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Актуальність обраної теми. Протягом останніх років в Україні і в 

усьому світі серцево-судинні недуги серед усіх інших патологій впевнено 

тримають лідерство і тенденція до їх росту невпинно набуває стійкого 

пріорітету. Артеріальна гіпертензія нині зберігає одну з провідних позицій у 

цьому списку і є лідируючим чинником серцево-судинних катастроф, в 

структурі яких домінує мозковий інсульт та інфаркт міокарда, які 

обумовлюють зростання інвалідності та передчасної смертності населення.  

Серед різних форм гіпертензій найпоширенішою є саме есенціальна 

гіпертензія, основною, і зазвичай єдиною клінічною ознакою якої є стійке 

підвищення артеріального тиску. Особливої уваги заслуговує той факт, що 

більша половина пацієнтів з есенціальною гіпертензією – це особи 

працездатного віку, стан здоров’я яких суттєво впливає на трудові та 

економічні резерви країни.  

Незважаючи на значні успіхи, досягнуті у лікуванні артеріальної 

гіпертензії, реабілітація цих хворих здійснюється поки що на невисокому 

рівні. Слід також зауважити, що державна система кардіореабілітації, 

створена і впроваджена в 70-х роках  минулого століття в Україні, показала 

на той час значну медико-соціальну та економічну значимість, однак на 

сьогодні вона практично втратила свій кадровий і технологічний ресурс та 

потребує суттєвого оновлення. Більше того, такий ключовий компонент 

кардіореабілітації як фізичні тренування, які суттєво впливають на 

підвищення толерантності хворого до фізичних навантажень, в більшості 

випадків залишається поза увагою як лікарів, так і самих хворих.  



Вищенаведені факти обґрунтовують своєчасність та актуальність теми 

наукового дослідження, здійсненого Володимиром Володимировичом Білим, 

яке лежить на перетині галузей фізичного виховання і охорони здоров’я та 

має за мету розробити комплексну програму фізичної реабілітації для осіб 

першого періоду зрілого віку з есенціальною гіпертензією, які ведуть 

активний спосіб життя в умовах оздоровчо-реабілітаційного закладу. 

На актуальність теми рецензованого дослідження вказує й те, що 

незважаючи на значне посилення уваги вчених до проблеми фізичної 

реабілітації осіб з артеріальною гіпертензією, сьогодні не існує єдиних 

методологічних підходів щодо організації таких програм, однак переконливо 

доведена потреба їх удосконалення і реалізації. 

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної 

роботи кафедри фізичної реабілітації НУФВСУ та «Зведеного плану НДР у 

сфері фізичної культури та спорту на 2011–2015 рр.» Міністерства України у 

справах сім’ї, молоді і спорту за темою: 4.4. «Удосконалення організаційних і 

методичних основ програмування процесу фізичної реабілітації при 

дисфункціональних порушеннях у різних системах організму людини» 

(номер державної реєстрації 0111U001737) та Плану НДР НУФВСУ на 2016–

2020 рр. за темою 4. 2. «Організаційні та теоретико-методичні основи 

фізичної реабілітації осіб різних нозологічних, професійних та вікових груп» 

(номер державної реєстрації 0116U001609). 

Роль автора, як виконавця тем, полягає в розробці комплексної програми 

фізичної реабілітації осіб з есенціальною гіпертензією. 

Оцінюючи ступінь обґрунтованості і достовірності наукових 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

В. В. Білого, слід зазначити, що значною мірою вона забезпечується чіткою 

структурою роботи і її логічною цілісністю, в якій матеріал викладений 

послідовно, а також комплексно розкрита проблема, визначена у 

дослідженні.  



Правомірним є науковий апарат дисертації: чітко сформульовані мета і 

завдання дослідження, їх постановка та послідовність дозволяють розкрити 

основний зміст теми. Об’єкт і предмет дослідження визначені відповідно до 

вимог і дозволяють всебічно проаналізувати поставлену проблему, не 

виходячи за межі наукової спеціальності.  

Результати дисертаційного дослідження Володимира Володимировича 

носять об’єктивний характер, що підтверджується широтою охоплення і 

узагальнення зібраних і опрацьованих особисто автором первинних 

матеріалів. Всього експериментальним дослідженням було охоплено 90 осіб 

першого періоду зрілого віку, з яких у 62 осіб була встановлена есенціальна 

гіпертензія першого ступеню без супутніх захворювань і ускладнень, та 28 

осіб з нормальним артеріальним тиском. Дослідження проводилось на базі 

спортивно-оздоровчого комплексу «5 Елемент» (м. Київ). 

У процесі розв’язання поставлених завдань було використано комплекс 

оптимальних методів науково-педагогічного дослідження, які взаємно 

доповнювали один одного на теоретичному та емпіричному рівнях. Для 

якісного та кількісного опрацювання результатів дослідження використано 

валідні статистичні методи обробки експериментальних даних. На основі 

результатів констатувального експерименту був сформований і проведений 

формувальний педагогічний експеримент, який довів ефективність 

запропонованої комплексної програми фізичної реабілітації осіб першого 

періоду зрілого віку з есенціальною гіпертензією, які ведуть активний спосіб 

життя в умовах оздоровчо-реабілітаційного закладу. Сформульовані 

висновки у повній мірі відображають зміст проведених досліджень і 

відповідають завданням. 

Дисертантом проаналізовані та використані загалом всі відомі на даний 

час дослідження попередників і сучасних вітчизняних та закордонних вчених 

щодо питань стану проблеми відновлення та фізичної реабілітації осіб з 

есенціальною гіпертензією. 



Не викликає сумнівів наукова новизна і теоретична значущість 

даного дисертаційного дослідження, найбільш значимими з яких є те, що 

автором вперше науково обґрунтовано та розроблено комплексну програму 

фізичної реабілітації для осіб першого періоду зрілого віку з есенціальною 

гіпертензією, які ведуть активний спосіб життя, із використанням термо-

контрастних засобів, кінезотерапії та освітньо-мотиваційних бесід щодо 

зміни способу життя; в програмі кінезотерапії врахований вплив 

цілеспрямованої зміни вихідного положення та ортостатичного навантаження 

під час виконання вправ на розвиток сили, гнучкості та витривалості. 

Поглиблено інформацію про комплексне використання кінезотерапії, 

термо-контрастних процедур та психокорекційних бесід, як засобів фізичної 

реабілітації та уточнені існуючі наукові положення про принципи і методи 

фізичної реабілітації осіб з есенціальною гіпертензією. Також доповнені дані 

про те, що особи з есенціальною гіпертензією, які ведуть активний спосіб 

життя мають гемодинамічне забезпечення наближене до норми.  

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо доцільності 

використання термо-контрастних засобів у поєднанні з засобами фізичної 

реабілітації, які комплексно впливають на механізми зниження артеріального 

тиску, та що функціональний стан пацієнтів виступає першочерговим 

критерієм дозування для призначення об’єму та інтенсивності навантаження 

на заняттях кінезотерапією. 

Вважаємо, що положення наукової новизни сформульовані коректно, їх 

кількість та кваліфікаційні ознаки відповідають нормативним вимогам. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що використання у 

розробленій програмі засобів кінезотерапії, дієтотерапії, психорелаксації 

термо-контрастних засобів та освітньо-мотиваційних бесід, дозволило 

нормалізувати показники гемодинаміки, покращити функціональний стан та 

підвищити якість життя у осіб першого періоду зрілого віку з есенціальною 

гіпертензією. Важливою значущістю також є економічна та територіальна 

доступність, легка відтворюваність засобів програми, невибагливість до 



матеріально-технічної бази оздоровчо-реабілітаційних та спортивно-

оздоровчих комплексів. Окрім того, розроблена програма реабілітації не 

вимагає від пацієнтів відриву від виробництва.  

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в діяльність 

спортивно-оздоровчого комплексу «5 Елемент», а також для підготовки 

студентів НУФВСУ на кафедрі фізичної терапії та ерготерапії за 

спеціальністю «фізична терапія, ерготерапія». 

Оцінка структури, змісту та оформлення дисертації. Дисертаційна 

робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел та додатків. Текст дисертаційної 

роботи викладено на 221 сторінці, ілюстровано 7 рисунками, 38 таблицями. 

Бібліографія містить 179 джерел, серед яких 45 – іноземними мовами. 

Список використаних джерел оформлений відповідно до встановлених 

вимог. Аналіз дисертаційного дослідження засвідчує, що дисертант 

застосував класичний експериментальний принцип структурування та опису 

наукового матеріалу, що дозволило забезпечити коректність викладання 

матеріалу проведених досліджень.  

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, сформульовано мету і 

завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову 

новизну, практичну значущість роботи, представлено інформацію про 

особистий внесок здобувача та апробацію результатів дисертаційної роботи. 

Відзначимо, що у першому розділі «Сучасне уявлення про фізичну 

реабілітацію осіб з есенціальною гіпертензією» автором проведено 

теоретичний аналіз і узагальнення наукової літератури, яка стосуються 

різних аспектів означуваної проблеми та визначено роль і науково 

обґрунтовано методи впливу фізичної реабілітації на нівелювання 

етіологічних та патогенетичних чинників артеріальної гіпертензії, що 

сприяють зменшенню дисбалансу діяльності вегетативної нервової системи, 

гіперхолістеринемії та ендотеліальної дисфункції. 



З’ясовано, що більшість розроблених програм фізичної реабілітації для 

осіб з артеріальною гіпертензією розрізнено впливають на механізми 

зниження артеріального тиску, а одночасно комплексного впливу засобів 

реабілітації на всі механізми в одній програмі практично не зустрічається. 

Дисертант зауважив, що у програмах фізичної реабілітації означеного змісту 

зазвичай недостатньо приділяється увага таким потужним терапевтичним 

засобам, як контрастний душ та сауна, попри їх здатність впливати на обмін 

речовин, регуляцію тонусу судин та психоемоційний стан. Дисертант вказав 

на необхідність розв’язання виявленої важливої медико-соціальної та 

науково-практичної проблеми через відсутність науково обґрунтованої та 

експериментально перевіреної, з більш потужними адаптаційними 

стимулами, спеціальної комплексної програми реабілітації для пацієнтів з 

есенціальною гіпертензією, які ведуть активний спосіб життя та регулярно 

займаються фітнесом. Адже за свідченням автора, саме для цієї категорії осіб 

стандартних рекомендацій недостатньо для нормалізації артеріального тиску. 

Такий детальний аналіз даних літератури з проблеми дозволив автору чітко 

сформулювати мету та завдання власного дослідження. 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» представлено 

та обґрунтовано систему взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих методів, 

що використовувались для розв’язання завдань дисертаційної роботи, 

наведена детальна інформація про організацію дослідження та представлена 

характеристика етапів дослідження. 

У третьому розділі «Характеристика вихідного стану осіб з 

есенціальною гіпертензією» представлено результати констатувального 

експерименту, під час якого проводили оцінку функціональних показників, 

антропометричних та психо-соціальних особливостей осіб з артеріальною 

гіпертензією. Слід особливо підкреслити, що саме такий комплексний підхід 

дає можливість індивідуалізувати програму фізичної реабілітації та 

визначити результативність реабілітаційного процесу. 



Варто окремо наголосити, що на основі клінічних та інструментальних 

методів дослідження автор здійснив ґрунтовний аналіз функціонування 

кардіореспіраторної та вегетативної нервової систем, при якому було 

встановлено, що практично у всіх пацієнтів з артеріальною гіпертензією 

відзначається зниження показників варіабельності серцевого ритму, 

інтегральної реографії тіла, показників центральної гемодинаміки та дихання. 

Втім, за рахунок систематичних тренувань, показники осіб з есенціальною 

гіпертензією, які відвідують оздоровчо-реабілітаційний заклад, в більшості 

випадків є кращими у порівнянні з показниками пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією, які ведуть малорухомий спосіб життя.  

Інтерпретація Володимиром Володимировичом результатів аналізу 

якості життя досліджуваного контингенту засвідчила, що для обстежених 

осіб з есенціальною артеріальною гіпертензією найбільш характерним є 

іпохондрично-кардіофобічний і тривожно-депресивний психологічні типи 

реагування на захворювання. Окрім того, дисертант зауважує, що для хворих 

з артеріальною гіпертензією є характерне підвищення рівня стресогенності. 

Отримані дані стали підґрунтям для визначення спрямованості та 

розробки комплексної програми фізичної реабілітації осіб першого періоду 

зрілого віку з есенціальною гіпертензією, які ведуть активний спосіб життя в 

умовах оздоровчо-реабілітаційного закладу. 

У четвертому розділі «Комплексна програма фізичної реабілітації 

осіб з есенціальною гіпертензією» В. В. Білим обґрунтовано й подано 

комплексну програму фізичної реабілітації осіб з есенціальною гіпертензією, 

тривалістю шість місяців, метою якої було нормалізація артеріального тиску, 

з урахуванням легкої відтворюваності засобів та їх невибагливості до 

матеріально-технічної бази спортивно-оздоровчих комплексів та фітнес-

клубів.  

Важливо зауважити, що комплексна програма складалась з урахуванням 

розвитку захворювання та впливу засобів реабілітації на механізми регуляції 

артеріального тиску. Індивідуалізація програми базувалась на основі 



клінічних та інструментальних даних дослідження осіб з есенціальною 

гіпертензією. Окрім того, розроблена програма реабілітації не вимагала 

відриву від виробництва тематичних пацієнтів.  

У складанні програми фізичної реабілітації для осіб з есенціальною 

гіпертензією було враховано принципи фізичного виховання та фізичної 

реабілітації. Позитивним в роботі є те, що запропонована програма фізичної 

реабілітації містила практичну та інформаційну складову. Практичну 

частину, окрім кінезотерапії, доповнювали термо-контрастні засоби, 

дієтотерапія, психорелаксація та освітньо-мотиваційні бесіди для підтримки 

здорового способу життя по завершенню програми фізичної реабілітації.  

Інформаційна складова програми складалась з проведення персональних 

консультацій, надання теоретичних знань про етіологію, патогенез хвороби, а 

також про вплив засобів та важливість дотримання принципів фізичної 

реабілітації. Окрім того, програма доповнювалась рекомендаціями по 

корекції вживання продуктів харчування та їх кількості. Такий підхід дав 

змогу скорегувати спосіб життя пацієнтів з есенціальною гіпертензією, 

внаслідок чого вони свідомо контролювали рівень психологічного та 

фізичного навантаження, а також режиму відпочинку та раціону харчування, 

і як результат – рівень артеріального тиску. 

Важливо відмітити, що у всіх періодах розробленої програми фізичної 

реабілітації дисертантом проводився оперативний, поточний та етапний 

контроль, за результатами якого коригували подальший процес реабілітації.  

У п’ятому розділі «Оцінка ефективності комплексної програми 

фізичної реабілітації осіб з есенціальною гіпертензією» представлено 

результати впровадження курсу комплексної програми фізичної реабілітації 

осіб з есенціальною гіпертензією та проаналізовано динаміку ряду змін 

показників клінічних та інструментальних досліджень, з порівнянням їх між 

основною та контрольною групою. 

Про ефективність розробленої Володимиром Володимировичом 

комплексної програми фізичної реабілітації та доцільність її використання 



свідчать статистично значущі зміни досліджуваних показників, підтверджені 

нормалізацією артеріального тиску, покращенням показників варіабельності 

серцевого ритму, позитивною динамікою показників інтегральної реографії 

тіла, покращенням якості життя пацієнтів, зменшенням проявів клінічних 

симптомів, нормалізацією показників біоімпедансного дослідження складу 

тіла. Усе викладене вище дозволяє говорити про перевагу запропонованої 

комплексної програми фізичної реабілітації порівняно зі стандартними 

програмами. 

У шостому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 

автор синтезував отримані результати дослідження, співставив їх з 

результатами багатоцентрових досліджень, обґрунтував об’єктивність 

зроблених висновків. У ході виконання дисертаційного дослідження 

отримано результати, що підтверджують і доповнюють існуючі розробки, а 

також цілком нові дані. 

Сформульовані дисертантом висновки у повній мірі відображають 

результати проведених досліджень та засвідчують вирішення поставленої 

мети та завдань. За змістом висновки є логічними та обґрунтованими. 

Позитивної оцінки заслуговують додатки, які унаочнюють етапи та 

результати здійсненої здобувачем експериментальної роботи. 

Стиль і мова дисертації. Дисертація та автореферат написані 

методично грамотно, сучасною українською мовою із дотриманням 

наукового стилю, що відзначається адекватним застосуванням 

термінологічного апарату, орфографічно та стилістично здебільшого 

витримані, характеризуються єдністю мети, завдань, змісту та висновків. 

Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій 

здобувача в опублікованих працях. Публікації В.В. Білого (якісно і 

кількісно) відповідають усталеним вимогам, у повному обсязі 

віддзеркалюють зміст та результати виконаного дослідження. Цінним є те, 

що результати дисертації відображено у 6 наукових працях (5 з яких 

надруковано у виданнях, внесених до міжнародної наукометричної бази 



Index Copernicus), опублікованих у фахових виданнях України та 4 

публікаціях апробаційного характеру. Поряд з тим, основні положення та 

результати дисертаційного дослідження оприлюднювалися на VIII–ХІ 

Міжнародних наукових конференціях молодих вчених «Молодь та 

олімпійський рух» (Київ, 2015, 2016, 2017, 2018), на ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми медико-біологічного 

забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» (Харків, 

2016). Основні положення дисертації, її висновки та результати презентовано 

на щорічних науково-методичних конференціях кафедри фізичної 

реабілітації (2015–2017) і кафедри фізичної терапії та ерготерапії НУФВСУ 

(2017–2018).  

Аналіз змісту публікацій дисертанта, їх порівняння з даними вивчених 

літературних джерел підтверджують новизну отриманих автором результатів 

і сформульованих положень, що виносяться на захист. Також вони 

засвідчують повне відображення в них результатів дослідження. 

Зміст автореферату є ідентичним до змісту дисертації і достатньо повно 

відображає основні положення дисертаційного дослідження. 

Зауваження до змісту дисертації та автореферату.  

Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження Білого Володимира 

Володимировича, слід вказати на деякі зауваження, які носять 

рекомендаційний та дискусійний характер: 

1. Варто було б уточнити, згідно яких критеріїв проводилось дозування 

фізичного навантаження для осіб з есенціальною артеріальною гіпертензією?  

2. Фізична реабілітація осіб з есенціальною артеріальною гіпертензією 

була поділена на підготовчий, основний та закріплюючий періоди. Що 

слугувало критеріями переходу до наступного періоду програми фізичної 

реабілітації для осіб з есенціальною артеріальною гіпертензією?  

3. За твердженням автора, запропонована програма передбачає 

поступову адаптацію пацієнтів до фізичних навантажень. Чи були 



враховані статево-вікові особливості досліджуваного контингенту при 

розширені їх рухового режиму?  

4. Вважаємо за необхідне конкретизувати найсуттєвіші структурні та 

змістовні відмінності авторської програми фізичної реабілітації для осіб з 

ессенціальною гіпертензією та реабілітаційної програми, за якою займались 

особи контрольної групи.  

5. На нашу думку, раціональним було б, щоб теоретичні та практичні 

положення дисертації знайшли своє відображення у методичних 

рекомендаціях, які можуть бути впровадженні в клінічну та педагогічну 

практику.  

6. Рекомендуємо захистити патентом авторські права на розроблену 

програму фізичної реабілітації для осіб з ессенціальною гіпертензією.  

Викладені міркування викликані інтересом до даного дисертаційного 

дослідження та актуальністю піднятих питань, які розглядаються автором, 

мають рекомендаційний характер та ніяк не знижують наукової цінності 

рецензованої роботи, яка вирізняється оригінальністю, глибиною 

теоретичного аналізу і новизною методичних пропозицій. 

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.   

Загалом дисертація В.В. Білого відповідає чинним вимогам, що 

пред’являються до кандидатських дисертацій. Вона містить висунуті автором 

для прилюдного захисту наукові положення, а також обґрунтовані й ретельно 

опрацьовані експериментальні результати. Поставлена мета дослідження 

досягнута, завдання повністю розв’язані. У процесі дослідження отримано 

результати, які можуть бути використані в теоретичній, практичній та 

методичній діяльності. Основні теоретичні та практичні положення 

дисертації знайшли своє відображення в публікаціях автора.  

Таким чином, є можливість зробити висновок, що дисертаційна робота 

Білого Володимира Володимировича «Фізична реабілітація осіб з 

артеріальною гіпертензією», яка представлена на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.03 – 



фізична реабілітація, є самостійною, завершеною науково-дослідною працею, 

відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів», які 

пред’являються до кандидатських дисертацій, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07. 2013 року, а здобувач Білий 

Володимир Володимирович заслуговує на присудження йому наукового 

ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 

24.00.03 – фізична реабілітація. 
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