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Актуальність теми дисертації.  

На сьогоднішній день середня черепна ямка залишається 

найскладнішою та найцікавішою ділянкою черепа для досліджень у сучасній 

морфології. Це пов’язано  зі складною кістковою архітектурою та великим 

значенням судинно-нервових структур зазначеної ділянки черепа. Вивченню 

будови середньої черепної ямки та окремих її структур присвячено велика 

кількість досліджень. З огляду на стрімкий розвиток сучасної медицини та 

появою нових методів дослідження, перед морфологами стає питання 

оновлення та розширення існуючих даних щодо будови черепа загалом та 

окремих його утворень, зокрема середньої черепної ямки, з використанням 

найсучасніших технологій. Це допоможе хірургам більш якісно обирати вид 

оперативного втручання та дозволить уникнути ускладнень під час та після 

хірургічної допомоги. 

Деталізація морфологічних даних про будову кісток черепа також зараз 

потрібне для розв’язання задач теоретичної морфології, антропології, судової 

медицини, біоінженерії  

Дисертант шляхом критичного аналізу наукової літератури 



обґрунтовує доцільність вивчення будови черепа, його кісткових утворень, 

розкриваючи цим стан наукової проблеми, тобто актуальність обраної теми 

дисертації. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень і є 

складовою частиною науково-дослідної теми кафедри анатомії людини 

Харківського національного медичного університету «Індивідуальна 

анатомічна мінливість краніотопографічних особливостей та просторових 

взаємовідношень ділянок голови людини в постембріональному періоді 

онтоґенезу» (№ держреєстрації – 0118U000954). 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації та їх достовірність.  

Наукові положення і висновки, що викладені у дисертаційній роботі, 

цілком відповідають сформульованій меті роботи та поставленим завданням. 

Вивчення достатньої кількості джерел літератури (всього – 205, у тому числі 

108 зарубіжних) дозволило провести детальний аналіз стану проблеми на 

даний час (більшість проаналізованих публікацій надруковані за останні 10 

років) і визначити невияснені та суперечливі питання. Використано достатню 

кількість матеріалу – 50 кісткових препаратів черепа та 50 краніотомограм 

голови людини зрілого віку. Текстовий матеріал досить наглядно 

проілюстрований (всього – 62) і таблицями (всього – 51), які повністю 

відображають результати дослідження, що описані в тексті. Статистичну 

обробку даних проведено достатньо, їх достовірність не викликає сумнівів. 

Дисертація виконана правильно, а сформульовані автором висновки і 

практичні рекомендації є логічним наслідком результатів власних 

досліджень. 

 

 



Наукова новизна дослідження та одержаних результатів.  

Уперше було встановлено особливості морфометричної будови 

середньої черепної ямки на кісткових препаратах черепа та краніотомограмах 

голови людини зрілого віку з позиції вчення про індивідуальну анатомічну 

мінливість. Уперше проведено комплексне дослідження особливостей 

будови, форми, положення та асиметрії середньої черепної ямки в залежності 

від статі та краніотипу. За загальним поперечно-поздовжнім індексом 

середньої черепної ямки відокремлено три її форми, а саме: розширена 

метеликоподібна, середня та звужена метеликоподібна. Також виділені три 

форми середньої черепної ямки за глибиною (мілка, середня та глибока). 

Запропоновані нові розроблені пристрої та методики для надточного 

краніометричного аналізу глибинних анатомічних структур внутрішньої 

основи черепа. 

 

Практичне та теоретичне значення результатів дослідження.  

У результаті проведення досліджень були отримані морфометричні 

параметри середньої черепної ямки та окремих її структур, що поглиблюють 

і розширюють наявне уявлення про індивідуальну анатомічну мінливість цієї 

ділянки внутрішньої основи черепа. Відомості, що були отримані в процесі 

виконання даного дослідження, дадуть змогу лікарям індивідуально 

підходити до вибору раціональних оперативних втручань у межах цієї 

ділянки та зменшить кількість післяопераційних ускладнень. Описані 

особливості будови, форми, положення та асиметрії середньої черепної ямки 

людини зрілого віку дозволять хірургам більш точно трактувати результати 

інструментальних обстежень пацієнтів та  допоможе розробці нових 

оперативних втручань. 

 

Апробація результатів дисертації, повнота викладу основних 

положень, висновків та рекомендацій.  

Результати дисертаційного дослідження достатньо висвітлені автором в  



17 опублікованих роботах, із них: 3 статті у спеціалізованих фахових 

журналах України, 3 статті у періодичних виданнях медичного напрямку, 2 з 

яких у зарубіжних журналах (Польща), 4 патенти на корисну модель, 7 тез 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Опубліковані наукові праці в достатньому обсязі відображають зміст 

дисертаційної роботи. 

 

Оцінка структури, змісту та форми дисертації. 

Дисертація викладена українською мовою на 200 сторінках 

комп’ютерного тексту і складається з анотацій українською та англійською 

мовами, вступу, огляду літератури, опису матеріалу та методів дослідження, 

трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих 

результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел літератури та додатків. Робота ілюстрована й 

документована 34 рисунками, 28 діаграмами та 51 таблицею. Усі розділи 

дисертації написані чітко, послідовно, наведені дані легко сприймаються і 

порівнюються. У кінці кожного розділу подано посилання на опубліковані 

автором роботи з даного розділу. 

Вступ. Викладений на 6 сторінках, визначає актуальність дослідження, 

чітко формулює  його мету та основні завдання дослідження, обґрунтовані 

наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, викладений 

перелік наукових конференцій, на яких були апробовані результати 

дослідження. 

Розділ дисертації «Огляд літератури», складається з трьох 

підрозділів, у яких висвітлено сучасні погляди на особливості 

морфометричної будови, індивідуальної анатомічної мінливості та клінічного 

значення середньої черепної ямки та її утворень. У ньому проаналізовано та 

наведено достатня кількість джерел наукової літератури. Перший розділ, 

який викладений на 23 сторінках, закінчується підсумками даних огляду 

літератури. 



Другий розділ «Матеріал та методи дослідження», обсягом 18 сторінок, 

викладений у п’яти підрозділах, проілюстрований 1 таблицею та 14 

рисунками. Робота виконана на достатній кількості матеріалу. Також 

відповідно до мети та задач дослідження був використаний комплекс 

сучасних та інформативних методів дослідження. У п’ятому підрозділи 

наведено розроблені та запатентовані нові інструменти та пристрої. 

Дані власних досліджень викладені у 3-х розділах та в розділі «Аналіз і 

обговорення результатів дослідження». 

Третій розділ «загальна краніометрія середньої черепної ямки людини 

зрілого віку в залежності від статі», загальним обсягом 24 сторінки. У цьому 

розділі дисертантом у трьох підрозділах відображено загальну 

краніометричну характеристику лінійних параметрів середньої черепної 

ямки, краніометрію окремих її структур та індексовану краніометрію 

зазначеної ділянки черепа з виділенням її форм. Даний розділ 

проілюстрований 13 рисунками та 13 таблицями, закінчується підсумками та 

списком опублікованих наукових робіт за результатами досліджень даного 

розділу. 

Четвертий розділ «Індивідуальна анатомічна мінливість середньої 

черепної ямки людини зрілого віку», побудований із 3 підрозділів,  

викладений на 25 сторінках та містить 11 рисунків та 16 таблиць. У розділі 

представлено морфометрична характеристика лінійних параметрів середньої 

черепної ямки людини зрілого віку в залежності від крайніх типів будови 

черепа, індексована краніометрія за краніотипами та морфометрична 

характеристика окремих структур середньої черепної ямки в залежності від 

краніотипу. завершується даний розділ підсумками та переліком 

опублікованих наукових робіт за даним розділом. 

У п’ятому розділі «Краніотопографічні та краніометричні особливості 

середньої черепної ямки» (на 24 сторінках) у двох підрозділах описано 

краніотопографічні та краніометричні відношення між утвореннями 

середньої черепної ямки та взаємовідношення її з утвореннями черепа. Розділ 



містить 15 рисунків та 20 таблиць, та завершується підсумками розділу та 

списком опублікованих наукових робіт за результатами дослідження даного 

розділу. 

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження” на 26 

сторінках автор проводить коротке узагальнення отриманих даних і 

співставляє отримані результати власних досліджень із даними літературних 

джерел. Даний розділ проілюстрований 9 рисунками. 

Висновки (5) логічно випливають зі змісту дисертаційного 

дослідження, відповідають меті та завданням дослідження, містять цифровий 

матеріал і підтверджені статистично. Їх об’єктивність і достовірність не 

викликають сумнівів. Автор наводить 3 практичних рекомендацій щодо 

подальшого застосування результатів дослідження. 

Список літератури містить 205 джерел, з яких 97 кирилицею та 108 

латиницею.  

У 3 додатках наведено перелік публікацій здобувача, участь у 

науково-практичних конференціях та 6 актів про впровадження. 

 

Зауваження щодо оформлення та змісту дисертації. 

Слід відмітити, що принципових і серйозних недоліків стосовно змісту 

дисертаційної роботи не виявлено. Зауваження, які виникли при аналізі 

дисертації не торкаються суті роботи і мають переважно редакційний та 

рекомендаційний характер.  

Деколи у тексті дисертації зустрічаються друкарські та стилістичні 

помилки, некоректно побудовані речення. Деякі таблиці з представленими 

морфометричними показниками частин сім'яників перевантажені цифровим 

матеріалом і при читанні важко сприймається. Доцільно було б частину 

морфометричних параметрів представити у вигляді графіків, або діаграм. 

Частина літературних джерел, на які йде посилання, датуються 10 роками 

давності. Доцільно після висновків дати практичні рекомендації. 

Зазначені неточності в оформленні рукопису дисертації не знижують 



практичного і теоретичного значення, новизни одержаних результатів і 

вагомості висновків дисертації. 

Крім того, розглядаючи матеріали дисертації, виникли окремі 

запитання, на які хотілось би отримати відповідь, а саме:  

1. По яким основним ознакам Ви диференціювали черепи на чоловічі 

та жіночі?   

2. Чи зустрічали ви аномалії середньої черепної ямки? (отворів, 

якихось додаткових утворень)  

3. Чи були відмінності між краніометричними показниками при 

вимірюванні препаратів черепів, та знімками томограм і чому?  

 

 Рекомендації щодо використання результатів дисертації у 

практиці.  

Отримані результати стосовно особливостей будови, форми, 

положення та асиметрії середньої черепної ямки людини зрілого віку є 

теоретичною основою для наступних анатомічних досліджень у клінічній та 

експериментальній анатомії, а також можуть використовуватися у 

навчальному процесі на кафедрах анатомії людини, клінічної анатомії та 

оперативної хірургії. Проведені дослідження розширять і поглиблять знання 

про особливості морфометричної будови середньої черепної ямки людини 

зрілого віку з позиції вчення про індивідуальну анатомічну мінливість. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальний процес на 

морфологічних кафедрах Вищих медичних навчальних закладів України: 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, 

Дніпровського державного медичного університету МОЗ України, 

Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці), 

Полтавського державного медичного університету МОЗ України, Донецького 

національного медичного університету МОЗ України та Харківського 

національного медичного університету. 

 



 


