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1. Актуальність теми дисертації.  

Мозочок залишається у фокусі уваги морфологів та клініцистів, 

оскільки є складно організованою поліфункціональною складовою головного 

мозку та мішенню при численних ураженнях. Так, філо-, онтогенетичні 

перетворення, топографія, особливості артеріального кровопостачання та 

венозного відтоку, зосередженість великої кількості провідних шляхів, 

ядерна організація мозочка визначають його морфофункціональні 

взаємозвʼязки з різними центрами нервової системи та його вплив на 

трофічні, вегетативні функції організму.  

Впровадження новітніх технологій потребує нових методичних 

підходів для ідентифікації індивідуальних морфологічних особливостей і 

прижиттєвої ранньої топічної діагностики морфологічних змін часточок 

півкуль та червʼяка мозочка при хворобі Альцгеймера, розсіяному склерозі, 

алкогольній мозочковій дегенерації, аутизмі, шизофренії та багатьох інших 

захворюваннях. Тому актуальним напрямком сучасних морфологічних 

досліджень є вивчення анатомічної норми чáсточкової організації мозочка із 

урахуванням закономірностей індивідуальної анатомічної мінливості, що 

слугуватиме базою діагностичних методів нейровізуалізації. 



Все це визначило мету даної роботи – встановлення особливостей 

будови і діапазону індивідуальної анатомічної мінливості часточок півкуль 

мозочка людини.  

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

програмами. 

Дисертація виконана в Харківському національному медичному 

університеті в рамках комплексної планової науково-дослідної роботи 

кафедри гістології, цитології та ембріології «Будова та закономірності 

індивідуальної анатомічної мінливості головного мозку людини» (№ 

державної реєстрації 0115U000231). Дисертант є співвиконавцем зазначеної 

НДР, а дисертаційна робота є її фрагментом. 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.). 

3. Новизна наукових положень та висновків дисертації.  

Застосувавши комплекс методів дослідження (макропрепарування, 

серійні парасагітальні зрізи, цифрове фотографування, морфометричний, 

фрактальний, статистичний аналіз), у науковій роботі вперше встановлені 

варіанти розгалуження білої речовини десяти часточок півкуль мозочка, 

розроблена їх систематизована класифікація, підрахована їх поширеність із 

врахуванням віку та статі, оцінено індивідуальну мінливість. Підтверджено 

принцип медіолатеральної неперервності будови мозочка.  

Новими є дані про міжпівкульну асиметрію будови білої речовини 

мозочка. Доведена залежність медіолатерального розміру часточок півкуль 

мозочка від його ширини, а будова часточки IX – від висоти. Із 

використанням фрактального аналізу проведено кількісне морфометричне 

дослідження розгалуженості білої речовини півкуль мозочка і показано, що її 

фрактальний індекс в цілому значимо не відрізняється від такого білої 

речовини червʼяка.  



Таким чином, основні наукові положення дисертаційної роботи та її 

висновки вирізняються новизною, вони базуються на використанні сучасних 

методів дослідження, що забезпечило отримання достовірних об’єктивних 

даних.  

4. Обґрунтованість наукових положень і висновків дисертації. 

У дисертаційній роботі чітко сформульовані мета і задачі дослідження, 

які повністю виконані і репрезентовані дисертантом в основних наукових 

положеннях і висновках. Сформульовані в науковій роботі висновки цілком 

відповідають меті та завданням дослідження, базуються на аналізі достатньої 

кількості нових даних, отриманих за допомогою комплексу класичних та 

сучасних і адекватних методів. Отримані дані дають повну об’єктивну 

морфологічну і морфометричну характеристику особливостей будови та 

індивідуальної мінливості часточок півкуль мозочка.  

Наукові положення та висновки дисертаційної роботи повністю 

висвітлені в публікаціях дисертанта. Робота достатньо ілюстрована 

високоякісними фотографіями макропрепаратів, таблицями та діаграмами, 

які цілком відображають обсяг проведених досліджень. Все вищевказане 

свідчить про те, що отримані результати, а також наукові положення і 

висновки дисертації є достатньо обґрунтованими та достовірними. 

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

змісту автореферату. 

Дисертаційна робота викладена на 234 сторінках принтерного друку. 

Робота написана українською мовою згідно із загальноприйнятими вимогами 

і структурно складається із анотації, вступу, огляду літератури, розділу 

«Матеріал і методи дослідження», 2 розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел та додатків. Робота містить 138 рисунки 

(фотографії з нативних препаратів та діаграми), а також 37 таблиць. Список 

використаних літературних джерел включає 266 найменувань. 



У «Вступі», який викладений на 7 сторінках, дисертантом 

обґрунтовано актуальність теми дисертації, її зв’язок з науковими 

програмами кафедри, мету і задачі дослідження, наукову новизну та 

практичну значимість роботи, матеріали апробації і публікації за темою 

дисертації. 

Огляд літератури проводиться на 22 сторінках та складається з семи 

підрозділів. 

В розділі детально проаналізовано вітчизняні та іноземні джерела, в 

яких висвітлюється загальний план будови мозочка людини, класифікація та 

будова його часток і часточок, ретельно узгоджено синонімічні назви 

часточок мозочка, наведені дані про особливості індивідуальної анатомічної 

мінливості часточок червʼяка та півкуль, описано топографічне 

представництво функцій мозочка в часточках його півкуль. Враховано 

наявну в літературі інформацію про патоморфологічні зміни часточок при 

різних захворюваннях. Два підрозділи присвячено опису макроанатомічних 

показників мозочка, їх індивідуальній анатомічній мінливості та 

фрактальному аналізу мозочка.  

Другий розділ «Матеріал і методи дослідження» містить дані про 

матеріал дослідження – 100 обʼєктів, їх розподіл за статтю та віком 

(оформлено таблицею) і зазначається про дотримання етичних норм та 

стандартів. Обґрунтовано застосовані методи дослідження, окремі з них 

проілюстровані (5 рисунків та 1 таблиця). Є посилання на патент та 

публікацію, в яких описані оригінальні методи дослідження. 

Результати власних досліджень викладено у двох розділах. 

Розділ 3 присвячено дослідженню будови та індивідуальної анатомічної 

мінливості часточок півкуль мозочка. Його висвітлено у шести підрозділах, 

викладено на 107 сторінках. Отримані дані проілюстровані 125 рисунками 

(фотографії нативних препаратів та оригінальні схематичні зображення, 

діаграми) і 24 таблицями. Основні положення даного розділу опубліковані 

автором у 19 працях. 



У розділі 4, який викладений на 14 сторінках, проведено фрактальний 

аналіз білої речовини півкуль мозочка: у першому підрозділі – білої речовини 

часточок, у другому – білої речовини парасагітальних зрізів півкуль. Розділ 

проілюстровано 8 рисунками-діаграмами та 5 таблицями. Основні положення 

даного розділу опубліковано в 3 наукових працях. 

Загалом, розділи власних досліджень завершуються висновками, які є 

резюмуючими та акцентовано на практичне використання отриманих даних. 

Досить цікаво у 5 розділі подано аналіз і узагальнення результатів 

дослідження. Крім традиційного порівняння отриманих результатів із даними 

літературних джерел, автор узагальнює та дискутує щодо концептуальних 

пунктів: принципу медіолатеральної неперервності, особливостей будови 

часточок півкуль на різній відстані від серединної сагітальної площини, 

міжпівкульної асиметрії будови часточок, звʼязку будови часточок півкуль 

мозочка з його лінійними розмірами, фрактальних властивостей білої 

речовини півкуль. Розділ викладено на 15 сторінках та містить 2 рисунки. 

Дисертація завершується 6 висновками, які логічно і аргументовано 

випливають з матеріалу дисертаційної роботи, повністю відповідають меті і 

завданням дослідження. 

Наявні 3 практичні рекомендації. 

Список використаних літературних джерел нараховує 266 

найменування, оформлений згідно вимог. 

Є 4 блоки додатків на 14 сторінках. 

Дисертаційна робота виконана з дотриманням чинних вимог, що 

ставляться до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій. Зміст 

автореферату дисертації та публікацій за темою дослідження співпадає з 

основними положеннями наукової роботи і відповідає тексту самої 

дисертації. 

6. Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного дослідження 

у практиці.  



Результати дослідження поглиблюють і доповнюють наукові відомості 

про структуру білої речовини часточок півкуль мозочка людини. Виявлені 

особливості її індивідуальної мінливості допомагають уточнити топічний 

розподіл функцій у мозочку та виявити морфологічні зміни при 

захворюваннях. При нейровізуалізаційних дослідженнях мозочка у 

протоколах слід враховувати дані про медіолатеральні розміри. 

Проведене дослідження відповідає сучасним потребам анатомії людини 

та дозволяє рекомендувати отримані наукові результати застосовувати в 

практиці. Результати дисертаційної роботи можуть бути використані в 

експериментальних дослідженнях як основа для подальшого вивчення 

мозочка при впливі на організм різних факторів, а отримані дані дозволять 

прогнозувати виникнення при різних видах патології.  

Практичне значення підтверджується також 10 актами впровадження в 

навчальний процес і практичну роботу профільних теоретичних кафедр 

медичних ВНЗ України та КЗОЗ «Харківське обласне бюро судово-медичної 

експертизи» і патологоанатомічного відділення КЗОЗ «Харківська обласна 

клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф».  

Результати дослідження можуть бути використані при написанні 

навчальних посібників з нормальної та топографічної анатомії, а також 

променевої діагностики, неврології, нейрохірургії.  

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях. 

Дані дисертаційної роботи відображено в 23 наукових працях, з них 11 

статей – у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України (2 – в 

індексованих міжнародною наукометричною базою Web of Science), 2 – у 

закордонних виданнях, 9 – у матеріалах конгресів та конференцій. Наявний 1 

патент на корисну модель. 

 

 

 



8. Недоліки та зауваження до змісту і оформлення дисертації та 

автореферату. 

Дисертація написана згідно існуючих вимог. У цілому позитивно 

оцінюючи дисертаційну роботу, необхідно вказати на зауваження, які не 

знижують наукової та практичної цінності роботи: 

1. У підписі до рис. 3.21: позначення «а, б, в» – малі букви, а на 

рисунку вони великі і підпис продовжується на наступну сторінку, 

хоча ця інформація могла б бути представлена як описова частина 

тексту; а щодо рис. 3.64-3.67 – вже навпаки: на рисунках позначення 

малими буквами, а в підписах – великими. 

2. Рис. 3.25-3.31 – макрофотографія не відображає водночас часточки 

IV і V як це анонсовано в підписі. 

3. Вікові та гендерні особливості можна було б представити і у 

розділах власних досліджень, зробивши посилання на таблиці 

Додатка Б. 

4. Використаний термін «поперечний розтин» краще було б замінити 

на «поперечний переріз». 

5. Трапляються джерела літератури минулого століття. 

6. У тексті дисертації зустрічаються поодинокі технічні опечатки: 

«загублена»» кома чи буква. 

Проте, вказані зауваження не є принциповими, вони стосуються лише 

оформлення дисертації, а не її суті і змісту, тому не знижують наукової 

цінності даної роботи. 

У процесі рецензування виникли наступні запитання для дискусії: 

1. Ви проводили дослідження в діапазоні 5-40 мм від серединної 

сагітальної площини. Чи були якісь особливості будови на 

зрізах 45, 50 мм (макрофотографії їх представлені на рис. А.10 

та А.11)? З якою частотою їх можна було дослідити? 

2. Які вікові та статеві особливості 18 варіантів форми часточки 

VI півкуль мозочка? 



 


