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офіційного опонента на дисертаційну роботу Федоренка Сергія 

Миколайовича «Система фізичної терапії осіб з ураженнями опорно-

рухового апарату на амбулаторному етапі», представлену на здобуття 

наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання та спорту за 

спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація 

 

Актуальність обраної теми дисертації. На сучасному етапі 

реформування охорони здоров’я в Україні потребує вдосконалення система 

надання послуг фізичної терапії з метою підвищення якості життя, 

досягнення максимальної медичної ефективності та соціальної реінтеграції.  

Розробка програм фізичної терапії пацієнтів із захворюваннями та 

травмами ОРА потребує чіткої етапності, зокрема виконання 

реабілітаційного обстеження, встановлення реабілітаційного діагнозу, 

формулювання прогнозу, втручання та оцінювання результатів впливу. 

Якість фізичної терапії та її ефективність при травмах та захворюваннях ОРА 

на всіх етапах її надання залежать від особливостей організації 

реабілітаційної допомоги, а також організаційних та людських ресурсів, 

серед яких виділяють структуру лікувально-реабілітаційного закладу, 

кількість та кваліфікацію персоналу. Саме тому проблема відновлення 

здоров’я пацієнтів з захворюваннями ОРА залишається актуальною, зокрема 

потребують вирішення питання вдосконалення організаційного забезпечення 

реабілітаційного процесу, етапності здійснення реабілітаційних заходів в 

умовах сімейної лікарської амбулаторії, поліклініки, багатопрофільної 

лікарні, санаторію тощо.  

Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Дисертаційну роботу 

виконано відповідно до «Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури та 

спорту на 2011–2015 рр.» 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 полягала у систематизації теоретичних відомостей, у 

розробці та впровадженні заходів щодо поліпшення структури системи 

фізичної терапії на рівні закладу, управління процесом фізичної терапії та 

оцінки ефективності, у доповненні методичних основ побудови програм 

фізичної терапії та модифікації їх змісту. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, 

повнота їх викладу в опублікованих працях. Аналіз дисертаційної роботи 

засвідчує, що дисертант застосував оригінальний принцип структуризації 

матеріалу, який дозволив охопити всі сторони проведених досліджень, 

результати яких логічно викладені на 458 сторінках тексту, робота містить 44 

таблиці та 66 рисунків. У роботі використано 417 наукових джерел.  

Результати дисертаційної роботи мають об’єктивний характер, 

спираються на достатню кількість дослідницького матеріалу, отриманого 

завдяки використанню комплексу інформативних методів, що відповідають 

поставленій меті та завданням дисертації. Отримані показники обчислені з 

використанням методів математичної статистики. Позитивної оцінки 

заслуговує оформлення результатів дослідження, варто відзначити логіку 

викладу та послідовність виконання наукового пошуку. 

Висновки випливають зі змісту дисертаційної роботи, їх об’єктивність і 

новизна не викликають сумніву.  

Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних 

наукових положень щодо формування змісту та організації фізичної терапії 

тематичних пацієнтів, які в сукупності вирішують важливу наукову проблему 

відновлення якості життя осіб з ортопедичними порушеннями на 

амбулаторному етапі і мають цінність для практичної діяльності. У результаті 

наукових досліджень уперше: науково обґрунтовано та розроблено 

організаційно-методичні засади системи фізичної терапії осіб з ураженнями 



опорно-рухового апарату на амбулаторному етапі з урахуванням 

біопсихосоціальної моделі та основних положень Міжнародної класифікації 

функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я; розроблено 

кількарівневу структуру управління процесом фізичної терапії осіб з 

ортопедичними порушеннями, яка ґрунтується на складових діяльності 

фізичного терапевта: обстеження основних функціональних можливостей 

пацієнта, планування реабілітаційних заходів, застосування стратегій фізичної 

терапії, методів, засобів та технік, спрямованих на профілактику ускладнень, 

покращення здоров’я, відновлення рухових функцій пацієнта та зменшення 

обмежень у трудовій діяльності; визначено складові задоволеності процесом 

відновлення особами з ортопедичними порушеннями, розроблено: засади 

менеджменту фізичної терапії на амбулаторному етапі у ланці «фізичний 

терапевт – пацієнт», що враховували типологічні характеристики надавачів та 

споживачів послуг фізичної терапії і сприяли формуванню терапевтичного 

альянсу між пацієнтом та фізичним терапевтом; процедуру залучення членів 

міждисциплінарної команди до співпраці із застосуванням можливостей 

телемедицини з метою визначення цілей, супроводу та контролю процесу 

відновлення осіб з ортопедичними порушеннями в умовах амбулаторного 

реабілітаційного центру; отримано дані про відмінність у показниках якості 

життя і обмежень у трудовій діяльності, оцінці терапевтичного альянсу та 

рівня задоволеності фізичною терапією осіб з ураженнями опорно-рухового 

апарату впродовж фізичної терапії на амбулаторному етапі залежно від типу 

ставлення до хвороби та локалізації пошкодження; розширено теоретичні 

уявлення щодо доцільності та перспективності застосування методів 

менеджменту і мотивування у керуючих впливах на ланках системи 

«керівник – фізичний терапевт» та «фізичний терапевт – пацієнт»; доповнено й 

розширено знання про погіршення показників якості життя та збільшення 

обмежень у трудовій діяльності осіб з порушеннями ортопедичного профілю, 

вплив типу ставлення до хвороби на результативність і економічну 

ефективність фізичної терапії, психологічну та соціальну складові якості 



життя; дістали подальшого розвитку знання про вплив терапевтичного 

альянсу на результативність терапії; дістало подальшого розвитку положення 

про позитивний вплив засобів фізичної терапії на покращення якості життя, 

зменшення обмежень у трудовій діяльності осіб з ураженнями опорно-

рухового апарату. 

Практична значущість дисертаційної роботи полягає у впровадженні 

розробленої системи амбулаторної фізичної терапії осіб із ураженнями ОРА 

на рівні закладу, доповнення методичних основ побудови програм фізичної 

терапії, модифікація їх змісту відповідно до науково обґрунтованих клінічних 

настанов за нозологіями, впровадження у діяльність центру основних 

складових діяльності фізичного терапевта. Розроблений комплекс заходів для 

покращення системи фізичної терапії може використовуватись на базах 

спеціалізованих реабілітаційних центрів, санаторіїв, фізкультурно-

оздоровчих центрів.  

Результати досліджень впроваджені у роботу медичного центру 

«Феско» (м. Бровари), відділення «Центр травматології, ортопедичної 

реабілітації та нейрохірургії» КНП «Броварська багатопрофільна клінічна 

лікарня», відділення реабілітації ДУ «Інститут травматології та ортопедії 

НАМН України», відділення реабілітації Державної наукової установи 

«Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» 

Державного управління справами, Першого клінічного госпіталю при 

Державному університеті міста Тяньцзінь (КНР). Основні положення 

дисертаційної роботи були використані для вдосконалення курсів лекцій, 

практичних та семінарських занять для студентів спеціальності 227 Фізична 

терапія, ерготерапія Національного університету фізичного виховання і 

спорту України, Тернопільського національного медичного університету 

імені І. Я. Горбачевського, Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, Ужгородського національного 

університету, що підтверджено актами впровадження. 



За темою дисертаційної роботи опубліковано 28 наукових праць. 

Основні положення дисертаційної роботи викладено в 23 наукових працях, з 

них 1 стаття у науковому періодичному виданні іншої держави, яке включено 

до міжнародної наукометричної бази Scopus, 1 стаття у науковому 

періодичному виданні України, яке включено до міжнародної 

наукометричної бази Web of Science, 21 стаття у фахових виданнях України, 

з яких 14 включено до міжнародної наукометричної бази; 4 публікації мають 

апробаційний характер, 1 – додатково відображає наукові результати 

дисертації. 

Аналіз змісту цих публікацій, 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.  

Дисертаційна робота складається з української та англійської анотацій, 

вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

У вступі обґрунтована актуальність обраної теми; зазначений зв’язок з 

науковими планами, темами; визначені об’єкт, предмет, мета, завдання, 

методологія й методи досліджень; розкрита наукова новизна й практична 

значущість роботи; а також визначений особистий внесок здобувача в спільні 

публікації, представлена інформація про апробацію результатів і публікації з 

теми дисертаційної роботи. 

У першому розділі «Аналіз сучасних підходів до реабілітації осіб із 

порушеннями опорно-рухового апарату на амбулаторному етапі» на 

основі аналізу даних науково-методичної літератури, встановлено, що за 

останнє десятиліття патології кістково-м’язової системи піднялися з 

четвертого на третє рангове місце у структурі первинного виходу дорослого 

населення на інвалідність, спостерігається стійке зростання первинної 

інвалідності як внаслідок травм опорно-рухового апарату, так і внаслідок 

захворювань кістково-м’язової системи. Зазначено, що відвідування 

амбулаторної реабілітаційної програми дозволяє поліпшити мобільність 



та / або фізичну працездатність, емоційний стан, самооцінку фізичної функції 

або здоров’я, що амбулаторна реабілітація знижує потребу в допоміжних 

засобах та залежність у повсякденній діяльності.  

У той же час наявні дані про недоліки надання реабілітаційної 

допомоги хворим із хронічними захворюваннями ОРА на постклінічному, 

або амбулаторному етапі лікування, що не дозволяє досягти тривалої ремісії 

та стійкого ефекту відновного лікування. При цьому проблеми й особливості 

організації реабілітаційних, реабілітаційно-оздоровчих центрів у сучасних 

ринкових умовах, формування їх структури та взаємодії структурних 

елементів, впровадження міждисциплінарних чи трансдисциплінарних 

реабілітаційних програм залишаються поза увагою. 

Отже, необхідність розробки змістовної та організаційної структури 

системи фізичної терапії осіб з ураженнями опорно-рухового апарату на 

амбулаторному етапі, з використанням адекватних підходів і можливістю 

індивідуалізації фізичної терапії тематичних пацієнтів, набуває особливої 

значущості. 

Усе зазначене вище визначає науково-практичну актуальність 

порушеної проблеми. 

Другий розділ дисертації «Методи та організація дослідження» 

містить опис методів дослідження та організаційних заходів, які 

застосовувалися для досягнення поставленої мети й завдань, обґрунтована 

доцільність їх використання, описані організація й контингент випробуваних. 

Для досягнення поставленої мети були використані такі методи дослідження: 

аналіз спеціальної та науково-методичної літератури; контент-аналіз 

медичних карт та документації; МКФ; методика встановлення типів 

ставлення до хвороби; методи дослідження загальної якості життя 

(опитувальники Health Status Survey SF-36 та EQ-5D-5L); Опитувальник 

щодо обмежень у трудовій діяльності (Work Limitations Questionnaire, WLQ); 

Опитувальник оцінки терапевтичного альянсу; Опитувальник задоволеності 

пацієнта фізичною терапією; методи математичної статистики.  



Дослідження проводилося в 4 етапи за період лютий 2013 – травень 

2020 року. У дослідженні взяли участь 248 пацієнтів з ортопедичними 

порушеннями.  

У третьому розділі «Результати аналізу оцінки якості життя, 

обмежень у трудовій діяльності, терапевтичного альянсу та 

задоволеності осіб з ураженнями опорно-рухового апарату впродовж 

амбулаторної фізичної терапії» представлено початкові результати та 

динаміку досліджуваних показників 113 пацієнтів, які проходили курс 

фізичної терапії у центрі «Феско» у 2013–2015 роках. Відповідно до 

результатів використання МКФ було визначено, що пацієнтів доцільно 

згрупувати за структурою, котра уражена. Пацієнтів було розділено на групи 

Г1 (55 пацієнтів), Г1 (58 пацієнтів) та підгрупи Г1+ (28 пацієнтів) з 

«раціональним» типом реакції на хворобу та Г2+(30 пацієнтів) з «не 

раціональним» типом реакції на хворобу. 

Проведений аналіз початкових результатів та динаміки показників у 

групах пацієнтів залежно від локалізації пошкодження опорно-рухового 

апарату та типу відношення до хвороби виявив ряд особливостей, котрі слід 

враховувати для покращення системи фізичної терапії та збільшення її 

ефективності. Це необхідно у першу чергу для пацієнтів з нераціональними 

типами відношення до хвороби, оскільки значна кількість досліджуваних 

показників була гіршою у цих пацієнтів, а також мала менш виражену 

динаміку порівняно з пацієнтами з раціональними психотипами. 

Так значна частка початкових показників опитувальників SF-36 

(«загальне здоров'я», «життєздатність», роль емоційних проблем в обмеженні 

життєдіяльності», «психічне здоров'я», «психічний статус»), EQ-5D-5L 

(«тривога/депресія» та ВАШ-здоров’я), WLQ («управління часом», «розумові 

та міжособистісні вимоги», «вимоги до виробництва», WLQ Index Score та 

WLQ At-WPLS) була статистично гіршою у пацієнтів з нераціональним 

відношенням до хвороби, що вимагає визначення особливостей ведення 

таких пацієнтів та поліпшення управління у системі фізичної терапії. 



Водночас кількість статистичних відмінностей між групами пацієнтів, 

розділених за локалізацією пошкодження, була меншою. Динаміка у групах з 

нераціональним відношенням до хвороби була гіршою у значній кількості 

показників, що не дозволило зрівняти рівень заключних показників з групами 

з раціональним відношенням до хвороби. 

Формування терапевтичного альянсу як за оцінкою пацієнтів, так і за 

оцінкою фахівців було кращим у пацієнтів з раціональним відношенням до 

хвороби. Зокрема вісім з дванадцяти пунктів опитувальника для пацієнтів 

булі кращими у групі з раціональних психотипів, а також усі сумарні оцінки. 

Задоволеність фізичною терапією також була ліпшою у майже половині 

доменів опитувальника у групі пацієнтів з раціональними психотипами. 

Сумарний показник задоволеності також підтвердив більш високий рівень у 

групі пацієнтів з раціональними психотипами. 

Отже, отримані результати дають підґрунтя для проведення 

модифікації системи фізичної терапії для поліпшення динаміки 

досліджуваних показників, особливо у пацієнтів з нераціональним 

відношенням до хвороби. 

У четвертому розділі «Обґрунтування та розробка системи 

фізичної терапії для осіб з ураженнями опорно-рухового апарату на 

амбулаторному етапі» подано опис структурних компонентів системи 

фізичної терапії. 

Першочерговим в організації системи надання послуг фізичної терапії 

автор визначає формування мети. Метою центру, який націлений на 

довгострокову успішну роботу, наявність постійних клієнтів в умовах 

сучасного ринку послуг фізичної терапії, буде отримання максимального 

прибутку впродовж довгострокового періоду за умови належної якості 

послуг з високою конкурентоспроможністю.  

Запропонована автором система фізичної терапії осіб з ураженнями 

опорно-рухового апарату на амбулаторному етапі містить наступні елементи: 



керівник, який має зв’язок з лікарями та фізичними терапевтами, що 

безпосередньо працюють з пацієнтами, а також з між/транс дисциплінарною 

командою, яка використовує телемедицину, визначає оперативні та етапні 

інструменти оцінки, визначає цілі фізичної терапії та стратегії досягнення 

цілей і розробки програм фізичної терапії, реалізацію програм фізичної 

терапії, аналіз динаміки показників та інформації від пацієнта впродовж 

програми, корегування засобів, методичних особливостей їх застосування, 

корегування цілі втручання (за потреби), розробка плану виписки, критерії 

оцінювання (оцінка відновлення функції, якості життя, обмежень у трудовій 

діяльності, терапевтичного альянсу та задоволеності пацієнтів результатами 

фізичної терапії), результати заключного оцінювання. 

Вагомим завданням, що стоїть перед керуючою частиною, є 

спрямування колективу на досягнення визначених цілей центру фізичної 

терапії, оскільки як економічне зростання загалом, так і гарна динаміка стану 

пацієнта залежать від наявності працівників з високою кваліфікацією та 

вміння спонукати їх до високої продуктивності праці шляхом мотивації та 

удосконалення її методів. За це відповідає однойменна функція менеджменту 

«мотивація». Використання адекватних меті закладу методів менеджменту 

сприяло виникненню ряду позитивних змін у діяльності колективу фізичних 

терапевтів.  

Вивчення проблеми мотивації має вагоме теоретичне і практичне 

значення, оскільки найбільш цінним ресурсом у сучасних умовах ринку 

послуг фізичної терапії є персонал, а не устаткування. Також варто 

зазначити, що мотивація має базуватися на таких вимогах, як: надання рівних 

можливостей щодо зайнятості і службового просування; можливість творчої 

реалізації працівника; підтримка в колективі атмосфери довіри. 

Враховуючи наявні теорії мотивації, у рамках центру з надання послуг 

фізичної терапії було виділено економічні та неекономічні мотиваційні 

чинники. Зокрема, з економічних використовували відрядну та погодинну 

оплату праці, наявність преміювання за виконання найбільшої кількості 



процедур чи перевиконання плану, оплату навчання, додаткові виплати за 

відсутність невиходів на роботу, за придбання курсу реабілітаційних послуг 

клієнтом чи активну участь у формуванні бажання пацієнта перейти на 

профілактичне та оздоровче застосування занять з фізичної терапії після 

досягнення поставлених раніше цілей. З неекономічних використовували 

заходи щодо збагачення праці, просування за службою, формування зручного 

чи гнучкого графіку роботи, відчуття успішності у працівників (наприклад, 

на основі визнання ефективності роботи з пацієнтом і схвалення результатів 

праці), наявності можливостей самовдосконалення, наявності положення про 

високу міру відповідальності за здоров’я пацієнта, участі у прийнятті рішень 

щодо формування змісту програми фізичної терапії та рішень на рівні 

центру. 

Повноцінність контакту з пацієнтом визначається істинним розумінням 

його хвороби як індивідуальної реакції на ситуацію, яка негативно впливає 

на здоров’я та якість життя. Взаєморозуміння та комунікація фізичного 

терапевта з пацієнтами є дуже важливими факторами, що впливають на 

результативність роботи.  

Отже, підбір для пацієнта правильного типу управління та відносин, 

фахівця з рядом відповідних індивідуальних якостей, а також врахування 

суб’єктивних відчуттів при застосуванні засобів та проведенні процедур 

фізичної терапії, спрямоване на підвищення ефективності програми фізичної 

терапії, зниження ймовірності її завчасного завершення з ініціативи пацієнта, 

підвищення рівня задоволеності пацієнта послугами, покращення якості 

життя. 

П’ятий розділ «Ефективність впливу впровадженої системи фізичної 

терапії на показники відновлення осіб з ураженнями опорно-рухового 

апарату на амбулаторному етапі» присвячено аналізу відмінності 

досліджуваних показників у групах пацієнтів, що дало змогу оцінити 

ефективність впливу впроваджених змін у змістовну та організаційну 

структуру системи фізичної терапії осіб з ураженнями опорно-рухового 



апарату на амбулаторному етапі. Аналіз початкових результатів показників 

усіх груп пацієнтів не встановив значимих відмінностей між групами 

стандартної та модифікованої програм фізичної терапії. 

Як засвідчив аналіз результатів по завершенню впровадження 

розробленої системи фізичної терапії всі показники опитувальника SF-36 

достовірно покращилися в групах пацієнтів 2016–2018 років впродовж курсу 

фізичної терапії, проведеного відповідно до розробленої програми та 

впроваджених змін у систему фізичної терапії (р < 0,01). Водночас, більшість 

показників у групах 2016–2018 років мала кращу динаміку порівняно з 

результатами аналогічних груп 2013–2015 років, що підтверджує 

ефективність впроваджених змін у зміст програми та в управління системи у 

різних ланках.  

При порівнянні заключних результатів досліджуваних показників та їх 

динаміки було встановлено, що пацієнти 2016-2018 років, які брали участь у 

програмах за розробленою системою фізичної терапії, мали достовірно кращі 

заключні результати та динаміку за значною кількістю показників якості 

життя та обмежень у трудовій діяльності.  

Варто також зауважити, що відношення до хвороби на динаміка 

показників якості життя й обмежень у трудовій діяльності у групах 2016-

2018 років з урахуванням відповідності за локалізацією виявлено відмінності 

та підтверджено вплив психотипу на результати проведеної фізичної терапії. 

Водночас динаміка у групах пацієнтів 2016-2018 років з нераціональними 

психотипами була кращою за значною кількістю показників ніж у пацієнтів 

2013-2015 років з нераціональними психотипами, а також кращою за деякими 

показниками, навіть, порівняно з групами пацієнтів 2013-2015 років з 

раціональними психотипами. Що засвідчує про переваги розробленої 

програми для пацієнтів з нераціональним відношенням до хвороби щодо 

впливу на динаміку показників якості життя та обмежень у трудовій 

діяльності. 



Порівняння показників формування терапевтичного альянсу та 

задоволеності фізичною терапією у груп аналогічних за психотипом та 

відмінних за системою фізичної терапії підтвердило переваги розробленої 

системи фізичної терапії у ряді критеріїв.  

Ці результати підтвердили переваги розробленої системи фізичної 

терапії загалом та особливі переваги для пацієнтів з нераціональним 

відношенням до хвороби. 

У шостому розділі «Аналіз і узагальнення результатів 

дослідження» автором на основі власних результатів і даних літератури 

підводяться підсумки роботи, розгорнута дискусія. На підставі ретельно 

виконаного огляду літератури дано пояснення змін аналізованих параметрів, 

логічно науково обґрунтовано індивідуальне бачення тих суперечливих 

питань, які стосуються досліджуваної проблеми. Охарактеризовано повноту 

вирішення завдань дослідження. У ході виконання дисертаційної роботи 

отримано три групи результатів: такі, що підтверджують і доповнюють 

наявні досі розробки, а також абсолютно нові дані у аспекті наукової 

проблеми, що вивчалася. 

Проведені дослідження дозволили обґрунтувати ряд нових наукових 

положень, які в цілому дозволили вирішити важливу наукову проблему, 

пов’язану з розробкою системи фізичної терапії осіб з ураженнями опорно-

рухового апарату на рівні амбулаторного центру з урахуванням 

біопсихосоціальної моделі та основних положень та концепцій МКФ. 

Доведено, що розроблена система фізичної терапії може застосовуватися в 

спеціалізованих відділеннях, реабілітаційних і фітнес-центрах. 

Автореферат відповідає тексту дисертації. Апробація результатів 

роботи проведена достатньо широко  

Основні положення дисертації, її висновки та результати досить повно 

представлені на міжнародних і вітчизняних науково-практичних 

конференціях: Міжнародних науково-практичних конференціях «Фізичне 

виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» (Луцьк, 2016–



2018); VI Міжнародному медичному конгресі «Впровадження сучасних 

досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (Київ, 

2017); Міжнародних наукових конференціях «Актуальні проблеми 

спортивної медицини» (Київ, 2018–2019); Clinical Affairs Medical Business 

Unit, attended the Educative Workshop to study «HiToP-Therapy» (Rimbach, 

Germany, 2019); ХIІ–ХIІІ Міжнародних конференціях «Молодь та 

олімпійський рух» (Київ, 2019–2020); IV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Science, society, education: topical issues and development 

prospects» (Харків, 2020); Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції, приуроченій Всесвітньому дню науки, «Оздоровчо-рекреаційна 

рухова активність у сучасному суспільстві» (Чернівці, 2020); Міжнародній 

науковій конференції «Розвиток наукової думки постіндустріального 

суспільства: сучасний дискурс» (Миколаїв, 2020); ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної науки та освіти» 

(Львів, 2020); I Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові 

диспути» (Дніпро, 2020); Всеукраїнській практичній конференції «Фізична 

реабілітація верхньої кінцівки» (Бердичів, 2018); І Національному конгресі 

фізичної та реабілітаційної медицини «Фізична та реабілітаційна медицина в 

Україні: практичне впровадження мульти-професійної реабілітації в закладах 

охорони здоров’я» (Київ, 2019); на щорічних науково-методичних 

конференціях кафедри фізичної реабілітації (2015–2018) і кафедри фізичної 

терапії та ерготерапії НУФВСУ (2018–2019). 

Зауваження та дискусійні питання щодо змісту дисертації. 

Позитивно оцінюючи результати проведеного дослідження в цілому, 

хотілось відзначити певні дискусійні питання: 

1. У першому розділі, підрозділі 1.3.1. «Реабілітація: сучасні 

принципи та підходи» подається тлумачення різних авторів стосовно поняття 

«реабілітація». Уточніть, будь ласка, як ви трактували дане поняття у вашому 

дослідженні? 



2. У першому розділі, підрозділі 1.3.2. «Міжнародний досвід 

організації системи ре6абілітаційної допомоги» автор здійснив ґрунтовний її 

аналіз. Хотілося б почути його думку, яка із них є найбільш ефективною? 

3. У другому розділі «Методи і організація дослідження» підрозділи 

2.1.2, 2.1.3 та 2.1.4.,є досить малими (по чотири рядка). Виникає питання: чи 

не було б доцільно їх об’єднати в один підрозділ? 

4.  У третьому розділі на рис.3.25 подано показники різниці між 

результатами груп Г+ та Г- у шкалах задоволеності фізичною терапією. Як ви 

вважаєте, з чим пов’язані такі суттєві відмінності у показниках «лікування» 

та «загальна задоволеність»? 

5.  У четвертому розділі, у процесі обґрунтування та розробки 

системи фізичної терапії ви використовуєте такі поняття як «виробничий 

план», «планування маркетингу», «підтримуючий маркетинг» тощо. Що ви 

вкладаєте у ці поняття, які із них ви використовували у вашому дослідженні? 

Назвіть основні ознаки системи, на які ви спирались під час обґрунтування та 

розробки авторської системи. 

6. У процесі обґрунтування та розробки системи фізичної терапії 

осіб з ураженням ОРА на амбулаторному етапі ви здійснили аналіз різних 

систем управління та менеджменту. Як на вашу думку, у чому полягають 

принципові недоліки традиційної системи управління процесом фізичної 

терапії? 

7. У шостому розділі «Аналіз та узагальнення результатів» 

дисертації автор застосував не типову форму аналізу, представив три групи 

результатів (нові дані, результати що підтверджують та ті що доповнюють), 

зокрема аналізуючи кожен фактор який використовував під час дослідження 

окремо. З нашої точки зору доцільно було б здійснювати аналіз та 

обговорення результатів за традиційною схемою: усі результати, що 

підтверджують та доповнюють існуючі, а також усі нові дані отримані під 

час дослідження. 



Проте, висловлені нами зауваження і дискусійні питання не впливають 

на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи Федоренка Сергія 

Миколайовича і не знижують наукову і практичну значимість отриманих 

результатів.  

 

Висновок. На підставі викладеного вважаю, що дисертаційна робота 

Федоренка Сергія Миколайовича на тему «Система фізичної терапії осіб з 

ураженнями опорно-рухового апарату на амбулаторному етапі» є 

самостійним та завершеним науковим дослідженням, у якому отримані нові 

науково обґрунтовані результати, відповідає вимогам пп. 9, 10 Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 № 567, а її автор заслуговує присудження 

наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання та спорту за 

спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація. 

 

 

 


