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АКТУАЛЬНІСТЬ ОБРАНОЇ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ 

Індивідуальна анатомічна мінливість залежно від віку, статі та 

особливостей будови тіла людини є одним з найважливіших розділів вивчення 

черепа людини. Впродовж останніх років середня черепна ямка має велике 

значення для сучасної медицини, особливо вивчення її індивідуальної 

мінливості. Це зумовлено великою кількістю хірургічних втручань у межах цієї 

ділянки внутрішньої основи черепа, що потребують вдосконалення існуючих та 

розробки нових менш травматичних хірургічних доступів. Доповнені дані щодо 

будови, форми, положення та асиметрії середньої черепної ямки з позиції 

вчення про індивідуальну анатомічну мінливість дозволять більш точно 

виявляти ті чи інші анатомічні структури за умов використання сучасних 

методів дослідження. 

Отже, встановлення діапазону індивідуальної анатомічної мінливості 

форми, розміру, положення та асиметрії середньої черепної ямки людини 

зрілого віку залишається предметом інтенсивного дослідження, а виконана 



Чекановою Іриною Вікторівною робота є актуальною і цікавою як з 

теоретичної, так й з практичної точок зору. 

Дисертаційна робота виконана відповідно плану наукових досліджень 

Харківського національного медичного університету і є фрагментом планової 

наукової роботи кафедри анатомії людини «Індивідуальна анатомічна 

мінливість краніотопографічних особливостей та просторових 

взаємовідношень ділянок голови людини в постембріональному періоді 

онтоґенезу» (№ держреєстрації 0118U000954). Автор виконував фрагмент, 

присвячений дослідженню анатомічних особливостей середньої черепної ямки 

людини зрілого віку. Тема дисертаційної роботи затверджена Вченою радою 

Харківського національного медичного університету 21.09.2017 р. (протокол № 

9). 

 

СТУПІНЬ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ПОЛОЖЕНЬ І ВИСНОВКІВ, 

СФОРМУЛЬОВАНИХ У ДИСЕРТАЦІЇ, ЇХ ДОСТОВІРНІСТЬ І 

НОВИЗНА, ПОВНОТА ЇХ ВИКЛАДУ В ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЯХ 

Сформульовані у дисертації наукові положення та висновки є 

обґрунтованими та достовірними, оскільки базуються на достатньому обсязі 

досліджуваного матеріалу, а саме, 50 кісткових препаратів та 50 

краніотомограм людини зрілого віку обох статей.  

Для досягнення мети дисертаційної роботи автор виконала цілий ряд як 

класичних, та і сучасних методів дослідження, що цілком відповідають 

сформованим завданням дослідження. Дисертанткою досліджені загальна 

краніометрія черепа з визначенням його крайніх типів будови, загальна 

краніометрія середньої черепної ямки з метою детального вивчення 

структурних особливостей будови, індексація середньої черепної ямки для 

виокремлення крайніх її форм за розміром та глибиною, краніометрія між 

отворами середньої черепної ямки, вимірювання краніотопографічних лінії 

внутрішньої основи черепа задля визначення особливостей 

краніотопографічних відношень між утвореннями черепа, проводилась 



статистична обробка для встановлення точності проведених досліджень. 

Достовірність наведених результатів дисертаційного дослідження не 

викликає сумнівів та обґрунтована тим, що їх обговорення та висновки 

дисертації відповідають поставленим завданням дослідження та мають 

наукову й практичну цінність. 

Наукова новизна дослідження полягає у отриманні комплексної 

характеристики особливостей будови, форми та асиметрії середньої черепної 

ямки людини зрілого віку залежно від статі та крайніх типів будови черепа. 

Дисертантом вперше встановлені особливості морфометричної будови 

середньої черепної ямки на кісткових препаратах і на краніотомограмах 

голови людини зрілого віку з позиції вчення про індивідуальну анатомічну 

мінливість. Визначені крайні форми досліджуваної ділянки внутрішньої 

основи черепа, а саме: за загальним поперечно-поздовжнім індексом – звужена 

метеликоподібна, середня та розширена метеликоподібна; за глибинно- 

поперечним індексом – мілка, середня та глибока. Автором також були 

розроблені нові пристрої для вимірювання глибинних анатомічних структур 

черепа, на які були отримані патенти на корисну модель. 

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 17 наукових 

праць, зокрема 3 статті – у спеціалізованих фахових виданнях, 

рекомендованих МОН України (1 – одноосібна), 3 статті у періодичних 

наукових виданням, з яких дві статті в іноземних журналах (Польща), 7 

публікацій у матеріалах наукових форумів, конференцій, конгресах та 4 

патенти на корисну модель. Опубліковані наукові праці повністю охоплюють 

всі розділи дисертаційної роботи.  

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Результати дослідження є вагомим внеском у розвиток сучасної 

морфології. Їх теоретична складова істотно доповнює наші уявлення про 

будову середньої черепної ямки людини зрілого віку, надає послідовний та 



змістовний аналіз кожної частини описаної ділянки. Практичне значення 

результатів дослідження полягає у можливості використання їх у практичній 

медицині для більш чіткої інтерпретації результатів інструментальних 

обстежень пацієнтів, а також підготовці, вибору та розробки доцільних 

оперативних втручань у межах середньої черепної ямки людини зрілого віку.  

Результати наукової роботи впроваджені в навчальний процес та 

науково-дослідну роботу морфологічних кафедр Вінницького національного 

медичного університету імені М.І. Пирогова, Дніпровського державного 

медичного університету МОЗ України, Буковинського державного медичного 

університету МОЗ України (м. Чернівці), Полтавського державного медичного 

університету МОЗ України, Донецького національного медичного 

університету МОЗ України та Харківського національного медичного 

університету. 

 

ОЦІНКА ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ, ЇЇ ЗАВЕРШЕНОСТІ В ЦІЛОМУ  

Дисертація І.В. Чеканової оформлена відповідно до вимог та  викладена 

державною мовою на 200 сторінках комп’ютерного друку, містить анотацію 

українською та англійською мовами, список публікацій, вступ, огляд 

літератури, розділ присвячений матеріалу та методам дослідження, три розділи 

власних досліджень, аналіз і узагальнення результатів дослідження, висновки, 

практичні рекомендації, список використаних джерел, додатки. Текст 

ілюстровано 34 рисунками, 28 діаграмами та 51 таблицею.  

У вступі визначено актуальність дослідження, зазначено зв’язок роботи з 

науковою темою та участь у ній дисертантки; сформульовано його мету та 

основні завдання; наукова новизна, практична значимість отриманих 

результатів, внесок здобувача, впровадження та апробація матеріалів 

дисертаційної роботи викладено зрозуміло. 

Перший розділ містить аналітичний огляд літератури, який викладений на 

23 сторінках друкованого тексту та присвячений сучасним відомостям про 

морфологію середньої черепної ямки та її утворень і клінічне її значення. 



Автор виділяє три підрозділи цієї глави, де описує наявні на сьогоднішній день 

дані та розкриває нові завдання у вивченні цього питання. Розділ завершується 

коротким підсумком огляду літератури, у якому обґрунтовано зацікавленість 

сучасної морфології та практичної медицини у дослідженні індивідуальної 

анатомічної мінливості середньої черепної ямки та її утворень. 

Опис матеріалу та методів дослідження наведені у п’яти підрозділах 

другого розділу дисертаційної роботи, що викладений на 18 сторінках . 

Дослідження виконано на достатньому обсязі матеріалу та відповідає 

міжнародним етичним вимогам. Обрані методи дослідження викладені 

чітко та доступно. Окремим підрозділом описані розроблені нові пристрої . 

Розділ «Матеріал та методи дослідження» містить 1 таблицю та 14 рисунків. 

Третій, четвертий та п’ятий розділи дисертації присвячені результатам 

проведеного дослідження. У третьому розділі, який має назву «Загальна 

краніометрія середньої черепної ямки людини зрілого віку в залежності від 

статі», надаються результати дослідження загальної краніометричної 

характеристики лінійних параметрів середньої черепної ямки та окремих її 

структур залежно від статі. Також автором описана індексована краніометрія 

середньої черепної ямки з виділенням її крайніх форм будови. Завершується 

глава підсумком з вказівкою на друковані роботи, де лаконічно та логічно 

відображені результати цього розділу. Даний розділ викладений на 24-х 

сторінках, містить 3 підрозділи та підсумки розділу, проілюстрований 13 

рисунками та 13 таблицями. 

Морфометрична характеристика лінійних параметрів середньої черепної 

ямки, її окремих структур та індексована краніометрія з позиції вчення про 

індивідуальну анатомічну мінливість висвітлена у четвертому розділі 

«Індивідуальна анатомічна мінливість середньої черепної ямки людини 

зрілого віку», який містить 16 таблиць, 11 рисунків та викладений на 25 

сторінках. Глава завершується підсумком з вказівкою на друковані роботи, де 

детально відображені результати цього розділу. 



У п’ятому розділі під назвою «Краніотопографічні та краніометричні 

особливості середньої черепної ямки» автором надано характеристику 

краніотопографічних та краніометричних відношень між утвореннями 

середньої черепної ямки, а саме: між круглим, овальним та остистим отворами. 

У другому підрозділі висвітлено результати дослідження взаємовідношень 

середньої черепної ямки з утвореннями внутрішньої основи черепа. Глава, що 

викладена на 24 сторінках та проілюстрована 15 рисунками та 20 таблицями, 

завершується підсумком з вказівкою на друковані роботи, де відображені 

результати цього розділу.  

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» Чеканова І.В. 

з глибоким розумінням та знанням піднятої проблеми аналізує отримані 

результати власних досліджень, порівнює їх даними інших авторів, піднімає 

дискусійні питання та адекватно вирішує їх. При цьому автор дисертації 

використовує достатню кількість вітчизняних та зарубіжних джерел наукової 

літератури. Даний розділ дисертації представлено кваліфіковано, логічно, 

обґрунтовано. Цей розділ підтверджує наукову зрілість здобувача. Варто 

зазначити, що даний розділ повністю відображає та підтверджує наукові 

положення, які сформульовані дисертантом. 

П’ять висновків дисертації ґрунтуються на результатах проведених 

досліджень та є завершенням мети та поставлених завдань даної роботи.  

Список використаних джерел наукової літератури складено за алфавітом і 

налічує 205 найменувань, з яких 97 викладені кирилицею та 108 – латиницею. 

Список літератури оформлено згідно сучасних вимог. 

У додатках наведені наукові праці дисертанта, апробація результатів 

дисертаційної роботи та 6 актів впровадження результатів дисертаційного 

дослідження.  

Основні наукові положення і висновки дисертації достатньо апробовані на 

чисельних науково-практичних конференціях, конгресах і з’їздах, де були 

позитивно схвалені провідними галузевими спеціалістами. 



На основі наведеного вище можна зробити висновок, що дисертація 

Чеканової Ірини Вікторівни «Індивідуальна анатомічна мінливість середньої 

черепної ямки людини зрілого віку» повністю відповідає вимогам до 

дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії та є завершеною 

науковою працею, яка містить наукову новизну, має теоретичне та практичне 

значення. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ В ПРАКТИЦІ 

Отримані автором результати доцільно впроваджувати в науковий та 

навчальний процес морфологічних кафедр вищих медичних навчальних 

закладів та у практичну діяльність лікарів. 

 

ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ, 

ЗАПИТАННЯ ДО ЗДОБУВАЧА 

Принципових зауважень щодо структури, змісту, оформлення і обсягу в 

дисертації немає. 

Разом із загальною позитивною оцінкою дисертаційної роботи хочу 

надати наступні зауваження: 

1. Як в кожній науковій роботі спостерігаються невдалі виразі, 

орфографічні огріхі; 

2. Неповні сторінки, наприклад стор. 107, 121, 122, 127, 133 тощо; 

3. В кінці кожного розділу бажано на список друкованих власних робіт, які 

охоплюють даний розділ, надати посилання на джерело літератури; 

4. Список використаних джерел бажано подати за новими вимогами, 

наприклад, за Ванкувером стилем. 

Необхідно підкреслити, що наведені зауваження та побажання не носять 

принципового характеру і не впливають на значимість одержаних дисертантом 

результатів. 



При рецензуванні представленої дисертації до її автора виникли наступні 

запитання: 

1. Чим, на Вашу думку, зумовлена асиметрія середньої черепної ямки і 

найчастіше вона виявляється у чоловічої чи у жіночої статі? 

2. Які варіанти будови середньої черепної ямки та їх утворень Ви 

встановили за матеріалом власних досліджень? 

 

ВІДСУТНІСТЬ (НАЯВНІСТЬ) ПОРУШЕНЬ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ 

За результатами перевірки та аналізу матеріалів дисертаційної роботи не 

було виявлено ознак академічного плагіату. Текст дисертації Чеканової Ірини 

Вікторівни «Індивідуальна анатомічна мінливість середньої черепної ямки 

людини зрілого віку» є оригінальним. Дисертаційна робота та публікації за її 

темою не містять академічного плагіату. 

 

ВИСНОВОК ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ДИСЕРТАЦІЇ 

ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ 

Дисертаційна робота Чеканової Ірини Вікторівни «Індивідуальна 

анатомічна мінливість середньої черепної ямки людини зрілого віку» є 

самостійною, завершеною науково-дослідною працею, що виконана за 

спеціальністю 222 «Медицина», де отримані нові наукові результати, 

сукупність яких вирішує важливу наукову проблему яка полягає у визначенні 

існуючого діапазону індивідуальної анатомічної мінливості форми, розміру, 

положення та асиметрії середньої черепної ямки людини зрілого віку, що має 

важливе теоретичне та практичне значення для нормальної анатомії. 

За актуальністю та обсягом досліджуваного матеріалу, теоретичною та 

практичною значимістю одержаних результатів, достовірністю та вагомістю 

сформульованих наукових положень, висновків дисертація Чеканової Ірини 

Вікторівни повністю відповідає вимогам Постанови Кабінету Міністрів України 

від 06.03.2019 року № 167, якою затверджено Порядок проведення  



 


