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В І Д Г У К 

офіційного опонента, доктора медичних наук, професора, завідувача 

кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет» Слободяна Олександра Миколайовича на 

дисертацію Сазонової Ольги Миколаївни «Індивідуальна анатомічна 

мінливість лицевого черепа у людей зрілого віку», подану до 

спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 Харківського національного 

медичного університету МОЗ України на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук 14.03.01 – нормальна анатомія 

 

1. Актуальність обраної теми дисертації 

Багатофункціональна різноманітність структур лиця, особливості їх 

розвитку, зумовлюють вікові зміни в будові кісток, які з ними пов’язані. В 

аспекті стрімкого розвитку сучасної нейрохірургії, щелепно-лицевої хірургії, 

реконструктивної та пластичної хірургії виникає необхідність постійного 

удосконалення хірургічних втручань в ділянках лиця та на його кісткових 

структурах, зокрема.  

З точки зору сучасної краніологічної морфології питання 

індивідуальної анатомічної мінливості лицевого відділу черепа з 

особливостями форми, розмірів, положення та взаємовідношень його 

структур не втрачає своєї актуальності, оскільки кісткова конструкція 

обличчя вирізняється безмежним різноманіттям будови різних частин, 

відділів, кісток. 

У спеціалізованій науковій літературі широко представлені особливості 

формоутворення лицевого черепа та вікових перетворень кісткових структур, 

проте питання стосовно особливостей будови лицевого відділу черепа з 

урахуванням краніотипу людини висвітлено в недостатньому обсязі. Саме 

тому, дисертаційне дослідження Сазонової Ольги Миколаївни поглиблює 

поняття анатомічної норми, оскільки направлене на встановлення 
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індивідуальної анатомічної мінливості лицевого черепа у людини зрілого 

віку. 

 

2. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами 

Дисертація є фрагментом планової наукової роботи кафедри анатомії 

людини Харківського національного медичного університету МОЗ України 

(ХНМУ) «Індивідуальна анатомічна мінливість краніотопографічних 

особливостей та просторових взаємовідношень ділянок голови людини в 

постембріональному періоді онтоґенезу» (№ держреєстрації – 0118U000954). 

Автором виконано фрагмент роботи щодо вивчення індивідуальної 

анатомічної мінливості лицевого черепа у людей зрілого віку. Тема 

дисертації затверджена на засіданні Вченої ради ХНМУ 26 грудня 2013 р. 

(протокол № 11) зі змінами, затвердженими на засіданні Вченої ради ХНМУ 

19 жовтня 2017 р. (протокол № 10). 

 

3. Ступінь обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, повнота їх 

викладу в опублікованих працях 

Ступінь обґрунтованості та достовірності досліджень підтверджується 

достатнім обсягом досліджуваного матеріалу. Дослідження виконано на 

обстеженні 100 паспортизованих кісткових препаратів цілісних та 

фрагментованих черепів чоловіків та жінок зрілого віку (І-ІІ періодів), що 

увійшли до колекції кафедри анатомії ХНМУ. Дисертаційна робота 

відповідає міжнародним нормам проведення медико-біологічних досліджень, 

що засвідчено на засіданні комісії з питань біоетики Харківського 

національного медичного університету 06.03.2019 р. (протокол № 2), згідно з 

яким робота визнана виконаною в рамках міжнародних біоетичних норм, 

принципів та правил. 

Для досягнення мети автор використав цілий ряд як класичних, та і 
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сучасних методів дослідження, що цілком відповідають поставленої меті та 

сформованим завданням дослідження, а саме: загальна краніометрія черепа, 

краніометрія лицевого черепа, остеометрія щелеп, стереотопометрія 

лицевого черепа та його відділів, варіаційно-статистичний аналіз отриманих 

даних, комп’ютерно-графічне моделювання. Це дозволило отримати 

об’єктивні, вірогідні і переконливі дані щодо індивідуальної анатомічної 

мінливості лицевого відділу черепа у чоловіків та жінок зрілого віку. 

Достовірність наведених результатів дисертаційного дослідження не 

викликає сумнівів та обґрунтована тим, що всі положення і висновки 

дисертації сформульовані на підставі аналізу одержаних результатів з 

використанням великого за обсягом фактичного матеріалу і його коректної 

статистичної обробки, відповідають поставленим завданням дослідження та 

мають наукову й практичну цінність. 

Отримані результати наукових досліджень мають беззаперечну наукову 

новизну, оскільки встановлені особливості індивідуальної будови лицевого 

черепа у залежності від форми і розмірів черепа, аналізу черепного індексу, 

які виявлені у людей зрілого віку (І та ІІ періодів). Вперше отримані нові дані 

щодо особливостей будови, форми, розмірів та положення кісткових 

структур лицевого відділу черепа з позиції вчення В.М. Шевкуненко про 

індивідуальну анатомічну мінливість.  

За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових робіт (з них 

3 одноосібно), зокрема, 7 статей, з них 4 статті у спеціалізованих фахових 

журналах України, 3 статті у зарубіжних періодичних виданнях медичного 

напрямку (Грузія, Польща, Угорщина), 1 з яких у журналі, що індексується 

міжнародною наукометричною базою SCOPUS, 5 тез доповідей на науково-

практичних конференціях. Опубліковані наукові праці в достатньому обсязі 

відображають зміст дисертаційної роботи. Зміст автореферату відповідає 

основним положенням дисертації і досить об’ємно висвітлює дані 

представленої наукової роботи. 
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4. Теоретичне та практичне значення результатів дослідження 

Результати дослідження, які були отримані Сазоновою О.М. стосовно 

індивідуальної анатомічної мінливості лицевого черепа у людей зрілого віку є 

вагомим внеском у розвиток сучасної морфології. Їх теоретична складова 

значно поширює наші уявлення про особливості структур лицевого відділу 

черепа, надає дуже чіткий та змістовний аналіз кожного елемента описаної 

ділянки. Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості 

використання результатів роботи у клінічній практиці, зокрема в щелепно-

лицевій хірургії, оскільки доцільним буде їх використання у розробці та 

виготовленні імплантатів для реконструктивної пластики різноманітних 

кісткових дефектів лицевого відділу черепа з урахуванням індивідуальної 

анатомічної мінливості. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в навчальний 

процес на кафедрах оперативної хірургії та клінічної анатомії Вінницького 

національного медичного університету імені М.І. Пирогова, оперативної 

хірургії та топографічної анатомії ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», анатомії, 

топографічної анатомії та оперативної хірургії; патологічної анатомії ВДНЗ 

України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці), 

клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ України» (м. Дніпро), а також на кафедрах анатомії 

людини; клінічної анатомії та оперативної хірургії Харківського 

національного медичного університету. 

 

5. Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та ідентичності 

змісту автореферату й основних положень дисертації 

Дисертація та її автореферат оформлені відповідно до «Основних 

вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій» ДАК України. Робота 

викладена українською мовою на 180 сторінках комп’ютерного друку, 

містить анотацію українською та англійською мовами, зміст, список 
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публікацій, вступ, огляд літератури, розділ присвячений загальної методиці 

та основним методам дослідження, три розділи власних досліджень, аналіз і 

узагальнення результатів дослідження, висновки, практичні рекомендації, 

список використаних джерел, додатки.  

Дисертація ілюстрована 54 таблицями, 14 малюнками та 14 діаграмами. 

У вступі Сазонова О.М. визначила актуальність дослідження, 

сформулювала його мету та основні завдання. У першому розділі: «Сучасні 

уявлення про індивідуальні особливості будови лицевого черепа у людей 

різного віку, статі та форми голови», який займає 16 сторінок, представлений 

аналіз сучасних робіт з даної тематики. В тексті  детально викладені сучасні 

відомості про морфологічні, краніо- та морфометричні особливості 

мозкового та лицевого відділів черепа, роль і значення положення верхньої 

та нижньої щелеп, виникнення різних типів прикусів. В цьому розділі 

проглядається мотивація мети і завдань дослідження. Розділ завершується 

коротким резюме огляду літератури. 

У другому розділі: «Матеріал і методи дослідження», обсягом 16 

сторінок, в повній мірі охарактеризовано анатомічний матеріал, що вивчався, 

та приведено описання усіх методів дослідження. Текст розділу викладено 

детально, логічно, із необхідними поясненнями. 

Дисертаційне дослідження виконано на достатній для отримання 

достовірних результатів кількості анатомічних об’єктів (100 паспортизованих 

кісткових препаратів цілісних та фрагментованих черепів чоловіків та жінок 

зрілого віку). Для вирішення поставлених задач дисертантом обрані 

найдоцільніші методики дослідження: загальна краніометрія черепа та 

лицевого відділу зокрема, остеометрія верхньої та нижньої щелепи, 

стереотопометрія лицевого черепа та його відділів, комп’ютерно-графічне 

моделювання і варіаційно-статистичний аналіз. 

Третій, четвертий та п’ятий розділи дисертації присвячені результатам 

проведеного дослідження. Усі розділи особистих досліджень повністю 

відповідають поставленим завданням із застосуванням класичних і сучасних 
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методів дослідження, які забезпечують достовірність отриманих результатів. 

Дані розділи дисертації представлено кваліфіковано, логічно, обґрунтовано. 

Третій розділ, який має назву «Індивідуальна анатомічна мінливість 

лицевого черепа у людей зрілого віку» займає 38 сторінок, на яких автор 

детально відображає особливості форми, розмірів та положення структур 

даного відділу черепа в залежності від статі та краніотипу людини зрілого 

віку. В тексті здобувачем показані діапазон розмірів та основних черепних 

індексів залежно від статі та форми черепа. Надана повна характеристика 

морфометричних показників між основними краніометричними точками з 

позиції вчення про індивідуальну анатомічну мінливість. При чому, 

дисертантом враховані як лінійні, так і кутові показники даного відділу 

черепа. Отримані дані підтверджуються варіаційно-статистичними 

показниками. Розділ добре проілюстрований 9 рисунками та 21 таблицею. 

В четвертому розділі з назвою «Індивідуальна анатомічна мінливість 

верхньої щелепи та її утворень у людей зрілого віку», який розміщений на 19 

сторінках машинописного тексту Сазонова О.М. приводить детальну 

характеристику найбільш важливих краніометричних показників даного 

утворення залежно від статі та форми черепа. Представлений діапазон 

мінливості верхньощелепних індексів (поперечно-виличний та лобно-

виличний) у людей зрілого віку залежно від краніотипу. Детально 

охарактеризовані лінійні розміри верхньої щелепи у людей різної статі та 

форми черепа. Автором виділені три основні форми верхньої коміркової 

дуги: дугоподібно-розширена, яка притаманна брахікранам; середньо-

дугоподібна – мезокранам та дугоподібно-звужена, що характерна для 

доліхокранів. Поряд з цим, здобувачем представлені три дуги верхньої 

щелепи: зубна, коміркова та базальна. Усі морфометричні дані, які отримані 

автором підвернуються статистичними показниками. Розділ містить 3 

рисунки та 17 таблиць, які значно полегшують сприйняття матеріалу.  

П’ятий розділ: «Індивідуальна анатомічна мінливість нижньої щелепи у 

людей зрілого віку» міститься на 20 сторінках та включає в себе 
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морфометричну та краніотопографічну характеристику даного утворення у 

чоловіків та жінок з позиції вчення про індивідуальну анатомічну мінливість. 

Здобувач надає детальну характеристику поздовжніх та поперечних 

параметрів нижньої щелепи залежно від статі та краніотипу. Автором 

виявлені та описані основні форми кривизни нижньої коміркової дуги: 

полога, яка характерна для брахікранів; проміжна – для мезокранів та вузька, 

що визначається у доліхокранів. Отримані дані підтверджені варіаційно-

статистичними показниками. Розділ проілюстрований 5 рисунками та 15 

таблицями, що сприяє кращому засвоєнню викладеного матеріалу.  

У шостому розділі «Аналіз і обговорення результатів дослідження» 

Сазонова О.М. з глибоким розумінням та знанням піднятої проблеми 

проводить аналіз отриманих результатів власних досліджень, порівнює їх 

даними інших авторів, піднімає дискусійні питання та адекватно вирішує їх. 

Варто також вказати, що даний розділ написаний здобувачем у вигляді 

наукової дискусії з високим рівнем науково-інформаційного супроводу. При 

цьому автор дисертації посилається на дані  достатньої кількості вітчизняних 

та зарубіжних джерел наукової літератури. Цей розділ підтверджує наукову 

зрілість дисертанта. Варто зазначити, що даний розділ повністю відображає та 

підтверджує наукові положення, які сформульовані здобувачем. 

За розділом «Аналіз і обговорення результатів дослідження» 

представлені сім висновків дисертаційного дослідження, які логічні, 

обґрунтовані і достовірні. Дані висновки повністю відповідають меті та 

поставленим завданням дисертаційного дослідження. Також варто зазначити, 

що між завданнями дисертаційної роботи та висновками розходжень не 

виявлено. Слідом за висновками автором наведені практичні рекомендації, які 

повністю відображають практичне значення даної роботи. 

Список використаних літературних джерел представлений в 

алфавітному порядку та налічує 217 найменувань, з яких 73 надруковано 

кирилицею, 144 – латиницею. Переважна більшість проаналізованих джерел 
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літератури опубліковано за 10 останніх років. Список літератури оформлений 

відповідно до сучасних вимог. 

Дисертація містить два додатки: список опублікованих праць за темою 

дисертації та апробація результатів дисертаційної роботи. 

Автореферат повністю відповідає змісту дисертації і оформлений за 

сучасними вимогами. Основні наукові положення і висновки дисертації 

достатньо апробовані на чисельних науково-практичних конференціях, 

конгресах і з’їздах, де були позитивно схвалені провідними галузевими 

спеціалістами. 

 

6. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та 

оформлення 

Дисертаційна робота Сазонової Ольги Миколаївни є самостійним 

завершеним науковим дослідженням, яке в цілому можна оцінити позитивно. 

Принципових недоліків щодо структури, змісту, оформлення і обсягу 

представлена дисертація немає. 

Разом із загальною позитивною оцінкою дисертаційної роботи 

необхідно вказати на такі зауваження: 

1. В тексті трапляються окремі стилістичні помилки та невдалі вирази.  

2. Деякі з представлених графіків та діаграм перевантажені цифровими 

даними, що ускладнює їх сприйняття. 

3. В кінці розділів власних досліджень було б доцільним надати 

підсумки даного розділу. 

Варто ще раз зазначити, що представлені зауваження не зменшують 

науково-теоретичної та практичної цінності представленої дисертаційної 

роботи. 

При рецензуванні представленої дисертації до її автора виникли 

наступні запитання: 

1. Чому в ході виконання роботи вами досліджувались чоловіки та жінки 

даної вікової групи? 
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2. Чи траплялися Вам під час виконання дисертаційної роботи аномалії 

будови даних ділянок черепа? 

 

7. Рекомендації щодо використання результатів дисертації в 

практиці 

Результати дисертаційної роботи Сазонової Ольги Миколаївни суттєво 

розширюють сучасні уявлення про індивідуальну анатомічну мінливість 

лицевого відділу черепа у людей зрілого віку, що вкрай необхідно 

враховувати при виконанні хірургічних маніпуляції в даних ділянках та у 

розробці та виготовленні імплантатів для реконструктивної пластики 

різноманітних кісткових дефектів верхньої та нижньої щелепи. Також їх 

доцільно впровадити в навчальний процес вищих медичних навчальних 

закладів країни при читанні лекцій та проведенні практичних занять на 

кафедрах нормальної анатомії, оперативної хірургії та клінічної анатомії, 

стоматології, ортодонтології та використати під час написання монографій, 

підручників, посібників із зазначених вище навчальних дисциплін.  

 

8. Відповідність дисертації встановленим вимогам 

Дисертаційна робота Сазонової Ольги Миколаївни «Індивідуальна 

анатомічна мінливість лицевого черепа у людей зрілого віку», виконана у 

Харківському національному медичному університеті є самостійною, 

завершеною науково-дослідною працею, де отримані нові наукові результати, 

сукупність яких вирішує важливу наукову задачу, яка полягає у встановлені 

індивідуальної анатомічної мінливості лицевого відділу черепа у чоловіків 

та жінок зрілого віку, що має важливе теоретичне та практичне значення для 

нормальної анатомії. 

За актуальністю теми, обсягом виконаного дослідження, достовірністю 

висновків і положень, новизною отриманих результатів для науки, 

теоретичним та практичним значенням дисертаційна робота повністю 

відповідає   вимогам   щодо  кандидатських  дисертацій,  наданих  у  пункті  11  
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