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Актуальність теми виконаної роботи 

  

Сучасні демографічні, економічні і суспільно-політичні 

трансформаційні процеси обумовили докорінну адміністративно-правову 

перебудову системи медико-соціальної реабілітації. Наразі спектр 

професійних завдань фахівців з фізичної терапії, ерготерапії охоплює 

обстеження пацієнтів із метою виявлення рухових дисфункцій і визначення 

рухового потенціалу, розробку індивідуального плану фізичної реабілітації, 

організацію роботи з профілактики захворювань та формування здорового 

способу життя тощо. Особливої актуальності реформування цієї галузі 

набуває у зв’язку з тим, що збереження та покращення здоров’я дітей в 

Україні в складних умовах сьогодення потребує визначення пріоритетних 

напрямків, на які слід спрямувати зусилля організаторів охорони здоров’я, 

науковців, лікарів загальної практики та сімейної медицини, педіатрів, 

вузьких спеціалістів, які працюють в галузі педіатрії. В основі погіршення 

здоров’я дітей лежить цілий комплекс причин, серед яких екологічні 

проблеми, погіршення соціально-економічних умов, ускладнення навчальних 

програм, поява нових освітянських закладів зі збільшеною інтенсивністю 

навантаження та недосконалість існуючої системи медичного забезпечення 

дошкільних установ. Про це свідчать як дані офіційної статистики, так і ціла 

низка наказів МОЗ України, які направлені на покращення стану здоров’я 

дітей дошкільного віку. Організаційно-структурним змінам у контексті 

держави сприяє підписання Меморандуму про взаєморозуміння для 

запровадження національної платформи раннього втручання (2017) у якому 

проблеми змісту ранньої соціальної реабілітації визначені перспективними та 

вироблено єдині підходи щодо формування в Україні системи раннього 

втручання, а також утворення у 2019 р. Національної ради з питань раннього 

втручання, як тимчасового консультативного органу Кабінету Міністрів 

України, який опікується розбудовою в Україні системи раннього втручання, 



спрямованої на реабілітацію дитини раннього віку з порушеннями розвитку 

або реалізацію пропедевтичних заходів щодо виникнення таких порушень.. 

Актуальність теми підтверджується також і тим, що дисертаційна 

робота виконана у межах науково-дослідної роботи кафедри здоров'я, 

фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Навчально-наукового інституту 

фізичної культури Сумського державного педагогічного університету             

імені А. С. Макаренка «Теоретико-методологічні і організаційно-методичні 

проблеми здоров’я, фізичної реабілітації і корекційної педагогіки» (номер 

державний реєстрації 0115U005933). 

Тему дисертаційної роботи затверджено вченою радою Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (протокол №5 

від 22 грудня 2014 року, уточнено у протоколі №7 від 28 грудня 2020 року). 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

 

Демченко Л. В. обґрунтовано актуальність, теоретичне і практичне 

значення дослідження. Варто окремо звернути увагу на прагнення дисертанта 

вирішити визначені в роботі суперечності, що є показником якості 

проведеного дослідження. Аналіз педагогічної та методичної літератури, 

наукових досліджень із окресленої проблематики дав змогу дисертантові 

чітко сформулювати науковий апарат дослідження, зокрема, його мету, яка 

логічно узгоджується з об’єктом, предметом і завданнями. 

У дисертації простежується наукова новизна й особистий внесок 

здобувачки, який полягає в тому, що: 

 вперше обґрунтовано модель професійної підготовки майбутніх 

бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей 

дошкільного віку у процесі виробничої практики, яка базується на  

методологічних підходах (системний, аксіологічний, професійно-діяльнісний, 

особистісно-орієнтований, здоров’язбережувальний, біоетичний) та 

дидактичних принципах (загальнодидактичні: міцності знань, умінь і 

навичок; наочності; свідомості, активності і самостійності; систематичності і 

послідовності; індивідуалізації та диференціації; зв’язку теорії і практики; 

специфічні принципи професійної підготовки майбутніх бакалаврів фізичної 

терапії, ерготерапії у процесі виробничої практики: постійного особистісного 

професійного розвитку; інтеграції професійно-орієнтованих знань; 

практичної спрямованості підготовки; формування здоров’язбережувального 

середовища; побудови індивідуальної освітньої траєкторії; діалогічності і 

співпраці; специфічні принципи фізичної реабілітації дітей дошкільного віку: 



принцип раннього початку реабілітаційних заходів; принцип партнерства; 

принцип комплексності, поступовості та почерговості реабілітаційних 

заходів; принцип диференційованості методик), передбачає дотримання 

педагогічних умов (стимулювання опановувати реабілітаційні методики дітей 

дошкільного віку через організацію співпраці зі стейкґолдерами та програми 

соціальних проєктів; реалізація міжпредметних зв’язків фізіології, психології 

і педагогіки для успішної фізичної реабілітації дітей дошкільного віку через 

інтеграцію фахових дисциплін та спецкурсів; підтримка індивідуальних 

освітніх траєкторій у формуванні спеціалізованих навичок реабілітації дітей 

дошкільного віку через практику у спеціалізованих реабілітаційних 

установах) та удосконалення змісту (модернізація фахових дисциплін, 

спецкурс «Професійна діяльність реабілітолога з дітьми дошкільного віку», 

модернізація програми виробничої практики), форм (настановні лекції; 

тренінги; майстер-класи від стейкґолдерів; виробнича практика; самостійна 

робота; соціальні проєкти; волонтерська діяльність), методів (проблемні, 

дослідницькі, інтерактивні, ігрові, проєктні) та засобів (Інтернет-ресурси; 

освітні платформи; професійно-орієнтовані завдання; щоденник практики);  

 уточнено сутність категорії «готовність майбутніх бакалаврів 

фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку» 

та її складники (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-операційний, 

особистісно-ресурсний);  

 схарактеризовано діагностичний апарат для визначення рівнів 

(низький, середній, достатній, високий) готовності майбутніх бакалаврів 

фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку;  

 удосконалено підходи до організації та проведення виробничої 

практики майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії; 

 набули подальшого розвитку теоретичні й практичні уявлення про 

сутність, зміст, принципи, підходи та методики формування готовності 

майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації 

дітей дошкільного віку у процесі виробничої практики. 

 

Достовірність наукових положень і висновків підтверджується 

використанням широкої інформаційної бази за темою дисертації, зокрема 

наукових публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Структура дисертації Демченко Л.В., що складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел і додатків, відображає логічний авторський підхід до 

викладу змісту роботи. 



Наголосимо, що дисертантом чітко визначено завдання усіх етапів 

педагогічного експерименту, обрано ефективні методи вимірювання, 

ґрунтовно проведено кількісний та якісний аналіз експериментальних даних. 

Слід відзначити широкий масив дослідження: експериментальна робота 

здійснювалася на базі п’яти закладів вищої освіти України. Оформлення 

дисертації не викликає зауважень; матеріал викладено аргументовано, він 

відзначається доказовістю та переконливістю. 

Важливо, що за результатами дослідження опубліковано у 18 

публікаціях автора (із них 15 – одноосібні): 7 статей у фахових виданнях 

України, 1 – у закордонному виданні, 8 матеріалів апробаційного характеру, 

2 матеріали, які додатково відбивають наукові результати дисертації. 

Публікації та автореферат повною мірою відображають зміст 

дисертаційної роботи. Аналіз публікацій автора уможливлює зробити 

висновок про повноту викладу в науковій літературі основних положень 

дисертаційного дослідження. Відтак, кількість публікацій є достатньою для 

висвітлення результатів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук відповідно до вимог. 

 

Основні положення дисертації пройшли належну апробацію в 

доповідях та панельних дискусіях наукових, науково-практичних і науково-

методичних заходів різних рівнів, зокрема,  міжнародних: «Наука як рушійна 

антикризова сила» (Київ, 2015 р.), «Сучасні проблеми фізичного виховання і 

спорту різних груп населення» (Суми, 2016 р.); усеукраїнських: «Інноваційні 

освітньо-виховні стратегії в сучасному світі: змістовний та технологічний 

аспект» (Суми, 2015 р.), «Вітчизняна наука на зламі епох : проблеми та 

перспективи розвитку» (Переяслав-Хмельницький, 2017-2018 р.), «Проблеми 

здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії» (Суми, 2018 р.), 

«Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній 

терапії та ерготерапії» (Київ, 2019 р.). 

 

Оцінка змісту дисертації та ідентичності змісту автореферату й 

основних положень дисертації. 

У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної теми, 

визначено об’єкт, предмет, сформульовано мету і завдання, описано методи 

наукового пошуку, розкрито наукову новизну й практичне значення 

одержаних результатів, наведено відомості про їх апробацію та 

впровадження.   

У першому розділі – «Теоретичні основи професійної підготовки 

майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної 



реабілітації дітей дошкільного віку» – виявлено стан розробленості 

проблеми професійної підготовки майбутніх бакалаврів фізичної терапії, 

ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку у процесі 

виробничої практики. 

За аналізом теоретико-методичних праць встановлено, що 

реабілітаційні установи потребують фахівців, які готові до фізичної 

реабілітації дітей дошкільного віку. Перші практичні навички такої 

реабілітації набуваються у закладах вищої освіти після опанування освітньо-

професійних програм, де передбачено виробничу практику у спеціалізованих 

установах.  

Аналіз науково-педагогічних досліджень показав відсутність 

системних розвідок щодо теоретико-методологічних основ, розробленості 

моделей професійної підготовки майбутніх бакалаврів фізичної терапії, 

ерготерапії до реабілітації дітей дошкільного віку в умовах виробничої 

практики. 

Виробнича практика майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії 

має передбачати: вивчення інноваційного досвіду організації роботи фахівців 

у реабілітаційних закладах для дітей дошкільного віку і закладах соціального 

захисту, ознайомлення з обов’язками працівників; формування спеціальних 

практичних умінь і навичок фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, 

набутих у процесі теоретичної підготовки та під час проведення навчальних 

практик; самостійну розробку реабілітаційних програм, спрямованих на дітей 

дошкільного віку; формування спеціальних практичних умінь і навичок 

контролю доцільності застосування технологій фізичної реабілітації дітей 

дошкільного віку; упровадження просвітницьких методів та форм роботи з 

батьками дітей дошкільного віку, які проходять фізичну реабілітацію; 

формування здатностей творчо аналізувати, систематизувати, узагальнювати 

досвід реабілітаційної діяльності бакалаврів фізичної реабілітації дітей 

дошкільного віку; формування особистісних якостей, необхідних для 

майбутнього бакалавра з фізичної реабілітації дошкільнят як його 

професійних якостей, засвоєння професіограми бакалавра фізичної 

реабілітації, який працює з дітьми дошкільного віку; формування 

креативного підходу до професійної діяльності з фізичної реабілітації дітей 

дошкільного віку, формування потреби в професійній самоосвіті та 

саморозвитку.  

У другому розділі – «Моделювання процесу професійної підготовки 

майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної 

реабілітації дітей дошкільного віку у процесі виробничої практики» – 

схарактеризовано сутність і структуру готовності майбутніх бакалаврів 



фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, 

розроблено й теоретично обґрунтовано модель професійної підготовки 

майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації 

дітей дошкільного віку у процесі виробничої практики, розроблено 

відповідне навчально-методичне забезпечення.  

За результатами структурно-логічного аналізу провідної категорії 

дослідження обґрунтовано її нетривіальну структуру у єдності мотиваційно-

ціннісного, когнітивно-операційного, особистісно-ресурсного компонентів:  

мотиваційно-ціннісний компонент передбачає наявність ціннісних 

орієнтацій майбутнього фізичного терапевта, ерготерапевта на оволодіння 

сучасними технологіями фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, 

наявність постійного бажання вирішити проблемне завдання з організації 

фізичної реабілітації дітей дошкільного віку;  

когнітивно-операційний компонент передбачає сукупність спеціальних 

знань (медичних, психологічних, педагогічних), у т.ч. з фізичної терапії, 

ерготерапії та методик фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, а також 

володіння уміннями їх застосувати у практичних ситуаціях;  

особистісно-ресурсний компонент характеризує ставлення студента до 

проблеми фізичної реабілітації дітей дошкільного віку як умови 

особистісного професійного зростання, рівень пізнавальної самостійності з 

опановування цих методик, вольові якості, ініціативність, відповідальність та 

передбачає постійне професійне самовдосконалення у напрямі опановування 

змісту та засобів організації фізичної реабілітації дітей дошкільного віку.  

Розроблено й теоретично обґрунтовано модель професійної підготовки 

майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації 

дітей дошкільного віку у процесі виробничої практики, яка базується на 

методологічних підходах (системний, аксіологічний, професійно-

діяльнісний, особистісно-орієнтований, здоров’язбережувальний, 

біоетичний) та дидактичних принципах (загальнодидактичні: міцності знань, 

умінь і навичок; наочності; свідомості, активності і самостійності; 

систематичності і послідовності; індивідуалізації та диференціації; зв’язку 

теорії і практики; специфічні принципи професійної підготовки майбутніх 

бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії у процесі виробничої практики: 

постійного особистісного професійного розвитку; інтеграції професійно-

орієнтованих знань; практичної спрямованості підготовки; формування 

здоров’язбережувального середовища; побудови індивідуальної освітньої 

траєкторії; діалогічності і співпраці; специфічні принципи фізичної 

реабілітації дітей дошкільного віку: принцип раннього початку 

реабілітаційних заходів; принцип партнерства; принцип комплексності, 



поступовості та почерговості реабілітаційних заходів; принцип 

диференційованості методик), передбачає дотримання педагогічних умов 

(стимулювання опановувати реабілітаційні методики дітей дошкільного віку 

через організацію співпраці зі стейкґолдерами спеціальності та програми 

соціальних проєктів; реалізація міжпредметних зв’язків фізіології, психології 

і педагогіки для успішної фізичної реабілітації дітей дошкільного віку через 

інтеграцію фахових дисциплін та спецкурсів; підтримка індивідуальних 

освітніх траєкторій у формуванні спеціалізованих навичок реабілітації дітей 

дошкільного віку через практику у спеціалізованих освітніх установах) та 

удосконалення змісту (модернізація фахових дисциплін, спецкурс 

«Професійна діяльність реабілітолога з дітьми дошкільного віку», 

модернізація програми виробничої практики), форм (настановні лекції; 

тренінги; майстер-класи від стейкґолдерів; виробнича практика; самостійна 

робота; соціальні проєкти; волонтерська діяльність; курсові проєкти; 

студентські конкурси), методів (проблемні, дослідницькі, інтерактивні, 

ігрові, проєктні) та засобів (Інтернет-ресурси; освітні платформи; 

професійно-орієнтовані завдання; щоденник практики). 

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності 

моделі професійної підготовки майбутніх бакалаврів ФТЕ до фізичної 

реабілітації дітей дошкільного віку у процесі виробничої практики» – 

визначено критерії, показники і рівні готовності майбутніх бакалаврів 

фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку у 

процесі виробничої практики, експериментально перевірено ефективність 

моделі професійної підготовки майбутніх бакалаврів фізичної терапії, 

ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку у процесі 

виробничої практики. 

Експериментально перевірено ефективність моделі професійної 

підготовки майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної 

реабілітації дітей дошкільного віку у процесі виробничої практики. 

Встановлено, що: на показники «Стійкість мотивації до фізичної реабілітації 

дітей дошкільного віку» та «Прагнення до професійного саморозвитку» 

найбільше впливає стимулювання опановувати реабілітаційні методики для 

дітей дошкільного віку через організацію співпраці зі стейкґолдерами 

спеціальності та програми соціальних проєктів (педагогічна умова 1); на 

показник «Обсяг знань про методики реабілітації дітей дошкільного віку» – 

спецкурс «Професійна діяльність реабілітолога з дітьми дошкільного віку» та 

реалізація міжпредметних зв’язків фізіології, психології і педагогіки через 

інтеграцію фахових дисциплін та спецкурсів (педагогічна умова 2); на 

показник «Продуктивність умінь з ранньої фізичної реабілітації» – розподіл 



студентів у спеціалізовані реабілітаційні центри для дітей різного віку 

(педагогічна умова 3). 

 

Дискусійні положення та побажання щодо вдосконалення змісту 

дисертації 

Позитивно оцінюючи наукове і практичне значення результатів 

проведеного дослідження, вважаємо за необхідне висловити деякі 

зауваження та побажання, зокрема: 

1) Третьою педагогічною умовою є підтримка індивідуальних освітніх 

траєкторій у формуванні спеціалізованих навичок реабілітації дітей 

дошкільного віку через практику у спеціалізованих освітніх установах, 

водночас у професійній підготовці індивідуальні освітні траєкторії 

забезпечуються вибірковими дисциплінами. О виникає питання: як же 

забезпечується така підтримка? 

2)  Показником пізнавально-діяльнісного критерію виступає 

«Продуктивність умінь з ранньої фізичної реабілітації». Тлумачення терміну 

«продуктивність» завжди подається через співвідношення якихось 

параметрів.  Тому дискусійною є методика визначення цього показника як 

оцінка за педпрактику, яка скоріше є накопичувальною (адитивною). 

Вважаємо, що назва показника дібрана некоректно. 

3) У тексті роботи згадуються порід виробнича і переддипломна 

практика, проте за аналізом тексту п.1.3 залишається відкритим питання, чи 

розрізняються вони в роботі. 

Водночас, варто зазначити, що висловлені зауваження не є 

принциповими, вони мають рекомендаційний характер і суттєво не 

впливають на загальну позитивну оцінку наукового дослідження                  

Демченко Л.В., не знижують його високої теоретичної та практичної цінності 

щодо професійної підготовки майбутніх бакалаврів фізичної терапії, 

ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку у процесі 

виробничої практики. 

 

Висновок 

 

Аналіз змісту дисертаційної роботи, автореферату, опублікованих 

праць дисертантки дає підставу зробити такий висновок: дисертація 

Демченко Людмили Володимирівни «Професійна підготовка майбутніх 

бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей 

дошкільного віку у процесі виробничої практики», є самостійним і 

завершеним науковим дослідженням, що заслуговує на позитивну оцінку.  



 


