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Актуальність обраної теми. Дисертаційна робота Керестея Вадима 

Володимировича спрямована на розв’язання важливого для галузі фізичного 

виховання і спорту, а саме фізичної реабілітації, науково-практичного 

завдання – розробки і впровадження комплексної програми фізичної 

реабілітації осіб з наслідками гострих порушень мозкового кровообігу 

у пізньому відновному періоді з використанням методу функціонального 

тренування. Актуальність обраного здобувачем наукового пошуку не 

викликає сумніву у зв’язку з великим медичним та соціальним значенням 

проблеми гострих порушень мозкового кровообігу, яке зумовлено не лише 

важким характером цього захворювання, що часто призводить до стійкої 

втрати працездатності та інвалідизації, але й значною його 

розповсюдженістю.  

Наразі, завдяки зусиллям Української асоціації боротьби з інсультом , 

існують чітко прописані протоколи надання реабілітаційної допомоги хворим 

з інсультом. Але, основними залишковими явищами з постінсультними 

інвалідизуючими дефектами у зазначеної категорії хворих у пізньому періоді 

є спастичні паралічі, порушення мови, екстрапірамідні та мозочкові розлади, 

порушення статики, контрактури та інші дефекти опорно-рухового апарату.  

У зв’язку з цим, сучасні реабілітаційні  інтервенції мають бути 

спрямовані на посилення процесів нейропластичності з метою відновлення 

втрачених рухових та когнітивних функцій . Запропонований автором 

дисертаційного дослідження метод функціонального тренування саме 

і передбачає відновлення та компенсацію втрачених фізичних якостей 



шляхом тренування моторних навичок та вмінь, які є необхідними для 

покращення або повернення до нормального соціально-побутового життя.  

Таким чином , вбачається доцільним створення та апробація нових 

диференційованих програм фізичної реабілітації хворих із церебральним 

інсультом у пізньому періоді відновлення на підставі сучасного підходу 

Міжнародної класифікації функціонування, спрямованого на рівень участі. 

Актуальність роботи також підтверджено виконанням її згідно із 

планом науково-дослідної роботи НУФВСУ 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 планом 

науково-дослідної роботи на 2016–2020 рр. за темою 4.2 «Організаційні та 

теоретико-методичні основи фізичної реабілітації осіб різних нозологічних, 

професійних та вікових груп» (номер держреєстрації 0116U001609).  

Роль автора полягає у розробці та впровадженні комплексної програми 

фізичної реабілітації осіб з наслідками гострих порушень мозкового 

кровообігу у пізньому відновному періоді. 

Дисертацію викладено на 239 друкованих сторінках, складається з 

переліку умовних позначень, вступу, шести розділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Робота включає 13 таблиць, 24 рисунка, 

13 додатків. Автором проведено ґрунтовне теоретичне дослідження, 

проаналізовано та узагальнено 245 інформаційних джерел, зокрема – 79 робіт 

іноземних авторів. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Методологічний апарат 

дослідження, сконденсований у вступі (об’єкт, предмет, мета, завдання, 

методи дослідження тощо), викладений лаконічно. Вважаємо значною 

заслугою автора те, що ним уперше науково обґрунтовано застосування 

методу функціонального тренування у пізньому відновному періоді осіб з 

гострим порушенням мозкового кровообігу з використанням методологічних 

підходів та концепції Міжнародної класифікації функціонування. 



Структура дисертації побудована логічно у відповідності до чотирьох 

поставлених завдань дослідження. Для їх успішного розв’язання автором 

використано широке коло методів теоретичного та емпіричного рівнів 

наукового дослідження.  

Перший розділ дисертаційної роботи «Сучасний погляд на проблему 

фізичної реабілітації осіб з наслідками гострих порушень мозкового 

кровообігу» присвячено аналітичному огляду літератури з використанням 

сучасних наукових джерел і посиланням на наукові праці провідних в даній 

галузі фахівців. В цьому розділі автором на достатньому науковому рівні 

проаналізованой узагальнено теоретичні положеннящодо особливостей 

клініко-епідеміологічних аспектів, загальних принципів відновного лікування 

після перенесення гострих порушень мозкового кровообігу та представлено 

світовий досвід реабілітації таких хворих на різних етапах відновлення . 

Визначено механізми постурального контролю і нейропластичності та їх 

роль у розвитку компенсаторних можливостей. 

Дисертантом відмічено, що ряд питань системи реабілітації у  пізньому 

відновному періоді й досі залишається спірним  та підкреслено, 

що використання методологічних підходів за Міжнародною класифікацією 

функціонування – це шлях до покращення функціональної незалежності , 

зменшення обмеження життєдіяльності , максимальної реалізації активності 

та участі пацієнта.  

У висновках до зазначеного розділу чітко окреслено основні напрями 

авторського наукового дослідження. 

У другому розділі – «Методи та організація дослідження» подано 

детальну характеристику використаних сучасних методів наукового 

пізнання. Наведено доцільність, обґрунтованість та адекватність 

застосування запропонованих методів щодо об’єкта, предмета, мети та 

завдань роботи. Описано організацію чотирьох етапів дисертаційного 

дослідження і вказано контингент досліджуваних. 

Застосовані Вадимом Володимировичем методи дослідження 

передбачали: узагальнення та теоретичний аналіз даних спеціальної науково-



методичної літератури, педагогічні методи (педагогічне спостереження та 

педагогічний експеримент) та клініко-неврологічні методи, що обґрунтовані 

відповідно до Міжнародної класифікації функціонування: шкали 

спастичності Ашворд (Ashworthscale), Моторного контролю вертикалізації 

(Motor control test), Фугля-Маєра (FMA) – рука, кисть, рівноваги Берга (BBS), 

індекс мобільності Рівермід (Rivermead mobility index), індекс щоденної 

діяльності та активності Бартела (BarhelI ndex), шкали рівноваги та ризику 

падіння Тенетті (Tinetty), тест ходьби на десять метрів, тест 

чотириквадратного кроку, шестихвилинний тест ходьби, шкали 

індивідуального сприйняття навантаження Борга, модифікована шкала 

функціональної незалежності та якості життя Ренкіна (Renkin), тест SAGE.  

В третьому розділі «Характеристика стану хворого на етапі 

попереднього дослідження» зроблено ретельний аналіз початкових 

показників, отриманих під час проведення констатувальної частини 

дослідження, до якої було залучено 73 пацієнти, котрі проходили відновне 

лікування у пізньому відновному періоді після ГПМК у відділенні 

нейрореабілітації Київської міської клінічної лікарні № 8. 

Результати, отримані на першому етапі попередніх досліджень , 

демонструють суттєві обмеження в кожному з доменів Міжнародної 

класифікації функціонування  (ступінь неврологічного ушкодження на рівні 

функції та структур, активності та участі), що стало підґрунтям для розробки 

програми фізичної реабілітації.  

У четвертому розділі «Комплексна програма фізичної реабілітації 

для осіб з гострим порушенням мозкового кровообігу у пізньому відновному 

періоді з використанням методу функціонального тренування» представлено 

програму фізичної реабілітації з розподілом на три періоди. Описано 

розроблений метод функціонального тренування відповідно до доменів 

Міжнародної класифікації функціонування.  

Важливо вказати на те, що програмою передбачені індивідуальні 

заняття з пацієнтом для забезпечення самостійного , ефективного та 

тривалого пересування у просторі , відновлення функціонування верхньої 



кінцівки та кисті . Відновлення рухової активності було тісно пов ’язане з 

відновленням необхідних компонентів психічної діял ьності, що, як вказує 

автор, є обов’язковим для реалізації повноцінного життя.  

Загальна тривалість запропонованого Вадимом Володимировичем 

курсу фізичної реабілітації становила 27 тижнів, він включав три періоди по 

чотири тижні кожен з інтервалами між періодами в п’ять тижнів. Кратність 

занять на тиждень складала 5, по 2 заняття на день з тривалістю заняття – 45-

60 хв.  

П’ятий розділ «Ефективність комплексної програми фізичної 

реабілітації пацієнтів з наслідками гострих порушень мозкового кровообігу 

у пізньому відновному періоді» присвячено розгляду результатів впливу 

запропонованої комплексної програми фізичної реабілітації на 

вдосконалення та відновлення функціональних можливостей, рухових, 

координаційних та сенсомоторних показників якості життя зазначеної 

категорії пацієнтів. 

Встановлено, що застосування методу функціонального тренування у 

програмах фізичної реабілітації у пізньому відновному періоді є новою 

альтернативою та шляхом збільшення функціональних можливостей 

пацієнтів з наслідками гострого порушення мозкового кровообігу та 

покращення їхньої адаптації. Результати, отримані автором наприкінці 

формуючого експерименту, свідчать про позитивну дінамику досліджуваних 

показників і доводять ефективність впровадження у програму фізичної 

реабілітації методу функціонального тренування.  

До третього, четвертого та п’ятого розділів надані висновки, що 

відображають основні положення відповідної частини роботи.  

У шостому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 

охарактеризовано повноту вирішення завдань та узагальнено результати 

проведеного дослідження, що дозволило отримані дані розподілити на три 

групи: до першої було віднесено результати, що підтверджують вже відомі 

положення; до другої – ті, що доповнюють знання в даній галузі науки; до 

третьої – уперше науково обґрунтовані та запропоновані положення.  



Достовірність результатів та їх новизна. Дисертація 

характеризується повнотою і послідовністю вирішення поставлених задач і 

викладу матеріалу дослідження. Наукові положення, висновки та 

рекомендації обґрунтовані, достовірні та мають безперечну наукову новизну. 

Обґрунтованість основних положень, висновків і рекомендацій базується на 

чіткій та адекватній постановці мети і задач роботи, вірному методичному 

підході, залученні відповідних методів математичної статистики.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що Вадимом 

Володимировичем вперше на підставі показників рухової діяльності, 

вдосконалення функціональних можливостей та сенсомоторних показників 

якості життя пацієнта науково обґрунтовано доводить необхідність 

впровадження в програму фізичної реабілітації методу функціонального 

тренування. Цей метод сприяє відновленню сенсомоторних функцій, 

вдосконаленню рухових функцій та підвищенню адаптаційно-

компенсаторного потенціалу ЦНС осіб з ГПМК на пізньому відновному 

періоді. 

Також вперше розроблена та запропонована програма фізичної 

реабілітації відрізняється комплексним підходом для збільшення 

функціональності верхньої кінцівки та відновлення оптимальної статики, 

балансу і рівноваги тематичних хворих. 

Автором розширено та доповнено інформаційну базу даних щодо 

функціональних та когнітивних можливостей зазначених осіб та визначено 

вплив комплексу реабілітаційних заходів на показники повсякденної 

життєвої активності та якість життя досліджуваних осіб. 

Набули подальшого розвитку питання про позитивний вплив методу 

функціонального тренування на зниження ступеня неврологічного дефіциту, 

рівня обмеження життєдіяльності та участі осіб з наслідками гострих 

порушень мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді. 

Практична значущість дослідження полягає в тому, що розроблена 

програма фізичної реабілітації осіб з ГПМК у пізньому відновному періоді 

з використанням методу функціонального тренування дозволила зменшити 



інвалідизуючі наслідки інсульту, обмеження життєдіяльності та покращити 

показники якості життя пацієнтів відділення нейрореабілітації Київської 

міської клінічної лікарні № 8. 

Також, отримані під час проведення дослідження доробки доповнили 

матеріали навчальних дисциплін кафедри фізичної терапії та ерготерапії 

Національного університету фізичного виховання і спорту України «Фізична 

терапія та ерготерапія у нейрореабілітації» та «Методи обстеження у 

фізичній терапії та ерготерапії», що підтверджується актами впровадження. 

Положення, що викладені у дисертації, можуть бути використані в 

умовах лікувальних та реабілітаційних закладів під час фізичної реабілітації 

осіб з наслідками гострих порушень мозкового кровообігу, а також 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців фізичної 

терапії, ерготерапії та інших фахівців, причетних до реабілітації. 

Повнота викладу результатів в опублікованих працях. Основні 

положення дисертаційного дослідження викладено у  8 наукових працях, з 

них 5 – у фахових виданнях України , які увійшли до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus, та 3 доробки апробаційного характеру.  

Автореферат за змістом ідентичний дисертаційній роботі. В ньому 

надано фактичний матеріал і результати його аналізу, узагальнення та 

обговорення. Результати роботи свідчать про вирішення поставлених завдань 

та досягнення мети дослідження. 

Разом з тим, змістовна і корисна для теорії та практики фізичної 

реабілітації робота не позбавлена недоліків: 

1. У аналітичному огляді автор не показав свого критичного 

ставлення до цитованої вітчизняної та зарубіжної літератури про підходи до 

фізичної реабілітації хворих на гостре порушення мозкового кровообігу.  

2. В другому розділі «Методи та організація дослідження» 

автором,відповідно до завдань наукового пошуку представлено велику 

кількість клініко-неврологічних методів дослідження, які дозволяють 

здійснити оцінку функціональних можливостей хворого. Бажано почути 



пояснення доцільності застосування такої кількості дублюючих шкал, тестів, 

анкет при відсутності інструментальних методів. 

3. У висновках до третього розділу відсутні дуже важливі факти, щодо 

кореляційної залежності між структурами і функціями організму, активністю 

і участю, які потім лягли в основу вибору методу функціонального 

тренування в запропонованій комплексній програмі реабілітації. 

4. В четвертому розділі при описі програми фізичної реабілітації для 

осіб з гострим порушенням мозкового кровообігу бажано було вказати, яким 

чином здійснювався контроль за виконанням індивідуальних завдань 

представниками обох груп в домашніх умовах у паузах між періодами 

стаціонарного курсу реабілітації. Це питання потребує додаткових положень.  

5. З метою доказовості ефективного впровадження запропонованої 

комплексної програми фізичної реабілітації потрібно було б відстежити 

взаємозв’язок між впливом кожного з компонентів цієї програми та зміною 

тих чи інших показників. Також, під час проведення статистичної обробки 

результатів доцільно було б кількісні дані функцій організму та показники 

активності і участі проаналізувати з позицій інтенсивності динаміки з 

підрахунком її ланцюгових та базисних характеристик , а саме абсолютного 

приросту та ланцюгового темпу зростання. 

6. Висновки наведені в роботі завеликі і перевантажені фактичними 

даними, які повторюють аналіз результатів власних досліджень та носять суто 

констатувальний характер. До висновків дисертації доцільно виносити узагальнені 

положення, які сформульовані у розділах, а не лише описовий матеріал. 

7. Щодо повноти викладу матеріалу в опублікованих працях, то було 

б бажаним ширше оприлюднити (опублікувати) отримані в процесі 

дослідження результати та розширити географію конференцій. 



 


