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Актуальність теми дослідження

Проблема готовності у контексті професійного становлення 
особистості -  одна з найважливіших для загальної педагогіки. Не існує 
однозначного розуміння сутності та функцій зазначеного поняття, яке набуло 
останнім часом у концептуальному апараті психології відносно самостійного 
і високого наукового статусу. Проте відмінності у визначенні поняття 
готовності, що мають місце у різних авторів, дають підстави говорити про 
суперечливість точок зору, що існують, а звідси і про неузгодженість 
процедур перенесення цього поняття в експериментальну площину.

У зв’язку з соціально важливими змінами у системі охорони здоров’я 
та прагненнями увійти в міжнародний простір українські заклади освіти 
потребують модифікації в змісті та організації професійної підготовки 
фахівців, які будуть конкурентоспроможними на внутрішньому та 
зовнішньому ринках праці.

Данія є одним з найактивніших членів Світової конфедерації фізичної 
терапії, а також лідером у системі фізичної реабілітації населення, що 
обумовлює високі демографічні показники в цій країні. Зазначене обумовлює 
доцільність вивчення та врахування позитивних практик і досвіду підготовки 
фахівців фізичної терапії в університетах Данії, що є цінним в контексті 
модернізації національної системи професійної підготовки таких фахівців.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

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 0115Щ05933).

Тему дисертаційної роботи затверджено вченою радою Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (протокол №6 
від 26 грудня 2017 року).

Наукова новизна одержаних результатів

Левитська Т. 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:

-  досліджено проблему професійної підготовки фахівців з фізичної 
терапії в університетах Данії;

-  виявлено особливості професійної підготовки фахівців з фізичної 
терапії в університетах Данії (стандартизація професійної підготовки; 
поетапність розробки і впровадження освітніх програм; додаткові вимоги 
вступу на спеціальність; доклінічний та клінічний етапи підготовки; 
професіоналізація змісту підготовки та рання спеціалізація; трансформація 
навчальної діяльності в професійну; диверсифікація моделей практичної 
підготовки, запровадження клінічних ротацій; використання інноваційних 
педагогічних та клінічних методів і технологій навчання (пацієнт- 
орієнтоване навчання, навчання на основі клінічного досвіду, технологія 
міжпрофесійної взаємодії в навчанні, симуляційне навчання, клінічне 
моделювання), акцентування ваги і важливості самостійної роботи в 
навчанні);

-  доповнено компаративістські дослідження відомостями про 
законодавче регулювання та університетську структуру професійної 
підготовки фахівців з фізичної терапії в університетах Данії;

-  на основі порівняльно-педагогічного аналізу виокремлено спільне та 
відмінне у досвіді професійної підготовки фахівців з фізичної терапії Данії й 
України;



-  обґрунтовано можливості творчого використання конструктивних 
ідей данського досвіду підготовки фахівців з фізичної терапії у системі 
університетської освіти України.

Практичне значення одержаних результатів

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що його 
матеріали (модель професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної 
терапії в університетах Данії, опис особливостей професійної підготовки 
фахівців з фізичної терапії в університетах Данії, розробка авторського 
спецкурсу «Інноваційні методики діяльності фахівців з фізичної терапії у 
Данії») можуть використовувати науково-гіедагогічні працівники закладів 
вищої освіти України у процесі розроблення та реалізації освітньо- 
професійних програм підготовки бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії.

Матеріали дослідження інтегровано у зміст різних освітніх 
компонентів: «Долікарська медична допомога у невідкладних станах», 
«Професійна майстерність (за професійним спрямуванням)», «Основи 
фізичної реабілітації», «Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової 
активності», «Масаж загальний і самомасаж», «Види оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності», «Діагностика та моніторинг стану здоров’я», «Фізична 
реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів», «Фізична реабілітація 
при захворюваннях серцево-судинної системи», «Фізична реабілітація при 
захворюваннях опорно-рухового апарату», «Фізична реабілітація при 
захворюваннях нервової системи», «Фізична реабілітація при хірургічних 
захворюваннях», «Фізична реабілітація в педіатрії та гінекології».

Результати дослідницького пошуку можуть бути використані при 
розробленні та удосконаленні освітньо-професійних програм спеціальності 
227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
першого (бакалаврський) і другого (магістерський) рівнів, у процесі 
розроблення спецкурсів \ семінарських занять для аспірантів педагогічних 
спеціальностей, на курсах підвищення кваліфікації або при розробленні тем 
науково-дослідних робіт бакалаврів, магістрів та аспірантів.

Повнота викладення матеріалів дисертації у наукових публікаціях

Основні наукові положення дисертаційного дослідження опубліковано 
у 12 одноосібних публікаціях авторки: 4 статті у фахових виданнях України, 
1 -  у закордонному виданні, 6 матеріалів апробаційного характеру, 1 стаття, 
яка додатково відбиває результати наукового пошуку.



Публікації повною мірою відображають зміст дисертаційної роботи. 
Аналіз публікацій авторки 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.

Характеристика змісту та ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації

Дисертаційна робота складається з анотації, переліку умовних 
позначень, вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, 
списку використаних джерел та додатків.

У першому розділі «Професійна підготовка фахівців з фізичної терапії 
як сучасна науково-педагогічна проблема» наведено нормативні засади 
дослідження професійної підготовки фахівців з фізичної терапії,
схарактеризовано теоретичні засади професійної підготовки майбутніх 
фахівців з фізичної терапії та методологічні основи дослідження професійної 
підготовки фахівців з фізичної терапії.

У другому розділі «Організаційно-педагогічні засади професійної 
підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії в університетах Данії» 
теоретично обґрунтовано організація професійної підготовки фахівців з 
фізичної терапії в університетах Данії. Слід відзначити підхід до вибору 
форм, методів і технологій професійної підготовки майбутніх фахівців з 
фізичної терапії в університетах Данії.

У третьому розділі «Порівняльно-педагогічний аналіз професійної 
підготовки фахівців з фізичної терапії в університетах Данії та України» 
описано стан професійної підготовки фахівців з фізичної терапії у ЗВО 
України, проведено порівняльний аналіз професійної підготовки фахівців з 
фізичної терапії в університетах Данії та України.

Основні положення дисертації пройшли належну апробацію в 
доповідях та панельних дискусіях наукових, науково-практичних і науково- 
методичних заходів різних рівнів, зокрема, : «Сучасні проблеми
сучасного виховання і спорту школярів та студентів України» (Суми, 2012); 
«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» (Суми, 2018); 
«Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та 
світовому вимірі» (Суми, 2018); «Інноваційний розвиток вищої освіти: 
глобальний, європейський та національний виміри змін» (Суми, 2019);



«Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи» 
(Суми, 2019); усеукраїнських: «Сучасні проблеми логопедії та реабілітації 
(Суми, 2019).

Матеріали дисертаційного дослідження доповідалися й 
обговорювалися на засіданнях кафедри здоров’я, фізичної реабілітації, 
фізичної терапії та ергогерапії Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка (2017-2020 рр.).

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.

1. За аналізом змісту третього розділу не зрозумілою залишилася 
основа, на якій здійснювався аналіз навчальних програм підготовки 
майбутніх фахівців фізичної терапії: відкритим залишилося питання: ОПП 
яких університетів були піддані аналізу.

2. За результатами порівняльного аналізу контрольних заходів цікавить 
думка авторки щодо забезпечення прозорості контролю навчальних 
досягнень в ЗВО України: яких заходів слід вжити для забезпечення 
прозорості та уникнення суб’єктивізму?

3. З огляду на Вашу рекомендацію « вимоги до наукових
робіт майбутніх фахівців з фізичної т» чи вважаєте Ви обов’язковим 
для бакалаврів фізичної терапії написання тез /статей у наукових виданнях 
України та закордоном?

4. Серед наданих Вами рекомендацій є позиція щодо розширення 
варіативних курсів. З огляду на Ваш досвід, які б курси Ви рекомендували 
для бакалаврату і магістратури в умовах ЗВО в контексті дисертаційного 
дослідження?

Водночас зазначені зауваження не впливають на вагомість результатів і 
висновків по даній роботі.

Висновок про відповідність дисертації вимогам 
Порядку присудження наукових ступенів

Аналіз змісту дисертаційної роботи, опублікованих праць дисертантки 
дає підставу зробити такий висновок: дисертація Левитської Тетяни 
Вікторівни «Професійна підготовка фахівців з фізичної терапії в



університетах Данії» повністю відповідає чинним вимогам пп. 9, 11, 12, 13, 
14 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (із змінами, внесеними 
згідно з Постановами КМ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р., 
№ 567 від 27.07.2016 р., № 943 від 20.11.2019 р., № 607 від 15.07.2020 р.) та 
Порядку проведення експерименту з присудження доктора філософії, який 
затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 
167, що дає підстави для присудження Левитській Тетяні Вікторівні 
наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, 
педагогічні науки.
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