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Актуальність дисертаційної роботи. 

Гострі порушення мозкового кровообігу (ГПМК) є не тільки медичною, 

але й соціальною проблемою через свою поширеність, важкість захворювання, 

швидкий, деколи блискавичний перебіг, високий рівень смертності та 

інвалідизацію. 

У світі, інсульт посідає друге місце серед усіх причин смерті та 

інвалідності. Щорічно реєструється близько 6,5 млн. летальних випадків, і за 

цим показником поступається лише ішемічній хворобі серця. 

Україна займає одне з перших місць в Європі за показниками 

цереброваскулярної захворюваності та смертності: щорічно реєструють близько 

100-110 тис. інсультів (за даними ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ 

України» в 2017 р. було зареєстровано 96 978 випадків). За статистикою, 30-

40% хворих інсультом помирають протягом перших 30 днів і до 50% – 

протягом 1 року від початку захворювання, 20-40% – потребують сторонньої 

допомоги (12,5% первинної інвалідності), і тільки близько 10% повертаються 

до повноцінного життя. Кожен наступний інсульт погіршує якість життя і 

ускладнює перебіг наявних в анамнезі супутніх захворювань.  

Термін відновлення після інсульту індивідуальний і чітко залежить від 

швидкості надання спеціалізованої медичної допомоги пацієнтові, догляду й 

обсягу подальших реабілітаційних заходів.  

Питанню реабілітації/фізичної терапії осіб з перенесеним ГПМК на ранніх 

етапах захворювання присвячено багато наукових праць, проте є невелика 

кількість робіт, які чітко описують процес реабілітації у пізньому періоді. 

Дослідження багатьох авторів свідчить про недостатню ефективність 

реабілітації неповносправних після перенесеного ГПМК особливо у пізньому 



відновному періоді – періоді компенсації і пристосування до навколишнього 

середовища. Це, в свою чергу, вимагає удосконалення існуючих програм і 

методик, дозування навантажень, вибору засобів, методів та форм фізичної 

реабілітації саме у пізньому відновному періоді.  

Про актуальність наукового дослідження свідчить і те, що дисертацію 

виконано відповідно до «Плану НДР НУФВСУ на 2016-2020 р.р» за темою 4.2 

«Організаційні та теоретико-методичні основи фізичної реабілітації осіб різних 

нозологічних, професійних та вікових груп» (№ держєрестрації 0116U001609). 

Роль автора полягає в розробці комплексної програми реабілітації для 

осіб після гострого порушення мозкового кровообігу в пізньому відновному 

періоді. 

Дисертація складається із вступу, шести розділів, висновків, списку 

використаних літературних джерел (245) і додатків (4). Загальний обсяг роботи 

становить 239 сторінок, містить 13 таблиць та 24 рисунки. 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, визначено мету, завдання, 

об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та практичну 

значущість отриманих результатів, окреслено особистий внесок автора, 

наведено дані щодо апробації роботи та впровадження отриманих результатів у 

практику, зазначено кількість публікацій. 

У першому розділі дисертації «Сучасний погляд на проблему фізичної 

реабілітації осіб з наслідками гострих порушень мозкового кровообігу» 

автором викладено клініко епідеміологічні аспекти інвалідизації та загальні 

принципи відновного лікування осіб після перенесених гострих порушень 

мозкового кровообігу, описано світовий досвід фізичної реабілітації хворих з 

наслідками гострих порушень мозкового кровообігу на різних етапах 

відновлення, механізми постурального контролю і нейропластичності та їх роль 

у розвитку компенсаторних можливостей, сучасні підходи до фізичної 

реабілітації осіб з наслідками порушень мозкового кровообігу. Висвітлено 

доцільність використання методологічних підходів та концепції Міжнародної 

класифікації функціонування (МКФ) при створенні та апробації нових 

диференційованих програм фізичної реабілітації хворих із мозковим інсультом 



у пізньому періоді відновлення. 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» автором 

наведено доцільність застосування запропонованих методів, описано 

організацію дослідження і контингент досліджуваних. Методи дослідження 

передбачали: узагальнення та теоретичний аналіз даних спеціальної науково-

методичної літератури, використовували педагогічні методи (педагогічне 

спостереження та педагогічний експеримент) та клініко-неврологічні методи, 

що обґрунтовані відповідно до Міжнародної класифікації функціонування: 

шкали спастичності Ашворд (Ashworth scale), визначення Моторного контролю 

вертикалізації (Motor control test), шкали Фугля-Маєра (FMA) – рука, кисть, 

тест рівноваги Берга (BBS), індекс мобільності Рівермід (Rivermead mobility 

index), індекс щоденної діяльності та активності Бартела (Barhel Index), шкали 

рівноваги та ризику падіння Тінетті (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. 

Представлено організацію дослідження. 

У третьому розділі «Характеристика стану хворого на етапі попереднього 

дослідження» автором представлено результати  первинного обстеження 

хворих за допомогою сучасних методів з використанням сучасних науково 

обґрунтованих шкал. Застосування методологічних підходів Міжнародної 

класифікації функціонування дозволило провести всебічний аналіз наявних 

обмежень життєдіяльності. Визначено ступінь неврологічного дефіциту та 

рівень обмеження життєдіяльності та участі 73-х пацієнтів, які на момент 

обстеження перебували в періоді між шостим та дев’ятим місяцем після 

початку церебрального інсульту. За результатами використання бальних шкал 

оцінки та тестів у представників досліджуваного контингенту спостерігалися 

помірно виражені рухові порушення, зниження витривалості та зменшення 

активності, які значно впливали на якість життя.  

Встановлено, що завдяки своєчасним та клінічно обґрунтованим тестам 

можна визначити ті порушення, які значно знижують рівень життєдіяльності та 



участі пацієнта, що би в майбутньому повернути пацієнта до активної 

соціально-побутової діяльності, створити умови для його активної участі у 

житті суспільства і покращення якості життя як самого хворого, так і його 

родичів. Проведений статистичний аналіз виявив значну кількість кореляційних 

взаємозв’язків на значному та сильному рівні, що пояснюється зв’язком між 

структурами і функціями організму, активністю і участю. 

Отримані дані на першому етапі попередніх досліджень, демонструють 

суттєві обмеження в кожному з доменів Міжнародної класифікації 

функціонування, що потребує фізичної реабілітації. 

У четвертому розділі «Комплексна програма фізичної реабілітації для 

осіб з ГПМК у пізньому відновному періоді з використанням методу 

функціонального тренування» автором презентовано процес фізичної 

реабілітації, побудований відповідно до вихідних показників завдань та мети 

фізичної реабілітації, а компоненти програми розподіллено відповідно до 

Міжнародної класифікації функціонування, інвалідності та здоров’я. Програма 

фізичної реабілітації передбачає розподіл на три періоди. Метод 

функціонального тренування описано відповідно до доменів Міжнародної 

класифікації функціонування. 

Для вибіркового оптимального впливу на покращення якості життя 

пацієнта були виявлені основні порушення в діяльності функції та систем 

організму. Відповідно до цих порушень здійснювалось реабілітаційне 

втручання шляхом підбору фізичних вправ на виконання різних 

функціональних завдань, які допомагають пацієнтам відновити або 

компенсувати навички, необхідні для нормальної життєдіяльності і реалізації 

активності та участі в житті. У кожному з періодів реабілітації вирішувались 

завдання на рівні порушення структур та функцій, діяльності та участі, але 

співвідношення завдань було прямо пропорційним до вихідного стану 

пацієнтів.  

Підґрунтям програми були індивідуальні заняття з пацієнтом для 

забезпечення самостійного, ефективного та тривалого пересування в просторі, 

відновлення функціонування верхньої кінцівки та кисті. Відновлення рухової 



активності було тісно пов’язане з відновленням необхідних компонентів 

психічної діяльності, що є обов’язковим для реалізації повноцінного життя. 

Слід зазначити, що загальна тривалість курсу фізичної реабілітації 

становила 27 тижнів.  

У п’ятому розділі автором «Ефективність комплексної програми фізичної 

реабілітації пацієнтів з наслідками ГПМК у пізньому відновному періоді» 

представлено результати стандартизованої оцінки динаміки стану і ступеня 

функціонального відновлення 73-х пацієнтів після перенесеного інсульту з 

використанням шкал і тестів, які застосовуються для діагностики та визначення 

обмежень життєдіяльності. 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. Наведені дані, свідчать 

про позитивну динаміку досліджуваних показників. 

У шостому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження»  

автором охарактеризовано повноту вирішення завдань дослідження, 

узагальнено результати проведених досліджень, що дало можливість отримати 

дані, які підтверджують і доповнюють наявні опрацювання та презентують 

абсолютно нові доробки з представленої проблеми дослідження. 

Отримані дані на першому етапі попередніх досліджень, демонструють 

суттєві обмеження в кожному з доменів Міжнародної класифікації 

функціонування, що потребує фізичної реабілітації. 

Висновки та практичні рекомендації логічно слідують із отриманих 

автором результатів дослідження. Зміст автореферату повністю відображає 

основний зміст дисертації. 

Зміст наукової новизни роботи полягає у тому, що автором: 

- уперше на підставі показників рухової діяльності, вдосконалення 

функціональних можливостей та сенсомоторних показників якості життя 

пацієнта науково обґрунтовано 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 в 

пізньому відновному періоді; 

- вперше розроблена програма фізичної реабілітації, що відрізняється 

комплексним підходом для збільшення функціональності верхньої кінцівки та 

відновлення оптимальної статики, балансу і рівноваги у осіб з наслідками 

ГПМК у пізньому відновному періоді; 

- розширено та доповнено інформаційну базу даних щодо 

функціональних та когнітивних можливостей осіб у пізньому відновному 

періоді з наслідками ГПМК; 

- визначено вплив комплексу реабілітаційних заходів на показники 

повсякденної життєвої активності та якість життя досліджуваних осіб; 

- набули подальшого розвитку питання про позитивний вплив фізичних 

вправ та 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. 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. 

Створена програма комплексної фізичної реабілітації була впроваджена у 

практичну діяльність відділення нейрореабілітації Київської міської клінічної 

лікарні №8. Сформовані в дисертації висновки 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 відповідними актами впровадження. 

Апробація результатів роботи проведена достатньо широко. Результати 

дослідження оприлюднено на Міжнародних науково-практичних конференціях 



«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» 

(Луцьк, 2016– 2018), IX–XI Міжнародних конференціях молодих учених 

«Молодь і олімпійський рух» (Київ, 2015–2018), Міжнародному конгресі 

«Спорт. Олимпизм. Здоровье» (Кишинів, 2016), Міжнародній конференції 

«Актуальні проблеми спортивної медицини» (Київ, 2018), на науково-

методичних конференціях кафедри фізичної терапії та ерготерапії (2015-2019). 

Публікації результатів досліджень. Основні положення дисертаційних 

досліджень викладено у 8 наукових працях, з них 5 – у фахових виданнях 

України, які увійшли до міжнародної наукометричної бази. За матеріалами 

дослідження також опубліковано 3 праці апробаційного характеру  

 Стиль та мова дисертації. Дисертація написана українською мовою. 

Послідовність та логічність викладення матеріалу свідчать про достатні знання 

автора в галузі дослідженої ним проблеми та відповідне володіння науковим 

аналізом. Ілюстративний матеріал у достатній мірі висвітлює рівні та 

взаємозв’язки вивчених показників. 

Принципових зауважень до дисертації немає. У роботі наявні окремі 

фразеологічні та стилістичні неточності, але вони не впливають на сутність 

отриманих результатів. Проте є ряд зауважень: 

1. В роботі висвітлені 3 періоди впровадження авторської програми, проте 

обстеження проводилося тільки на початку першого періоду та оцінка 

результатів в кінці третього періоду. Було би доцільно проводити 

обстеження і оцінку на кожному етапі, що додало би повноти та 

наукової цінності роботі. 

2. Доцільно було б методику проведення індексу щоденної діяльності та 

активності Бартела (Barhel Index), перенести в додаток, а в другому 

розділі залишити опис. 

3. В схемі комплексної програми фізичної реабілітації осіб з гострим 

порушенням мозкового кровообігу в пізньому відновному періоді 

доцільно поміняти місцями планування і прогноз. 

4. Також, доречно схему комплексної програми фізичної реабілітації осіб з 

гострим порушенням мозкового кровообігу в пізньому відновному 



періоді доповнити оцінюванням результатів впровадження програми та 

домашніми програмами, оскільки в тексті роботи вони прописані. 

Позитивно оцінюючи результати проведеного дослідження в цілому, 

хотілося б почути відповідь автора на такі запитання: 

1. Які методи фізичної реабілітації входили у стандартно-прийняту 

методику за якою займалася група порівняння? 

2. Чи брали участь у дослідженні пацієнти з порушенням мови та які 

особливості Вашої програми, щодо таких осіб? 

3. Яким чином Ви індивідуалізували роботу з верхньою кінцівкою у 

пацієнтів зі збереженим селективним контролем та наявними 

синергіями? 

Отже, підсумувавши вищесказане, можна стверджувати, що рецензована 

робота є завершеним науковим дослідженням, виконана на сучасному 

науковому рівні, характеризується теоретичною новизною, має безперечне 

практичне значення та повністю відповідає вимогам пп. 11, 13 "Порядку 

присудження наукових ступенів", затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами), які висуваються 

МОН України до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а її 

автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата наук з 

фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація,  

 

 

 


