопографічних 

взаємовідношень артеріовенозних структур ТОГМ людини. У ньому наведені 

гістологічні препарати ТОГМ та її судинних утворень. За допомогою якісних 

зображень корозійних препаратів та аівторських схем проаналізовано 

артеріовенозні взаємовідношення ТОГМ та встановлені характерні особливості 

пошарового розташування цих структур. 

У шостому розділі наведено аналіз і узагальнення результатів 

дослідження. Дисертант не тільки підсумовує одержані дані, але й порівнює їх з 

результатами досліджень інших авторів та кваліфіковано і аргументовано дає 

оцінку з уточненням недоліків і переваг. 

Дисертацію завершують п'ять висновків, що логічно витікають із 

наведеного матеріалу і повністю відповідають меті і задачам дослідження. 

Висновки аргументовані, заперечень не викликають. 

Список використаних літературних джерел нараховує 207 посилань (108 

- кирилицею, 99 - латиницею), оформлений правильно, проте виявляються 

застарілі джерела. 



Зміст автореферату дисертації та авторських публікацій збігається з 

головними положеннями і відповідає тексту самої дисертації. Робота виконана 

з дотриманням основних чинним вимог, що ставляться до оформлення 

дисертацій та авторефератів дисертацій. 

5. Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Результати 

дослідження доповнять та уточнять дані наукових джерел про індивідуальну 

анатомічну мінливість артеріовенозних взаємовідношень ТОГМ людини. 

Отримані дані дадуть повну об'єктивну анатомічну та органометричну 

характеристику артеріального та венозно-пазушного русла ТОГМ. Під час 

дослідження запропоновані гістотопографічні схеми розташування 

артеріовенозних структур, описані особливості локалізації та розгалуження 

артеріальних стовбурів, уточнена характеристика артеріовенозного русла 

ТОГМ, розроблені та апробовані нові пристрої, що визначає практичне 

значення одержаних результатів. 

6. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях. 

Отримані результати достатньо повно викладені у наукових публікаціях 

Д.Ю.Федорова: опубліковано 11 наукових робіт, зокрема 6 статей, з яких 3 - у 

наукових фахових виданнях України, що реферуються міжнародними 

наукометричними базами даних РІНЦ, Google Scholar, і 3 - у зарубіжних 

періодичних виданнях медичного напрямку (Росія, Білорусь, Словаччина); 2 тез 

- у матеріалах наукових конференцій, отримано 3 патенти на корисну модель, 5 

наукових робіт опубліковано одноосібно. 

7. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження у практиці. Слід зазначити, що результати дисертаційної роботи 

мають прямий вихід у практику і можуть бути використані у практичній 

медицині при обґрунтуванні і впровадженні нових методів діагностики, 

профілактики та хірургічного лікування різних ділянок головного мозку. 

Проведене дослідження відповідає сучасним вимогам анатомії людини, 

клінічної анатомії, нейрохірургії та нейротравматології. Отримані дані щодо 

морфометричних і топографоанатомічних особливостей артеріовенозних 



утворень ТОГМ, можуть слугувати основою для подальшого дослідження 

патології обо лонного апарату головного мозку. 

Отримані результати можуть бути використані в навчальному процесі на 

лекціях і при проведені практичних занять, при написанні монографій, 

підручників, посібників з анатомії, клінічної анатомії, нейрохірургії. 

8. Зауваження до змісту та оформлення дисертації та автореферату 

дисертації. Відзначаючи в цілому достатній рівень наукових здобутків 

дисертанта, обґрунтованість переважної більшості результатів дослідження, 

існують певні недоліки та дискусійні питання. 

Недоліки: 

1. В авторефераті зазначена тема дисертаційного дослідження 

включає стару назву - «оболонка». Згідно нової української анатомічної 

номенклатури вона має назву «оболона», підкреслюючи тим самим її 

відношення до самостійних органів, а не до похідних інших структур. 

2. Деякі методи дослідження, що використовувались, потрібно було 

описувати більш детально, задля покращення розуміння виконаної роботи. 

3. Підписи та позначення до окремих ілюстрацій не є ціпком 

зрозуміли, та не в повному обсязі відображають заплановану автором ідею. 

4. У "Списку використаних літературних джерел" деякі наукові праці 

наведені з порушенням існуючих вимог і деякі застарілі (більше 10 років). 

4. У тексті автореферату трапляються окремі стилістично невдалі 

звороти. 

Запитання до дисертанта: 

1. Яка причина вибору саме цієї теми, та з чим пов'язаний інтерес 

автора до цієї області? 

2. Які найбільш вагомі результати дослідження були отримані з точки 

зору автора? 

Разом з тим, зазначені зауваження і дискусійні питання не принижують 

цінності й вірогідності наукових результатів, отриманих автором. 

9. Висновок щодо відповідності дисертації чинним вимогам. На підставі 

проведеного аналізу вважаю, що дисертація Федорова Дениса Юрійовича на 



тему: "Індивідуальна анатомічна мінливість артеріовенозних взаємовідношень 

твердої оболонки головного мозку" є завершеною науковою роботою, яка 

виконана на сучасному науковому рівні, містить нові науково обґрунтовані 

результати в анатомічній галузі, які в сукупності розв'язують важливу наукову 

задачу щодо встановлення індивідуальної анатомічної мінливості 

артеріовенозних взаємовідношень твердої оболони головного мозку людини. За 

актуальністю, новизною, теоретичним і практичним значенням результатів, а 

також ступенем обґрунтованості та вірогідності положень і висновків 

рецензована дисертація цілком відповідає п. 11 "Порядку присудження 

наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 

від 24 липня 2013 року, а її автор Федоров Денис Юрійович заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.03.01 - нормальна анатомія. 


