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1.Актуальність теми. Складність політичних, економічних, суспільних
процесів, які відбуваються в сучасній Україні зумовила ряд нагальних проблем,
що потребують першочергового вирішення. Серед них – реабілітація
військовослужбовців-учасників бойових дій. Участь військовослужбовців
Збройних Сил України у бойових діях, пов’язана з анексією Російською
Федерацією Криму та розв’язанням збройного конфлікту на сході України, її
наслідки (психологічні, фізичні, соціальні, економічні) призводять до
перетворення цієї категорії населення в одну із соціально найвразливіших. Слід
зазначити, що в Україні за останні роки набуто певного досвіду організації
реабілітації військовослужбовців, що однозначно засвідчує її доцільність та
ефективність. Звернення до цієї проблеми підтверджує актуальність та
своєчасність дисертаційного дослідження Бриндікова Ю. Л.
Наукова робота Бриндікова Ю. Л., спрямована на теоретикометодологічне обґрунтування й експериментальну перевірку дієвості системи
організації та здійснення комплексної реабілітації військовослужбовцівучасників бойових дій. Отже, дослідження дисертанта є своєчасним і
перспективним, слугує важливим науковим доробком до праць, присвячених
соціальній (соціально-педагогічній) роботі з військовослужбовцями.
Дисертація є складником комплексної програми науково-дослідницької
роботи кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького
національного університету «Теорія і практика соціально-педагогічної
діяльності та соціально-психологічної допомоги в Україні і за рубежем», в
межах комплексної теми науково-дослідної роботи Хмельницького
національного університету «Психолого-педагогічна система становлення
особистості фахівця» (ДР № 0114U005266). Тему дисертації затверджено
вченою радою Хмельницького національного університету (протокол № 5 від
24.12.2015 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації досліджень у
галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол № 7 від
29.11.2016 р.).
2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій, сформульованих у дисертаційній роботі. У дисертаційній
роботі Бриндікова Ю. Л. з належною науковою аргументацією визначено
об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження, детально викладено теоретичні
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положення, що становлять методологічну основу дослідницької роботи.
Відповідно до мети й завдань дослідження дібрано сучасні методи дослідження.
Запропонована гіпотеза дослідження конкретизується у часткових
гіпотезах, що дозволило здобувачеві розробити його логіку.
Дисертант ґрунтовно доводить власні наукові передбачення на основі
сукупності
методологічних
(мультидисциплінарного,
системного,
комплексного, технологічного) підходів; фундаментальних положень соціальної
педагогіки, соціальної психології та соціальної роботи. Не викликає заперечень
обраний автором спосіб викладу матеріалу дисертації.
Структура дисертації відповідає об’єкту, предмету, поставленій меті та
завданням дослідження і засвідчує, що воно охоплює цілісний процес науководослідної роботи.
Основні концептуальні підходи роботи дисертант узгоджує з сучасними
положеннями про соціально-педагогічну діяльність, мета якої – надання
допомоги різним категоріям осіб для ефективного задоволення їхніх потреб у
самореалізації й самоутвердженні в соціальному середовищі чи для
відновлення соціально схвалених способів життєдіяльності. Реабілітацію
визначено як окремий вид соціальної діяльності спеціально уповноважених
органів держави, соціальних служб, об’єднань громадян та інших соціальних
інститутів, яка безпосередньо спрямована на здійснення організаційних,
економічних, правових, культурних, освітніх, лікувальних, оздоровчих та інших
соціальних заходів щодо покращення фізичного та функціонального стану,
працездатності й відновлення честі, гідності, прав і свобод певних категорій
населення, порушених хворобами, травмами або фізичними, хімічними та
іншими соціальними чинниками.
Узагальнення теоретичних і емпіричних результатів дослідження дало
змогу автору не лише конкретизувати сутність дефініції «реабілітація», а й
охарактеризувати її види та дослідити нормативне забезпечення, підходи і
принципи організації реабілітаційної діяльності в системі соціальних служб в
Україні; аргументувати необхідність застосування та визначити потенціал
інноваційних технологій у процесі здійснення реабілітації особового складу
Збройних Сил України, що брали участь у бойових діях; обґрунтувати систему
організації та здійснення комплексної реабілітації військовослужбовцівучасників бойових дій та розробити модель її реалізації; виокремити та
перевірити
ефективність
організаційно-педагогічних
умов
дієвості
реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями-учасниками бойових дій;
експериментально перевірити дієвість запропонованої системи організації та
здійснення комплексної реабілітації військовослужбовців-учасників бойових
дій; розробити методичні рекомендації фахівцям соціальних структур щодо
оптимізації реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями Збройних Сил
України, що брали участь у бойових діях.
3. Наукова новизна і достовірність наукових положень
дисертаційного дослідження. До найбільш істотних наукових результатів,
2

вперше представлених у дисертації слід віднести: наукове обґрунтування
системи організації комплексної реабілітації військовослужбовців-учасників
бойових дій; визначення організаційно-педагогічних умов реабілітаційної
діяльності з військовослужбовцями-учасниками бойових дій; удосконалення
змісту, форм і методів у процесі організації комплексної реабілітації
військовослужбовців-учасників бойових дій в системі соціальних служб й
розробку комплексної діагностики для визначення основних проблем особового
складу Збройних Сил України, що брали участь у бойових діях.
У дисертаційному дослідженні Бриндікова Ю. Л. уточнено сутність
понять «реабілітація військовослужбовців-учасників бойових дій», «види
реабілітації військовослужбовців-учасників бойових дій»; подальшого розвитку
набули наукові уявлення про реабілітацію військовослужбовців-учасників
бойових дій фахівцями соціальних служб та установ й вивчено потенціал арттерапії, ігрової технології, тренінгової технології та сімейної терапії під час
організації реабілітаційної діяльності з означеною категорією клієнтів.
4. Значущість отриманих результатів для науки і практичного
використання. Аналіз дисертації та автореферату Бриндікова Ю. Л. вказують
на достатній рівень обґрунтованості наукових положень, висновків,
рекомендацій, викладених у дослідженні, що мають значення для подальшого
розвитку соціальної (соціально-педагогічної) роботи з військовослужбовцямиучасниками бойових дій в Україні.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у
реалізації системи комплексної реабілітації військовослужбовців-учасників
бойових дій; розробці тренінгу «Антистрес» для військовослужбовців, які були
учасниками бойових дій; підготовці діагностичного інструментарію для
комплексної діагностики психоемоційного стану військовослужбовцівучасників бойових дій; розробці методичних рекомендацій для фахівців
соціальних служб щодо оптимізації реабілітаційної діяльності з
військовослужбовцями-учасниками бойових дій.
Теоретичні положення дослідження доведені здобувачем до практичної
реалізації у вигляді видань: однієї одноосібної монографії («Реабілітація
військовослужбовців учасників бойових дій в системі соціальних служб:
теоретико-методичні основи»); однієї монографії у співавторстві («Соціальна
робота з різними категоріями населення у громаді: українські реалії та
міжнародний досвід»); навчальних та навчально-методичних посібників
(«Теоретичні та практичні основи організації реабілітаційної діяльності з
комбатантами», «Ознайомча та ознайомчо-волонтерська практики: методичні
вказівки щодо їх виконання для студентів спеціальності «Соціальна робота»»,
«Людина в сучасному соціумі: методичні вказівки до самостійного вивчення
дисципліни для студентів напрямів підготовки «Соціальна педагогіка»,
«Практична
психологія»
і
«Соціальна
робота»»,
«Реабілітація
військовослужбовців-учасників бойових дій в системі соціальних служб:
теоретико-методичні основи»).
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Матеріали дослідження Бриндікова Ю. Л., його положення і висновки
можуть бути використані у професійній діяльності працівників державних,
громадських організацій, фахівців соціальних служб, що займаються
організацією реабілітації військовослужбовців-учасників бойових дій;
соціальних працівників, соціальних педагогів, практичних психологів,
керівників громадських організацій та волонтерів, котрі працюють у військових
частинах та госпіталях для ветеранів війни; проектуванні освітнього процесу у
закладах вищої освіти, які готують майбутніх соціальних педагогів, соціальних
працівників та психологів.
Схвальної оцінки заслуговує і те, що результати дослідження
Бриндікова Ю. Л. впроваджено в практику діяльності Хмельницького
обласного центру соціально-психологічної допомоги, Хмельницького
обласного госпіталю ветеранів війни, Хмельницького обласного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Військово-медичного клінічного
центру Центрального регіону (м. Вінниця), Комунального закладу «ІваноФранківський обласний госпіталь ветеранів війни», Хмельницької обласної
психіатричної лікарні №1, а також у виховний процес військової частини А
3808.
5. Повнота викладу основних результатів дисертаційного
дослідження в наукових фахових виданнях. У джерельній базі дисертації й
авторефераті представлено 63 друковані праці (з них: 1 одноосібна монографія;
4 навчально-методичних посібники; 25 статей у наукових фахових виданнях
України, з яких 18 статей у виданнях, віднесених до міжнародних
наукометричних баз даних; 3 – у закордонних наукових періодичних виданнях),
аналіз змісту і проблематики яких свідчить про відображення основних
результатів кожного з розділів дисертаційної роботи. Їх обсяг і якість
відповідають вимогам. Висновки та результати дослідження доповідались на
16-ти міжнародних, 18-ми всеукраїнських конференціях і 4-х регіональних та
міжвузівських науково-практичних семінарах і круглих столах.
6. Оцінка змісту дисертації та її завершеність. Здобувач
Бриндіков Ю. Л. продемонстрував глибоке й різнобічне осмислення
досліджуваної проблеми. Робота складається зі вступу, п’яти розділів,
висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел
(556 найменувань, з них 53 – іноземною мовою). Повний обсяг роботи
становить 559 сторінок. Основний зміст викладено на 403 сторінках; робота
містить 3 рисунки, 40 таблиць і 22 додатки.
У першому розділі дисертантом проаналізовано основні дефініції
дослідження; здійснено аналіз нормативного забезпечення, основних
концепцій, підходів та принципів реабілітаційної діяльності в Україні;
досліджено
теоретико-методологічні
основи
організації
реабілітації
військовослужбовців за кордоном; охарактеризовано різні види реабілітації
військовослужбовців, які виконували бойові завдання. Автором визначено
спектр підходів, які є ефективними під час організації реабілітації
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військовослужбовців-учасників бойових дій у системі соціальних служб.
Дисертант обґрунтував мультидисциплінарний підхід як головний
системотвірний, оскільки він дає змогу найбільш цілісно вирішувати комплекс
медичних/фізичних, соціальних, психологічних, педагогічних проблем, а
ефективність реабілітації безпосередньо залежить саме від складу та
професіоналізму мультидисциплінарної команди фахівців (соціальних
працівників/педагогів, медиків, психологів, волонтерів), які її здійснюють.
У другому розділі розкрито сутність бойового стресу та обґрунтовано
потребу у стресостійкій поведінці; визначено потенціал арт-терапевтичних,
ігрових, тренінгових технологій у реабілітації військовослужбовців Збройних
Сил України, що були задіяні у військових діях; проаналізовано можливості
сімейної терапії у процесі здійснення комплексної реабілітації сімей
військовослужбовців-учасників бойових дій. Погоджуємось з дисертантом у
тому, що позитивним потенціалом для реабілітації військовослужбовців, які
були учасниками бойових дій, володіє тренінгова технологія, а тому вона може
використовуватися фахівцями соціальних служб під час роботи з цією
категорією клієнтів.
Заслуговує уваги висновок здобувача про те, що суттєвий позитивний
ефект під час реабілітації на корекцію міжособистісних взаємин та усунення
емоційних розладів у сім’ях військовослужбовців-учасників бойових дій дає
сімейна терапія. Поділяємо точку зору Бриндікова Ю. Л. відносно того, що
результативною може бути мультимодальна форма сімейної психотерапії, яка
передбачає індивідуальне та сімейне консультування, групову психотерапію
окремо з ветеранами та їхніми дружинами, заняття з різними сімейними
парами, створення системи взаємної соціальної підтримки тощо.
У третьому розділі, з урахуванням комплексності, міждисциплінарності і
багаторівневості
досліджуваної
проблеми,
автором
обґрунтовано
загальнонаукові методологічні підходи й принципи проектування системи
організації та здійснення комплексної реабілітації військовослужбовцівучасників бойових дій; представлено графічну модель системи; обґрунтовано
організаційно-педагогічні умови дієвості реабілітаційної діяльності з
військовослужбовцями Збройних Сил України – учасниками бойових дій.
Як зазначає автор, у процесі дослідження встановлено, що вагомим
потенціалом щодо організації й здійснення реабілітації військовослужбовцівучасників бойових дій в системі соціальних служб забезпечує використання
системного підходу. Цей підхід дає можливість трактувати реабілітацію як
цілісну діяльність, що володіє певними функціональними ознаками та охоплює
конкретно визначені компоненти. Тому для дослідження процесу організації та
здійснення комплексної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил
України, які брали участь у бойових діях, дисертантом було застосовано
означений підхід, що передбачав розробку відповідної системи та
експериментальну перевірку її ефективності. Запропонована Бриндіковим Ю.Л.
система реалізувалася через спеціальні підсистеми – взаємопов’язані блоки, які
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забезпечували основу для її організації та впровадження. Заслуговує на увагу
виокремлення пошукувачем у системі методологічного, змістового,
процесуального та результативного блоків.
У четвертому розділі дисертантом представлено результати
моніторингового дослідження основних проблем особового складу Збройних
Сил України, що брав участь у бойових діях; охарактеризовано загальну
методику проектування реабілітаційного простору; охарактеризовано форми та
інноваційні методи організації та здійснення реабілітаційної діяльності з цією
категорією клієнтів соціальних служб.
Відзначимо розроблену Бриндіковим Ю. Л. технологію комплексної
реабілітації військовослужбовців-учасників бойових дій, що передбачає чотири
етапи: діагностувальний; розробку індивідуальної програми реабілітації з
визначенням реабілітаційних методів і технологій; робочий; завершальний.
Встановлено, що специфічними сутнісними ознаками розробленої технології є
концептуальність,
результативність,
економічність,
алгоритмізованість,
проектованість, цілісність, керованість, коригованість. Вагомим внеском
дисертанта вважаємо спеціально розроблену тренінгову програму «Антистрес»,
спрямовану на формування практичних умінь і навичок саморегуляції, а також
на зняття негативних наслідків стресу та посттравматичного синдрому у
військовослужбовців-учасників бойових дій у процесі їх комплексної
реабілітації.
У п’ятому розділі автором представлено організацію експериментального
дослідження, здійснено аналіз та інтерпретацію результатів; розроблено
методичні рекомендації фахівцям соціальних служб щодо оптимізації
реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями Збройних Сил України, які
брали участь у бойових діях.
Заслуговують
на
увагу
визначені
дисертантом
проблеми
військовослужбовців-учасників бойових дій: функціонально-фізіологічні;
функціонально-психологічні; житлово-побутові та соціальні; колективногрупові, кожна з яких пов’язана зі здійсненням конкретного виду реабілітації
(фізична/медична, психологічна, соціальна, педагогічна). Автор переконливо
доводить, що існуюча система реабілітації недостатньо орієнтована на повне
відновлення військовослужбовців. Це й зумовило розробку і впровадження
системи організації та здійснення комплексної реабілітації, що передбачає
створення
мережі
реабілітаційних
центрів,
забезпечених
мультидисциплінарною командою фахівців, які оволоділи інноваційними
технологіями.
Відрадно, що підсумковий зріз формувального експерименту засвідчив,
що результати експериментального дослідження математично достовірні та
статистично значущі у контексті організації реабілітації військовослужбовцівучасників бойових дій. Це дає змогу нам підтвердити висновок пошукувача про
те, що зміни в рівнях реабілітованості забезпечені реалізацією визначених ним
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організаційно-педагогічних умов, а запропонована авторська система є дієвою,
статистично обґрунтованою та валідно достовірною.
Вважаємо, що розроблені дисертантом методичні рекомендації для
фахівців соціальних служб допоможуть оптимізувати реабілітаційну діяльність
із військовослужбовцями-учасниками бойових дій.
Додатки до дисертації доповнюють її, мають наукову і практичну
цінність.
Зміст автореферату відповідає тексту і висновкам дисертації.
Зазначене вище дозволяє стверджувати, що представлена дисертаційна
робота є самостійним, завершеним науковим дослідженням, результати якого
мають значення для розвитку вітчизняної науки і практики.
7. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації.
Оцінюючи у цілому позитивно дослідження Бриндікова Ю. Л., вважаємо
за доцільне висловити кілька міркувань та побажань:
1) у меті дослідження вартувало зазначити систему соціальних служб, яка
є, згідно теми, суб’єктом реабілітації військовослужбовців-учасників бойових
дій, а у тексті дисертації схарактеризувати складові цієї системи;
2) географію експерименту доцільно було розширити, оскільки у
військовослужбовців однієї військової частини можуть бути типові розлади для
умов, в яких вони воювали (наприклад, частина була в оточенні, вела активні
бойові дії, або здійснювала тилове забезпечення тощо);
3) у дисертації варто було б детальніше схарактеризувати професійний
портрет фахівця із соціальної роботи (працівника соціальних служб), який
власне організовуватиме і здійснюватиме комплексний реабілітаційний процес;
4) у переліку заходів, які використовуються для реабілітації
військовослужбовців-учасників бойових дій, окрім психофізіологічних і
психотерапевтичних методик, слід було вказати й ті, які застосовуються
фахівцями із соціальної (соціально-педагогічної) роботи (наприклад,
формування (чи посилення) мотивації до навчання та продуктивної діяльності
(як елемент педагогічної реабілітації), налагодження само- та взаємодопомоги
(як елемент соціальної реабілітації) та ін.;
5) виділені автором організаційно-педагогічні умови варто було назвати
не «умови дієвості реабілітаційної діяльності» (адже діяльність не може бути
недієвою), а «умови результативності (або ефективності) реабілітаційної
діяльності»;
6) у моделі системи реабілітації військовослужбовців-учасників бойових
дій доцільно було б відобразити усі зв’язки між її компонентами (блоками), а
також зазначити у процесуальному блоці засоби та ресурси, які можуть бути
використані соціальною службою під час реабілітації;
7) у додатках щодо експериментальної частини дослідження подано лише
діагностичні методи, що, на наш погляд, не повністю відображає зміст
експерименту, тому доцільно було б подати конспекти (або їх фрагменти)
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