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Актуальність теми виконаної роботи. Головне завдання вищої 

професійної освіти полягає в підготовці компетентних, 

конкурентоспроможних та соціально мобільних фахівців, що вимагає 

постійного підвищення якості та ефективності освітнього процесу відповідно 

міжнародним стандартам та сучасним вимогам вітчизняного ринку праці. 

Стратегічним ресурсом професійної підготовки майбутніх фахівців галузі 

охорони здоров’я є практико-орієнтовний підхід до формування компетенцій, 

реалізація якого передбачає не стільки набуття студентами необхідних знань, 

умінь та навичок, стільки їх здатності гнучко, динамічно та ефективно діяти в 

мінливих умовах професійної діяльності, насамперед, клінічних ситуаціях. 

У контексті зазначеного актуальним аспектом професійної підготовки 

майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії виявляється інтеграція їх в 

професійне середовище, формування готовності здобувачів освіти до 

професійної діяльності в різних реабілітаційних закладах з урахуванням 

специфіки їх функціонування. Сучасні реабілітаційні центри висувають 

підвищені вимоги до професійної підготовки фахівців з фізичної терапії, 

ерготерапії, що обумовлено їх спеціалізацією, комплексністю надання 

реабілітаційних послуг, різноманіттям реабілітаційних технологій, складним 

реабілітаційним обладнанням.  

Виявлені авторкою ґрунтовні об’єктивні суперечності, які переконливо 

доводять невідповідність професійної готовності майбутніх фахівців з 



фізичної терапії, ерготерапії сучасним вимогам їх практичної підготовки до 

професійної діяльності в реабілітаційних центрах, недостатня теоретична 

розробленість зазначеної проблеми, свідчать про актуальність та доцільність 

обраного напряму дослідження.  

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

Дисертаційне дослідження виконано в 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 на теми «Теоретико-методологічні і 

організаційно-методичні проблеми здоров’я, фізичної реабілітації та 

корекційної педагогіки» (державний реєстраційний № 0115U005933, 2015-

2019 рр.) та «Теоретико-методологічні та організаційно-методичні проблеми 

здоров’я, фізичної терапії, реабілітації, ерготерапії та спеціальної освіти» 

(державний реєстраційний № 0120U100803, 2020-2025 рр.). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (протокол №7 від 29 січня 

2018 року) та узгоджено у бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень 

у галузі освіти, педагогіки і психології в Україні (протокол №2 від 27 березня 

2018 року). 

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Рецензованій 

роботі властива достатня обґрунтованість вибору теми дисертаційного 

дослідження, логічна структурованість та повнота викладу матеріалу. 

Науковий апарат роботи є виваженим і сформульований коректно. Визначені 

завдання дослідження підпорядковані меті і розкривають логіку алгоритму 

наукового пошуку.  

Зміст дисертаційної роботи представлений анотаціями, вступом, трьома 

послідовними розділами, висновками до розділів, загальними висновками, 

списком використаних джерел, додатками. У першому розділі дисертації 

обґрунтовано теоретичні засади формування готовності майбутніх фахівців з 



фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в реабілітаційних 

центрах. Другий розділ роботи презентує науково-методичні засади 

дослідження з обґрунтуванням оптимальних методологічних підходів, 

принципів, авторської моделі формування готовності майбутніх фахівців з 

фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в реабілітаційних 

центрах та педагогічних умов її ефективної реалізації. У третьому розділі 

науково-дослідної роботи представлено результати експериментального 

дослідження. Доцільно відзначити, що проміжні та загальні висновки є 

достатньо змістовними та вичерпно відображають основні результати 

дослідження відповідно до сформульованих мети і завдань.  

Детальне ознайомлення з роботою Карпенко Ю.М., дозволяє 

констатувати, що обґрунтованість наукових положень, висновків і 

рекомендацій забезпечено та підтверджено ґрунтовним опрацюванням 

літературних джерел, які включають 280 найменувань, системним аналізом 

досліджуваної проблеми, аргументованістю вихідних наукових позицій 

дослідження, адекватністю методологічної бази, достовірними результатами 

експериментальної перевірки дієвості моделі формування готовності 

майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в 

реабілітаційних центрах.  

Про достатній рівень обґрунтованості та достовірності наукових 

положень та висновків роботи свідчать методи дослідження, які адекватні 

меті і завданням роботи, та дозволяють об’єктивно оцінити результати 

науково-дослідної роботи, а саме: теоретичні методи (аналіз літературних 

джерел, ретроспективний аналіз власного досвіду, індукція та дедукція, 

структурно-системний аналіз; узагальнення та конкретизація; моделювання 

та проєктування); емпіричні (анкетування, спостереження, тестування, 

педагогічний експеримент); статистичні (t-критерій Стьюдента та оцінка 

рангової кореляції Кендала).  

Важливим в аспекті обґрунтування теоретичних положень та 

рекомендацій, сформульованих в дисертації, є виважений вибір педагогічних 



умов ефективної реалізації авторської моделі, який базується на аналізі 

результатів анкетування/опитування бакалаврів з фізичної терапії, 

ерготерапії, науково-педагогічних співробітників закладів вищої освіти та 

фахівців реабілітаційних центрів, а також експертних оцінках, узгодженість 

яких перевірено за допомогою оцінки рангової кореляції Кендала. 

Результати експериментального дослідження переконливо свідчать про 

дієвість розробленої автором моделі формування готовності майбутніх 

фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в 

реабілітаційних центрах. Вважаємо, що достовірність наукових положень, 

висновків і рекомендацій рецензованої дисертаційної роботи, забезпечено 

об’єктивною оцінкою та ґрунтовністю результатів експериментально-

дослідної роботи, зокрема: репрезентативністю вибірки і статистичною 

значущістю експериментальних даних; якісним і кількісним аналізом 

отриманих даних та коректною інтерпретацією результатів дослідження; 

можливістю повторного відтворення дослідно-експериментальної роботи.  

Достовірність наукових результатів дисертаційного дослідження 

засвідчено широкою апробацією результатів науково-дослідної роботи; 

основні наукові положення дисертації було обговорено на науково-

практичних конференціях, у тому числі міжнародних. 

Резюмуючи вищезазначене, можна стверджувати, що наукові 

положення, висновки та рекомендації дисертаційного дослідження є 

обґрунтованими та достовірними.  

Безсумнівною є наукова новизна  результатів дослідження, яка полягає 

в тому, що в роботі вперше розроблено, теоретично обґрунтовано та 

експериментально перевірено модель формування готовності майбутніх 

фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в 

реабілітаційних центрах, що складається з цільового, теоретико-

методологічного, процесуального та критеріально-оцінювального блоків, 

базується на методологічних підходах (системно-діяльнісний, аксіологічний, 

синергетичний, особистісно-орієнтований, рефлексивний, деонтологічний, 



компетентнісний) та принципах (науковості, свідомості й активності, 

варіативності, неперервності та наступності, наочності, міждисциплінарного 

навчання, практико-орієнтовного навчання, моделювання професійної 

діяльності), описує форми, методи, засоби та етапи (навчально-теоретичний, 

навчально-практичний, рефлексивний).  

Цінним доробком з наукової точки зору є обґрунтування дисертанткою 

педагогічних умов ефективної реалізації моделі формування готовності 

майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в 

реабілітаційних центрах, а саме: оновлення змісту професійно-орієнтовних 

дисциплін з урахуванням специфіки професійної діяльності в реабілітаційних 

центрах; використання інноваційних технологій в освітньому процесі; 

інтеграція теоретичної та практичної підготовки у процесі проведення 

практик у реабілітаційних центрах.  

На увагу заслуговують виявлені автором структурні компоненти 

готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної 

діяльності в реабілітаційних центрах (мотиваційно-ціннісний, пізнавальний, 

діяльнісно-практичний, особистісний), а також визначення критеріїв 

(мотиваційний, інформаційно-когнітивний, операційний, професійно-

особистісний), показників та рівнів (низький, середній, високий) 

сформованості готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії 

до професійної діяльності в реабілітаційних центрах. 

Доцільно також відзначити, що Карпенко Ю.М. уточнено сутність 

ключових понять дослідження: «реабілітаційний центр», «готовність 

майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в 

реабілітаційних центрах» та «формування готовності майбутніх фахівців з 

фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в реабілітаційних 

центрах». 

Практичне значення результатів роботи полягає в розробці автором 

навчально-методичного забезпечення формування готовності майбутніх 

фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в 



реабілітаційних центрах, що охоплює: навчально-методичний посібник 

«Технічні засоби реабілітації», робочі програми і силабуси навчальних 

дисциплін: «Основи практичної діяльності у фізичній терапії, ерготерапії», 

«Технічні засоби реабілітації», «Клінічно-реабілітаційний менеджмент при 

дисфункціях внутрішніх органів та кардіореспіраторної системи», «Фізична 

терапія та ерготерапія при порушенні діяльності нервової системи»; 

комп’ютерну програму «КСК: Моніторинг рівнів сформованості готовності 

майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в 

реабілітаційних центрах», розроблену у співавторстві з Л. Сущенко та 

І. Колощуком. 

Практичну значущість результатів дисертаційної роботи обумовлено 

тим, що матеріали дослідження можуть бути використані науково-

педагогічними працівниками закладів вищої освіти, які здійснюють 

підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія», а також у системі підвищення кваліфікації для 

самовдосконалення та професійної самореалізації фахівців з фізичної 

реабілітації та фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. 

Доцільно також вказати, що основні положення та результати 

дослідження впроваджено в освітній процес Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Харківської державної 

академії фізичної культури, Львівського державного університету фізичної 

культури імені Івана Боберського, Класичного приватного університету, 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, що 

підтверджено відповідними довідками.  

Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій 

в опублікованих працях. Основні наукові положення дисертаційного 

дослідження висвітлено в 18 наукових і навчально-методичних працях (з 

них 2 одноосібні): 1 навчальний посібник, 3 статті в наукових фахових 

виданнях України, 1 стаття у виданні, внесеному до міжнародної 



наукометричної бази Scopus, 2 статті в колективних закордонних 

монографіях, 11 матеріалів апробаційного характеру. Особистий внесок 

здобувача у статтях, написаних у співавторстві, є достатнім.  

Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації. Аналіз змісту автореферату та дисертації доводить ідентичність 

їх структури, логіки викладання матеріалу, відповідність основних положень, 

висновків та рекомендацій.  

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. 

Позитивно оцінюючи наукові здобутки Ю.М. Карпенко, вважаємо за 

доцільне відзначити окремі дискусійні положення та висловити деякі 

побажання і зауваження до змісту дисертації. 

1. Вважаємо, що зміст підрозділу 1.1 дещо перевантажений кількістю 

цитувань та посилань на праці науковців. На нашу думку, авторці слід було 

чіткіше сформулювати чи аргументувати особисту позицію щодо окремих 

аспектів проблеми формування готовності майбутніх фахівців з фізичної 

терапії, ерготерапії до професійної діяльності в реабілітаційних центрах.  

2. У підрозділі 1.2 після аналізу базових понять дослідження  уточнено 

сутність поняття «формування готовності майбутніх фахівців з фізичної 

терапії, ерготерапії до професійної діяльності в реабілітаційних центрах». 

Натомість, авторську інтерпретацію сутності поняття «готовність майбутніх 

фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в 

реабілітаційних центрах» презентовано наприкінці наступного підрозділу 1.3. 

На нашу думку, дискусійною є логіка послідовності викладення зазначених 

базових понять дослідження.  

3. Вважаємо дискусійним виокремлення емпатії в особистісному 

компоненті готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до 

професійної діяльності в реабілітаційному центрі, оскільки емоційне 

співпереживання і співчуття може нівелювати об’єктивне оцінювання стану 

пацієнта.  



4.  Характеризуючи  авторську модель формування готовності 

майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в 

реабілітаційних центрах, авторка у процесуальному блоці лаконічно 

представляє навчально-теоретичний, навчально-практичний і рефлексивний 

етапи. Вважаємо, що для ґрунтовнішого уявлення про мобільність цих етапів, 

доцільно було б детальніше розглянути особливості їх реалізації.  

5. У підрозділі 2.3 представлено зміст оновлених програм/силабусів 

окремих дисциплін (з урахуванням специфіки професійної діяльності в 

реабілітаційних центрах). На нашу думку, доцільно було б конкретизувати, 

які власне змістові чи тематичні аспекти дисципліни акумулюють зв’язок зі 

специфікою провадження професійної діяльності в умовах реабілітаційних 

центрів.  

Разом з тим, висловлені побажання та зауваження не знижують 

позитивного враження від науково-теоретичного та методичного рівня 

дисертаційного дослідження, суттєво не впливають на загальну оцінку 

рецензованої роботи, і мають більш рекомендаційний характер. 

Загальні висновки. Дисертаційна робота Карпенко Юлії Миколаївни 

«Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до 

професійної діяльності в реабілітаційних центрах» є цілісним, завершеним, 

самостійним науковим дослідженням, яке містить нові науково обґрунтовані 

результати в галузі теорії і методики професійної освіти. У дисертації 

розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

ефективність моделі формування готовності майбутніх фахівців з фізичної 

терапії, ерготерапії до професійної діяльності в реабілітаційних центрах. 

Зважаючи на актуальність теми дослідження, наукову новизну та 

практичну цінність наукових положень та висновків дослідження, їх 

обґрунтованість та достовірність, дисертаційна робота «Формування 

готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної 

діяльності в реабілітаційних центрах» відповідає вимогам пп. 9, 10, 12, 13, 14 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 



 


