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І. Актуальність обраної теми дисертації.  

Макроскопічна анатомія не вичерпала своїх можливостей і не втратила 

в останні десятиліття дослідницьких пріоритетів. На сьогоднішній день дуже 

мало вивчені та вимагають перегляду морфометричні показники 

індивідуальних особливостей та варіантів будови органів та структур 

центральної нервової системи. Таким чином, одним з перспективних 

напрямків сучасної анатомії є вивчення індивідуальної анатомічної 

мінливості.  

Головний мозок людини володіє значною мінливістю. Він різниться у 

чоловіків і жінок, у різних рас, етнічних груп. Ознаки відмінностей 

зберігаються з покоління в покоління і можуть бути важливою 

характеристикою варіабельності мозку людини як біологічного виду. 

Розуміння закономірностей мінливості мозку має величезне значення для 

виявлення відхилень, з якими зустрічається клінічна практика. На основі 

знань індивідуальної анатомічної мінливості головного мозку людини 

розробляються оперативні доступи і прийоми, удосконалюються 

діагностичні маніпуляції, методики і техніки обстеження і лікування хворих.  

Потилична частка є важливою областю центральної нервової системи і 



місцем самих різних уражень. На відміну від інших областей мозку, анатомія 

яких вже ретельно деталізована, розбіжності з приводу морфології 

потиличної частки іноді можуть бути перешкодою хірургічним доступам до 

неї. Знання поверхневих морфологічних відносин цієї частки й ідентифікація 

її просторових відносин полегшують і забезпечують більш безпечний доступ 

до глибоких структур. 

Таким чином, дисертаційна робота Трач Ольги Олександрівни, що 

присвячена питанням вивчення індивідуальної анатомічної мінливості 

присередньої поверхні потиличної частки великого мозку є своєчасною та 

актуальною. 

II. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими 

науковими програмами.  

Дисертаційна робота Трач О.О. є фрагментом науково- дослідницької 

роботи кафедри гістології, цитології та ембріології Харківського 

національного медичного університету (ХНМУ) «Будова та закономірності 

індивідуальної анатомічної мінливості головного мозку людини», № 

державної реєстрації 0115U000231. Авторка є співвиконавцем даної теми. 

Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради університету (протокол 

№ 3 від 18.03.2015 р.), а також Проблемною комісією МОЗ та НАМН 

України «Морфологія людини» (протокол № 2/52 від 18.02.2015 р.). 

III. Новизна основних наукових положень, одержаних 

результатів, висновків та практичних рекомендацій.  

Дисертанткою вперше показані гендерні і вікові особливості 

індивідуальної анатомічної мінливості потиличних часток головного мозку 

та їх ангіоархітектоніка. Пріоритетним є встановлення закономірностей 

вікових змін цитоархітектоніки потиличних часток та їх кількісних 

показників від розмірів півкуль головного мозку та типу черепа. Новими є 

відомості про закономірності будови присередньої поверхні потиличної 

частки з урахуванням ступеня розвитку її борозен на основі чого встановлено 

постійні анатомічні утворення присередньої поверхні потиличної частки у 



чоловіків і жінок різного віку.   

Завдяки дослідженню значної кількості матеріалу дисертанткою 

отримані нові дані про особливості кровопостачання звивин присередньої 

поверхні потиличної частки великого мозку. 

Дисертанткою уперше проведене кількісне морфометричне 

дослідження розгалуженості артеріальних гілок присередньої поверхні 

потиличної частки великого мозку.  

IV. Теоретичне і практичне значення результатів дослідження.  

Дисертаційна робота є морфологічним, науковим дослідженням, 

результати якого суттєво розширюють існуючі уявлення про особливості 

будови та індивідуальну анатомічну мінливість утворень присередньої 

поверхні потиличної частки великого мозку. Ґрунтовний аналіз дисертаційної 

роботи Трач О.О. показав, що отримані результати дослідження суттєво 

мають як теоретичне, так і практичне значення. Вони поглиблюють та 

розширюють існуючі уявлення про рельєф присередньої поверхні потиличної 

частки великого мозку і можуть бути використані для підготовки студентів 

медичних вищих навчальних закладів, інтернів та спеціалістів з анатомії, 

патологічної анатомії, неврології, нейрохірургії під час вивчення нормальної 

анатомії нервової системи. 

У клінічній практиці отримані дані про морфометричні характеристики 

присередньої  поверхні потиличної частки великого мозку та її звивин та 

борозен у людей певних вікових груп є показниками діапазону норми і 

можуть бути використані при проведенні діагностичних досліджень у 

відділеннях магнітно-резонансної та комп’ютерної томографії. Встановлені 

за допомогою комплексу сучасних та класичних методів морфометричні 

показники присередньої  поверхні потиличної частки великого мозку, 

становлять інтерес для нейрохірургів при проведенні стереотаксичних 

розрахунків певних параметрів оперативних утручань. 

Таким чином, результати дисертаційної роботи Трач О.О. можна 

використовувати у неврологічній, нейрохірургічній клініці та 



патологоанатомічній і судово-медичній установах. Окрім того, матеріали 

роботи широко запроваджені в наукову роботу та навчальний процес для 

проведення практичних занять на кафедрі анатомії та патологічної фізіології 

Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; на кафедрі анатомії 

людини Української медичної стоматологічної академії; на кафедрі 

фундаментальних загальнонаукових дисциплін Приватного вищого 

навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет»;  на 

кафедрах гістології, цитології та ембріології та нейрохірургії Харківського 

національного медичного університету. 

V. Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Наукові  положення і  висновки дисертаційної роботи цілком 

відповідають меті і задачам дослідження, ґрунтуються на достатньому 

фактичному матеріалі. 

Усі використані прилади та засоби вимірювальної техніки пройшли 

необхідну перевірку територіальним органом Держстандарту України й 

визнані придатними до використання при виконанні наукової роботи. 

Отримані дисертантом результати досліджень відповідним чином зафіксовані 

в первинній науковій документації, ретельно оброблені з використанням 

адекватних методів статистичного аналізу та узагальнені в дисертації у 

чисельних таблицях, графіках та гістограмах. 

Аналіз сучасного стану розробок у даному напрямку вітчизняними та 

закордонними дослідниками, узагальнення, аналіз та обговорення результатів 

досліджень проведені з використанням достатньої кількості джерел наукової 

літератури вітчизняних та закордонних авторів. 

Вміст наукової роботи з її обґрунтуванням вважаю достатніми для 

узагальнень і висновків щодо визначення уявлень про особливості 

індивідуальної анатомічної мінливості присередньої поверхні потиличних 

часток головного мозку. 



Достовірність основних положень та висновків підтверджується 

результатами, отриманими у дослідженнях на великій кількості 

морфологічного дослідного матеріалу - на 100 об’єктах - мізків трупів людей 

обох статей віком від 21 до 95 років, що померли внаслідок нещасних 

випадків та причин, не пов’язаних із захворюваннями ЦНС та не мали ознак 

патології ЦНС. Дослідження проведено в рамках укладених договорів про 

співпрацю з патологоанатомічним відділенням КНП ХОКР «ОКЛ» м. 

Харкова та філією № 1 ХОБСМЕ. Комісія з питань етики та біоетики ХНМУ 

підтвердила, що наукові дослідження були проведені згідно з чинним 

законодавством України, відповідають міжнародним етичним вимогам, не 

порушують етичних норм у науці та стандартів проведення біомедичних 

досліджень (протокол №2 від 10.06.2020р.). Представлені автором положення 

і висновки відповідають даним, які одержані під час виконання дослідження і 

є логічним наслідком результатів досліджень. Застосовані методики 

дослідження є сучасними і адекватні вирішенню завдань дослідження. Це 

відображено в акті перевірки первинної документації, який був 

представлений на апробації. Статистичне опрацювання даних здійснено в 

повному обсязі, їх вірогідність не викликає сумнівів. 

VI. Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому. Структура 

та обсяг дисертації. 

Текст дисертації, як за змістом, так і редакційно, викладено та 

оформлено дисертантом якісно. Назва роботи повністю відповідає меті та 

основному змісту дисертаційного дослідження. 

Дисертація та автореферат Трач О.О. написані за стандартним зразком і 

повністю за обсягом і змістом відповідають вимогам ДАК України. 

Матеріали дисертації викладено українською мовою на викладена на 188 

сторінках друкованого тексту (із них — 119 сторінки основного тексту. 

Список використаних джерел містить 158 літературних посилань, у тому 

числі 112 - кирилицею, 46 - латиницею. Дисертація ілюстрована 32 

таблицями, 59 рисунками. 



Дисертація складається з анотації українською та англійською мовами, 

переліку публікацій здобувача, вступу, огляду літератури, опису матеріалу і 

методів досліджень, двох розділів результатів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел. Перший розділ містить аналітичний огляд 

літератури, який присвячений сучасній морфологічній характеристиці 

особливостей будови потиличної частки великого мозку. Дана частина 

представлена чотирма підрозділами, де детально описується наявні на 

сьогоднішній день відомості про анатомію утворень потиличної частки 

великого мозку, особливості кровопостачання присередньої поверхні 

потиличної частки, наведені дані про цитоархітектоніку зорової кори, 

зокрема, про поля Бродмана 17, 18 та 19. Детально показана інформація про 

морфофункціональні особливості будови утворень присередньої поверхні 

потиличної частки великого мозку. 

На основі аналізу наукових літературних даних та завершуючи 

коротким підсумком огляд літератури, автор показує нові завдання у 

вивченні цього питання, шляхом використання сучасних передових 

морфологічних та математичних методів, таким чином обґрунтовуючи мету і 

завдання свого дослідження. 

В другому розділі дисертації представлений матеріал та методи 

дослідження, які були використані здобувачем для досягнення мети та 

вирішення поставлених завдань. Для отримання вірогідних результатів 

авторка використовує достатній об’єм анатомічного матеріалу (100 

препаратів головного мозку людей - 200 півкуль головного мозку) та 

обґрунтовує використання комплексу сучасних адекватних методів 

дослідження. Дисертантом використані сучасні морфологічні і математико-

статистичні методи, зокрема: анатомічне макро-мікроскопічне препарування 

структур потиличної частки великого мозку; ін’єкції судинного русла даної 

частки мозку; виготовлення гістологічних препаратів звивин присередньої 

поверхні потиличних часток великого мозку; цифрове фотографування та 



анатомічне дослідження препаратів борозен та звивин присередньої поверхні 

потиличних часток великого мозку; морфометричні дослідження: визначення 

лінійних розмірів черепів, півкуль, потиличних часток великого мозку  та її 

структур (довжини, ширини та висоти);  тривимірне моделювання з 

використанням методів статистичного та математичного аналізу отриманих 

даних.  

У розділах 3–4 результатів власних досліджень дисертантка послідовно 

і логічно викладає згідно поставлених завдань отримані результати 

досліджень. Зміст і форма викладу відповідних розділів дисертації засвідчує 

уміння дисертантки критично оцінювати одержані результати, а також 

високу ерудицію здобувачки. 

Розділ 3 займає 73 сторінки рукопису дисертації, містить 27 таблиць і 

47 рисунків, присвячений дослідженням особливостей індивідуальної 

анатомічної мінливості морфометричних параметрів півкуль великого мозку 

та індивідуальної анатомічної мінливості морфометричних параметрів 

потиличних часток півкуль великого мозку та їх утворень з урахуванням 

типу черепу та статі. Встановлено, що у чоловіків і жінок потилична частка 

головного мозку має виражений діапазон мінливості всіх розмірів за рахунок 

особливостей індивідуальної будови півкуль головного мозку та черепа. У 

розділі розгорнуто надано інформацію щодо порівняльного аналізу 

визначених особливостей індивідуальної анатомічної мінливості лінійних 

розмірів (ширини, висоти, довжини) півкуль великого мозку,  потиличних 

часток великого мозку та  структур їх присередньої поверхні з урахуванням 

типу черепу та статі. 

У четвертому розділі на основі отриманих результатів здобувач 

проводить детальний аналіз джерел кровопостачання звивин присередньої 

поверхні потиличної частки великого мозку. Даний розділ викладений на 7 

сторінках та ілюстрований 5 рисунками. 

У розділі «Результати дослідження та їх обговорення» на 21 сторінці 

дисертанткою виконаний узагальнений аналіз виявлених особливостей 



анатомічної індивідуальної мінливості присередньої поверхні потиличних 

часток та їх утворень. Цей розділ містить 3 таблиці та 2 рисунки. 

Слід відмітити, що кожен розділ дисертаційної роботи насичений 

достатньою кількістю цифрового матеріалу після проведених вимірювань, за 

допомогою описаних раніше методів. Отримані результати систематизовані, 

проаналізовані, статистично оброблені та відображені у таблицях та 

графіках, які наглядно демонструють виявлені закономірності. 

VII. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих 

працях і авторефераті.  

За темою дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових праць (з них 

2 одноосібно), серед яких 4 статті в спеціалізованих фахових журналах 

України, 2 статті в зарубіжних періодичних виданнях медичного напрямку 

(Чехія), 6 тез доповідей на науково-практичних конференціях. 

У публікаціях відображено всі основні положення дисертаційної 

роботи.  

VIIІ. Ідентичність змісту автореферату й основних положень 

дисертації.  

Автореферат дисертації за змістом і формою відповідає вимогам ДАК 

МОН України і містить усі основні положення дисертації. В авторефераті 

викладені матеріали дисертаційної роботи, її основні положення, висновки і 

практичні рекомендації. 

IX. Рекомендації щодо подальшого використання результатів 

дисертації в практиці.  

Результати рецензованої роботи потребують широкого впровадження 

як у навчально-педагогічний процес, так і в практику лікувально- 

профілактичних закладів та сучасну медицину з метою розробки нових 

методів діагностики окремих захворювань нервової системи та новітніх 

оперативних утручань у нейрохірургії великого мозку. 

Матеріали дисертаційної роботи надають можливість розробки нових 

методів доступу до присередньої поверхні потиличних часток великого 



мозку та допоможуть лікарям уникати можливі ускладнення у ході 

виконання різноманітних маніпуляцій на її структурах. 

Окрім того, результати дисертаційної роботи можуть бути використані 

клініцистами при дослідженні присередньої поверхні потиличних часток за 

результатами функціональної магнітно-резонансної томографії. 

X. Зауваження щодо оформлення та змісту дисертації.  

Суттєвих зауважень щодо оформлення та змісту дисертації та 

автореферату немає. Разом з тим необхідно відмітити окремі непринципові 

зауваження: 

1. У тексті автореферату та дисертації зустрічаються окремі 

орфографічні та технічні помилки. 

2. В підписах до рисунків з лінійними розмірами слід було вказати 

одиниці лінійних розмірів наведені на діаграмах (рис. 5.1- 5.2). 

3. У таблицях 5.1-5.3 доцільно було навести досягнутий рівень 

статистичної значущості (р) для розуміння вірогідності (достовірності) 

отриманих вами кількісних показників та правильної їх інтерпретації. 

4. Місцями текст дисертації перевантажений цифровим матеріалом, 

який повторюється в таблицях і діаграмах.  

 

У плані дискусії вважаю за доцільне поставити наступні питання: 

1. У розділі «Матеріали і методи дослідження» автор наводить 

таблицю вікової періодизації. Але в самій роботі та висновках немає даних 

про взаємозв’язок досліджуваного питання індивідуальної анатомічної 

мінливості потиличних часток головного мозку з віком? 

2. З якою метою Ви проводили вимірювання півкуль головного 

мозку, коли це не було завданням Вашого дослідження? 

3. При проведенні Вами дисертаційного дослідження Чи виявили 

Ви гендерні і вікові відмінності у кровопостачанні потиличної частки півкуль 

головного мозку? 

 



 


