
 

ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу  

Калінкіної Олександри Денисівни «Фізична реабілітація осіб з 

вогнепальними переломами проксимального відділу плечової кістки», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 

виховання та спорту за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація 

 

Актуальність теми. Проблема розробки та впровадження сучасних 

реабілітаційних заходів щодо відновлення здоров’я та працездатності осіб із 

вогнепальними ураженнями різного ступеня важкості особливо актуальна на 

сьогоднішній день. У пацієнтів з вогнепальними переломами 

проксимального відділу плеча відзначається наявність контрактур, зниження 

сили м’язів верхньої кінцівки, функціональні і морфологічні зміни 

навколосуглобових зв'язок і суглобового хряща, порушення активності 

повсякденного життя та можливості виконувати професійні обов’язки. 

Теоретичний аналіз наукових праць, проведений Калінкіною 

Олександрою Денисівною, показує, що незважаючи на використання в 

практиці травматології різних відновлювальних методів і програм фізичної 

реабілітації при травматичних ураженнях, проблема відновлення функцій 

при вогнепальних ураженнях не має належної науково-практичної розробки 

та обґрунтування й потребує подальшого дослідження.  

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

Дисертаційна робота виконана відповідно відповідно до плану науково-

дослідної роботи НУФВСУ на 2016-2020 р.р. 4.8 «Організація та методичні 

особливості фізичної реабілітації осіб з вогнепальними та мінно-вибуховими 

ураженнями» (№ держреєстрації 0116U001667). Роль автора полягає в 

розробці комплексної програми фізичної реабілітації осіб з вогнепальними 

переломами проксимального відділу плечової кістки. 
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, 

повнота їх викладу в опублікованих працях. Обґрунтованість та 

достовірність результатів дослідження обумовлені теоретико-

методологічною обґрунтованістю наукового дослідження; організацією 

педагогічного експерименту з використанням комплексу методів 

дослідження, адекватних об’єкту і предмету, меті і завданням дослідження; 

аналізом сучасних підходів до вирішення науково-практичних завдань; 

достатньою апробацією теоретичних та практичних положень дисертаційної 

роботи, коректною статистичною обробкою отриманих результатів та 

позитивним ефектом від впровадження розробленої програми; відповідністю 

сформульованих висновків поставленим завданням.   

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертанткою вперше 

розроблено та науково обґрунтовано комплексну програму фізичної 

реабілітації осіб зрілого віку із вогнепальними переломами проксимального 

відділу плечової кістки, на санаторно-курортному етапі відновлення з 

використанням кінезіотерапії, рухового навчання, вібротерапії, СРМ-терапії, 

механотерапії, пропріоцептивної нейро-м’язової фасилітації у поєднанні з 

тренажерами системи прогресивних вправ Thera-band. 

Калінкіною Олександрою Денисівною вперше розроблено комплексну 

програму фізичної реабілітації осіб із вогнепальними переломами 

проксимального відділу плечової кістки відповідно до Міжнародної 

класифікації функціонування, інвалідності та здоров’я. 

Вперше визначено превалювання вогнепальних переломів плечової 

кістки серед військовослужбовців з 20 областей України та встановлено 

високий рівень інвалідності у осіб з ураженням саме цього сегмента верхньої 

кінцівки, що додатково підкреслило потребу у фізичній реабілітації для 

даного контингенту пацієнтів; 
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Автором відображено віддалені результати застосування комплексної 

програми фізичної реабілітації з урахуванням суб’єктивної оцінки стану 

здоров’я та реалізації особистих потреб та бажань пацієнтів з вогнепальними 

переломами проксимального відділу плечової кістки.  

Доповнено інформацію про особливості функціонального стану опорно-

рухового апарату та адаптаційних можливостей осіб зрілого віку з 

вогнепальними переломами проксимального відділу плечової кістки на 

санаторно-курортному етапі відновлення. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці та 

експериментальній апробації комплексної програми фізичної реабілітації 

осіб із вогнепальними переломами проксимального відділу плечової кістки з 

використанням сучасних технічних засобів та методик фізичної реабілітації. 

Основні теоретичні та практичні здобутки автора  впроваджено у роботу 

відділення фізичної реабілітації Українського державного медико-

соціального центру ветеранів війни, у практику відділення фізичної 

реабілітації центру довгострокового перебування та реабілітації «Долір» в 

місті Києві.   

Результати дисертаційного дослідження представлені в 11 публікаціях, 

серед яких 5 статей у наукових фахових виданнях України, з яких 3 

включено до міжнародних наукометричних баз, 1 публікація у науковому 

періодичному виданні іншої держави, 5 публікацій апробаційного характеру.  

 У публікаціях, виконаних у співавторстві, автору належать 

формулювання проблеми, постановка мети та завдань дослідження, 

накопичення, аналіз та обґрунтування результатів експериментальних 

досліджень, узагальнення результатів та формулювання висновків. Основні 

практичні та теоретичні результати проведеного дослідження представлені 

на міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. 

Оцінка змісту дисертації, її основних положень та ідентичності 

змісту автореферату.  Дисертація складається з анотацій, списку публікацій 
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здобувача за темою дисертації, переліку умовних позначень, вступу, шести 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Текст 

дисертаційної роботи викладений на 224 сторінках, основний текст містить 

22 таблиці та 19 рисунків. 

Автореферат відповідає змісту дисертації і розкриває основні положення 

дисертації.  

У вступі обґрунтовуно актуальність теми, методологію дослідження, 

мету, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, окреслено наукову 

новизну, теоретичну та практичну значущість одержаних результатів, 

особистий внесок автора та дані про апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі дисертаційної роботи «Сучасні підходи до 

фізичної реабілітації осіб з вогнепальними ураженнями проксимального 

відділу плечової кістки» представлено теоретичний аналіз та узагальнення 

науково-методичної літератури стосовно механізму отримання 

вогнепального ураження, особливостей патогенезу, клінічної картини, 

проявів функціональних порушень, а також наслідків та можливих 

ускладнень вогнепальних уражень проксимального відділу плечової кістки. 

Представлено сучасне уявлення щодо застосування засобів та методик 

фізичної реабілітації в процесі відновлення. Розглянуто особливості 

побудови програми фізичної реабілітації відповідно до Міжнародної 

класифікації функціонування,інвалідності та здоров’я, з метою оцінки не 

тільки наслідки захворювання, а і ступінь медико-соціальної дезадаптації 

особи в суспільстві і навколишньому середовищу. Висвітлено доцільність 

дотримання SMART формату при встановленні цілей реабілітації для 

пацієнтів з вогнепальними ураженнями проксимального відділу плечової 

кістки. 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» подано 

характеристику методології та організації дослідження.  
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У третьому розділі «Характеристика вихідних показників рухових 

функцій та аналіз потреби у фізичній реабілітації серед осіб з 

вогнепальними переломами проксимального відділу плечової кістки» 

автором подано детальну характеристику рухової сфери та психоемоційного 

стану пацієнтів, що стало підґрунтям розробки комплексної програми 

фізичної реабілітації осіб з вогнепальними ураженнями проксимального 

відділу плечової кістки.  Узагальнено інформацію з 20 областей України, 

щодо потреби у фізичній реабілітації серед демобілізованих учасників АТО з 

ураженням суглобів верхньої і нижньої кінцівок та встановлено кількість осіб 

з інвалідністю.  

У четвертому розділі «Комплексна програма фізичної реабілітації 

хворих з вогнепальними ураженнями проксимального відділу плечової 

кістки» представлено процес фізичної реабілітації, який побудовано 

відповідно до вихідних показників, завдань та цілі реабілітації, а компоненти 

програми поділено відповідно до Міжнародної класифікації 

функціонування,інвалідності та здоров’я. Відповідно для кожного періоду 

встановлені завдання, для реалізації яких підібрано адекватні засоби та 

методики фізичної реабілітації.  

В процесі відновлювальних втручань використовувалась сучасні засоби 

та методики фізичної реабілітації, а саме: кінезіотерапія, рухове навчання, 

пропріоцептивна нейромязова фасилітація, тренажери системи прогресивних 

вправ Theraband, СРМ-терапія, фізіотерапія, засоби вібротерапії та 

механотерапії. Запропоновано поєднання  тренажерів системи прогресивних 

вправ Theraband із руховими патернами PNF-терапії починаючи з другого 

відновлювального періоду реабілітації. Запропонований матеріал розділу 

подано послідовно та ґрунтовно з характеристикою окремих засобів 

реабілітації. 

У п’ятому розділі «Ефeктивнicть зaстoсyвaння пpoгрaми фiзичнoї 

peaбiлiтaцiї xвopиx з вoгнeпaльними ypаженнями проксимального 
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відділу плечової кістки» представлено динаміку змін функціонального та 

психоемоційного стану пацієнтів з вогнепальними ураженнями 

проксимального відділу плечової кістки протягом курсу фізичної 

реабілітації. Аналіз соціологічних та клініко-інструментальних методів 

дослідження дозволив визначити ефективність запропонованої автором 

програми фізичної реабілітації щодо зменшення больового синдрому, рівня 

тривоги та депресії, збільшення сили м’язів та амплітуди рухів в плечовому 

суглобі, поліпшення  повсякденної та професійної активності пацієнтів з 

вогнепальними ураженнями проксимального відділу плечової кістки. 

У шостому розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» 

представлено узагальнення результатів проведеного дослідження із 

зазначенням відмінності одержаних результатів від відомих раніше, 

окреслено  важливі теоретичні і практичні питання та перспективи 

подальших досліджень.  

Висновки повністю відповідають завданням дослідження та змісту 

основного тексту роботи, є логічними та структурованими.  

 

Оцінюючи в цілому позитивно роботу Калінкіної Олександри 

Денисівни, вважаю за необхідне звернути увагу на окремі технічні та 

змістовні зауваження та запитання, які потребують уточнення: 

1. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 

№ 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»:  

- у вступі подана апробація матеріалів дисертації потребує зазначення 

дати проведення конференції, конгресу; 

- наведені в тексті дисертаційної роботи скорочення потребують 

пояснення при першому їх згадуванні. 

2. Враховуючи те, що автором дисертаційної роботи був обраний 

Ванкувер стиль оформлення списку наукових публікацій здобувача і списку 

використаних джерел, то в посиланні на електронні матеріали конференції та 
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електронні ресурси, зокрема веб-сайти, має бути зазначена дата цитування 

джерела.  

3. На нашу думку, кращому сприйняттю матеріалу роботи сприяло б 

представлення тексту опитувальника "Звичайний тест для плеча" та 

Госпітальної шкали тривоги та депресії у відповідних додатках. 

4. У тексті роботи зустрічаються відмінності у посиланнях на 

використану візуально-аналогову шкалу болі, зокрема у другому розділі 

дисертанткою зазначено використання чотирьохскладової візуально-

аналогової шкали болю, а в третьому і пʼятому розділах представлено лише 

вираженість болю в стані спокою та при навантаженні за візуально-

аналоговою шкалою. 

5. Дисертація набула б більшої ваги у разі представлення детальної 

характеристики контингенту досліджуваних (спосіб рандомізації на групи, 

критерії їх включення та виключення, проведене лікування, ускладнення), а 

також однорідності обстежуваних чоловіків за досліджуваними показниками 

на початку дослідження. 

6. Потребує уточнення процедура визначення сили ізольованого мʼяза 

(надостьового, підостьового, підлопаткового тощо), результати тестування 

яких представлені в таблицях 3.3. та 5.3. 

7. В третьому розділі відзначено дублювання даних, представлених в 

таблиці 3.3. та рисунку 3.5. 

8. Вважаємо доречним представити доцільність та підстави розподілу 

комплексної програми фізичної реабілітації хворих з вогнепальними 

ураженнями проксимального відділу плечової кістки саме на три періоди 

тривалістю по 28 днів кожний. 
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Загалом, дисертаційна робота Калінкіної Олександри Денисівни 

«Фізична реабілітація осіб з вогнепальними переломами проксимального 

відділу плечової кістки» є самостійною, цілісною та завершеною 

кваліфікаційною науковою працею, що містить наукові положення та 

науково обґрунтовані результати, які розв’язують важливе науково-

практичне завдання фізичної реабілітації пацієнтів з вогнепальними 

переломами проксимального відділу плечової кістки.  

За актуальністю, науковою новизною, практичним значенням, обсягом 

проведених досліджень дисертаційна робота «Фізична реабілітація осіб з 

вогнепальними переломами проксимального відділу плечової кістки» 

відповідає вимогам п. 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013 року (зі змінами, внесеними з постанови Кабінету Міністрів України 

№ 656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015 року і № 567 від 27.07.2016), а її 

автор, Калінкіна Олександра Денисівна, заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 

24.00.03 – фізична реабілітація.  

 

 


