
 



2. Доктор медичних наук, доцент, професор кафедри анатомії людини 

Харківського національного медичного університету Боягіна Ольга 

Дмитрівна. 

Присутні члени комісії: в.о. завідувача кафедри патологічної анатомії,  

д. мед. н., професор Сорокіна І. В.; в.о. завідувача кафедри судової медицини, 

медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, д.мед.н.,     

професор Дунаєв О.В.; професор кафедри судової медицини, медичного 

правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, д. мед. н., 

професор Ольховський В.О.; науковий керівник, завідувач кафедри анатомії 

людини, д. мед. н., професор Вовк О.Ю.; професор кафедри патологічної 

анатомії, д. мед. н., професор Губіна-Вакулік Г.І.; завідувач кафедри 

клінічної анатомії та оперативної хірургії, д.мед.н., професор Дуденко В.Г.; 

завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології, д.мед.н., 

професор Степаненко О.Ю.; аспірант кафедри гістології, цитології та 

ембріології Кольцова Л.В.; професор кафедри анатомії людини, д.мед.н., 

доцент Боягіна О.Д.; к.мед.н., доцент кафедри анатомії людини Ікрамов В.Б.; 

к.мед.н., доцент кафедри анатомії людини Лупир М.В.; к.мед.н., 

доцент  кафедри анатомії людини Коробчанська А.Б.; к.мед.н.,               

доцент кафедри анатомії людини Сухоносов Р.О.; к.мед.н., старший викладач 

кафедри анатомії людини  Малахов С.С.; асистент кафедри анатомії людини 

Лебедєва А.О.; асистент кафедри анатомії людини Войницька А.М.; 

аспірант кафедри анатомії людини Онашко Ю.М. 

  Усього присутніх: 3 члени фахового семінару із попередньої 

експертизи дисертаційних робіт та 14 науково-педагогічних працівників. 

 

Порядок денний: Апробація дисертаційної роботи очного аспіранта 

кафедри анатомії людини ХНМУ Чеканової І.В. на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація – 

«Нормальна анатомія» на тему: «Індивідуальна анатомічна мінливість 

середньої черепної ямки людини зрілого віку». 



Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради ХНМУ 

протокол № 9 від 21.09.2017 року. 

  Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри анатомії людини Вовк Олег Юрійович. 

  Термін виконання 01.09.2017 – 30.08.2021 рр. 

 

  Із запитаннями до дисертанта та в обговоренні результатів роботи 

виступили: професор кафедри судової медицини, медичного правознавства 

ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, д. мед. н., професор Ольховський В.О.; 

завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії, д.мед.н., 

професор Дуденко В.Г.; завідувач кафедри гістології, цитології та 

ембріології, д.мед.н., професор Степаненко О.Ю.; аспірантка кафедри 

гістології, цитології та ембріології Кольцова Л.В.; в.о. завідувача кафедри 

патологічної анатомії, д. мед. н., професор Сорокіна І. В.. 

На підставі доповіді Чеканової І.В., відповідей на запитання, виступів 

рецензентів та дискусії  одностайно ухвалили такий висновок: 

 

Актуальність дисертаційного дослідження та його зв’язок з 

науковими планами Харківського національного медичного 

університету 

Упродовж багатьох років низку наукових досліджень присвячено 

проблемі встановлення ознак індивідуальної анатомічної мінливості черепа. 

З огляду на дуже складну кісткову архітектуру та важливість судино-

нервових структур, що розташовані у межах середньої черепної ямки, її 

вивченню приділяється найбільша увага. 

Індивідуальна анатомічна мінливість залежно від віку, статі та 

особливостей будови тіла людини й досі залишається актуальним напрямком 

вивчення черепа людини, зокрема середньої черепної ямки та її окремих 

структур.  



Зі стрімким розвитком практичної медицини виникає необхідність 

вдосконалення існуючих та розроблення нових, менш травматичних методів 

хірургічної допомоги. У зв’язку з цим, середня черепна ямка стає все більш 

цікавою ділянкою для нейрохірургів та потребує більш детального вивчення 

особливостей будови, форми, положення та асиметрії залежно від статі та з 

позиції вивчення індивідуальної анатомічної мінливості з використанням 

сучасних методів дослідження. 

 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертація є фрагментом планової наукової роботи кафедри анатомії 

людини Харківського національного медичного університету МОЗ України 

«Індивідуальна анатомічна мінливість краніотопографічних особливостей та 

просторових взаємовідношень ділянок голови людини в постембріональному 

періоді онтоґенезу» (№ держреєстрації – 0118U000954). 

 

Наукові положення, розроблені особисто дисертантом, та їх 

новизна 

У дисертації наведено теоретичні обґрунтування встановлення 

індивідуальної анатомічної мінливості середньої черепної ямки людини 

зрілого віку. 

Уперше було проведено комплексне дослідження особливостей будови, 

форми, положення та асиметрії середньої черепної ямки залежно від статі та 

краніотипу з позиції вчення про індивідуальну анатомічну мінливість. 

Були розроблені та запропоновані нові пристрої та методики для 

детального та надточного краніометричного аналізу глибинних анатомічних 

структур голови, особливо середньої черепної ямки.  

Автором отримано та проаналізовано морфометричну характеристику 

вивчення середньої черепної ямки на нативних кісткових препаратах та       

КТ-знімках голови людини зрілого віку. Це дозволило надати більш детальну 



характеристику будови, форми, положення та особливостей асиметричної 

будови середньої черепної ямки людини зрілого віку. 

Уперше встановлено діапазон мінливості лінійних параметрів 

середньої черепної ямки на різних її рівнях та з обох її боків. Під час аналізу 

отриманих даних, у людини зрілого віку визначено тенденцію до збільшення 

розмірів середньої черепної ямки від медіальних відділів до латеральних та 

від передніх до задніх із переважанням усіх досліджуваних параметрів у 

чоловічої статі. 

Уперше визначено особливості асиметричної будови лівого та правого 

відділів СЧЯ, що показало наявність здебільшого правобічної асиметрії та 

лише у кількох випадках лівобічної. 

Обчислено загальний поперечно-поздовжній та глибинно-поперечний 

індекси середньої черепної ямки дозволили відокремити та схарактеризувати 

форми цієї ділянки черепа. За загальним індексом середньої черепної ямки 

відокремлено вузьку, середню та широку форми за розміром. За глибинно-

поперечним індексом відокремлено дрібну, середню та глибоку форми за 

глибиною. Визначено, що середні форми за розміром та глибиною 

становлять, відповідно, найбільшу групу 52% та 68,5%, у середній кількості 

широка та глибока – 27% та 17% та у мінімальній кількості визначені вузька 

та дрібна – 21% та 14,5%. 

Уперше визначено діапазон мінливості черепного індексу, що 

підтверджено статистичними показниками лінійних розмірів черепа та цього 

головного індексу голови згідно із вченням академіка В.М. Шевкуненка. 

При аналізі отриманих даних лінійних параметрів середньої черепної 

ямки з урахуванням краніотипу встановлено, що для брахікранного типу 

черепа характерні мінімальні значення поздовжніх параметрів, середні – 

глибини та максимальні значення поперечних розмірів. Для мезокранної 

форми черепа притаманні середні значення параметрів довжини та ширини з 

мінімальними значеннями глибини. У людини зрілого віку з доліхокранним 



типом визначено найбільші значення поздовжніх розмірів та глибини та 

найменші – параметрів ширини. 

При аналізі даних обчислення загального індексу середньої черепної 

ямки, автором сформульовано висновок, що в людини зрілого віку з 

брахіцефалічною формою черепа частіше визначається широка форма, з 

мезоцефалічною – середня та з доліхоцефалічною формою притаманні 

звужена та середня форми середньої черепної ямки. 

Уперше встановлено особливості краніометричних та 

краніотопографічних відношень круглого, овального та остистого отворів 

середньої черепної ямки, що показали невеликий діапазон мінливості  

залежно від крайніх типів будови черепа та наявність легкої асиметрії 

розмірів між отворами з лівого та правого відділів середньої черепної ямки. 

Згідно з отриманими даними, відстань між лівим та правим круглими, 

овальними та остистими отворами має тенденцію до збільшення від 

доліхоцефалів до брахіцефалів людини зрілого віку. 

Водночас уперше визначено існуючі діапазони мінливості основних 

краніотопографічних ліній внутрішньої основи черепа з визначенням їх 

кореляційних зв’язків між собою та з поздовжніми параметрами середньої 

черепної ямки.  

 

          Обґрунтованість і достовірність наукових положень, 

висновків і рекомендацій, які захищаються 

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, базується на глибокому 

вивченні автором джерел інформації, науково-інформаційного пошуку щодо 

зазначеної проблеми, підтверджується методологічно правильною 

побудовою, достатньою кількістю обстеженого матеріалу, застосуванням 

сучасних методів досліджень, усебічним статистичним аналізом одержаних 

результатів з використанням комп’ютерної техніки. Результати отримано на 

апаратурі, яка пройшла державний метрологічний контроль. 



Робота переконливо обґрунтована, наукові положення, висновки та 

рекомендації достовірні, повністю випливають з фактичного матеріалу, 

мають теоретичне й практичне значення. 

 

 

         Наукове та практичне значення одержаних результатів 

Практичне значення дослідження полягає у встановленні діапазону 

індивідуальної анатомічної мінливості середньої черепної ямки людини 

зрілого віку, що доповнить існуючі дані щодо будови відділів внутрішньої 

основи черепа, допоможе хірургам більш точно трактувати результати 

інструментальних обстежень пацієнтів, дозволить розроблення раціональних 

оперативних утручань у межах цієї ділянки та зменшить кількість 

післяопераційних ускладнень.  

 

    Використання результатів роботи 

    Теоретичні положення, розроблені в дисертації, запропоновані у 

використання в навчальному процесі на морфологічних кафедрах 

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. 

 

     Повнота викладу матеріалів дисертації в публікаціях 

   За темою дисертації опубліковано 17 наукових робіт (з них 2 

одноосібно), серед яких 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. 



Видання, у яких опубліковано основні наукові результати 

дисертації: 

 

1. Chekanova I.V. General craniometric characteristics of linear parameters of the 

middle cranial fossa of a mature person / I.V. Chekanova, O.Yu. Vovk, V.B. 

Ikramov, S.O. Dubina // Reports of Morphology. – 2020. – Vol.26 №4. – 55-

61. DOI https://doi.org/10.31393/morphology-journal-2020-26(4)-09 (Здобувач 

брав  участь у зборі матеріалу, написанні тексту статті та підготовці 

її до друку) 

2.  Чеканова І.В. Краніотопографічна характеристика відстаней між 

отворами середньої черепної ямки з урахуванням краніотипу людини / І.В. 

Чеканова, О.Ю. Вовк, В.Б. Ікрамов, С.О. Дубина // “Вісник Вінницького 

національного медичного університету”. – 2020. – Т. 24, № 4. – 565-570. 

DOI https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2020-24(4)-01 (Здобувач брав 

участь в аналізі літератури, у зборі матеріалу, обробленні та аналізі 

отриманих результатів, написанні тексту статті та підготовці її до 

друку)  

3.  Чеканова І.В. Встановлення форми середньої черепної ямки людини 

зрілого віку за допомогою краніометричних індексів / І.В.Чеканова,    

О.Ю. Вовк, С.О. Дубина // "Вісник проблем біології і медицини". –– 2021 

– Вип. 1 (159) – 250-253. DOI 10.29254/2077-4214-2021-1-159-250-253 

(Здобувач брав  участь в аналізі літератури, у зборі матеріалу, 

обробленні та аналізі отриманих результатів, написанні тексту статті 

та підготовці її до друку)  

4.  Chekanova I. Morphometric characteristics of the longitudinal parameters of 

the middle cranial fossa of mature age human depending on extreme type of 

skulls structure / I. Chekanova // Scientific Journal of Polonia University. – 

2020. – Vol 43 No 6. – 256-262.  

https://doi.org/10.31393/morphology-journal-2020-26(4)-09
https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2020-24(4)-01


5. Chekanova I.V. Morphometric characteristics of latitude parameters of the 

middle cranial fossa of mature age human depending on extreme type of skull 

structure. / I.V. Chekanova, O.Yu. Vovk, S.S. Malakhov, S.O. Dubina // Journal 

of Education, Health and Sport. – 2021. Vol. 11(03). – P. 138-146. eISSN 

2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.03.014 (Здобувач 

брав участь у зборі матеріалу, написанні тексту статті та підготовці її 

до друку)  

6.  Чеканова І. В. Особливості просторових взаємовідношень середньої 

черепної ямки з утвореннями основи черепа / І.В. Чеканова, О.Ю. Вовк, 

С.С. Малахов, С.О. Дубина // «Молодий вчений». — 2021. — №3 (91). – 

36-41. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-8 (Здобувач 

приймав брав у зборі матеріалу, написанні тексту статті та підготовці 

її до друку)  

Видання, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1. Чеканова І.В. Краніометричне обґрунтування асиметрії частин середньої 

черепної ямки. / О.Ю. Вовк, І.В.  Чеканова // Матеріали другої 

всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Теорія та практика сучасної морфології» 10-12 жовтня 2018 року            

м. Дніпро, Україна. С.- 30-31. (Здобувачем особисто проведена 

статистична обробка й написання тексту тез та підготовка їх до 

друку) 

2. Чеканова І.В. Краніометрична характеристика латеральних відділів 

середньої черепної ямки людини зрілого віку // Збірник матеріалів 

Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу 

студентів і молодих учених, BIMCO 2019 (VI міжнародний медико-

фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених BIMCO 2-5 квітня 

2019 року м. Чернівці). С. 235.  

3. Чеканова І.В. Краніометрична характеристика лінійних параметрів 

середньої черепної ямки людини зрілого віку / І.В. Чеканова, О.Ю. Вовк // 

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-8


Збірник тез доповідей VII конгресу наукового товариства анатомів, 

гістологів, ембріологів. топографоанатомів України, 2-4 жовтня 2019 р. – 

Одеса. С.145-146. (Усна доповідь. Здобувач брав участь в аналізі 

літератури, у зборі матеріалу, підготовці тез до друку)  

4. Чеканова І.В. Краніотипування середньої черепної ямки за результатами 

КТ досліджень / Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та 

студентів (Харків – 20-22 січня 2020р.) Харків, 2019. С. 79-80. (Усна 

доповідь.) 

5. Чеканова І.В. Порівняльна характеристика результатів дослідження 

основних параметрів середньої черепної ямки людини зрілого віку на 

кісткових препаратах черепа та КТ знімках голови. / О.Ю. Вовк,             

І.В. Чеканова // Сучасні проблеми морфології людини: зб. тез доп. Всеукр. 

наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 23–25 вересня 2020 р.). – 

Харків: ХНМУ, 2020. – С. 150-151. (Здобувач брав участь в аналізі 

літератури, у зборі матеріалу, підготовці тез до друку)  

6. Чеканова І.В. Краніометрична характеристика площі середньої черепної 

ямки людини зрілого віку / О.Ю. Вовк, І.В. Чеканова // Матеріали 

науково-практичної конференції “ Фундаментальні науки – практичній 

медицині: морфо-функціональні методи дослідження онтогенетичних 

перетворень, фізіологічних та метаболічних процесів, змодельованих 

патологічних станів, при захворюваннях внутрішніх органів”(присвяченої 

80-річчю з Дня народження професора Шутки Б.В.) [Iнтернет]; 2020 30 

вересня - 2 жовтня; Iвано-Франкiвськ, Україна. – Iвано-Франкiвськ: Iвано-

Франкiвський національний медичний університет; 2020. – С. 153-154. 

(Здобувач брав участь в аналізі літератури, у зборі матеріалу, підготовці 

тез до друку)  

7. Чеканова І.В. Індивідуальна анатомічна мінливість основних лінійних 

параметрів середньої черепної ямки людей зрілого віку. / О.Ю. Вовк,       

І.В. Чеканова // Актуальні питання сучасної морфології: матеріали Всеукр. 

науково-практ. конф. (Запоріжжя, 3-4 жовтня, 2020 р.) : ЗДМУ МОЗ 



України. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2020. – С. 28-30. (Усна доповідь.  

Здобувачем особисто проведено статистичну обробку і написання 

тексту тез та підготовку їх до друку) 

Видання, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

1. Пат. № 137044 , UA, МПК. A61B 5/103. Харківський національний 

медичний університет, Чеканова І.В., Вовк О.Ю., Вовк Ю.М., Ікрамов 

В.Б.- З. № u201903515; заявл. 08.04.2019; опубл. 25.09.2019. Пристрій для 

вимірювання глибинної асиметрії черепних ямок. (Здобувач брав  участь в 

аналізі літератури,  пошуку аналогів та прототипів, розроблення та 

виготовленні пристрою). 

2. Пат. № 138365 , UA, МПК. A61B 5/00, G01B 21/00, G01B 21/28. 

Харківський національний медичний університет, Чеканова І.В.,          

Вовк О.Ю., Вовк Ю.М., Ікрамов В.Б.- З. № u201905194; заявл. 16.05.2019; 

опубл. 25.11.2019. Пристрій для двобічного вимірювання площі черепних 

ямок людини. .(Здобувач брав участь в аналізі літератури,  пошуку 

аналогів та прототипів, розробленні та виготовленні пристрою). 

3. Пат. № 138989 , UA, МПК. A61B 5/103. Харківський національний 

медичний університет, Чеканова І.В., Вовк О.Ю., Вовк Ю.М., Ікрамов 

В.Б., Гордійчук Д.О.- З. № u201906491; заявл. 10.06.2019; опубл. 

10.12.2019. Пристрій для вимірювання внутрішньої основи черепа. 

(Здобувач брав участь в аналізі літератури,  пошуку аналогів та 

прототипів, розробленні та виготовленні пристрою). 

4. Пат. № 141522 , UA, МПК. A61B 5/103. Харківський національний 

медичний університет, Чеканова І.В., Вовк О.Ю., Онашко Ю.М., 

Войницька О.М., Сосонна Л.О. - З. № u201910507; заявл. 21.10.2019; 

опубл. 10.04.2020. Вимірювальний циркуль. (Здобувач брав участь в 

аналізі літератури,  пошуку аналогів та прототипів, розробленні та 

виготовленні пристрою) 

 



Відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційного 

дослідження. 

 Наукове дослідження очного аспіранта Чеканової І.В. за 

темою: «Індивідуальна анатомічна мінливість середньої черепної ямки 

людини зрілого віку», комісією з питань етики та біоетики Харківського 

національного медичного університету визнано таким, що відповідає 

загальноприйнятим нормам моралі, вимогам дотримання прав, інтересів та 

особистої доступності учасникам дослідження. 

Лабораторні та інструментальні методи досліджень є 

загальноприйнятими. Чеканова І.В. у своїй діяльності керувалася гуманними 

цілями, гідно виконувала свої обов’язки. 

Мета та завдання дисертації є науково обґрунтованими, використані 

методи дослідження є безпечними. 

Ухвалили: ЕК не заперечує проти подання до офіційного захисту 

дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) 

очного аспіранта кафедри анатомії людини ХНМУ Чеканової І.В. за 

темою: «Індивідуальна анатомічна мінливість середньої черепної ямки 

людини зрілого віку», та вважає, що описані в дисертаційній роботі методи 

дослідження, використовувалися з дотриманням прав людини, відповідно до 

чинного в Україні законодавства, відповідають міжнародним етичним 

вимогам і не порушують етичних норм у науці та стандартів проведення 

біомедичних досліджень (протокол №4 засідання комісії з питань етики та 

біоетики Харківського національного медичного університету від 

07.04.2021 року). 

 

Оцінка мови та стилю дисертації 

Дисертація викладена українською мовою, написана грамотно, 

професійно, легко сприймається. Матеріал викладено послідовно, логічно, 

висновки відповідають меті та завданням роботи, що свідчить про 

кваліфікаційну фахову підготовку автора.  



 

Відповідність змісту дисертації спеціальності, за якою вона 

подається до захисту 

Дисертація присвячена вивченню індивідуальної анатомічної 

мінливості середньої черепної ямки людини зрілого віку, розробленню нових 

пристроїв та методик для детального та надточного краніометричного 

аналізу глибинних анатомічних структур внутрішньої основи черепа, 

особливо середньої черепної ямки.   

Дисертаційне дослідження за даною тематикою  відповідає  науковим 

напрямкам:  

2.1. Вивчення закономірностей нормальної будови організмів людини 

та тварин, їхніх органів і систем у філо- й онтогенезі. 

2.10. Вивчення будови організму з урахуванням індивідуального й 

історичного розвитку. 

2.12. Вивчення індивідуальних, вікових та статевих особливостей 

будови та положення тіла, складників його органів, а також їх топографо-

анатомічні взаємовідносини – паспорта спеціальності 222 «Медицина», 

спеціалізація «Нормальна анатомія», що відповідає паспорту спеціальності 

14.03.01 – нормальна анатомія. 

 

 Рекомендація дисертації до захисту 

Дисертація очного аспіранта кафедри анатомії людини Харківського 

національного медичного університету Чеканової Ірини Вікторівни за темою: 

«Індивідуальна анатомічна мінливість середньої черепної ямки людини 

зрілого віку» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація  – «Нормальна анатомія» являє 

собою закінчену наукову роботу, у якій вирішується актуальне завдання 

встановлення існуючого діапазону індивідуальної анатомічної мінливості 

форми, розміру, положення та асиметрії середньої черепної ямки людини 

зрілого віку.  



 


