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Актуальність обраної теми 

В останні десятиліття у всьому світі захворювання органів дихання є 

найбільш поширеними патологіями внутрішніх органів, які постійно зростають 

та завдають значні збитки. Особливе місце серед захворювань органів дихання 

належить хронічному обструктивному захворюванню легень (ХОЗЛ), яке є 

однією з найбільших проблем охорони здоров’я. На сьогодні у світі 

зареєстровано 44 млн. хворих і щорічно діагностується біля 25 % нових 

випадків. Це захворювання характеризується суттєвим зниженням якості життя 

пацієнтів, тяжкими ускладненнями та високою смертністю. 

ХОЗЛ, згідно із сучасними поглядами, розглядається як захворювання 

дихальних шляхів і легенів із системними проявами у вигляді зниження 

трофологічного статусу, дисфункції скелетних м’язів, кардіоваскулярних 

ускладнень, остеопорозу, анемії, які вважаються проявом хронічної системної 

запальної відповіді. Слід зазначити, що захворювання невпинно прогресує, 

причиною чого вважають розвиток системних ефектів, що призводить до 

високого рівня інвалідизації та численних соціальних обмежень. Це потребує 

постійного застосування не тільки медичних лікарських втручань, але й 

фізіотерапевтичних засобів, що є необхідним підґрунтям для створення 

концепції фізичної реабілітації при ХОЗЛ. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які сформульовані в дисертації 

Дисертація написана в традиційному стилі, складається зі вступу, шести 

розділів, висновків, списку використаних літературних джерел                        

(452 найменування) і додатків. Обсяг дисертаційної роботи складає                  

409 сторінок основного тексту, дослідження ілюстроване 59 таблицями і         



105 рисунками.  

У вступі докторантом обґрунтовано актуальність обраної теми, вказано на 

зв’язок роботи з науковими планами, програмами і темами; визначено 

структурні компоненти: мету, завдання, об’єкт, предмет, методологічні засади 

дослідження, розкрито позиції наукової новизни і практичної значущості 

одержаних результатів, особистий внесок здобувача, а також відомості щодо 

апробації і впровадження результатів дослідження автора за темою дисертації. 

У першому розділі дисертації «Хронічне обструктивне захворювання 

легень – сучасний стан проблеми фізичної реабілітації хворих» на основі 

аналізу опрацьованої наукової літератури обґрунтовано необхідність розробки 

й впровадження мультидисциплінарних реабілітаційних програм, заснованих на 

застосуванні різноманітних засобів і методів, із використанням адекватних 

підходів і можливістю індивідуалізації процесу фізичної реабілітації 

тематичних хворих. У даному розділі наведено теоретичний аналіз даних 

науково-методичної літератури щодо ролі та місця фізичної реабілітації в 

системі освіти, соціальної політики та охорони здоров'я хворих на ХОЗЛ. 

Проведено аналіз сучасних підходів до застосування засобів фізичної 

реабілітації хворих на ХОЗЛ. Визначені основні невирішені питання фізичної 

реабілітації при ХОЗЛ, які обгрунтовують за відсутності національних 

рекомендацій з фізичної реабілітації/терапії ХОЗЛ необхідність створення 

системної технології фізичної реабілітації пацієнтів з цим захворюванням.  

У другому розділі «Методи та організація дослідження» представлено 

методологію, методи дослідження, відповідно до об'єкта, предмета, мети й 

завдань роботи, обґрунтовано доцільність використання цих методів, описано 

організацію й контингент обстежених. Дослідження проводилося протягом 

2012-2018 років і передбачало декілька етапів. Докторант детально описав зміст 

чотирьох етапів свого дослідження. Поетапні організація та проведення 

дослідження дозволили обґрунтувати і розробити основні концептуальні, 

організаційні та методичні складові концепції фізичної реабілітації хворих на 

ХОЗЛ. В цьому розділі автором поданий детальний опис спірографічного 

методу дослідження зі вказівкою функціонального значення всіх 



спірографічних показників, що, на наш погляд, відомо і можна було б 

обмежитись переліком цих показників. За звичай при ХОЗЛ для оцінки якості 

життя хворих використовують спеціальний респіраторний опитувальник 

Госпіталю св. Георгія (SGRQ). Докторант його не використав, посилаючись на 

відсутність адаптованого україномовного перекладу і це відповідає дійсності. 

При оцінці клінічного стану пацієнтів на ХОЗЛ можна було б використати 

прийняті в пульмонологічному середовищі шкали оцінки тяжкості задишки, 

наприклад, за Боргом чи MRS. Також у цьому розділі є технічна помилка у 

вигляді подвійного описання методів варіаційної статистики. 

 У третьому розділі – «Характеристика обстеженого контингенту хворих 

на хронічне обструктивне захворювання легень» – представлені дані 

констатувального експерименту. Обстежено 416 хворих на ХОЗЛ, серед яких 1 

ступінь тяжкості діагностовано у 130 (31,25 %), 2 ступінь – у 162 (38,94 %) і 3 

ступінь – у 124 (29,81 %) осіб.  

Оскільки у разі наявності ХОЗЛ, у хворих найбільше порушується 

діяльність серцево-судинної та дихальної систем, то здобувачем було оцінено 

ступінь цих порушень за допомогою визначення індексу Скібінскі та 

проведення проб Штанге і Генчі у хворих обох статей. Оцінювання фізичної 

активності хворих проводилося за допомогою 6-ти хвилинного крокового тесту. 

Усім хворим проведено визначення функції зовнішнього дихання (ФЗД), а 

також загальної якості життя і стану здоров’я за ВООЗЯЖ-100. 

Середні значення показників об’єму форсованого видиху за 1 секунду 

(ОФВ1) у хворих жіночої статі на ХОЗЛ легкого ступеня тяжкості були на рівні 

76,59±0,42 %, у хворих чоловічої статі – 77,16±0,37 %, що свідчило про 

незначні порушення функції легень внаслідок захворювання. У хворих жіночої 

статі на ХОЗЛ помірного ступеня ОФВ1 рівнявся 69,07±0,42 %, у хворих 

чоловічої статі на ХОЗЛ – 68,40±0,34 %. При тяжкому ступені тяжкості середні 

значення показників ОФВ1 у хворих жіночої статі були 40,22±0,22 %, у хворих 

чоловічої статі – 38,40±0,24 %, що відповідало прийнятій класифікації тяжкості 

цього захворювання (GOLD-2014).  

Докторант виконав багатомірний статистичний аналіз вихідних даних 



хворих методом факторного аналізу. Це дозволило розробити матрицю 

головних факторів (груп показників), що характеризують вихідний стан хворих 

на ХОЗЛ і що можна враховувати при формуванні концепції фізичної 

реабілітації при ХОЗЛ. 

У четвертому розділі «Концепція фізичної реабілітації хворих на 

хронічне обструктивне захворювання легень» автором наведено передумови 

розробки концепції фізичної реабілітації хворих на ХОЗЛ, основи та підходи до 

формування процесу фізичної реабілітації. Розділ також вміщує організаційні, 

методичні основи процесу фізичної реабілітації, розробку та реалізацію 

технології фізичної реабілітації з урахуванням лікувальних рухових режимів.  

У п’ятому розділі «Ефективність фізичної реабілітації хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень» представлено дані порівняльного 

педагогічного експерименту. Всі хворі були обстежені на початку та наприкінці 

дослідження, знаходилися під наглядом лікарів. Для проведення порівняльного 

педагогічного експерименту вони були розподілені методом рандомізації на 

контрольні та основні групи відповідно до принципів біоетики. При 

застосуванні розробленої технології фізичної реабілітації відмічено суттєве і 

статистично значиме покращення функції зовнішнього дихання хворих на 

ХОЗЛ: в цілому при легкому ступені тяжкості ОФВ1 зростає з 81,14±2,15 % до 

90,24±2,32 % від належної величини (НВ), при помірному ступені тяжкості – з 

63,39±1,68 % до 71,35±1,99 % від НВ, при тяжкому ступені тяжкості – з 

42,06±1,56 % до 51,20±1,67 % від НВ. Докторант наводить дані, що у підсумку 

за всіма спірографічними показниками вдалося досягти зростання значень цих 

показників при легкому ступені тяжкості в середньому в 2,2 рази, при 

помірному ступені – в 1,9 раз, при тяжкому ступені – в 2,1 рази в порівнянні зі 

стандартним лікуванням. Також після застосування запропонованого 

реабілітаційного комплексу встановлено суттєве покращення якості життя 

пацієнтів, їх рухових можливостей за 6-ти хвилинним кроковим тестом при 

помірному і тяжкому ступенях тяжкості.  

У шостому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 

охарактеризовано та узагальнено результати дисертаційної роботи, окреслено їх 



теоретичну і практичну значущість, висвітлено дискусійні питання, 

співставлено наукові дані, які отримав автор, із наявними в наукових і 

методичних джерелах. 

Після кожного розділу докторантом наведені висновки, які обґрунтовані і 

логічно витікають із наведеного у відповідних розділах фактичного матеріалу.  

Достовірність результатів, їх новизна 

Достовірність і обґрунтованість отриманих результатів обумовлені 

використанням правильно підібраних методів та методик дослідження, 

системного аналізу, статистичних методів обробки результатів дослідження та 

залученням достатньої кількості пацієнтів. 

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в тому, що вперше 

обґрунтовано концепцію фізичної реабілітації хворих на ХОЗЛ, яка включає 

теоретичну складову, розроблену з урахуванням різних передумов здійснення 

реабілітаційного процесу, а також практичну складову у вигляді нової 

технології фізичної реабілітації, що дозволяє будувати індивідуальні 

реабілітаційні програми з урахуванням біологічних, особистісних, соціальних 

характеристик хворих, тяжкості перебігу захворювання. 

Практичне значення отриманих результатів 

Практична значущість роботи полягає в упровадженні технології фізичної 

реабілітації хворих на ХОЗЛ шляхом побудови та виконання програм фізичної 

реабілітації, контролю та ефективності їх впровадження. Технологія фізичної 

реабілітації інтегрована в програми фізичної реабілітації хворих на ХОЗЛ, з 

урахуванням тяжкості перебігу захворювання, різних характеристик хворих, що 

дозволяє підвищити ефективність впливу таких програм.  

Отримані дані порівняльного педагогічного експерименту свідчать про 

значний потенціал застосування засобів фізичної реабілітації для покращення 

суб’єктивного стану і клінічного перебігу хвороби в процесі реабілітації на тлі 

правильно підібраного лікарського лікування. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес і практичну 

діяльність таких закладів освіти і охорони здоров’я: Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, Східноєвропейського 



національного університету імені Лесі Українки, Запорізького національного 

технічного університету, Національного університету водного господарства та 

природокористування, Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького, Дніпропетровської медичної академії, що 

підтверджується відповідними актами впровадження. 

Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих працях та 

відповідність публікацій вимогам Міністерства освіти і науки України 

Матеріали дослідження доповідалися на різноманітних міжнародних 

наукових конференціях, з’їзді Всеукраїнського лікарського товариства, 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю, 

звітних науково-практичних конференціях кафедри здоров’я людини і фізичної 

реабілітації. 

За темою дисертації опубліковано 30 наукових праць. Основні положення 

дисертаційної роботи викладено у монографії «Фізична реабілітація хворих на 

хронічне обструктивне захворювання легень» (2018) та 29 наукових працях за 

темою дисертації (серед яких 17 одноосібних): 21 працю опубліковано у 

фахових виданнях України (із них 10 включено до міжнародних 

наукометричних баз), 5 – у наукових періодичних виданнях інших держав 

(включених до міжнародних наукометричних баз), 3 засвідчують апробацію 

матеріалів дисертації. 

Зауваження і недоліки дисертаційної роботи та автореферату 

Позитивно оцінюючи в цілому дисертаційну роботу Майструка М.І., 

щодо дисертаційної роботи є декілька зауважень, які вже були наведені раніше 

при характеристиці другого розділу. Також, на мій погляд, деякі з наведених 

висновків, є занадто великими у викладенні суті одержаних результатів 

дослідження. 

Суттєвих дискусійних зауважень немає, проте є декілька питань, які 

потребують відповідей. 

1. Чи відповідало лікарське лікування існуючим вимогам (національним 

стандартним документам) щодо лікування ХОЗЛ? Чи було воно ідентичним в 

контрольних та основних групах залежно від тяжкості захворювання. 



 
 


