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Актуальність обраної теми. Характерною тенденцією сучасного 
спорту є збільшення тренувальних і змагальних навантажень, що висувають 
до організму спортсмена високі вимоги і підвищують ступінь розвитку 
захворювань. Захворювання спортсменів високої кваліфікації, які тренуються 
на тлі перевтоми, часто мають детермінований  характер  і відповідають виду 
спортивної діяльності (Платонов В.М., 2013; Люгайло С. 2015). З усіх систем 
організму під впливом регулярних занять спортом найбільшому 
навантаженню піддається передовсім опорно-руховий апарат (Платонов 
В.М., 2006-2015). Зокрема хребет піддається значним перевантаженням при 
заняттях ігровими і складнокоординаційними видами спорта, а також 
боротьбою (Полякова О.М., 2013, Фурман Ю.М., 2015). Порушення 
функціонального стану хребта  виникає як результат невідповідності 
динамічних і статичних навантажень та запасу міцності локомоторної 
системи хребта (Руда І.Є., Сосіна В.Ю., 2013). 

При багаторічних інтенсивних тренувальних навантаженнях на хребет 
з`являються патологічні зміни, які тривалий час компенсуються і клінічно не 
виявляються. Виникнення болю(дорсалгії) супроводжується обмеженням 
руху зумовлює втрату працездатності, значне погіршення якості життя і 
нерідко завершується інвалідизацією спортсмена. Причиною саме такого 
симптомо-комплексу больових відчуттів у спині, відомого як «вертебральний 
больовий синдром», є розвиток дегенеративно-дистрофічних уражень хребта 
( переважно остеохондрозу) (Поворознюк В.В., 2011).  

На сьогодні вертебральний больовий синдром є типовою проблемою 
спортсменів-борців майже у всіх вікових межах і особливо для борців-
ветеранів. Проте статистичних даних про поширеність дорсалгій серед 
борців-ветеранів немає, як немає і чітких стандартизованих критеріїв 
діагностики, комплексних методів відновного лікування та профілактики, що 
обґрунтовує поглиблене вивчення даної проблеми. 

Враховуючи наведені дані, робота Гончарова Олексія Геннадійовича, 
метою якої є науково обґрунтувати та розробити комплексну програму 



фізичної реабілітації  для борців-ветеранів, які страждають на попереково-
крижовий остеохондроз хребта, на тренувальному руховому режимі для 
покращення функціональних можливостей й повернення активності в 
повсякденному житті, є  актуальною, спрямованою на оптимізацію існуючих 
технологій реабілітації спортсменів, що має суттєву практичну і соціальну 
значимість. 

Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дисертаційна робота 
виконана відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту Міністерства України у справах сім`ї, молоді та 
спорту на 2011-2015 рр. за темою 4.1 «Традиційні  та нетрадиційні методи 
фізичної реабілітації при захворюваннях різних систем організму та 
пошкодженнях опорно-рухового апарату в осіб різного ступеня 
тренованості» (№ держреєстрації – 0111U000194) та відповідно до Плану 
науково-дослідної роботи Харківської державної академії фізичної культури 
та спорту 2016-2018 рр. за пріоритетним тематичним напрямом № 76.35 
«Медико-біологічне обґрунтування проведення відновлювальних заходів і 
призначення засобів фізичної реабілітації особам молодого віку різного 
ступеня тренованості (№ держреєстрації – 0116U004081). Роль автора 
полягала в обґрунтуванні, розробці та апробації комплексної програми 
фізичної реабілітації для борців-ветеранів спорту, які страждають на 
попереково-крижовий остеохондроз хребта, для застосування на 
тренувальному руховому режимі. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, 
повнота їх викладу в опублікованих працях. Результати досліджень 
Олексія Геннадійовича Гончарова носять об`єктивний характер, 
підтверджуються обсягом вибірки, дизайном дослідження та використанням 
адекватних методів математичної статистики. Рекомендації та висновки 
випливають зі змісту дисертаційної  роботи, добре аргументовані 
численними дослідженнями і достатнім обсягом проаналізованих фактичних 
матеріалів. 

У дослідженні брали участь 34 спортсмени-ветерани віком від 36 до 45 
років ( вид спорту - боротьба ), хворих на остеохондроз попереково-
крижового відділу хребта ( I-II стадія за М.В.Дев`ятовою) з I-II ступенем 
вираженості вертеброгенного больового синдрому ( за І.П. Антоновим). 
Досліджуваний контингент спортсменів дисертант розподілив на дві групи: 
основну та контрольну. Давність захворювання в основній групі складала 
9,01±0,43 роки, в контрольній – 9,37±0,55 роки. Основна група займалась за 
програмою, яку дисертант представляє на захист, контрольна – за 



загальноприйнятою, яка включала лікувальну гімнастику, лікувальний 
масаж, фонофорез з гідрокортизоном. 

За темою дисертаційної роботи опубліковано 15 наукових праць. З них 
7 праць опубліковано у фахових виданнях України (6 з яких включено до 
міжнародної наукометричної бази); 4 публікації мають апробаційний 
характер; 4 публікації додатково відображають наукові результати 
дисертації.  

Основні положення роботи було апробовано на науково-практичних 
конференціях різного рівня: міжнародних, всеукраїнських і кафедральних. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що: 
 вперше науково обгрунтовано та розроблено комплексну 

програму фізичної реабілітації борців-ветеранів спорту, які страждають на 
остеохондроз попереково-крижового відділу хребта на тренувальному 
руховому режимі з використанням кінезотерапії, гідрокінезотерапії з 
елементами тракційної дії у воді, постізометричної релаксації, фізіотерапії і 
масажу, що були диференційовані та застосовані відповідно до клінічних 
проявів захворювання та особливостей тренувального процесу борців-
ветеранів спорту, хворих на остеохондроз попереково-крижового відділу 
хребта, у стадії ремісії; 

 вперше комплексна програма фізичної реабілітації борців-
ветеранів спорту, які страждають на остеохондроз попереково-крижового 
відділу хребта, враховує функціональний стан хребта, тяжкість наслідків, 
тривалість відновлювального процесу; 

 вперше комплексна програма фізичної реабілітації борців-
ветеранів спорту, які страждають на остеохондроз попереково-крижового 
відділу хребта, побудована відповідно до Міжнародної класифікації 
функціонування, з урахуванням основних її компонентів, а кінцева мета 
відновлювальних заходів спрямована на рівень участі у життєвих ситуаціях; 

 вперше визначені віддалені результати застосування комплексної 
програми фізичної реабілітації з урахуванням суб`єктивної оцінки стану 
здоров`я та реалізації особистих потреб і бажань борців-ветеранів спорту, які 
страждають на остеохондроз попереково-крижового відділу хребта; 

 розширено наукові дані та доповнено інформацію про 
можливості і доцільність застосування кінезотерапії, комплексу Пілатес та 
гідрокінезотерапії у борців-ветеранів спорту з остеохондрозом попереково-
крижового відділу хребта; 

 набули подальшого розвитку питання про позитивний вплив 
кінезотерапії, комплексу Пілатес, гідрокінезотерапії, постізометричної 



релаксації та масажу на якість життя борців-ветеранів спорту з 
остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта; 

 поглиблено інформацію про особливості функціонального стану 
опорно-рухового апарату та адаптаційних можливостей борців-ветеранів 
спорту, які страждають на остеохондроз попереково-крижового відділу 
хребта, на тренувальному руховому режимі. 

Практичну значущість роботи підтверджено державними 
свідоцтвами України про реєстрацію авторського права на науковий твір     
№ 44869 від 04.05.2012 та № 76689 від 07.02.2018. 

Результати проведеного дослідження впроваджено у роботу КЗ 
«МСДЮСШОР» з водних видів спорту Яни Клочкової, авторської школи 
плавання Ю.В. Близнюка, Асоціації сприяння розвитку ветеранів 
єдиноборств України, Первомайської центральної лікарні Харківської 
області. Отримані результати використовуються в лекційному матеріалі для 
студентів Харківської державної академії фізичної культури, які навчаються 
за спеціальностіми «Фізична реабілітація», «Фізична терапія та ерготерапія», 
«Фізична культура і спорт», що підтверджено відповідними актами 
впровадження. 

Оцінка змісту дисертації, її основних положень та ідентичності 
змісту автореферату. Структурні компоненти дисертаційної роботи 
складаються зі вступу, шести розділів, висновків, практичних рекомендацій, 
списку використаної літератури (292) та додатків (19). Загальний обсяг 
роботи становить 252 сторінки, вміщує 34 таблиці та 45 рисунків. 

У вступі обгрунтовано актуальність обраної теми; вказано зв'язок 
роботи з науковими планами, темами; сформульовано мету й завдання 
дослідження; визначено об`єкт, предмет та методи дослідження; розкрито 
наукову новизну отриманих результатів та практичну значущість роботи; 
представлено інформацію про особистий внесок здобувача у спільні 
публікації, описано сферу апробації основних положень дослідження; 
наведено дані про кількість публікацій за темою дисертації. 

У першому розділі дисертації «Особливості сучасних підходів щодо 
фізичної реабілітації спортсменів, які страждають на попереково-
крижовий остеохондроз хребта» відображено дані проведеного 
дисертантом аналізу літератури про поширення, механізми виникнення, 
діагностику, клінічні прояви та реабілітацію больового синдрому у нижній 
частині спини у тренованих та не тренованих осіб. Визначено фактори 
ризику виникнення вертебральних больових синдромів у спортсменів. 
Підкреслено, що вони значно погіршують якість життя та негативно 
позначаються на фізичному та психологічному стані спортсменів.  



Значну увагу приділено особливостям функціонального стану 
спортсменів-ветеранів з дегенеративно-дистрофічними процесами у нижній 
частині спині після припинення активних занять спортом. Зазначено, що у 
спеціальній науково-методичній літературі практично відсутні дані про 
особливості стану здоров`я борців-ветеранів. 

З`ясовано, що відновлювальне лікування осіб з вертеброгенною 
патологією значною мірою залежить від адекватності реабілітаційних 
заходів, що проводяться. Встановлено, що реабілітація повинна проводитися 
з урахуванням фазності та стадійності дегенеративно-дистрофічних 
порушень. Підкреслено, що існуючи традиційні програми не мають великого 
здоров`я формуючого потенціалу. І зроблено висновок, що, незважаючи на 
суттєвий прогрес у вирішенні багатьох наукових і практичних питань 
зазначеної проблеми, реабілітаційний напрямок у комплексному 
відновлювальному лікуванні спортсменів, хворих на остеохондроз хребта, у 
нашій країні ще тільки починає розвиватися. Все вищезазначене й обумовлює 
необхідність розробки комплексної програми фізичної реабілітації для 
борців-ветеранів спорту (основу якої будуть складати кінезотерапія, масаж, 
різні види вправ у воді, постізометрична релаксація) на тренувальному 
руховому режимі та у подальшому для самостійних занять. 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» 
представлено застосовані методи, адекватні поставленим меті та завданням. 
Серед них: теоретичний аналіз і узагальнення літературних даних, емпіричні, 
медико-біологічні і інструментальні методи, функціональні проби та тести, 
педагогічні спостереження, методи математичної статистики. Ретельно 
викладено організацію та схему проведення досліджень.  

У третьому розділі «Зміни амплітуди руху хребта і функціонального 
стану організму у борців-ветеранів з остеохондрозом попереково-
крижового відділу хребта до застосування реабілітаційних заходів» 
представлено клініко-анамнестичні дані борців-ветеранів спорту, 
характеристика болю за ВАШ, результати тестування за шкалою оцінки 
вертеброневрологічної симптоматики, морфофункціональні показники за 
шкалою постави REEDCO, параметри функціонального стану хребта за 
тестом Шобера і пробою Томайєра, ступінь фізичної працездатності за 
тестом Купера, показники якості реакції (ПЯР) серцево-судинної системи на 
навантаження, показники дихальної системи за ЖЄЛ та пробою Генчі, 
розрахунок біологічного віку. Отримані дані є ознаками зниження 
функціональних резервів, рівня здоров`я, якості життя випробуваних, що 
засвідчує необхідність науково-методичного обгрунтування розробки та 
визначення ефективності програми фізичної реабілітації для відповідної 



корекції способу життя та оптимізації фізичних навантажень борців-
ветеранів спорту. 

Четвертий розділ містить інформацію про методичні основи побудови 
«Комлексної програми фізичної реабілітації для борців-ветеранів 
спорту», хворих на попереково-крижовий остеохондроз, на тренувальному 
руховому режимі. Вектор побудови авторської програми базується на 
концептуальних положеннях, викладених у працях вітчизняних та 
зарубіжних фахівців, на основних принципах фізичної реабілітації і 
принципах педагогічної взаємодії з урахуванням кількісних показників 
відчуття болю, фізичної працездатності та функціонального стану систем 
організму. Він спрямований на усунення больового синдрому, відновлення 
порушеного рухового стереотипу, поліпшення психоемоційного стану, 
забезпечення довготривалої ремісії, покращення якості життя. Програма 
включає 3 періоди: міорелаксації, міокорекції та міотонізації, які 
відрізняються руховою активністю, напрямом та засобами фізичної 
реабілітації. Основною ланкою програми є кінезотерапія, яка включає 
загальноприйняті комплекси фізичних вправ у поєднанні з дихальною 
гімнастикою, міофасціальним релізом, вправами у постізометричній 
релаксації, елементами Пілатеса, гідрокінезотерапією з елементами тракції, 
психокорекцією. 

За результатами розробки здобувачем отримано 2 державних свідоцтва 
про реєстрацію авторського права. 

П`яти й розділ «Оцінка ефективності розробленої комплексної 
програми у борців-ветеранів спорту з остеохондрозом попереково-
крижового відділу хребта» дисертант присвятив порівняльному аналізу змін 
показників емпіричного дослідження, якості життя, вертеброневрологічної 
симптоматики, функціонального стану, ступеня фізичної підготовленості, 
параметрів серцево-судинної системи, біологічного віку у представників 
основної і контрольної груп. 

Критеріями ефективності розробленої автором програми стали 
позитивна динаміка клінічних проявів захворювання, покращення 
морфологічних параметрів і параметрів амплітуди рухів хребта, показників 
функціонального стану серцево-судинної системи, фізичної працездатності, 
покращення показника біологічного віку та зниження ступеня старіння. 

У розділі шість «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 
охарактеризовано повноту вирішення завдань дослідження, узагальнено 
результати роботи та представлено 3 групи даних, отриманих в результаті 
проведених наукових досліджень, які підтверджують та доповнюють наявні і 
нові щодо досліджуваної проблематики розробки. 



 
Висновки в цілому відповідають отриманим у ході дослідження 

результатам, відображають новизну роботи і її практичну значимість. 
Автореферат дисертації у повному обсязі відображає зміст і 

результати виконаної дослідницької роботи. Зміст автореферату ідентичний 
основним положенням дисертації. 

У цілому позитивно оцінюючи наукове дослідження Гончарова Олексія 
Геннадійовича слід звернути увагу на окремі недоліки і дискусійні 
положення, зокрема: 

1. В «Анотації» автор зазначає, що «вивчено загальний стан тканин 
пацієнта» (с.4). Хотілося б почути від здобувача за допомогою яких 
конкретно методів здійснювалися ці дослідження? 

2. Щодо розподілу випробуваного контингенту борців-ветеранів 
спорту на основну і контрольну групу вказується, що вони були 
«однорідними за статтю, віком і клінічними проявами»(с.83). Виникає 
питання з якою метою проводився розподіл за статтю, якщо всі вони 
чоловіки? 

3. Не зрозуміло з якою метою дворазово наведені дані про 
спортивну спеціалізацію та кваліфікацію випробуваних (с.83, с.87), якщо ця 
інформація не використовується в дослідженні? 

4. Назви до рис.5.20 (с.174) та рис.5.21 (с.175) незовсім коректні і 
потребують редагування («Аналіз біологічного віку з календарним») – 
«Порівняння біологічного віку з календарним»). 

5. У роботі зустрічаються окремі граматичні, стилістичні та 
термінологічні неточності:  

 потребує уніфікації написання терміну «кінезіотерапія - 
кінезотерапія»; 

 у таблиці 3.5 (с.95) є термінологічна неточність «вага-маса тіла»; 
 У схематичних зображеннях вправ Пілатес для періодів 

міокорекції (рис. 4.5; с.142) та міотонізації (рис.4.6; с.146) 
термінологічна неточність «етапі-періоді» та зафіксовано 
використання контурів жіночих фігур. Необхідне пояснення, 
адже у дослідженні брали участь лише чоловіки. 

Слід відзначити, що вказані зауваження не є принципованими і не 
знижують наукового рівня роботи. 

 
 
 



Висновок. На підставі викладеного вважаю, що дисертаційна робота 
Гончарова Олексія Геннадійовича «Комплексна фізична реабілітація при 
остеохондрозі попереково-крижового відділу хребта у борців-ветеранів 
спорту на тренувальному руховому режимі» є самостійним та завершеним 
науковим дослідженням, у якому отримані нові науково обгрунтовані 
результати, відповідає вимогам п.11 «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №567(зі 
змінами) від 24 липня 2013 року, що висуваються до кандидатських 
дисертацій, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 
кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.03 – 
фізична реабілітація. 
 
 

 
 


