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Актуальність дисертаційного дослідження. В сучасному світі серед 

надзвичайних ситуацій особливе місце займають соціальні катастрофи, до 

яких належать військові конфлікти, які супроводжуються веденням активних 

бойових дій. Внаслідок військових дій на Сході України в суспільстві 

з’явилася нова соціальна група -  ветерани бойових дій локальних конфліктів. 

Травматичний досвід, отриманий під час бойових дій, негативно впливає на 

с/ан здоров’я військовослужбовців-учасників бойових дій. Первинний стрес, 

отриманий під час бойових дій, підсилюється вторинним, що виникає після 

повернення додому. Цей стан стає внутрішньою основою психологічної та 

соціальної дезадаптації комбатантів у суспільстві. Успішна соціальна 

адаптація у соціумі даної категорії військовослужбовців Збройних Сил 

України можлива лише через проведення комплексу реабілітаційних заходів. 

Важливу роль у цьому процесі покликані зіграти спеціалізовані соціальні 

служби та установи реабілітації, які мають забезпечити гідні умови для 

успішної комплексної реабілітації цієї категорії військових.

Однак, незважаючи на збільшення вітчизняних і зарубіжних 

досліджень, присвячених цій проблемі, все ще відчувається її недостатня 

розробленість із позицій ідей соціальної педагогіки і соціальної роботи, без 

використання яких повноцінна реабілітація військовослужбовців-учасників 

бойових дій буде малоефективною. Зважаючи на сказане вище,актуальність 

дисертаційного дослідження Бриндікова Ю.Л. є безсумнівною.

Проаналізувавши основний зміст дисертації, відзначимо, що у вступі 

чітко та логічно аргументовано актуальність дослідження, окреслено



сучасний стан та проблеми, виділено невирішені питання, охарактеризована 

необхідність розв’язання суперечностей, які зумовлюють актуальність 

дослідження. Автором визначено мету, об’єкт, предмет дослідження, 

сформульовано основні завдання, охарактеризовано методи дослідження, 

розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення одержаних 

результатів, представлено відомості про впровадження та апробацію 

результатів дослідження.

Зауважимо, що представлене дисертаційне дослідження чітко

структуроване та складається з анотацій, вступу, переліку умовних

скорочень, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (556

найменувань, з них 53 -  іноземною мовою), 18 додатків на 72 сторінках.

Робота містить 40 таблиць і 3 рисунки, які суттєво збагачують сприйняття

інформації й засвідчують високий науковий рівень автора та доводять

сформовані належним чином уміння узагальнювати та аналізувати. 
$

Структуру дисертації та основний текст подано відповідно чинних вимог до 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Назва 

роботи узгоджується з метою, відповідає змісту теоретичної частини та 

проведеного експериментального дослідження.

Поставлені у дисертаційній роботі завдання обґрунтовано 

найсучаснішими дослідженнями в галузі соціальної педагогіки соціальної 

роботи та психології. Зокрема, науковим доробком щодо питань реабілітації 

військовослужбовців як такої, визначеннями понять реабілітація, 

військовослужбовці-учасники бойових дій, організація комплексної 

реабілітації, система, організаційно-педагогічні умови, підходи, принципи, 

модель системи, технології, методи, форми, засоби й інших аспектів 

досліджуваної проблематики.

Дисертаційне дослідження, безумовно, має наукову новизну. Так, 

у роботі обґрунтовано та експериментально перевірено систему організації 

комплексної реабілітації військовослужбовців-учасників бойових дій, 

основними компонентами якої є: методологічний блок -  мета, моделі



реабілітації (психосоціальна модель реабілітації; психосоціальна мод^>

розвитку стійкості, модель ненасильницького спілкування), підходи

(мультидисциплінарний, системний, комплексний, технологічний),

загальнонаукові й специфічні принципи; змістовий блок -  комплексна

реабілітація, представлена медичним/фізичним, соціальним, педагогічним і

психологічним видами; різноманітні соціальні служби різного рівня і різної

відомчої приналежності та функціональної спрямованості, які реалізують

заходи медичної, психологічної, соціальної та педагогічної реабілітації, що

здійснюють реабілітацію військовослужбовців-учасників бойових дій;

процесуальний блок -  поетапна технологія реабілітації (діагностувальний,

розробка індивідуальної програми, робочий, післяреабілітаційний супровід);

комплекс різноманітних технологій (арт-терапевтична, тренінгова, ігрова),

сімейної терапії, інноваційних методів і прийомів; результативний блок -

компоненти реабілітованості (мотиваційний, стресостійкісний, 
{

поведінковий), рівні реабілітованості (високий, достатній, середній, низький) 

і результат, а також розроблено її графічну модель.

Варто відзначити як цілком дієві визначені дисертантом організаційно- 

педагогічні умови реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями- 

учасниками бойових дій такі як: здійснення комплексної реабілітації 

військовослужбовців-учасників бойових дій з виокремленням ключового 

виду та врахуванням «індивідуального випадку»; організація і здійснення 

реабілітації військовослужбовців-учасників бойових дій

мультидисциплінарною командою фахівців; проведення ранньої діагностики 

психоемоційного стану військовослужбовців (згідно розробленої 

комплексної програми); розробка індивідуальної програми реабілітаційних 

заходів для військовослужбовців-учасників бойових дій; соціально- 

психологічний супровід військовослужбовців-учасників бойових дій у 

постреабілітаційний період. Цінністю роботи є розроблена автором 

комплексна діагностика для визначення основних проблем особового складу 

Збройних Сил України, що брали участь у бойових діях.



Структура теоретичного розділу дисертації підпорядковується 

логіці наукового пошуку і загальноприйнятим вимогам до роботи такого 

рівня.

У теоретичному розділі дисертації змістовно повно, різноаспектно 

висвітлюється наукові підходи до визначення складових реабілітації 

військовослужбовців-учасників бойових дій. Встановлено, що реабілітація 

цієї категорії клієнтів передбачає наявність чотирьох основних видів -  

психологічної, медичної, соціальної і педагогічної, які можуть поєднуватися 

між собою в залежності від об’єкта реабілітації, його психоемоційного стану, 

факторів та умов, що впливають на проведення реабілітаційних заходів.

У дослідженні також розглянуто й обґрунтовано теоретичні та 

методичні основи організації реабілітаційної діяльності з 

військовослужбовцями, які брали участь у бойових діях, на основі 

впровадження арт-терапії, ігрових технологій, тренінгів, сімейної терапії. 

Унаслідок наукового пошуку визначено, що реабілітація 

військовослужбовців-учасників бойових дій є цілісним комплексом 

медичних, фізичних, психологічних, соціальних, педагогічних заходів, 

спрямованих на відновлення здоров’я, психоемоційного стану і 

працездатності військовослужбовців учасників бойових дій. Встановлено, що 

попри наявність в Україні низки нормативно-правових документів щодо 

здійснення реабілітації чинне законодавство не в змозі забезпечити 

проведення належного рівня комплексної реабілітації військовослужбовців 

Збройних Сил України, що були задіяні у військових діях.

Привертає увагу той аспект, що автором чітко визначено ефективні 

форми та методи проведення комплексної реабілітації фахівцями соціальних 

служб,зокрема, різні види тренінгів -  спеціалізовані, професійні, 

комунікативні, соціально-психологічні, адаптивні з виокремленням чіткого 

алгоритму структурних елементів, специфічних рис, принципами і 

правилами проведення, комплексом методів і технік. Наголошено, що 

особливо цінною у реабілітаційній діяльності з військовослужбовцями-



учасниками бойових дій є сімейна терапія, що спрямована на корекцію 

міжособистісних стосунків у родині, що має на меті усунення емоційних 

розладів. Цілком логічно головну увагу зосереджено на мультимодальній 

формі сімейної терапії, яка передбачає індивідуальне та сімейне 

консультування, групову психотерапію тощо.

Такий логіко-структурний підхід дозволив Бриндікову Ю.Л. визначити 

і обґрунтувати наукові підходи до визначення складових реабілітації 

військовослужбовців-учасників бойових дій. В результаті наукового пошуку 

автором було встановлено, що реабілітація цієї категорії клієнтів передбачає 

наявність чотирьох основних видів -  психологічної, медичної, соціальної і 

педагогічної, які можуть поєднуватися між собою в залежності від об’єкта 

реабілітації, його психоемоційного стану, факторів та умов, що впливають на 

проведення реабілітаційних заходів . На особливу увагу заслуговує 

представлена у роботі єдина система комплексної реабілітації
і

військовослужбовців з залученням мультидисциплінарної команди фахівців 

(соціальних працівників, психіатрів, психофізіологів, психотерапевтів, 

медичних психологів з базовою медичною підготовкою, лікарів- 

реабілітологів).

Позитивно оцінюємо і здійснений автором аналіз закордонного досвіду 

надання реабілітаційних послуг військовослужбовцям-учасникам бойових дій, 

починаючи від стародавніх і до наших часів.

Схвалюємо те, що у роботі ґрунтовно висвітлено організацію, зміст і 

методику проведення педагогічного експерименту, в результаті якого 

обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено систему 

організації та здійснення комплексної реабілітації військовослужбовців, що 

приймали участь у бойових діях, яка реалізується через спеціальні 

підсистеми — взаємопов’язані блоки, які забезпечують основу для її 

організації та впровадження і як результат -  позитивна динаміка 

реабілітованості військовослужбовців-учасників бойових дій.

Варто відзначити і представлену у дослідженні графічну модель



системи. Автором акцентується, що системотвірним чинником моделювання 

системи комплексної реабілітації військовослужбовців-учасників бойових 

дій є організаційно-педагогічні умови, які ми вже розглянули вище і 

відзначили як позитивні.

Наголосимо на доцільності проведеного автором на констатувальному 

етапі моніторингове дослідження військовослужбовців, що були задіяні у 

бойових діях на сході України, у ході якого встановлено, що практично всі 

військовослужбовці стикаються з проблемами як під час проходження служби, 

так і після повернення із зони бойових дій. Було також з’ясовано, що 

військовослужбовці-учасники бойових дій не зацікавлені у проходженні 

реабілітації, оскільки не вважають її ефективною і дієвою.

Цінністю роботи є представлена методика проектування 

реабілітаційного простору, що передбачає створення комфортного 

терапевтичного середовища та комплексне надання реабілітаційно- 

корекційно-терапевтичних і медичних процедур для військовослужбовців- 

учасників бойових дій. Згідно з розробленою методикою, надання 

реабілітаційних послуг може відбуватися на чотирьох організаційних рівнях, 

які визначаються за результатами соціально-психологічної діагностики з 

урахуванням соціальної ситуації цієї групи клієнтів та стану їхнього здоров’я.

Можемо відзначити як ефективну, на наш погляд, запропоновану 

Юриндіковим Ю.Л. технологію комплексної реабілітації 

військовослужбовців-учасників бойових дій, що передбачає чотири етапи: 

діагностувальний; розробка індивідуальної програми реабілітації (ІПР) з 

визначенням реабілітаційних методів і технологій; робочий і після 

реабілітаційний супровід.

Ми також погоджуємося з висновками автора, що позитивним ефектом у 

роботі з військовослужбовцями володіють психологічна допомога 

консультаційного характеру (індивідуальне консультування); різні форми 

психотерапії (групова, індивідуальна); тренінгові заняття. При проведенні 

групової психотерапії дієвими визнано техніки емоційно-вольової



саморегуляції, медитативні та арт-терапевтичні техніки. Серед арсенайу 

різноманітних психотерапевтичних методів надзвичайно продуктивними є 

раціональна, сугестивна, особисто орієнтована види психотерапії, 

наркопсихотерапія, трудотерапія та естетотерапія.

Не викликає сумніву і практична значущість дисертаційного 

дослідження. Значний інтерес і наукову вагомість становить запропонована й 

апробована тренінгова програма «Антистрес» для військовослужбовців- 

учасників бойових дій, що спрямована на формування умінь і навичок 

саморегуляції для зняття негативних наслідків стресу, посттравматичного 

стресового розладу. Основними методами програми були музикотерапія, 

релаксація; тілесно-орієнтована терапія; аутогенне тренування, арт-терапія, 

казкотерапія.

До незаперечних здобутків автора слід віднести й розробку науково- 

методичного забезпечення для фахівців соціальних служб, що 

проводитимуть реабілітаційну діяльність з військовослужбовцями, які брали 

участь у бойових діях. Вони спрямовані на ознайомлення фахівців 

мультидисциплінарної команди з системою комплексної реабілітації; 

відповідним розподілом функціональних обов’язків; розробленим 

діагностувальним інструментарієм для визначення рівня реабілітованості 

військовослужбовців; інноваційними реабілітаційними технологіями.

У практичному вимірі також важливими є розроблені Бриндіковим 

Ю.Л. навчальні та навчально-методичні посібники: «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».

Враховуючи зростаючий попит до робіт прикладного спрямування,



вважаємо за необхідне підкреслити , що матеріали дослідження можуть бу ги
* ' - V * ;

використані у: професійній діяльності працівників державних, громадських 

організацій, фахівців соціальних структур, 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.

Достовірність результатів дисертації забезпечено теоретичним і 

практичним обґрунтуванням вихідних положень, підтверджено адекватними 

методами перевірки результатів дослідження, кількісним та якісним аналізом 

експериментальних даних, зокрема, методами математичної обробки.

Сформульовані в дослідженні теоретичні твердження не викликають 

сумніву; висновки, в цілому, повно і ґрунтовно відтворюють науковий 

доробок дисертанта. Загальні висновки дисертації базуються на 

категоріальних засадах дослідження і є перспективними для розгортання 

низки подальших наукових пошуків у цьому напрямку. Поставлена автором 

дослідження мета досягнута, висунуті завдання, вирішені. Всі розділи 

дисертації містять висновки загально-теоретичного і методичного 

спрямування. Дисертаційну роботу відзначає належна культура оформлення. 

Зміст роботи достатньо повно відображено в публікаціях автора, а основні 

положення -  в авторефераті.

Разом з тим, вважаємо за потрібне висловити деякі зауваження та 

побажання.

1. У п. 1.2. «Нормативне забезпечення, основні концепції, підходи та 

принципи реабілітаційної діяльності в Україні» дисертант проаналізував 

нормативно-правові акти, методологічні підходи і принципи реабілітації, не 

зупинившись ґрунтовно на розгляді концепцій, хоча концепції 

реабілітаційної діяльності представлені в дисертації. На с. 66 йдеться про



концепцію програми, яку розробили представники Мінсоцполітики. На 

представлено інформацію про концепцію спеціалізованої реабілітаційної 

допомоги учасникам бойових дій у період другої Світової війни в США 

Т. Салмона. На с. 282 охарактеризовано концепцію реабілітації, розроблену 

експертами ВООЗ. Тому варто було б або перенести цю інформацію у п. 1.2, 

або з назви параграфу вилучити наукову дефініцію «концепція».

2. У дисертаційному дослідженні у п. 2.1. «Сутність і зміст бойового 

стресу та обґрунтування потреби стресостійкійкої поведінки» дисертант 

детально проаналізував стрес. У технологічному контексті у цьому параграфі 

проаналізовано наслідки та різноманітні психологічні стани деструктивного 

характеру типу посттравматичні стресові розлади, психічна травма, нервово- 

психічне напруження, «м’язова броня». Тому, у нашому баченні, цей факт 

варто було б відобразити у назві параграфу.

3. У п. 3.2. при аналізі мультидисциплінарного підходу та у п. 3.3. на
£

с. 274-275 автор акцентує увагу на реабілітаційних центрах і соціальних 

структурах та службах, що займаються організацією і здійсненням 

реабілітаційної діяльності. Робота б значно виграла, якщо б дисертант 

представив перелік конкретних вітчизняних центрів, які займаються 

реабілітацією військовослужбовців-учасників бойових дій.

4. У нашому баченні в табл. 3.2 «Реабілітаційні заходи у системі 

комплексної реабілітації» недостатньо уваги приділено комплексу заходів, 

які належать до педагогічної реабілітації, а також у цій ж таблиці варто було 

розташувати в педагогічну реабілітацію в кінці, оскільки за вагомістю 

медична, фізична, соціальна та психологічна є першочерговими.

5. Автор, з нашої точки зору, частково продублював інформацію щодо 

принципів організації реабілітаційної діяльності у параграфах 1.2 та 3.1. 

Вважаємо, що цього можна б було уникнути.

Висловлені зауваження та побажання носять, в основному, дискусійний 

характер, а тому суттєво не впливають на позитивну оцінку роботи. 

Рецензоване дисертаційне дослідження, безсумнівно, містить значні наукові



доробки та нові, раніше не захищені наукові положення.

Загальний висновок:

Отже, дисертаційна робота Бриндікова Ю.Л. «Теорія та практика 

реабілітації військовослужбовців-учасників бойових дій в системі соціальних 

служб», є завершеною працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані 

експериментальні результати, що в сукупності вирішують конкретне наукове 

завдання та мають суттєве значення для соціальної педагогіки та соціальної 

роботи. Дисертація виконана як самостійне дослідження, наукова і практична 

значущість відповідають вимогам пп. 9, 10, 12-14 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами), що дає підстави для присудження 

її автору - Бриндікову Юрію Леонідовичу наукового ступеня доктора 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 -  соціальна педагогіка.
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