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 Актуальність обраної теми. Практика сучасного спорту, особливо в 
ігрових видах спорту, свідчить про те, що спортсмени нерідко отримують 
травми колінного суглобу під час тренувань і змагань. Відновлення рухової 
функції при поєднаному пошкодженні колінного суглоба можливе лише 
оперативним шляхом з наступним застосуванням збалансованого комплексу 
реабілітаційних засобів. А особливістю фізичної реабілітації спортсменів є 
те, що окрім відновлення функції опорно-рухового апарата, потребують 
також  відновлення спеціальної фізичної працездатності. А це в свою чергу 
потребує використання спеціальних засобів і методів організації 
реабілітаційного процесу. Виходячи з цього можна констатувати, що 
дисертаційна робота Шаді Абделбасета Мохаммеда Алхуба, яка присвячена 
саме питанням обґрунтування, розробки і дослідження ефективності 
комплексної програми фізичної реабілітації після артроскопічного лікування 
поєднаного пошкодженням колінного суглоба «ТРІАДА ТУРНЕРА»  у 
спортсменів ігрових  видів спорту є актуальною і своєчасною роботою. 

 Обгрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації і базується на глибокому аналізі літературних 
джерел, проведеної на протязі тривалого часу дослідженню цієї проблеми, 
що свідчить про глибину та ґрунтовність наукової роботи  дисертанта. Аналіз 
матеріалів дисертації із позиції  обгрунтованості свідчить про логічний 
зв`язок назви наукового напрямку із поставленими метою і завданнями, 
визначеними у  дисертаційній роботі, які в повній мірі розкривають усі 
аспекти  проведеного дослідження. Грунтовне опрацювання автором великої 
кількості наукових інформаційних джерел по цій проблемі, максимально 
повний аналіз наявних  документальних матеріалів обумовили  коректність 
та вагомість отриманих  автором результатів дисертаційного дослідження. 



 Ступінь обґрунтованості  висновків і наукових положень 
сформульованих у дисертаційній роботі Шаді Абделбасета Мохаммеда 
Алхуба, який з погляду сучасних науково-теоретичних досліджень, так і з 
позицій практичної реалізації є достатнім і підтверджується 
експериментальними   дослідженнями.     
 Ознайомлення зі змістом дисертації, публікаціями  та авторефератом 
дає підставу для висновку, що мету дослідження виконано. Це знайшло 
відображення в основних положеннях роботи, які сформульовані автором 
дисертації особисто і  характеризуються певною науковою новизною. 
Розглядаючи основні положення наукової новизни представленої дисертації 
необхідно відзначити, що вперше  теоретично обґрунтована комплексна 
програма фізичної реабілітації, яка спрямована на відновлення рухової 
функції колінного суглобу у спортсменів ігрових видів спорту після 
артроскопічного лікування поєднаного  пошкодження «тріада Турнера».  
 - Вперше дисертантом розроблені  структура і зміст програми фізичної 
реабілітації спортсменів в  ігрових видах спорту після артроскопічного 
лікування «тріада Турнера». 

- Вперше визначені особливості  рухової функції нижніх кінцівок у  
спортсменів в ігрових видах спорту після артроскопічного лікування «тріади 
Турнера». 

- Дістали подальшого розвитку існуючі наукові положення про 
принципи та методи відновлення спортсменів після артроскопічного 
лікування «тріади Турнера». 

Не викликає сумніву достовірність результатів дослідження. Було 
обстежено 54 спортсмена з поєднаним пошкодженням колінного суглоба 
«тріада Турнера». Використовувалися соціологічні, педагогічні, медико-
біологічні, біомеханічні методи та відповідна математична статистика.  
 Практичне значення роботи полягає у використанні її результатів, а 
саме розроблених програм фізичної  реабілітації, у  практичну діяльність 
роботи відділення травматології та ортопедії клінічної лікарні № 7  м. Києва, 
та Центру спортивної реабілітації «Олімпійський». Основні положення 
дисертаційної роботи Шаді Абделбасета Мохаммеда Алхуба представлені в 
наукових працях, з них 5 статей у фахових виданнях України, з яких 1 
входить до міжнародної бази даних.       
 Робота вкладається зі вступу, шести розділів, висновків, списку 
використаних джерел, шести додатків і має логічну структуру. Зміст роботи 
побудований у належній послідовності, включає аналіз стану питання і 



обґрунтовану на основі цього аналізу проблему, детальний аналіз об`єкту, що 
вивчається і предмету досліджень. Автором роботи перелічено методи 
розв`язання завдань, подано наукову новизну та практичну значущість 
результатів дослідження, зазначено особистий вклад здобувача.   
 Текст першого розділу «Сучасний стан фізичної реабілітації 
спортсменів ігрових видів спорту з поєднаними пошкодженнями 
колінного суглоба» присвячений теоретичному аналізу і узагальненню 
вітчизняної та зарубіжної науково-методичної літератури з проблеми 
дистанційного дослідження. У розділі наведені результати  ґрунтовного 
теоретичного аналізу  по даній проблемі.       
 У другому розділі «Методи та організація дослідження» окреслено 
методологічні орієнтири й визначено методичні підходи до проблеми 
фізичної реабілітації після артроскопічного лікування  «тріади Турнера» у 
спортсменів ігрових видів спорту. Детально описані методи та організація 
дослідження. Матеріал поданий на відповідному науковому рівні.  
 У третьому розділі «Характеристика рухової функції нижніх 
кінцівок спортсменів після артроскопічного лікування «тріади Турнера» 
на етапі попереднього дослідження» представлені особливості морфо-
функціональних характеристик тематичних пацієнтів. Автор дисертаційної 
роботи на достатньо високому рівні зробив аналіз  результатів дослідження 
травм колінного суглоба у представників таких ігрових видів спорту, як 
футбол і баскетбол.          
 У четвертому розділі «Комплексна програма фізичної реабілітації 
після артроскопічного лікування «тріади Турнера» у спортсменів 
ігрових видів спорту» представлені результати дослідження і опис всіх 
використовуваних засобів та методів відновлення.     
 Розроблена програма  відновлення побудована з урахуванням 
особливостей клінічного перебігу, ступеня прояву морфо-функціональних 
порушень на стаціонарному та амбулаторному станах. На наш погляд цей 
розділ зроблений на хорошому рівні.       
 У п`ятому розділі «Ефективність комплексної програми фізичної 
реабілітації після артроскопічного лікування «тріади Турнера» у 
спортсменів ігрових видів спорту» представлені результати впровадження 
курсу фізичної реабілітації для спортсменів з поєднаним пошкодженням 
колінного суглоба з оцінкою та аналізом динаміки морфо-функціональних 
показників у порівнянні між основною та контрольною групами. В цьому 
розділі переконливо і науково обґрунтовано показано ефективність 
запропонованої програми  реабілітації спортсменів.     
 В шостому розділі «Аналіз узагальнених  результатів дослідження» 



представлені узагальнені результати по всіх п`яти розділах. Чітку логічну 
структурованість роботи забезпечують відповідні висновки. Сформульовані 
висновки повною мірою відображають результати проведеного дослідження 
та підтверджують вирішення поставлених завдань і досягнення мети. 
Висновки, зроблені дисертантом, випливають з усього проведеного 
дослідження, вони об`активні та належним чином аргументовані.  
 Автореферат дисертації відображає зміст основних положень 
дисертаційної роботи.          
 Загалом дисертаційне дослідження здійснено на високому науково-
теоретичному рівні. Про те на наш погляд, є окремі недоліки, які в принципі 
не вплинули на якість виконаної роботи, а саме: 

1. У дисертації зустрічаються окремі термінологічні, фразеологічні та 
стилістичні неточності (ст. 33,109, 110, 131, тощо).     
 2. У дослідженні прийняли участь представники таких ігрових видів 
спорту, як футбол та баскетбол. Можна було би залучити до досліджень і 
представників інших ігрових видів спорту, а  саме: волейболу, регбі, тенісу, 
тощо. Хоча, на наш погляд це не є визначальним і таким, що могло би 
вплинути на результати досліджень і висновки.     
 3. У автора достатньо публікацій. Але такого рівня матеріали 
досліджень можна було би опублікувати в журналах SCOPUS та Web of 
Sience.            
 4. Дуже детально описані методи досліджень. Можна було частину з 
них подати з посиланням на авторів.       
 5. На наш погляд шостий розділ взагалі можна було би опустити, так, 
як в ньому по суті наведені дані, які вже є в перших 5 розділах.   
 6. У тексті дисертації в окремих випадках спостерігається відсутність 
уніфікації щодо посилання на літературні джерела, які використовував автор 
роботи (ст. 196, 197 та інші).          
 Узагальнюючи сказане, на підставі викладеного вважаю, що 
дисертаційна  робота Шаді Абделбасета Мохаммеда Алхуба на тему 
«Фізична реабілітація після артроскопічного лікування «тріади 
Турнера» у спортсменів ігрових видів спорту» є завершеною 
кваліфікаційною працею, в якій одержані нові науково обґрунтовані 
результати, що у сукупності розв`язують важливу науково-практичну 
проблему та вирішують поставлені наукову мету та завдання. Зважаючи на  
вище викладене, дисертаційна робота  Шаді Абделбасета Мохаммеда 
Алхуба відповідає вимогам п. 11 « Порядку призначення наукових ступенів», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.3013 р. №  



 
 

 


