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Інформаційно-бібліографічний відділ пропонує бібліографічний покажчик
«Реабілітація». До покажчика увійшли книги, автореферати дисертацій,
статті з періодичних видань наявні в фондах бібліотеки ІФНМУ. Видання є
рекомендаційним. Покажчик може бути використаний у навчальній та
практичній діяльності. Рекомендовано науковцям, викладачам, аспірантам,
пошукачам, студентам та всім, хто прагне більш досконалого вивчення цього
питання. Видання створено на базі електронного каталогу бібліотеки
ІФНМУ.
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Передмова
Реабілітація-комплекс медичних, педагогічних, професійних і соціальних
заходів та послуг, спрямованих на відновлення здоров'я та працездатності осіб з
обмеженими фізичними й психічними можливостями внаслідок перенесених травм
та захворювань.
реабілітація — галузь медичної науки, яка вивчає механізм дії
фізичних лікувальних чинників, обґрунтовує та створює технології
відновлювального лікування, оцінює ефективність медичної реабілітації дорослих
та дітей з різноманітною патологією.Отримання нових наукових даних,
удосконалення методів профілактики та відновлювального лікування захворювань
і травм сприятиме збереженню здоров'я, покращенню якості життя, скороченню
термінів тимчасової непрацездатності, зменшенню ускладнень та інвалідизації
населення.
На сьогодні у сферах медицини послуговуються кількома дефініціями
поняття «реабілітація». За визначенням Комітету експертів з реабілітації ВООЗ
(1963), реабілітація — це процес, "метою якого є запобігання інвалідності під час
лікування захворювання і допомога хворому у досягненні максимальної фізичної,
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психічної, професійної, соціальної та економічної повноцінності, на яку він буде
здатний в межах існуючого захворювання.
В процесі медичної реабілітації виділяють декілька складових, однією з яких є
фізична терапія. Переважна більшість спеціалістів які надають медичні послуги на
етапі реабілітації - представники не лікарських спеціальностей: фізичні терапевти,
ерготерапевти, логопеди, психологи.
Організаційними основами реабілітації вважають: здійснення комплексної
вихідної оцінки стану хворого з формулюванням реабілітаційного діагнозу перед
початком реабілітації; проведення реабілітації за певною програмою, що укладена
на основі оцінки стану хворого; здійснення оцінки ефективності реабілітаційних
заходів в динаміці і після завершення курсу реабілітації; складання рекомендацій
щодо лікувальних і соціальних заходів, які необхідні на подальших етапах
реабілітації.
Напрями досліджень
-експериментальне та клінічне вивчення механізмів дії та взаємодії фізичних
чинників природного та преформованого характеру, інших немедикаментозних
засобів;
-розроблення немедикаментозних і комплексних (поєднання немедикаментозних
засобів і ліків) методів відновлювального лікування та профілактики різноманітних
захворювань на всіх етапах медичної реабілітації (стаціонар, санаторій,
поліклініка);
-питання організаційно-методичного забезпечення в галузі фізіотерапії та медичної
реабілітації.
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29. 617.577-089
Дутка І. Ю.
Д84
Діагностика, хірургічне лікування та післяопераційна
реабілітація пацієнтів з ізольованими та поліструктурними пошкодженнями
сухожилків згиначів пальців кисті в "критичній зоні" [Текст]: автореф. дис. на здоб.
наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 21 "Травматологія та ортопедія" /І. Ю. Дутка; "Ін-т
травматології та ортопедії НАМНУ". - К., 2013. - 20 с.
30. 616.895.4 Живаго Х. С.
Ж66
Медико-соціальна реабілітація хворих на параноїдну шизофренію із
симптомами депресії [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.
01. 16 "Психіатрія" /Х. С. Живаго; МОЗУ УНДІ соціальної і судової психіатрії та
наркології. - К., 2017. - 20с.
31. 616.89-008.441.1-08 Животовська Л. В.
Ж67
Патогенетична терапія та реабілітація хворих на алкогольну
залежність [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 17
"Наркологія" /Л. В. Животовська; МОЗУ УНДІ соціальної і судової психіатрії та
наркології. - К., 2012. - 34 с.
32. 616.006-085
Завізіон В. Ф.
З-13
Психологічна реабілітація онкологічних хворих на етапі
діагностики та лікування [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец.
14. 01. 07"Онкологія" /В. Ф. Завізіон; МОЗУ, Донецький ДМУ ім. М. Горького. Донецьк, 1998. - 16с.
33. 616.28-008.14-053
Заставна О. М.
З-36
Фізична реабілітація слабочуючих дітей старшого
дошкільного віку після кохлеарної імплантації [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук.
ступ. к. наук з фізичн. вихов. та спорту: спец. 24. 00. 03 "Фізична реабілітація" /О.
М. Заставна; МОНУ Прикарпатський НУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ,
2016. - 20с.
34. 618.971 Золотова Л. І.
З-81 Міокардіодистрофія у дітей (клініка, діагностика, реабілітація) [Текст]:
автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 00. 09 "Педіатрія" /Л. І.
Золотова; МОЗ ДДМУ. - Донецьк, 1994. - 30 с.
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35. 616.895.8 Іващенко Н. Є.
І-24
Внутрішня картина хвороби і реабілітація пацієнтів з параноїдною
шизофренією [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 16
"Психіатрія" /Н. Є. Іващенко; МОЗУ УНДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. - К.,
2014. - 18с.
36. 616.319
Каліновський Д. К.
К17
Лікування та реабілітація постраждалих з переломами нижньої
щелепи, що зловживають алкоголем [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м.
н.: спец. 14. 01. 22 "Стоматологія" /Д. К. Каліновський; МОЗУ Укр. мед. стомат.
акад. - Полтава, 2003. - 22с.
37. 616-053.2
Камінська Т. М.
К18
Оптимізація системи профілактичних заходів та реабілітація
порушень стану здоров'я дітей шкільного віку [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук.
ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 10 "Педіатрія" /Т. М. Камінська; Ін-т педіатрії,
акушерства і гінекології НАМНУ. - К., 2016. - 40с.
38. 613.657
Камков В. П.
К18
Адаптація та професійна реабілітація гірників з ІХС у вугільній
промисловості [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 00. 07
"Гігієна" , 14. 00. 06 "Кардіологія" /В. П. Камков; Ін-т мед. праці АМНУ. - К., 1995.
- 30с.
39. 618.32
Карлійчук Є. С.
К23
Реабілітація репродуктивної функції у жінок з викиднем, що не
відбувся в анамнезі [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01.
01 "Акушерство та гінекологія" /Є. С. Карлійчук; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького.
- Львів, 2011. - 20с.
40. 616.21
Клименко Д. І.
К49
Медико-соціальна експертиза при вестибулярній дисфункції,
реабілітація і реінтеграція інвалідів у суспільство [Текст]: автореф. дис. на здоб.
наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 19 "Оториноларингологія" /Д. І. Клименко; АМНУ
Інститут оториноларингології ім. О. С. Коломійченка. - К., 2004. - 44с.
41. 616.8-053.2 Ковтюк Н. І.
К56
Якість життя дітей із хронічною неврологічною патологією: оцінка,
корекція та медична реабілітація [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.:
спец. 14. 01. 10 "Педіатрія" /Н. І. Ковтюк; МОЗУ ТДМУ ім. І. Я Горбачевського
МОЗУ. - Тернопіль, 2016. - 36с.
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42. 618.172
Колесник В. Л.
К60
Реабілітація репродуктивної функції у жінок, що страждають на
хронічний сальпінгоофорит [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец.
14. 01. 01 "Акушерство та гінекологія /В. Л. Колесник; МОЗ України Нац. мед.
університет ім. О. О. Богомольця. - К., 2006. - 19с.
43. 618.1-089 Колесник Г. В.
К60
Реабілітація жінок після поєднаних гінекологічних та хірургічних
лапароскопічних операцій [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец.
14. 01. 01 "Акушерство та гінекологія" /Г. В. Колесник; МОЗУ НМА
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. - К., 2011. - 18с.
44. 616.895.8
Косенко К. А.
К71
Психосоціальна реабілітація жінок, хворих на параноїдну
шизофренію, при різних моделях родинної взаємодії [Текст]: автореф. дис. на здоб.
наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 16 "Психіатрія" /К. А. Косенко; НАМНУ Ін-т
неврології, психіатрії та наркології НАМНУ. - Х., 2015. - 24с.
45. 616.37 Коцаба Ю. Я.
К75
Клініко-патогенетичні особливості та медична реабілітація хворих на
хронічний панкреатит у поєднанні з дисбіозом товстої кишки [Текст]: автореф. дис.
на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 38 "Загальна практика - сімейна медицина"
/Ю. Я. Коцаба; МОЗУ ЗМА післядипломної освіти МОЗУ. - Запоріжжя, 2017. - 20с.
46. 618.16-006 Кріт С. В.
К82
Реабілітація жінок після консервативної міомектомії [Текст]:
автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 01 "Акушерство та
гінекологія" /С. В. Кріт; МОЗУ Київ. мед. акад. післядипл. освіти ім. П. Л. Шупика.
- К., 2002. - 16с.
47.618.177-02 Кудлай О. М.
К88
Реабілітація репродуктивної функції жінок з безпліддям різного
генезу [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 01
"Акушерство та гінекологія" /О. М. Кудлай; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім.
П. Л. Шупика. - К., 2009. - 16с.
48. 618.973.6 Кухар Н. М.
К95
Етапна реабілітація дітей з дискінезіями жовчовивідних шляхів з
використанням східного масажу, східної оздоровчої гімнастики і пелоїдотеропії
[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 33 "Курортологія та
фізіотерапія" /Н. М. Кухар; МОЗУ Укр. наук.-досл. інст. мед. реабілітації та
курортології. - Одеса, 2002. - 18с.

11

49. 616.314.163-085 Левандовський Р. А.
Л34
Ортопедична реабілітація хворих на складну щелепно-лицеву
патологію із застосуванням дентальних імплантатів [Текст]: автореф. дис. на здоб.
наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 22 "Стоматологія" /Р. А. Левандовський; МОЗУ
НМУ ім. О. О. Богомольця. - К, 2015. - 40с.
50. 618.14-006.36-089 Ледін Д. С.
Л39
Реабілітація
репродуктивної
функції
жінок
після
гістерорезектоскопічного лікування субмукозної міоми матки [Текст]: автореф.
дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 01 "Акушерство та гінекологія" /Д. С.
Ледін; МОЗ України НМА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. - К., 2009. 20с.
51. 618.16-006 Лівшиць І. В.
Л55
Реабілітація пацієнток після лапароскопічних реконструктивнопластичних операцій з приводу лейоміоми матки [Текст]: автореф. дис. на здоб.
наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 01 "Акушерство та гінекологія "/І. В. Лівшиць;
МОЗ України Київська мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. - К.,
2006. - 20с.
52. 616.727-08 Ліфаренко Є. Л.
Л64
Медико-соціальна експертиза та медична реабілітація хворих на
коксартроз [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 21
"Травматологія та ортопедія"/Є. Л. Ліфаренко; Інст. патології хребта та суглобів ім.
проф. М. І. Ситенка АМНУ. - Х., 2005. - 20с.
53. 616.957.1 Лобанов Г. Ф.
Л68
Діагностика, лікування та реабілітація хворих на сифіліс серед на
населення, що мешкає на територіях, забруднених радіонуклідами [Текст]:
автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 20 "Шкірні та венеричні
хвороби" /Г. Ф. Лобанов; МОЗУ Нац. мед. універ. ім. О. О. Богомольця. - К., 2003. 20с.
54. 616.89-008 Лобанов С. О.
Л68
Психотерапія та реабілітація хворих з опіоїдною наркоманією,
обтяженою ВІЛ (СНІД) [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.
01. 17 "Наркологія" /С. О. Лобанов; МОЗ України, Укр. НДІ соціальної і судової
психіатрії та наркології. - К., 2012. - 20с.

12

55. 618.3-06 Ломага Ю. Ю.
Л74
Реабілітація та шляхи покращення репродуктивного здоров`я жінок з
внутрішньоматковою загибеллю плода в анамнезі в умовах природного йодного
дефіциту [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 01.
"Акушерство та гінекологія" /Ю. Ю. Ломага; МОЗУ Львівський нац. мед. універ.
ім. Д. Галицького. - Львів, 2004. - 22с.
56. 616.80 Лукіна Л. М.
Л84
Реабілітація хворих неврологічного профілю з участю чорноморських
дельфінів-афалін [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 33
"Курортологія і фізіотерапія" /Л. М. Лукіна; МОЗ АРК Крим. республіканський
НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова. - Ялта, 2003. - 33с.
57. 616.71-002 Лук'яненко Д. М.
Л84 Лікування та медична реабілітація дітей, хворих на метаепіфізарний
остеомієліт (експериментально-клінічне дослідження) [Текст]: автореф. дис. на
здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 09 "Дитяча хірургія" /Д. М. Лук'яненко;
МОЗУ ВНМУ ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 2016. - 24с.
58. 616.728.2-007.233-08
Майко В. М.
М14
Комплексне етапне лікування та медико-соціальна
реабілітація хворих на остеоартроз кульшового суглоба [Текст]: автореф. дис. на
здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 21 "Травматологія та ортопедія" /В. М.
Майко; НАМНУ, Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ. - К., 2012. - 38с.
59. 617.31
Макаров В. Б.
М15
Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та
переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя [Текст]: автореф. дис.
на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 21 "Травматологія" /В. Б. Макаров; Інст.
патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка АМНУ. - Х., 2004. - 20с.
60. 618.51-084 Малачинська М. Й.
М18 Реабілітація генеративної функції жінок зі звичним невиношуванням
і гестраційною трофобластичною хворобою (пухирним занеском) в анамнезі
[Текст]: автореф. дис. на здобут. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 01 "Акушерство
та гінекологія" /М. Й. Малачинська; МОЗ України Львівський нац. мед. ун-тет ім.
Данила Галицького. - Львів, 2007. - 20с.
61. 616.314-084 Мельничук В. В.
М48
Профілактика та реабілітація стоматологічних хворих з
недиференційованою дисплазією сполучної тканини [Текст]: автореф. дис. на здоб.
наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 22 "Стоматологія" /В. В. Мельничук; МОНУ
Ужгородський НУ. - Ужгород, 2017. - 24с.
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62. 616.214.2-053 Молочек Ю. А.
М75
Реабілітація дітей після тонзилектомії [Текст]: автореф. дис. на
здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 19 "Оториноларингологія" /Ю. А. Молочек;
Інст. оториноларингології ім. О. С. Коломійченка АМНУ. - К., 2002. - 17с.
63. 616.319.2 Мухамед Д. І.
М92
Функціональна реабілітація постраждалих з переломами нижньої
щелепи з урахуванням динаміки локальних м'язових порушень [Текст]: автореф.
дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 22 "Стоматологія" /Д. І. Мухамед;
МОЗ України НМА післядипл. освіти ім. П. Л. Шупика. - К., 2007. - 22с.
64. 616.12-005.4-08 Нестерак Р. В.
Н56
Реабілітація та відновне лікування хворих на ішемічну хворобу
серця: клініко-діагностичні, лікувальні та прогностичні підходи після
реваскуляризації міокарда [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец.
14. 01. 11 "Кардіологія" /Р. В. Нестерак; МОЗУ ЛНМУ ім. Д. Галицького. - Львів,
2020. - 44с.
65. 616.319-001-08 Ніканоров Ю. О.
Н62
Лікування та реабілітація постраждалих з переломами кісток
середньої зони лицевого черепам із застосуванням пелоідотерапії та магнітнопелоідотерапії [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 22
"Стоматологія" /Ю. О. Ніканоров; Інст. стоматології акад. мед. наук укр. - Одеса,
2005. - 20с.
66. 616.314-089.2 Новіков В. М.
Н73
Реабілітація хворих з дисфункційними порушеннями скроневонижньощелепного суглобу в залежності від обраного методу ортопедичного
лікування [Текст]: автореф. дис. на здоб. вчен. ступ. к. м. н.: спец. 14. 00. 21
"Стоматологія" /В. М. Новіков; МОЗ України, Полтав. держ. мед. стоматолог. ін-т.
- Полтава, 1993. - 18с.
67. 618.101 Олаймі І. Х.
О-53
Реабілітація репродуктивної функції у жінок [Текст]: автореф. дис. на
здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 01 "Акушерство та гінекологія" /І. Х. Олаймі;
МОЗ України Київська мед. академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. - К.,
2006. - 19с.
68. 617.58-007-053.2 Петров В. Г.
П30
Медична реабілітація та протезно-ортопедичне забезпечення
дітей з куксами нижніх кінцівок [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.:
спец. 14. 01. 21 "Травматологія та ортопедія" /В. Г. Петров; Держ. установа "Інст.
патол. хребта та суглоб. ім. проф. М. І. Ситенка Акад. Мед. Наук Укр." - Х., 2009. 20 с.
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69. 616.853-08 Підлубний В. Л.
П32
Психосоціальна реабілітація хворих епілепсією з розладами
особистості та поведінки [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14
.01. 16 "Психіатрія" /В. Л. Підлубний; МОЗ України український наук.-досл. інстит.
соц. і суд. психіатрії та наркології. - К., 2006. - 19с.
70. 616.37 Повзун П. А.
П42 Медична та професійна реабілітація працівників морського транспорту,
які страждають на хронічний панкреатит [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ.
к. м. н.: спец. 14. 01. 34 "Авіаційна, космічна та морська медицина" /П. А. Повзун;
МОЗ України, УНДІ морської медицини. — Одеса, 1999. - 20с.
71. 616.74-002.2 Подольський О. В.
П45
Комплексна реабілітація хворих на есенціальну артеріальну
гіпертензію з синдромом психоемоційного напруження із застосуванням
магнітолазерної терапії та психофізичної корекції [Текст]: автореф. дис. на здоб.
наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та
курортологія" /О. В. Подольський; МОЗУ, "НДІ фізичних методів лікування і мед.
кліматології ім. І. М. Сєченова", "Кримський ДМУ ім. С. І. Георгієвського". - Ялта,
Сімферополь, 2013. - 22с.
72. 616.74-002.2 Подольський О. В.
П45
Комплексна реабілітація хворих на есенціальну артеріальну
гіпертензію з синдромом психоемоційного напруження із застосуванням
магнітолазерної терапії та психофізичної корекції [Текст]: автореф. дис. на здоб.
наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 33 " Медична реабілітація, фізіотерапія та
курортологія" /О. В. Подольський; МОЗУ ХМА післядипломної освіти. - Х., 2015. 22с.
73. 616.127.4 Пономаренко В. І.
П56
Аліментарна реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в
санаторно-курортних закладах [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.:
спец. 14. 02. 01 "Гігієна, медичні науки "/В. І. Пономаренко; МОЗ України, НМУ
ім. О. О. Богомольця. - К., 1999. - 36с.
74. 618.101-08 Пономаренко О. Р.
П56
Реабілітація репродуктивної функції у жінок з гострим
сальпінгоофоритом [Текст]: автореф. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 01
"Акушерство та гінекологія" /О. Р. Пономаренко; МОЗ України Київська мед.
академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. - К., 2006. - 20с.
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75. 610.238 Пріб Г. А.
П75
Медико-соціальна експертиза обмежень життєдіяльності у психічнохворих (діагностика, клініка, реабілітація) [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук.
ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 16 "Психіатрія" /Г. А. Пріб; МОЗ України УНДІ соц. та
суд. психіатрії та наркології. - К., 2008. - 35с.
76. 618.11-07-08 Пузій О. М.
П88
Діагностика, хірургічне лікування та реабілітація репродуктивної
функції при доброякісних захворюваннях геніталій у жінок [Текст]: автореф. дис.
на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 01 "Акушерство та гінекологія" /О. М.
Пузій; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2017. — 20с.
77. 616.81-007.1-053
П'яних С. Є.
П99
Рання реабілітація рухових розладів при тяжких формах
мієлітів та мієлополіневритів у дітей [Текст]: автореф. дис. на здоб. вченого ступ. к.
м. н.: спец. 14. 00. 13"Нервові хвороби" /С. Є. П'яних; МОЗУ КІ удосконалення
лікарів. - К., 1994. - 24с.
78. 616.212.1-089
Савчук О. І.
С13
Рання післяопераційна реабілітація хворих на хронічні
риносинуїти [Текст]: автореф. на здобут. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 19
"Оториноларингологія" /О. І. Савчук; АМН України ДУ"Інститут отоларингології
ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України. - К., 2008. - 20с.
79. 616.33-085 Сапа А. І.
С19
Реабілітація хворих прооперованих з приводу виразкової і
жовчнокаменевої хвороби в ранньому післяопераційному періоді в умовах
Миргорода [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 00. 05
"Внутрішні хвороби" /А. І. Сапа; МОЗУ ЗМІ. - Запоріжжя, 1993. - 20с.
80. 616.215-006 Селезньов К. Г.
С29
Система медична реабілітація хворих на рак гортані [Текст]:
автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 19 "Оториноларингологія"
/К. Г. Селезньов; МОЗУ Київ. наук. - досл. інст. оториноларинології ім. О. С.
Коломійченка. - К., 2000. - 32с.
81. 610.215.1 Сіренко О. І.
С40
Реабілітація часто хворіючих дітей в амбулаторно-поліклінічних
умовах [Текст]: автореф. дис. на здоб. вченого ступ. д. м. н.: спец. 14. 00. 09
"Педіатрія" /О. І. Сіренко; МОЗУ ХДМУ. — Х., 1995. — 40с.
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82. 618.13-002
Страховецький В. С.
С83
Гнійно-запальні захворювання придатків матки: тактика
хірургічного лікування та реабілітація репродуктивної функції [Текст]: автореф.
дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 01 "Акушерство та гінекологія" /В. С.
Страховецький; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. - К., 2016. 40с.
83. 618.161 Терраб Л. Ф.
Т35 Реабілітація жінок, які перенесли акушерські маткові кровотечі [Текст]:
автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 01 "Акушерство та
гінекологія" /Л. Ф. Терраб; МОЗУ КМА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. К., 1999. - 20с.
84. 618.101 Толкач Н. С.
Т52
Поетапна реабілітація репродуктивного здоров`я дівчаток, народжених
матерями з прееклампсією [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец.
14. 01. 01 "Акушерство та гінекологія" /Н. С. Толкач; МОЗУ Львівський нац. мед.
універ. ім. Д. Галицького. - Львів, 2004. - 18с.
85. 616.136 Фесюк С. М.
Ф44 Медична реабілітація хворих неспецифічним аортоартеріїтом черевного
відділу з застосуванням лікувальних фізичних факторів [Текст]: автореф. дис. на
здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 33 "Курортологія та фізіотерапія" /С. М.
Фесюк; УНДІ мед. реабілітації та курортології МОЗУ. - Одеса, 1998. - 18с.
86. 618.102-084 Ханча Ф. О.
Х19
Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з трубноперитонеальною формою безпліддя [Текст]: автореф. дис. на здобут. наук. ступ. к.
м. н.: спец. 14. 01. 01 "Акушерство та гінекологія" /Ф. О. Ханча; МОЗ України
Донецький нац. мед. ун-тет ім. М. Горького НДІ мед. проблем сім'ї. - Донецьк,
2008. - 20с.
87. 616.118-084 Ханюкова І. Я.
Х19
Медико-соціальна експертиза та реабілітація інвалідів внаслідок
гіпертонічної хвороби [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14.
01. 11 "Кардіологія" /І. Я. Ханюкова; МОЗУ Запорізький держ. мед. унів. Запоріжжя, 2005. - 23с.
88. 617.385-089-084 Хом`яков В. М.
Х76
Медична реабілітація хворих та інвалідів з деформаціями кисті
внаслідок пошкоджень нервів верхньої кінцівки [Текст]: автореф. дис. на здоб.
наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 21 "Травматологія та ортопедія" /В. М. Хом`яков;
Інст. патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМНУ. - Х., 2005. - 20с.
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89. 616.314.2-039.71 Хохліч О. Я.
Х86
Реабілітація пацієнтів із стоматологічними захворюваннями в
умовах їх професійної фонаторної діяльності [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук.
ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 22"Стоматологія" /О. Я. Хохліч; МОЗУ, НМА
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. - К., 2013. - 20с.
90. 616.318-006-089 Центіло В. Г.
Ц38
Хірургічна реабілітація хворих на злоякісні пухлини щелепнолицевої ділянки (клініко-анатомічне дослідження) [Текст]: автореф. дис. на здоб.
наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 22 "Стоматологія" /В. Г. Центіло; МОЗ України
Нац. мед. унів. ім. О. О. Богомольця. - К., 2006. - 35с.
91. 618.171 Чайка А. В.
Ч-15
Комплексна дігностика, лікування та реабілітація репродуктивної
функції у жінок з синдромом полікістозних яєчників [Текст]: автореф. дис. на здоб.
наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 01 "Акушерство та гінекологія" /А. В. Чайка;
МОЗУ Нац. мед. універ. ім. О. О. Богомольця. - К., 2003. - 38с.
92. 618.11-006-089 Чека Н. Е.
Ч-37
Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з
кломіфен-резистентними формами формами синдрому полікістозних яєчників
після ендохірургічної стимуляції овуляції [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ.
к. м. н.: спец. 14. 01. 01 "Акушерство і гінекологія" /Н. Е. Чека; МОЗУ Донцький
держ. мед. універ. ім. М. Горького Наук.-досл. інст. мед. проблем сім`ї. - Донецьк,
2005. - 21с.
93. 618.5 Чужа М. М.
Ч-86 Реабілітація жінок, які перенесли травми шийки матки при перших
пологах [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 01
"Акушерство та гінекологія" /М. М. Чужа; МОЗ України НМА післядипл. освіти
ім. П. Л. Шупика. - К., 2007. - 16с.
94. 616.248-08
Чумак Ю. Ю.
Ч-90
Оптимізація лікування та медична реабілітація хворих на
бронхіальну астму, поєднану з хронічним неалькогольним стеатогепатитом
[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 27 "Пульмонологія"
/Ю. Ю. Чумак; НАМНУ Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського
НАМНУ. - К., 2015. - 20с.
95. 616.613 Шахман Н. В.
Ш31 Реабілітація репродуктивного здоров`я у дівчаток-підлітків з
пієлонефритом як підготовка до материнства [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук.
ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 01 "Акушерство та гінекологія" /Н. В. Шахман; МОЗУ
Вінницький нац. мед. універ. ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 2003. - 16с.
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96. 616.240-006 Шевченко А. І.
Ш37
Медична реабілітація хворих на рак легенів при радикальному
лікуванні та протягом диспансерного спостереження [Текст]: автореф. дис. на здоб.
наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 07 "Онкологія" /А. І. Шевченко; МОЗУ Донецький
держ. мед. універ. ім. М. Горького. - Донецьк, 2001. - 32с.
97. 618.1-008.1 Шурпяк С. О.
Ш96
Реабілітація репродуктивного здоров'я жінок з дисгормональними
змінами репродуктивних органів і коморбідною патологією [Текст]: автореф. дис.
на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 01 "Акушерство та гінекологія" /С. О.
Шурпяк; МОЗУ НМА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. - К., 2018. - 44с.
98. 616-006-053.2 Янченко Т. С.
Я66
Санаторно-курортна реабілітація дітей в періоді ремісії
онкогематологічних і онкологічних захворювань з урахуванням психосоматичного
статусу [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 33
"Медична реабілітація, фізіотерапія і курортологія" /Т. С. Янченко; МОЗУ, "НДІ
фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова", "Кримський МУ ім.
С. І. Георгієвського". - Ялта, Сімферополь, 2014. - 32с.
99. 616.21-022-053.2 Ярошенко С. Я.
Я77
Реабілітація дітей з підвищеною захворюваністю на гострі
респіраторні інфекції, які мешкають в дитячих закладах закритого типу [Текст]:
автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 01. 10 "Педіатрія" /С. Я.
Ярошенко; МОЗУ ДНМУ ім. М. Горького НДІ мед. проблем сім'ї. - Донецьк, 2011.
20с.
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Книги
1. 610.21(02) Медична і соціальна реабілітація [Текст]: підручник для студ. вищ.
М42
мед. закл. освіти І-ІІІр. акред. мед. сестер (МОЗУ) //Самойленко В. Б.,
Яковенко Н. П., Петряшев І. О., Манаєнкова О. Д., Виноград Л. В., Зайцева В.П./. К.: ВСВ"Медицина", 2013. - 464 с.
2.64.048.6(075.8)
Медична і соціальна реабілітація [Текст]: підручник для студ.
М42
мед. училищ, коледжів, академій та інститутів медсестринства
//Самойленко В. Б., Яковенко Н. П., Петряшев І. О., Манаєнкова О. Д., Виноград Л.
В., Зайцева В. П./. - 2 -е вид., преробл. і доповн. - К.: ВСВ"Медицина", 2018. - 464
с.
3.610.21(02)
Медична та соціальна реабілітація [Текст]: навч. посіб. для
М42
студ. вищ. мед. навч. закл. /за ред. І. Р. Мисули, Л. О. Вакуленко. Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. - 402 с.
4.615.82(02)
Ф50

Фізична реабілітація в стоматології [Текст]: навч. посібн. для студ.
вищ навч. закл. - К.: Медицина, 2008. - 96 с.

5.616.2:615.825(075.8) Григус І. М.
Г82
Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи
[Текст]: навчальний посібн. для студ. вищ. навч. закл. /І. М. Григус. - 2-ге вид.,
стереот. - Львів: Новий Світ - 2000, 2019. - 170 с.
6. 615.82
Фізична реабілітація при патології кардіореспіраторної
Ф50
системи [Текст]: монографія /В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, С. А.
Бублик та ін. - Івано-Франківськ: ПНУім. В. Стефаника, 2014. - 300 с.
7.616.7-08 Левченко В. А.
Ф50
Фізична реабілітація при патології опорно-рухового апарату [Текст]:
монографія /В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, Д. В. Сарабай та ін. - Івано-Франківськ:
Плай, 2008. - 411 с.
8.615.82(02)
Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах опорно-рухової
Ф50
системи [Текст]: посібник для студ. навч. закладів, які вивчають
фізичну реабілітацію та ЛФК /В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, Р. І. Файчак та ін.; за
ред. В. А. Левченка. - Івано-Франківськ: НАІР, 2015. - 352 с.
9.615.82(02)
Мухін М. В.
М92
Фізична реабілітація [Текст]: підручник для студентів вищих навч.
закладів фізичного виховання і спорту /М. В. Мухін. - 3-тє вид., перероблене та
доповнене. - К.: Олімпійська література, 2010. - 488 с.

20

10.616.98:578.898
Скачко Б. Г.
С42
ВІЛ/СНІД: Профілактика. Лікування. Реабілітація [Текст] /Б.
Г. Скачко. - К.: Медицина, 2006. - 192с.
11. 616.995
Скачко Б. Г.
С42
Туберкульоз: Профілактика. Лікування. Реабілітація [Текст] /Б.
Г. Скачко. - К.: Здоров'я, 2006. - 120с.
12.618.94-085
Слободян Л. М.
С48
Діагностика захворювань та реабілітація дітей [Текст] /Л. М.
Слободян, В. Ф. Лобода, Н. Б. Процайло; за ред. Л. М. Слободян. - Тернопіль:
Укрмедкнига, 2004. - 614 с.
13.618.973(02)
Слободян Л. М.
С48
Синдром мальабсорбції, діагностика і реабілітація [Текст]:
Посібник /Л. М. Слободян. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - 116 с.
14.613.7(02)
Спортивна медицина і фізична реабілітація [Текст]: навч. посібн.
С73
для студ. вищ. мед. закл. осв. IV р. акр. (ЦМК МОЗУ) /В. А.
Шаповалова, В. М. Коршак, В. М. Халтагарова та ін. - К.: Медицина, 2008. - 248 с.
15.616.118-084(02) Медицинская реабилитация артериальной
М42
гипертензии [Текст]: рук-во для студ. и врач. /под ред. В. Н.
Сокрута, В. Н. Казакова. - Донецк: Каштан, 2010. - 464 с.
16.75.0я73
Медицинская реабилитация в спорте [Текст]: руководство для
М42
врачей и студ. /под ред. Сокрута В. Н., Казакова В. Н. - Донецк:
Каштан, 2011. - 620 с.
17.610.21(02)
Медицинская реабилитация в терапии [Текст]: руководство для
М42
студентов и врачей /под ред. В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. - Донецк:
ОАО "УкрНТЭК", 2001. - 1076 с.
18.610.21
Клячкин Л. М.
К52
Медицинская реабилитация больных с заболеваниями внутренних
органов [Текст]: руководство для врачей /Л. М. Клячкин, А. М. Щегольков. - М.:
Медицина, 2000. - 328 с.
19.612.8
Козявкин В. И.
К59
Система интенсивной нейрофизиологической реабилитации: Новая
методика лечения больных с поражениями нервной системы [Текст] /В. И.
Козявкин. - 1-е изд. - Львов-Трускавец: Малти-М, 1999. - 48 с.
21

20.616.7-085(02)
Медицинская реабилитация в артрологии [Текст]:
М42
учеб. пособие /В. Н. Сокрут, В. Н. Казаков, О. В. Синяченко и
др. - Донецк: ООО "Лебедь", 2000. - 384 с.
21.610.21(02)
Медицинская реабилитация [Текст]: учебник для студ. и врачей
М42
высш. учеб. завед. III-IV уров. аккред. /В. Н. Сокрут, Н. И.
Яблучанский, Ю. В. Думанский и др.; Под ред. Сокрута В. Н. - Краматорск:
"Каштан", 2015. - 576 с.

22

Статті з періодичних видань
1. Апанасенко Г. Л.
Восстановительная медицина и превентивная реабилитация : постановка
проблемы в Украине и России [Текст] /Г.Л.Апанасенко //Медицинская
реабилитация курортология физиотерапия. – 2009. – №1. – С.39-42.
2. Калмиков С. А.
Оцінка ефективності програми комплексної фізичної реабілітації для хворих
на цукровий діабет 2 типу. [Текст] /С. А. Калмиков //Медичні перспективи.
– 2009. – т.ХІV, №2. – С.114-118.
3. Илларионова Т. В.
Содержание и алгоритм программ аппаратной физиотерапии на
госпитальном этапе реабилитации больных стабильной стенокардией
напряжения [Текст] /Т. В. Илларионова //Вопросы курортологии
физиотерапии и лечебной физической культуры. – 2009. – №3. – С.12-16.
4. Ефимов А. П.
Научно-методические проблемы и достижения технологии семейной
реабилитации [Текст] /А. П. Ефимов //Медицинская реабилитация. – 2009. –
№1. – С.33-37.
5. Карасаева Л.
Социально-психологическая
составляющая
профессиональной
реабилитации инвалидов [Текст] /Л. Карасаева, Е. Гордиевская, И.
Кузьмина //Врач. – 2009. – №9. – С.60-62.
6. Разумний Р. В.
Ефективність комбінованого фітозасобу алфагіну в корекції синдрому
післяінфекційної астенії у хворих після перенесеної негоспітальної
пневмонії на тлі стеатозу печінки в періоді медичної реабілітації [Текст]
/Р.В.Разумний //Фітотерапія.Часопис. – 2009. –
№4. – С.20-28.
7. Медикаментозная поддержка реабилитационного процесса [Текст]
/Г.Иванова, Л. Стаховская, В. Гудкова, И. Шетова //Врач. – 2009. – №12.–
С.14-17.
8. Ефективність медичної реабілітації осіб, які перехворіли на грип, із
застосуванням засобів народної та нетрадиційної медицини [Текст] /В. М.
Князевич, Т. П. Гарник, В. М. Фролов [та ін.] //Фітотерапія.Часопис. – 2010.
– №1. – С.3-15.

23

9. Кононов В. М.
Вплив комбінованого фітопрепарату бонджигару на активність ферментів
системи антиоксидантного захисту при медичній реабілітації хворих на
хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням [Текст]
/В. М. Кононов //Фітотерапія.Часопис. – 2010. – №1. – С.30-35.
10. Розумний Р. В.
Вплив комбінованого фітозасобу алфагіну на показники аденілової системи
крові у хворих на стеатоз печінки,які перенесли негоспітальну пневмонію
при наявності астенічного синдрому в періоді медичної реабілітації [Текст]
/Р. В. Розумний //Фітотерапія.Часопис. – 2010. – №1. – С.36-44.
11. Федорова Т. Н.
Результаты оценки эффективности комплексной реабилитации при
хронической обструктивной болезни легких и профессиональном бронхите
[Текст] /Т. Н. Федорова, А. В. Глотов, В. Г. Демченко //Терапевтический
архив. – 2010. – т.82, №3. – С.32-36.
12. Морозова Е. В.
Роль и значение психологической реабилитации личности в экспертнореабилитационном процессе [Текст] /Е.В.Морозова //Медико-социальная
экспертиза и реабилитация. – 2010. – №1. – С.54-57.
13. Лендрайтене Э. В.
Эффективность кинезитерапии при восстановлении моторики на раннем
этапе реабилитации больных с травматическим повреждением головного
мозга [Текст] /Э. В. Лендрайтене, А. Й. Крищюнас //Журнал неврологии и
психиатрии имени С. С. Корсакова. – 2010. – т.110, №4. – С.31-36.
14. Шаповалова І. О.
Вплив комбінації артіхолу та імуноплюсу на показники системи глутатіону
у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним
некалькульозним холециститом на тлі ожиріння в динаміці медичної
реабілітації [Текст] /І. О. Шаповалова, Т. П. Гарник //Фітотерапія.Часопис. –
2010. – №2. – С.4-12.
15. Ефективність фітозасобу авеолу в медичній реабілітації хворих на
неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із синдромом підвищеної
стомлюваності та його вплив на стан макрофагальної фагоцитуючої системи
[Текст] /Т. П. Гарник, В. М. Фролов, В. Д. Лук"янчук [та ін.]
//Фітотерапія.Часопис. – 2010. – №2. – С.13-19.

24

16. Онкологические аспекты деонтологии в медико-социальной реабилитации
[Текст] /С. Б. Шахсуварян, К. А. Великолуг, О. В. Андрианов, Г. Э.
Петросян //Медико-социальная экспертиза и реабилитация. – 2010. – №2. –
С.54-56.
17. Халявкін В. О.
Вплив авеолу на активність перекисного окислення ліпідів у хворих на
хронічний некаькульозний холецистит на тлі вторинного імунодефіциту при
медичній реабілітації [Текст] /В. О. Халявкін, А. Д. Старік //Український
медичний альманах. – 2010. – №3. – С.209-211.
18. Ефективність комбінованого фітозасобу бонджигару у медичній реабілітації
хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності,
сполучений з хронічним безкам'яним холециститом [Текст] /Т. П. Гарник, В.
М. Фролов, Я. А. Соцька, І. В. Білоусова //Фітотерапія.Часопис. – 2010. –
№3. – С.10-18.
19. Шаповалова І. О.
Вплив комбінації артіхолу та імуноплюсу на стан процесів ліпопероксидації
у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним
некалькульозним холециститом на тлі ожиріння в динаміці медичної
реабілітації [Текст] /І. О. Шаповалова, Т. П. Гарник //Фітотерапія.Часопис. –
2010. – №3. – С.19-25.
20. Білозерцев О. М.
Фізична реабілітація при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої
кишки у пацієнтів хірургічних стаціонарів [Текст] /О. М. Білозерцев, М. І.
Томашевський, С. С. Ксенофонтов //Медицинская реабилитация
курортология физиотерапия. – 2010. – № 3. – С.27-29.
21. Федорів Я. М.
Застосування фізичних чинників у етапній реабілітації хворих з ішемічною
хворобою серця [Текст] /Я. М. Федорів //Актуальні проблеми медицини,
фармації та біології. – 2010. – №5. – С.5-13.
22. Бикова-Труедссон Н. І.
Ефективність застосування "Авеолу" в комплексі медичної реабілітації
хворих з хронічним некалькульозним холециститом на тлі цукрового дібету
2 типу та його вплив на концентрацію "середніх молекул" у сироватці крові
та показники ліпопероксидації [Текст] /Н. І. Бикова-Труедссон //Сучасна
гастроентерологія. – 2010. – №5. – С.60-64.

25

23. Григорьева Н.
Основные принципы физической реабилитации при ХОБЛ [Текст] /Н.
Григорьева, А. Кузнецов, Е. Шарабрин //Врач. – 2010. – №10. – С.70-71.
24. Гальянов А. А.
Опыт примения Международной классификации функционирования,
инвалидности и здоровья для оценки результатов реабилитации на основе
динамики показателей качества жизни у инвалидов вследствие
ишемической болезни сердца, перенесших инфаркт миокарда [Текст] /А. А.
Гальянов //Медико-социальная экспертиза и реабилитация. – 2010. – №4. –
С.3-6.
25. Прудникова І. В.
Вплив комбінованого фітопрепарату на клініко-біохімічні показники у
хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із ожирінням в періоді
медичної реабілітації [Текст] /І. В. Прудникова, В. М. Фролов //Сучасні
медичні технології . – 2010. – №2. – С.35-38.
26. Стан системи глутатіону при медичній реабілітації хворих на хронічний
вірусний гепатит С низького ступеня активності з використанням
комбінованого фітозасобу Бонджигар [Текст] /Я. А. Соцька, В. М. Фролов, І.
В. Санжаревська, І. А. Борзенко //Сучасні медичні технології . – 2010. – №2.
– С.43-46.
27. Белоусова Т. В.
Основы реабилитации и терапии в остром периоде перинатальной
церебральной патологии [Текст] /Т. В. Белоусова, Л. А. Ряжина //Журнал
неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. – 2010. – т.110,
№11(вып.2). – С.31-35.
28. Маркин С. П.
Реабилитация больных с острым нарушением мозгового кроообращения
[Текст] /С. П. Маркин //Журнал неврологии и психиатрии имени С. С.
Корсакова. – 2010. – т.110, №12 вып.2. – С.41-45.
29. Сушко В. І.
Реабілітація дітей після перенесеної гострої гнійної деструкції
легень(ГГДЛ) [Текст] /В. І. Сушко //Хірургія дитячого віку. – 2010. – т.VII,
№4. – С.50-64.
30. Аналіз сучасного стану реабілітації інвалідів в Україні [Текст] /М. К.
Хобзей, А. В. Іпатов, Ю. І. Коробкін, О. М. Мороз //Медичні перспективи. –
2010. – т.ХV, №4. – С.131-136.
26

31. Григус І. М.
Ефективність застосування фізичної реабілітації при неврозах [Текст] /І. М.
Григус //Вестник физиотерапии и курортологии. – 2011. – т.17, №1. – С.3639.
32. Гузенко С. О.
Медична реабілітація хворих на остеохондропатію хребта [Текст] /С. О.
Гузенко, Ю. А. Бойко, Ю. А. Гетманчук //Вестник физиотерапии и
курортологии. – 2011. – т.17, №2. – С.10-12.
33. Мавликаева Ю. А.
Модель организации комплексной реабилитации инвалидов на
региональном уровне [Текст] /Ю. А. Мавликаева //Медико-социальная
экспертиза и реабилитация. – 2011. – №2. – С.3-8.
34. Чурпій К. Л.
Окремі питання підготовки фахівців з медичної реабілітації [Текст] /К. Л.
Чурпій, І. К. Чурпій //Медична освіта. – 2011. – №2. – С.113-114.
35. Бугрова С. Г.
Реабилитация больных, перенесших инсульт, в условиях городской
поликлиники [Текст] /С. Г. Бугрова //Міжнародний неврологічний журнал. –
2011. – №3. – С.95-98.
36. Балабуха О. С.
Качество жизни как основа программ реабилитации онкологических
больных [Текст] /О. С. Балабуха //Международный медицинский журнал. –
2010. – т.16, №4. – С.11-13.
37. Громов С. А.
Современные аспекты реабилитации больных эпилепсией [Текст] /С. А.
Громов //Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. – 2011. –
т.111, №8. – С.14-18.
38. Разумний Р. В.
Вплив комбінованого фітозасобу бронхипрету на залишкові явища
перенесеної негоспітальної пневмонії на тлі стеатозу печінки в періоді
медичної реабілітації [Текст] /Р. В. Разумний //Фітотерапія.Часопис. – 2011.
– №3. – С.39-44.

27

39. Иванов А.
Плейотропные эффекты розувастатина при реабилитации после инфаркта
миокарда [Текст] /А. Иванов, В. Ростороцкая, И. Эльгардт //Врач. – 2011. –
№11. – С.25-27.
40. Безопасность реабилитации у больных в острейшем и остром периодах
тяжелого и крайне тяжелого инсульта [Текст] /И. В. Сидякина, К. В. Лядов,
Шаповаленко [и др.] //Российский медицинский журнал. – 2011. – №5. –
С.9-13.
41. Галкин А. С.
Сравнительная характеристика эффективности нейрометаболических и
вазоактивных препаратов при проведении реабилитации пациентов,
перенесших ишемический инсульт [Текст] /А. С. Галкин, В. В. Ковальчук,
А. О. Гусев //Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. –
2011. – т.111, №10. – С.47-50.
42. Барнацкий В. В.
Комбинированное применение радоно-и пелоидотерапии в реабилитации
больных серонегативными спондилоартритами [Текст] /В. В. Барнацкий
//Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2011. – №5. – С.12-16.
43. Криомассаж грудной клетки и сильвинитовая спелеотерапия в комплексной
медицинской реабилитации больных бронхиальной астмой [Текст] /М. А.
Рассулова, И. В. Антонович, Н. С. Айрапетова [и др.] //Пульмонология. –
2011. – № 5. – С.65-70.
44. Дячук Д. Д.
Сучасна реабілітація пацієнтів після хірургічних втручань [Текст] /Д. Д.
Дячук, Я. І. Грищук, Л. Ю. Мельник //Вісник соціальної гігієни та
організації охорони здоров'я України. – 2011. – №4. – С.120-122.
45. Гусева М. А.
Реабилитационная лагерная программа в детской онкологии [Текст] /М. А.
Гусева, Н. В. Богданова, Г. Я. Цейтлин //Вопросы гематологии/онкологии и
иммунопатологии в педиатрии. – 2011. – т.10, №4. – С.39-43.
46. Матяш М. М.
Сучасні методи рефлексотерапії в лікуванні і медичній реабілітації хворих з
віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми, які зазнали
впливу факторів радіоекологічної катастрофи [Текст] /М. М. Матяш
//Лікарська справа. Врачебное дело. – 2011. – №5-6. – С.29-40.

28

47. Оцінка ефективності сучасного ентеросорбенту Аеросіл("Біле вугілля") та
фітозасобу з артишоку колючого гепар-ПОС у хворих на хронічний
вірусний гепатит С, сполучений з хронічним некалькульозним
холециститом у період медичної реабілітації [Текст] /Т. П. Гарник, Я. А.
Соцька, В. М. Фролов [та ін.] //Фітотерапія.Часопис. – 2012. – №1. – С.3442.
48. Азизов М. Ж.
Клинико-функциональные результаты тотального эндопротезирования
тазобедренного сустава [Текст] /М. Ж. Азизов, Д. Р. Рузибоев //Ортопедия,
травматология и протезирование. – 2012. – №1. – С.81-83.
49. Физическая тренировка-универсальный метод легочной реабилитации
больных хронической обструктивной болезнью легких [Текст] /Н. Н.
Мещерякова, А. С. Белевский, А. В. Черняк [и др.] //Терапевтический архив.
– 2012. – т.84, №3. – С.17-21.
50. Васякіна Л. О.
Система психосоціальної реабілітації хворих на пневмоконіоз [Текст] /Л. О.
Васякіна //Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2012. – №1. –
С.43-50.
51. Комплексная реабилитация лиц со злокачественными опухолями прямой
кишки [Текст] /Н. Ю. Малый, С. А. Асланян, О. А. Днепрова [и др.]
//Новоутворення. – 2012. – №1-2. – С.95-99.
52. Диагностические аспекты дегенеративно-дистрофических изменений
шейного отдела позвоночника у лиц, поступающих на санаторно-курортную
реабилитацию [Текст] /А. И. Крадинов, В. А. Черноротов, Е. А. Крадинова,
Е. В. Черноротова //Вестник физиотерапии и курортологии. – 2012. – т.18,
№2. – С.90-94.
53. Ежов В. В.
Скипидарные ванны - метод, проверенный наукой, практикой и временем
[Текст] /В. В. Ежов //Вестник физиотерапии и курортологии. – 2012. – т.18,
№2. – С.102-104.
54. Физическая реабилитация студентов с нарушением органов зрения [Текст]
/В. В. Васильева, Е. Ю. Ерѐменко, Н. В. Матвеева, О. Б. Матвеев //Вестник
физиотерапии и курортологии. – 2012. – т.18, №2. – С.106-108.

29

55. Вплив передопераційної реабілітації на результати лікування хворих з
рецидивом передньомедіальної нестабільності при різних ступенях
компенсації нестабільності колінного суглоба [Текст] /С. С. Страфун, Р. О.
Сергієнко, О. С. Страфун, С. В. Богдан //Вісник ортопедії, травматології та
протезування. – 2012. – №1. – С.43-47.
56. Рузин Г. П.
Проблемы реабилитации пациентов с токсическим остеомиелитом костей
лицевого черепа [Текст] /Г. П. Рузин, И. В. Василенко, О. В. Ткаченко
//Український стоматологічний альманах. – 2012. – №4. – С.57-59.
57. Зельоний І. І.
Динаміка показників макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на
рецидивуючу бешиху при застосуванні сучасного вітчизняного
імуноактивного препарату природнього походження нуклеїнату в ході
медичної реабілітації [Текст] /І. І. Зельоний //Український медичний
альманах. – 2012. – т.15, №2. – С.57-61.
58. Обоснование включения общих ванн с биолонгом в лечебнореабилитационный комплекс больных хронической обструктивной
болезнью легких и бронхиальной астмой [Текст] /Н. С. Айрапетова, М. А.
Рассулова, О. В. Нитченко [и др.] //Пульмонология. – 2012. – №3. – С.73-78.
59. Реабілітація хворих після високотехнологічних оперативних втручань на
кульшовому суглобі [Текст] /І. В. Рой, В. М. Майко, І. К. Бабова [та ін.]
//Медицинская реабилитация курортология физиотерапия. – 2012. – №2. –
С.28-34.
60. Юшковська О. Г.
Саногенетична роль реабілітаційного впливу на м'язові спіралі у
формуванні правильного рухового стереотипу тіла хворих на спастичні
форми дитячого церебрального паралічу [Текст] /О. Г. Юшковська, Є. Ю.
Сташко //Медицинская реабилитация курортология физиотерапия. – 2012. –
№2. – С.34-38.
61. Принципи реабілітації хворих на ревматоїдний артрит з ураженням верхніх
кінцівок [Текст] /С. І. Герасименко, М. В. Популях, А. М. Бабко, А. С.
Герасименко //Медицинская реабилитация курортология физиотерапия. –
2012. – №2. – С.41-45.

30

62. Современное состояние и перспективы медицинской реабилитации больных
ишемической болезнью сердца, ассоциированной с артериалной
гипертензией [Текст] /К. Д. Бабов, В. П. Мегедь, Е. А. Усенко, Е. А.
Гоженко //Медицинская реабилитация курортология физиотерапия. – 2012.
– №2. – С.49-54.
63. Электростимуляция и прерывистая пневмокомпрессия в реабилитации
больных с переломами верхних конечностей при политравме на этапе
стационарного лечения [Текст] /В. А. Щеткин, Е. И. Бялик, Ю. А. Воронцов,
Е. А. Чукина //Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2012. – №3. –
С.9-12.
64. Можливості хірургічної реабілітації хворих та інвалідів внаслідок
післятромботичної хвороби нижніх кінцівок із використанням сучасних
мініінвазивних втручань [Текст] /О. В. Косинський, А. В. Снісар, Д. Л.
Бузмаков, Д. І. Дзевицький //Науковий вісник Ужгородського
університету.Серія Медицина . – 2012. – №3. – С.37-39.
65. Скворцова В. И.
Отсроченный эффект ранней когнитивной реабилитации в остром периоде
церебрального инсульта [Текст] /В. И. Скворцова, Г. Е. Иванова, Т. Т.
Киспаева //Клиническая фармакология и терапия. – 2012. – т.21, №4. – С.4448.
66. Матвієць Л. Г.
Визначення
компетентності
сімейних
лікарів
в
діагностуванні
психоемоційних порушень та проведенні реабілітаційних заходів у
пацієнтів літнього віку з соматичною патологією [Текст] /Л. Г. Матвієць, Л.
Ф. Матюха //Сімейна медицина. – 2012. – №4. – С.5-10.
67. Басов Г. В.
Физическая реабилитация пациентов с ишемической болезнью сердца,
перенесших реваскуляризацию миокарда [Текст] /Г. В. Басов
//Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2012. – №4. – С.38-41.
68. Роздильская О. Н.
Обоснование целесообразности применения методов физиотерапии у
больных в раннем реабилитационном периоде после подслизистой резекции
носовой перегородки (септопластики) [Текст] /О. Н. Роздильская, Л. Г.
Звегинцева //Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2012. –
№3. – С.19-21.

31

69. Голяченко А. О.
Шляхи впровадження медичної реабілітації в систему підготовки медичних
кадрів [Текст] /А. О. Голяченко //Вісник соціальної гігієни та організації
охорони здоров'я України. – 2012. – №1. – С.18-20.
70. Мішенін А. Б.
Медико-соціальна ефективність медичної реабілітації хворих на первинну
відкритокутову глаукому [Текст] /А. Б. Мішенін, Д. В. Варивончик //Вісник
соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2012. – №1. –
С.72-78.
71. Мурашко Н. К.
Післядипломна освіта з рефлексотерапії: перспективи вдосконалення
методів реабілітації [Текст] /Н. К. Мурашко //Лікарська справа. Врачебное
дело. – 2012. – №7. – С.66-67. – Матеріали науково-практичної конференції
з міжнародною участю"Медична реабілітація в практиці лікаря-інтерніста:
сучасні аспети використання рефлексотерапії"[Київ, 2012].
72. Зозуля І. С.
Поетапна медична реабілітація хворих на інсульт [Текст] /І. С. Зозуля, А. І.
Зозуля, О. П. Онопрієнко //Лікарська справа. Врачебное дело. – 2012. – №7.
– С.76-79. – Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною
участю"Медична реабілітація в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспети
використання рефлексотерапії"[Київ, 2012].
73. Медико-социальный и экономический эффект ранней реабилитации
больных с острыми церебральними сосудистыми нарушениями [Текст] /А.
В. Попов, Т. В. Чередниченко, С. А. Лишневский [и др.] //Лікарська справа.
Врачебное дело. – 2012. – №7. – С.80-84. – Матеріали науково-практичної
конференції з міжнародною участю"Медична реабілітація в практиці лікаряінтерніста: сучасні аспети використання рефлексотерапії"[Київ, 2012].
74. Губеня О. В.
Значення нейропротекції в комплексній реабілітації хворих на ішемічний
інсульт [Текст] /О. В. Губеня //Лікарська справа. Врачебное дело. – 2012. –
№7. – С.88-92. – Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною
участю"Медична реабілітація в практиці лікаря-інтерніста:сучасні аспети
використання рефлексотерапії"[Київ, 2012].

32

75. Парнікоза Т. П.
Надання медичної допомоги хворим з віддаленими наслідками черепномозкової травми з використанням методів рефлексотерапії [Текст] /Т. П.
Парнікоза //Лікарська справа. Врачебное дело. – 2012. – №7. – С.117-121. –
Матеріали
науково-практичної
конференції
з
міжнародною
участю"Медична реабілітація в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспети
використання рефлексотерапії"[Київ, 2012].
76. Мурашко Н. К.
Викладання реабілітації в неврології лікарям загальної практики - сімейної
медицини [Текст] /Н. К. Мурашко //Лікарська справа. Врачебное дело. –
2012. – №7. – С.152-154. – Матеріали науково-практичної конференції з
міжнародною участю "Медична реабілітація в практиці лікаря-інтерніста:
сучасні аспети використання рефлексотерапії"[Київ, 2012].
77. Вертикализация - важный компонент реабилитации больных с инсультом
[Текст] /В. Г. Середа, Л. П. Дрыгант, Н. И. Ингула [и др.] //Лікарська справа.
Врачебное дело. – 2012. – №7. – С.170-172. – Матеріали науково-практичної
конференції з міжнародною участю "Медична реабілітація в практиці
лікаря-інтерніста: сучасні аспети використання рефлексотерапії"[Київ,
2012].
78 Сулік Р. В.
. Реабілітація хворих на герпетичну нейроінфекцію [Текст] /Р. В. Сулік
//Лікарська справа. Врачебное дело. – 2012.– №7. – С.180-187. – Матеріали
науково-практичної конференції з міжнародною участю"Медична
реабілітація в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспети використання
рефлексотерапії"[Київ, 2012].
79. Чередниченко Т. В.
Оптимизация лечебно-диагностического процесса у больных с черепномозговой травмой в период ранней реабилитации [Текст] /Т. В.
Чередниченко, А. В. Попов //Лікарська справа. Врачебное дело. – 2012. –
№7. – С.194-197. – Матеріали науково-практичної конференції з
міжнародною участю "Медична реабілітація в практиці лікаря-інтерніста:
сучасні аспети використання рефлексотерапії"[Київ, 2012].

33

80. Чуприна Г. М.
Розсіяний склероз: сучасні підходи до комплексного лікування та
реабілітації з використанням методів рефлексотерапії [Текст] /Г. М.
Чуприна, Н. К. Мурашко //Лікарська справа. Врачебное дело. – 2012. – №7.
– С.198-204. – Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною
участю"Медична реабілітація в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспети
використання рефлексотерапії"[Київ, 2012].
81. Васякина Л. А.
Особенности психосоциальной реабилитации больных пневмокониозами на
амбулаторном этапе лечения [Текст] /Л. А. Васякина //Международный
медицинский журнал. – 2012. – т.18, №4. – С.11-15.
82. Динамика показателей биоэлектрической активности головного мозга на
фоне комплексной реабилитации при детском церебральном параличе
[Текст] /Т. А. Уханова, Ф. Е. Горбунов, Е. В. Дементьева [и др.] //Журнал
неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. – 2012. – т.112, №10. –
С.28-30.
83. Закрепина А. В.
Изучение особенностей психической деятельности детей с тяжелой
черепно-мозговой травмой как начальный этап реабилитации средствами
образования [Текст] /А. В. Закрепина //Педиатрическая фармакология. –
2012. – т.9, №5. – С.75-79.
84. Поберская В. А.
Современное состояние проблемы санаторно-курортной реабилитации
больных в периоде ремиссии онкологических заболеваний [Текст] /В. А.
Поберская, А. В. Макаренко, С. Л. Евсеева //Медицинская реабилитация
курортология физиотерапия. – 2012. – №4. – С.37-40.
85. Бабов К. Д.
Доказательная
медицинская
реабилитация
[Текст]
/К.Д.Бабов,
Т.А.Золотарева //Медицинская реабилитация курортология физиотерапия. –
2012. – №4. – С.60-67.
86. Піонтківська Н. І.
Фізична реабілітація - важливий крок до незалежного життя після інсульту
[Текст] /Н. І. Піонтківська, Ю. В. Фломін, Н. І. Самосюк //Міжнародний
неврологічний журнал. – 2012. – №8. – С.98-101.

34

87. Самосюк И. З.
Основные принципы выбора зон воздействия и их обоснование при
использовании физических факторов в медицинской реабилитации [Текст]
/И. З. Самосюк, С. К. Евтушенко, Н. И. Самосюк //Міжнародний
неврологічний журнал. – 2012. – №8. – С.112-122.
88. Клинико-экономические аспекты физической реабилитации у больных
ишемической болезнью сердца после эндоваскулярных вмешательств
[Текст] /Н. П. Лямина, И. Б. Разборова, Е. В. Котельникова [и др.]
//Клиническая медицина. – 2013. – т.91, №2. – С.9-13.
89. Сучасні можливості фармакореабілітації потерпілих з тяжким забоєм
головного мозку [Текст] /І. І. Тітов, О. В. Волошинський, Ю. Б. Ткачук [та
ін.] //Ліки України. – 2013. – №3. – С.54-57.
90. Жигунова А.
Нейрореабілітація - як зробити її ефективнішою? [Текст] /Аліна Жигунова
//Український медичний часопис. – 2013. – №2. – С.21-23.
91. Каладзе Н. Н.
Динамика - микроглобулина мочи и других показателей функций почек у
детей с хроническим пиелонефритом и остеопенией на этапе санаторнокурортной реабилитации [Текст] /Н. Н. Каладзе, Е. В. Титова //Вестник
физиотерапии и курортологии. – 2013. – т.19, №2. – С.80-86.
92. Эффективность санаторно - курортной реабилитации больных шейным
остеохондрозом с болевым синдромом [Текст] /В. А. Черноротов, Е. А.
Крадинова, А. И. Крадинов, А. Ю. Царев //Вестник физиотерапии и
курортологии. – 2013. – т.19, №2. – С.94-96.
93. Сорокина Н. Д.
Комплексный подход в оценке функционального состояния головного мозга
у больных с ишемическим инсультом в стадии реабилитации [Текст] /Н. Д.
Сорокина, Г. В. Селицкий //Российский медицинский журнал. – 2013. – №3.
– С.23-27.
94. Баллюзек М. Ф.
Задачи и возможности терапевтической реабилитации онкологических
пациентов [Текст] /М. Ф. Баллюзек, Б. П. Степанов //Клиническая
медицина. – 2013. – т.91, №9. – С.53-57.

35

95. Зайцев В. П.
Медико-психологическая реабилитация больных и инвалидов [Текст] /В. П.
Зайцев //Терапевтический архив. – 2013. – т.85, №10. – С.105-110.
96. Науменко Г. М.
Системний підхід до медико-психологічної реабілітації жінок з лейоміомою
матки в післяопераційний період [Текст] /Г. М. Науменко, О. В. Москаленко
//Ліки України. – 2013. – №5. – С.50-54.
97. Кукшина А. А.
Особенности психоэмоционального состояния и психотерапевтические
подходы в реабилитации онкологических больных [Текст] /А. А. Кукшина,
Д. А. Верещагина //Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2013. –
№5. – С.28-34.
98. Соколова Н. А.
Вплив комбінації бронхіпрету та альфа-ліпону на цитокіновий профіль
крові хворих на стеатоз печінки на тлі хронічного обструктивного
захворювання легень пилової етіології в комплексі медичної реабілітації
[Текст] /Н. А. Соколова //Український морфологічний альманах. – 2012. –
т.10, №2 – С.141-144.
99. Шаповалова І. О.
Вплив комбінації сучасних фітозасобів імуноплюсу та артіхолу на рівень
прозапальних (IL-1B, ФНПL) та протизапальніх (IL-4, IL-10) цитокінів при
медичній реабілітації хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з
хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння [Текст] /І. О.
Шаповалова //Український морфологічний альманах. – 2012. – т.10, №2. –
С.175-180.
100. Осадчих А. И.
Концептуальные основы инновационной модели медико-социальной
реабилитации [Текст] /А. И. Осадчих, К. Г. Гуревич, Е. А. Чумаева
//Российский медицинский журнал. – 2013. – №6. – С.12-14.
101. Ефективність рослинних седативних препаратів та препаратів, що
стимулюють імунітет, у медичній реабілітації хворих на ішемічну хворобу
серця в сполученні з хронічним некалькульозним холециститом [Текст] /Л.
М. Іванова, К. М. Компанієць, О. В. Пілієва [та ін.] //Фітотерапія. Часопис. –
2013. – №3. – С.17-20.

36

102. Самосюк Н. І.
Саногенетичні процеси і медична реабілітація хворих після інсульту:
основні поняття і дефініції [Текст] /Н. І.Самосюк //Лікарська справа.
Врачебное дело. – 2013. – №2. – С.130-135.
103. Таран И. В.
Гидрокинезитерапия в системе физической реабилитации детей с
церебральным параличом спастической формы [Текст] /И. В. Таран
//Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2013. – №6. – С.34-39.
104. Реабілітація хворих із високоенергетичною множинною травмою довгих
кісток нижніх кінцівок [Текст] /С. М. Кривенко, А. М. Гребенюк, А. М.
Волкова, Д. О. Івашутін //Ортопедия, травматология и протезирование. –
2013. – №4. – С.41-44.
105. Присташ Ю. Я.
Негормональна реабілітація репродуктивної системи у жінок після
хірургічного лікування вузлової форми фіброзно-кістозної мастопатії
[Текст] /Ю. Я. Присташ //Репродуктивная эндокринология. – 2013. – №6. –
С.64-68.
106. Клиренс свободной воды как критерий оценки нормализации
функционального состояния почек при острой почечной недостаточности в
стадии восстановления диуреза и периоде реабилитации [Текст] /В. И.
Черний, Н. В. Момот, Т. И. Колесникова, И. В. Кузнецова //Лабораторна
діагностика. – 2013.– №4. – С.3-10.
107. Пульмонологическая
реабилитация:
современные
программы
и
перспективы [Текст] /Ф. Ю. Мухарлямов, М. Г. Сычева, М. А. Рассулова, А.
Н. Разумов //Пульмонология. – 2013. – №6. – С.99-105.
108. Eltan Auriel
Ранняя мобилизация после инсульта [Текст] /Auriel Eltan, M.Bornstein Natan
//Міжнародний неврологічний журнал. – 2014. – №5. – С.94-99.
109. Чистик Т.
Нейрореабилитация пациентов с инсультом: потребности и реалии
сегодняшнего дня [Текст] /Т. Чистик //Міжнародний неврологічний
журнал. – 2014. – №8. – С.76-84.

37

110. Krupinski J.
Современные направления эффективной нейрореабилитации пациентов
после перенесенного инсульта [Текст] /J. Krupinski, J. J.Secades, R. K.
Shiraliyeva //Міжнародний неврологічний журнал. – 2014. – №8. – С.99-110.
111. Верещакина В. В.
Особенности физиотерапии нейропатии лицевого нерва [Текст] /В. В.
Верещакина //Медицина сьогодні і завтра – 2014. – №2-3. – С.110-116.
112. Місяк С. А.
Організація реабілітаційної і медико-соціальної допомоги хворим
онкологічного профілю в Україні [Текст] /С. А. Місяк //Онкология.– 2014. –
т.16, №2. – С.154-159.
113. Квашніна Л. В.
Нормалізація рівня вітаміну D та мікробіоценозу кишечнику - обов'язкові
складові неспецифічної імунопрофілактики і реабілітації дітей, що часто
хворіють [Текст] /Л. В. Квашніна //Алергія у дитини – 2015. – №17-18. –
С.22-24.
114. Гуменюк І. П.
Реабілітація пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень та
супутньою патологією хребта [Текст] /І. П. Гуменюк //Туберкульоз, легеневі
хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2015. – №2. – С.90-95.
115. Яценко К. В.
Дитячий церебральний параліч: етіопатогенез, клініко-нейрофізіологічні
аспекти та можливості неврологічної реабілітації [Текст] /К. В. Яценко
//Український неврологічний журнал. – 2015. – №2. – С.19-24.
116. Грицюк Т. Д.
Ефективність лікування хворих з перенесеним ішемічним інсультом з
урахуванням оцінки стану про- та антиоксидантної систем [Текст] /Т. Д.
Грицюк //Український неврологічний журнал. – 2015. – №2. – С.59-63.
117. Рання реабілітація хворих з інсультом в умовах неврологічного відділення
[Текст] /М. В. Тарарощенко, Н. В. Бабкіна, Д. О. Алійник [та ін.]
//Український неврологічний журнал. – 2015. – №2. – С.77-81.
118. Новый
способ
склерокорнеальной
фиксации
заднекамерных
интраокулярных линз [Текст] /М. Е. Коновалов, А. А. Кожухов, М. Л.
Зенина, А. А. Горенский //Офтальмологический журнал. – 2015. – №3. – С.912.
38

119. Осокина О. И.
Динамика вызванных потенциалов головного мозга как показателя
эффективности реабилитации больных с ранними стадиями шизофрении
[Текст] /О. И. Осокина //Міжнародний неврологічний журнал. – 2014. – №4.
– С.155-162.
120. Буянова С. Н.
Миомэктомия во время беременности: показания, особенности
хирургической тактики и анестезии, предоперационная подготовка и
реабилитация (клинический случай) [Текст] /С. Н. Буянова, С. А. Гукасян,
Н. В. Юдина //Здоровье женщины. – 2015. – №7. – С.37-39.
121. Професійний аспект індивідуальної програми реабілітації: стан в Черкаській
області та сучасні можливості інвалідів для реалізації професійної освіти в
Україні [Текст] /Л. Ю. Науменко, В. В. Лепський, І. С. Борисова, С. В.
Макаренко //Сімейна медицина. – 2015. – №4. – С.29-31.
122. Тактика ведення та методи реабілітації хворого після ішемічного інсульту:
клінічний випадок [Текст] /Н. І. Інгула, Н. О. Кравчук, Г. С. Бондаренко, Ю.
В. Пономаренко //Східно-європейський неврологічний журнал. – 2015. –
№5. – С.20-24.
123. Широков О. В.
Комплексне лікування та психосоціальна реабілітація хворих на параноїдну
шизофренію, коморбідну із кістковим туберкульозом [Текст] /О. В.
Широков //Медицинская психология. – 2015. – т.10, №3. – С.71-75.
124. Редько І. І.
Стан здоров'я дітей після перенесених внутрішньоутробних інфекцій та
значимість лікувально - реабілітаційних заходів [Текст] /І. І. Редько, О. М.
Чакмазова //Сучасні медичні технології – 2015. – №2-3. – С.96-101.
125. Пономаренко В. І.
Реабілітація - складова здоров'я нації [Текст] /В. І. Пономаренко, І. М.
Волошина, К. М. Милиця //Сучасні медичні технології – 2015. – №2-3. –
С.136-138.
126. Дзяк Л. А.
Возможности комплексной реабилитации пациентов, перенесших
позвоночно-спинномозговую травму [Текст] /Л. А. Дзяк, Е. С. Цуркаленко,
Н. Н. Сальков //Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. – №6. – С.9197.

39

127. Чарун Ю.
Протезування та імплантація в умовах дефіциту кістки з подальшою
функціональною реабілітацією пацієнта [Текст] /Ю. Чарун //Імплантологія.
Пародонтологія. Остеологія. – 2015. – №4. – С.24-26.
128. Білик О. В.
Використання рослинної сировини Подільського регіону для профілактики,
лікування та заходів реабілітації при захворюваннях дихальної системи
[Текст] /О. В. Білик, І. П. Гуменюк, Я. В. Лученко //Фітотерапія. Часопис. –
2015. – №4. – С.58-62.
129. Черненко В. В.
Підвищення ефективності реабілітації у хворих на сечокам'яну хворобу
після проведення літотрипсії [Текст] /В. В. Черненко, Д. В. Черненко
//Урологія. – 2015. – т.19, №4.– С.14-20.
130. Місяк С. А.
Методологія проведення індивідуальної програми реабілітації пацієнта з
інвалідністю
внаслідок
онкологічного
захворювання
в
умовах
реабілітаційного центру [Текст] /С. А. Місяк //Онкология. – 2015. – т.17,
№4. – С.292-295.
131. Широков О. В.
Ефективність заходів психосоціальної реабілітації хворих на параноїдну
шизофренію, коморбідну із кістковим туберкульозом [Текст] /О. В.
Широков //Медицинская психология. – 2015. – т.10, №4. – С.68-73.
132. Осинський Д.
Реабілітація - невід'ємна складова процесу лікування онкологічних хворих
[Текст] /Д. Осинський, С. Бучинський //Міжнародний журнал "Реабілітація
та паліативна медицина". – 2015. – №1. – С.51-54.
133. Місяк С. А.
Перспективи розвитку напрямків реабілітації та паліативної медицини для
онкологічних хворих в Україні [Текст] /С. А. Місяк, В. С. Мосієнко
//Міжнародний журнал "Реабілітація та паліативна медицина". – 2015. –
№2. – С.102-104.
134. Особливості викладання медичної реабілітації в сучасних умовах [Текст] /І.
Р. Мисула, Т. Г. Бакалюк, А. О. Голяченко [та ін.] //Медична освіта. – 2015.
– №4. – С.96-98.

40

135. Ільницька Т.
Реабілітація військовослужбовців [Текст] /Т. Ільницька //Нейро News.
Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2016. – №1. – С.6-7.
136. Бакалюк Т. Г.
Медико-соціальна ефективність медичної реабілітації у хворих на
остеоартроз [Текст] /Т. Г. Бакалюк //Вісник соціальної гігієни та організації
охорони здоров'я України. – 2015.– №3. – С.17-21.
137. Кутько И. И.
Посттравматическое стрессовое расстройство у перенесших вооруженный
конфликт. Клиническая динамика, диагностика, лечение и реабилитация
[Текст] /И. И. Кутько, О. А. Панченко, А. Н. Линев //Український медичний
часопис. – 2016. – №1. – С.24-27.
138. Хаустова О. О.
Психосоціальна реабілітація: проблеми і шляхи вирішення [Текст] /О. О.
Хаустова //Нейро News. Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2016. – №2.
– С.25-29.
139. Бабінець Л.
Актуальні аспекти комплексної реабілітації пацієнтів із хронічним
панкреатитом у практиці сімейного лікаря (огляд літератури) [Текст] /Л.
Бабінець, М. Палихата //Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.
– 2016. – №1. – С.4-11.
140. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої),
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної
реабілітації хворих із розладами аустичного спектра (розлади загального
розвитку)(Частина 2) [Текст] //Український медичний вісник/Therapia/. –
2016. – №3. – С.50-52.
141. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної
(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та
медичної реабілітації . Гострий коронарнй синдром без елевації сегмента ST
2015(частина1) [Текст] //Медицина невідкладних станів. – 2016. – №1. –
С.11-23.
142. Місяк С. А.
Психосоматичні аспекти поведінки онкологічних хворих, які потрібно
враховувати при реабілітації [Текст] /С. А. Місяк //Запорожский
медицинский журнал. – 2016. – №1. – С.91-96.

41

143. Грищенко О. В.
Восстановление гомеостаза половых гормонов после искусственного
прерывания беременности. Возможности негормональной реабилитации
[Текст] /О. В. Грищенко, О. В. Головина //Репродуктивная эндокринология.
– 2016. – №2. – С.80-85.
144. Мисяк С. А.
Алгоритм оценивания эффективности восстановительных мероприятий для
онкологических больных в условиях реабилитационного центра [Текст] /С.
А. Мисяк //Запорожский медицинский журнал. – 2016. – №2. – С.99-103.
145. Цапенко Ю. П.
Ефективність медичної реабілітації хворих на вперше діагностований
туберкульоз в умовах місцевого обласного протитуберкульозного санаторію
[Текст] /Ю. П. Цапенко //Сімейна медицина. – 2016. – №2. – С.151-153.
146. Истомин А. Г.
Модифицирование спортивных подвесных систем для использования в
реабилитационном процессе [Текст] /А. Г. Истомин, Е. В. Луценко //Травма.
– 2016. – т.17, №2. – С.6-10.
147. Місяк С. А.
Особливості підготовки кадрів із реабілітації онкологічних хворих [Текст]
/С. А. Місяк //Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2016. –
№2. – С.18-21.
148. Бутко К. М.
Проблема медичної і психологічної реабілітації осіб із травматичним
ушкодженням верхніх кінцівок [Текст] /К. М. Бутко //Медицинская
психология. – 2016. – т.11, №2. – С.6-9.
149. Бокоч А. В.
Аналіз можливостей естетичної реабілітації пацієнтів з легкою формою
ортодонтичної патології у фронтальній ділянці [Текст] /А. В. Бокоч, К. І.
Гавриленко //Современная стоматология. – 2016. – №3. – С.120-125.
150. Андріяшек Ю.І.
Медична реабілітація больових синдромів при дорсопатіях поперекового
відділу хребта [Текст] /Ю. І. Стукалін, В. О. Андріяшек, В. І. Левковська, М.
О. Лябах //Український журнал болю. – 2016. – №2. – С.25-26.

42

151. Герцик А. М.
До проблеми управління реабілітаційним процесом [Текст] /А. М. Герцик
//Лікарська справа. Врачебное дело. – 2016. – №1-2. – С.142-147.
152. Бабінець Л.
Комплексна реабілітація пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та його
ускладнень із включенням рефлексотерапії [Текст] /Л. Бабінець, О. Пронюк
//Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2016. – №4. – С.29-34.
153. Місяк С. А.
Необхідність реабілітаційних заходів для дорослого населення
працездатного
віку
з
первинною
інвалідністю,
зумовленою
новоутвореннями, у регіонах України за 2001-2011 роки [Текст] /С. А.
Місяк //Онкология. – 2016. – т.18, №3. – С.233-237.
154. Лисенко М. А.
Післяопераційна
реабілітація
при
органозберігаючому
лікуванні
доброякісних епітеліальних пухлин яєчників неендометріоїдного
походження [Текст] /М. А. Лисенко //Репродуктивная эндокринология. –
2016. – №5. – С.97-102.
155. Пучков К. В.
Fast track: хирургические протоколы ускоренной реабилитации в
гинекологии [Текст] /К. В. Пучков, В. В. Коренная, Н. М. Подзолкова
//Здоровье женщины. – 2016. – №8. – С.20-24.
156. Боймурадов Ш. А.
Тактика медицинской реабилитации больных с деформациями наружного
носа и зубочелюстной системы [Текст] /Ш. А. Боймурадов, Ш. Ш. Юсупов
//Вісник наукових досліджень. – 2016. – №3. – С.44-45.
157. Бакалюк Т. Г.
Оптимізація реабілітаційних програм у санаторних умовах для пацієнтів із
первинним гонартрозом залежно від клініко-патогенетичного перебігу
[Текст] /Т. Г. Бакалюк //Вісник наукових досліджень. – 2016. – №3. – С.8586.
158. Рой И. В.
Применение лазеротерапии в лечении больных с неврологическими
прявлениями остеохондроза поясничного отдела позвоночника [Текст] /И.
В. Рой, Е. И. Баяндина, С. П. Ячник //Вісник наукових досліджень. – 2016. –
№3. – С.87-91.

43

159. Шляхи удосконалення фізичної реабілітації в Україні [Текст] /Л. О.
Вакуленко, Д. В. Вакуленко, О. Р. Барладин [та ін.] //Вісник наукових
досліджень. – 2016.– №3. – С.92-93.
160. Організація реабілітації хворих із серцево-судинною патологією [Текст] /Д.
В. Козак, В. В. Шафранський, В. Б. Коваль, І. М. Салайда //Вісник наукових
досліджень. – 2016. – №3. – С.94-95.
161. Оптимізація когнітивної нейрореабілітації пацієнтів із бойовими
травматичними ураженнями головного мозку [Текст] /В. В. Білошицький, А.
П. Гук, Т. С. Бондар [та ін.] //Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. –
№5. – С.70-75.
162. Кузнецова С. М.
Примение экстракта Гинкго билоба в системе реабилитации больных,
перенесших инсульт [Текст] /С. М. Кузнецова, В. В. Кузнецов, Д. В.
Шульженко //Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – №5. – С.111114.
163. Пирогова В. І.
Реабілітація
репродуктивного
здоров'я
жінок
із
порушеннями
менструального циклу внаслідок хронічних запальних захворювань органів
малого таза [Текст] /В. І. Пирогова, С. О. Шурпяк //Репродуктивная
эндокринология. – 2016. – №6. – С.29-36.
164. Пучков К. В.
Fast track: хирургические протоколы ускоренной реабилитации в
гинекологии [Текст] /К. В. Пучков, В. В. Коренная, Н. М. Подзолкова
//Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. – №8. – С.59-64.
165. Роль хирургических методов лечения в медицинской реабилитации
пациентов с заболеваниями и последствиями травм опорно-двигательной
системы [Текст] /А. В. Кудиевский, М. Л. Головаха, И. В. Шишка [и др.]
//Ортопедия, травматология и протезирование. – 2016. – №4. – С.90-95.
166. Лиев П. С.
Место малоинвазивной нейрохирургии на позвоночно-двигательных
сегментах в многопрофильном реабилитационном центре [Текст] /П. С.
Лиев, А. А. Лиев, В. Ф. Потапов //Міжнародний неврологічний журнал. –
2016. – №7. – С.35-38.

44

167. Віничук С. М.
Рання реабілітація після гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу
[Текст] /С. М. Віничук, О. Є. Фартушна //Міжнародний неврологічний
журнал. – 2016. – №8. – С.34-39.
168. Хасанова Д. Р.
Комплексная реабилитация пациентов с постинсультными синдромами
[Текст] /Д. Р. Хасанова, Ю. В. Житкова, И. И. Табиев //Міжнародний
неврологічний журнал. – 2016. – №8. – С.40-46.
169. Вакалюк І. П.
Ефективність відновного лікування та реабілітації хворих після
кардіохірургічних втручань за допомогою щоденника самоконтролю [Текст]
/І. П. Вакалюк, Р. В. Нестерак //Здобутки клінічної і експериментальної
медицини. – 2016. – №4. – С.150. – матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції "Перспективи розвитку медичної та фізичної
реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги"[6 жовтня 2016р.,
м.Тернопіль].
170. Порівняльна оцінка реабілітації та застосування Актовегіну з
реабілітаційним лікуванням при больовій діабетичній неінсулінозалежній
нейропатії [Текст] /A. Axelerad, D. Axelerad, C. Frecu, G. Muat //Діабет.
Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2017. – №1. – С.35-39.
171. Лашкул О. С.
Концепция ранней реабилитации ( fast track ) в оперативной гинекологии
[Текст] /О. С. Лашкул //Запорожский медицинский журнал. – 2017. – №2. –
С.186-189.
172. Реабилитация больных хламидийным спондилоартритом на курорте [Текст]
/В. Н. Сокрут, В. В. Яковленко, О. П. Сокрут, О. В. Синяченко //Актуальная
инфектология. – 2017. – №1. – С.20-25.
173. Галаченко А. А.
Формирование комплайенса в процессе реабилитации больных с патологией
опорно-двигательного аппарата на санаторно-курортном этапе [Текст]
/А.А.Галаченко, В.В.Галаченко //Медицинская психология. – 2017. – т.12,
№1. – С.31-34.
174. Структурно-динамічні особливості посттравматичного стресового розладу в
учасників АТО на етапі реабілітації в санаторно-курортних умовах [Текст]
/Б. В. Михайлов, О. І. Сердюк, І. Д. Вашкіте [та ін.] //Медицинская
психология. – 2017. – т.12, №1. – С.55-60.
45

175. Алейнік В.
Як застосовувати Міжнародну класифікацію функціонування, обмеження
життєдіяльності та здоров'я у реабілітації [Текст] /В. Алейнік //Управління
закладом охорони здоров'я. – 2017. – №5. – С.86-90.
176. Реабілітація хворих із серцево-судинною патологією [Текст] /Д. В. Попович,
В. Б. Коваль, В. В. Шафранський, І. М. Салайда //Вісник наукових
досліджень. – 2017. – №1. – С.44-46.
177. Черній В. І.
Перспективи малоінвазивних методів анестезіологічного посібника при
лапароскопічних баріатричних втручаннях у пацієнтів з морбідним
ожирінням за принципами прискореної реабілітації [Текст] /В. І. Черній, В.
В. Євсєєва //Сімейна медицина. – 2017. – №2. – С.28-31.
178. Довгий І. Л.
Реабілітація хворих, які перенесли ішемічний інсульт методами
озонотерапії, кінезітерапія, фізіотерапії і акупунктури [Текст] /І. Л. Довгий,
Н. К. Свиридова //Східно-європейський неврологічний журнал. – 2016. –
№6. – С.4-9.
179. Балычевцева И. В.
Использование кинезотерапии в реабилитации детей с ДЦП [Текст] /И. В.
Балычевцева, В. В. Кривошеева //Травма. – 2017. – т.17, №3. – С.112-115.
180. Опыт применения анималотерапии в системе психореабилитации учасников
АТО в санаторно-курортных условиях [Текст] /Б. В. Михайлов, А. И.
Сердюк, М. Е. Водка [и др.] //Медицинская психология. – 2017. – т.12, №2. –
С.39-42.
181. Тащук В. К.
Патогенетичне обгрунтування медикаментозного лікування хворих на
ішемічну хворобу серця з урахуванням нейрогуморальних чинників
факторів ризику та супутніх захворювань на стаціонарному та
амбулаторному етапі реабілітації [Текст] /В. К. Тащук, Т. М. Амеліна, О. С.
Полянська //Клінічна анатомія та оперативна хірургія – 2017. – т.16, №1. –
С.144-147.
182. Стан медико-соціальної реабілітації інвалідів-учасників антитерористичної
операції з хворобами сечостатевої системи [Текст] /Н. М. Беляєва, І. В.
Куриленко, О. Б. Яворовенко, І. П. Кувікова //Український журнал
нефрології та діалізу – 2017. – №3. – С.17. – Матеріали "V з'їзду нефрологів
України" [21-22 вересня 2017 року, м. Вінниця].
46

183. Особливості реабілітації пацієнтів із наслідками травм ділянки кульшового
суглоба після ендопротезування [Текст] /В. А. Філіпенко, С. Є. Бондаренко,
В. А. Стауде [та ін.] //Ортопедия, травматология и протезирование. – 2017. –
№3. – С.91-98.
184. Комплексна фізична реабілітація хворих із диспластичними деформаціями
колінного суглоба [Текст] /Б. А. Пустовойт, К. Б. Пустовойт, М. О.
Тохтамишев, О. Д. Карпінська //Травма. – 2017. – т.18, №4. – С.92-97.
185. Бабінець Л. С.
Протокольні та ад'ювантні можливості комплексної реабілітації хворих на
хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом [Текст] /Л. С.
Бабінець, У. М. Захарчук //Сімейна медицина. – 2017. – №4. – С.138-140.
186. Колоденко О. В.
Особливості психологічних розладів у хворих з ішемічною хворобою серця
після хірургічної реваскуляризації міокарда на різних етапах реабілітації
[Текст] /О. В. Колоденко //Здобутки клінічної і експериментальної
медицини. – 2017. – №3. – С.88-91.
187. Марюхніч Н. В.
Динаміка морфофункціональних показників фізичного стану дівчат
середнього шкільного віку з ослабленим зором під впливом аеробних вправ
при комплексній фізичній реабілітації [Текст] /Н. В. Марюхніч, В. В.
Клапчук //Медичні перспективи. – 2017. – т.ХXII, №3. – С.99-103.
188. Послеродовая реабилитация и восстановления качества жизни у женщин с
нарушениями целостности промежности в родах [Текст] /Ю. В. Давыдова,
А. А. Огородник, В. В. Баранова [и др.] //Перинатология и педиатрия. –
2017. – №3. – С.9-13.
189. Говорун Н. В.
Оптимизация хирургического протокола лечения стоматологических
больных с применением метода дентальной имплантации в сложных
клинических случаях при мультидисциплинарном подходе к реабилитации
[Текст] /Н. В. Говорун, A. Shterenberg //Зубное протезирование. – 2017. –
№4.– С.40-48.
190. Сірант Г. О.
Стратегія проведення реабілітаційних заходів у пацієнтів похилого віку з
первинним гонартрозом [Текст] /Г. О. Сірант //Вісник соціальної гігієни та
організації охорони здоров'я України. – 2017. – №3. – С.42-46.

47

191. Zeiler S. R.
Реабилитация после инсульта: подходы к фармакологическому лечению в
острой и подострой стадии [Текст] /S. R. Zeiler //Міжнародний
неврологічний журнал. – 2017. – №8. – С.96-108.
192. Животовська Л. В.
Оцінка ефективності лікувально-реабілітаційних заходів при запійних
формах алкогольної залежності [Текст] /Л. В. Животовська, В. В.
Борисенко, С. М. Назаренко //Медицинская психология. – 2018. – т.13, №1.
– С.77-80.
193. Клініко-біохімічні особливості на різних етапах кардіологічної реабілітації в
пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда [Текст] /І. Е. Малиновська, О. Б.
Кучменко, В. О. Шумаков [та ін.] //Український кардіологічний журнал. –
2018. – №2. – С.14-23.
194. Новікова П. П.
Принципи фізичної реабілітації хворих із травмою колінного суглоба після
проведення артроскопічного операційного втручання [Текст] /П. П.
Новікова, Б. В. Дорошенко, Я. М. Кіцак //Медсестринство. – 2018. – №1. –
С.44-47.
195. Шляхи вдосконалення викладання медичної реабілітації в сучасних умовах
[Текст] /І. Р. Мисула, А. О. Голяченко, Т. Г. Бакалюк [та ін.] //Медична
освіта. – 2018. – №1. – С.39-42.
196. Мисула І. Р.
Досвід викладання англомовним студентам на кафедрі медичної реабілітації
за кредитно-модульною системою [Текст] /І. Р. Мисула, О. Я. Зятковська, Т.
Г. Бакалюк //Медична освіта. – 2018. – №1. – С.95-97.
197. Івасик Н. О.
Порівняльна характеристика показань до застосування фізичної реабілітації
як складової пульмонологічної реабілітації при бронхолегеневих
захворюваннях [Текст] /Н. О. Івасик //Лікарська справа. Врачебное дело. –
2017. – №5-6. – С.25-31.
198. Довгий І. Л.
Реабілітація пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт методами
озонотерапії, кінезітерапія, фізіотерапіїї і акупунктури [Текст] /І. Л. Довгий,
Н. К. Свиридова //Східно-європейський неврологічний журнал. – 2017. –
№6. – С.23-29.

48

199. Неффа М. Ю.
Медицинская реабилитация в онкологии: современное состояние проблемы
[Текст] /М. Ю. Неффа, И. В. Пирогова //Международный медицинский
журнал. – 2018. – т.24, №2. – С.53-56.
200. Мініна О. Ю.
Проліферативні процеси ендометрія у жінок у постменопаузі: оптимізація
діагностики, лікування та реабілітації [Текст] /О. Ю. Мініна //Здоровье
женщины. – 2018. – №4. – С.71-74.
201. Терещенко Н. М.
Фізичні тренування як невід'ємна складова кардіореабілітаційних заходів у
пацієнтів у ранній післяінфарктний період: клініко-функціональні паралелі
[Текст] /Н. М. Терещенко //Український кардіологічний журнал. – 2018. –
№3. – С.76-85.
202. Козявкін В. І.
Ретроспективний аналіз результатів лікування за системою інтенсивної
нейрофізіологічної реабілітації [Текст] /В. І. Козявкін, О. О. Качмар, В. І.
Лисович //Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. – №3. – С.19-27.
203. Бабінець Л.
Клініко-патогенетичні особливості та медична реабілітація хворих на
хронічний панкреатит у поєднанні з дисбіозом товстої кишки [Текст] /Л.
Бабінець, Ю. Коцаба //Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. –
2017. – №6. – С.58-71.
204. Зайцев Д. В.
Особливості впливу об'ємного пневмопресингу на функціональний стан
організму при реабілітації комбатантів [Текст] /Д. В. Зайцев, В. В. Кальниш,
Г. Ю. Пишнов //Український журнал з проблем медицини праці. – 2018. –
№2. – С.47-56.
205. Післяопераційна реабілітація пацієнтів із синдромом латеральної гіперпресії
надколінка [Текст] /К. Б. Пустовойт, Б. А. Пустовойт, І. Б. Зеленецький [та
ін.] //Львівський медичний часопис. ACTA MEDIKA LEOPOLIENSIA –
2018. – №1. – С.46-49.
206. Фіцич М. В.
Фізична реабілітація при парезах [Текст] /М. В. Фіцич, І. К. Чурпій //Art of
Medicine. – 2018. – №3. – С.199-202.

49

207. Melnyk Abdul Kadir
Surgical rehabilitation of patients with atypical anatomical and functional states
after radical organ-preserving operations for non-tumour color diseases [Текст]
/V. M. Melnyk, O. I. Poida, Abdul Kadir Abdulrakhman //Шпитальна хірургія.
– 2018. – №3. – С.38-43.
208. Михайлов Б. В.
Анімалотерапія у системі психосоціальної реабілітації дітей із ранньою
затримкою психічного розвитку [Текст] /Б. В. Михайлов, Т. А. Алієва, І. Д.
Вашкіте //Медицинская психология. – 2018. – т.13, №3. – С.3-6.
209. Федченко В. Ю.
Комплексна система реабілітації депресивних розладів [Текст] /В. Ю.
Федченко //Вісник наукових досліджень. – 2018. – №3. – С.89-94.
210. Реабілітація пацієнтів після артроскопічної меніскектомії [Текст] /П. П.
Новікова, Я. М. Кіцак, Р. М. Ляхович, М. Я. Джус //Медсестринство. – 2018.
– №3. – С.34-37.
211. Євсєєва В. В.
Досвід застосування налбуфіну гідрохлориду в схемі інтраопераційної
мультимодальної
аналгезії
як
частина
протоколу
прискореної
періопераційної реабілітації в баріатричній хірургії [Текст] /В. В. Євсєєва
//Медицина невідкладних станів. – 2018. – №5. – С.126-130.
212. Ефективність фізичної реабілітації хворих із кардіопульмональною
патологією [Текст] /М. М. Кочуєва, Л. А. Рубан, Г. А. Тимченко [та ін.]
//Международный медицинский журнал. – 2018. – т.24, №4. – С.11-14.
213. Потреби учасників антитерористичної операції з інвалідністю внаслідок
соматичної патології в технічних засобах реабілітації та виробах медичного
призначення [Текст] /О. Б. Яворовенко, Н. М. Беляєва, І. В. Куриленко [та
ін.] //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. –
2018. – №3. – С.69-77.
214. Вплив фізичної реабілітації на якість життя хворих на хронічне
обструктивне захворювання легень [Текст] /І. М. Григус, Н. Є. Нестерчук,
А. О. Ногас [та ін.] //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. –
2018. – №4.– С.70-74.
215. Чурпій І. К.
Фізична реабілітація при гіперактивності у дітей різного віку [Текст]
/І.К.Чурпій, М.В.Фіцич //Art of Medicine. – 2019. – №1. – С.168-172.
50

216. Нестерак Р. В.
Психологічна адаптація хворих на ішемічну хворобу серця на етапах
реабілітації після реперфузійних втручань [Текст] /Р. В. Нестерак
//Галицький лікарський вісник. – 2019. – т.26, №1. – С.27-34.
217. Розробка та впровадження результатів наукових досліджень за напрямами
"Медична реабілітація. Фізіотерапія" за останні п'ять років у сфері охорони
здоров'я України [Текст] /Л. І. Закрутько, А. Є. Горбань, І. С. Лемко [та ін.]
//Лікарська справа. Врачебное дело. – 2018. – №5-6. – С.147-152.
218. Табака Х. І.
Нові підходи до застосування методів фізичної реабілітації у пацієнтів
молодого віку з дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба [Текст]
/Х. І. Табака, Г. О. Стельмах, Т. Г. Бакалюк //Медсестринство. – 2019. – №1.
– С.37-39.
219. Системный подход в организации реабилитации пациентов с психическими
расстройствами [Текст] /В. Д. Мишиев, К. Л. Барановский, Л. М.
Барановская [и др.] //Психиатрия, психотерапия и клиническая психология.
– 2019. – т.10, №2. – С.312-318.
220. Кальниш В. В.
Зміни електричної активності головного мозку під час реабілітації
військовослужбовців з віддаленими наслідками бойової психічної травми
[Текст] /В. В. Кальниш, А. В. Швець, С. С. Павлюк //Фізіологічний журнал.
– 2019. – т.65, №2. – С.43-51.
221. Рой І. В.
Сучасний стан і проблемні питання реабілітації в травматології та ортопедії
[Текст] /І. В. Рой, Н. О. Борзих, О. В. Пилипенко //Вісник ортопедії,
травматології та протезування. – 2019. – №1. – С.52-57.
222. Сучасні методи фізичної реабілітації хворих після артроскопічної
реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба [Текст]
/Б. В. Дорошенко, М. М. Найда, Я. М. Кіцак, Р. М. Ляхович
//Медсестринство. – 2019. – №2. – С.46-49.
223. Фізичний розвиток як інтегральний показник реабілітації підлітків із
цукровим 1 типу [Текст] /С. І. Турчина, Л. Д. Нікітіна, Л. П. Левчук, О. І.
Юдченко //Український журнал дитячої ендокринології. – 2019. – №2. –
С.11-14.

51

224. Якименко С. А.
Сучасні методи хірургічної реабілітації пацієнтів з тотальними
симблефаронами обох повік [Текст] /С. А. Якименко //Офтальмологический
журнал. – 2019. – №4. – С.8-12.
225. Ерготерапія в комплексній реабілітації осіб з інвалідністю [Текст] /І. М.
Чернишова, О. В. Луценко, А. В. Данильчук, О. М. Костінська
//Експериментальна і клінічна медицина – 2019. – №1. – С.70-74.
226. Масаж та лікувальна фізична культура як засоби фізичної реабілітації при
різновидах сколіозу в дорослих та дітей з порушеннями опорно-рухового
апарату [Текст] /Н. О. Давибіді, Д. В. Попович, Н. М. Безпалова [та ін.]
//Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2019. – №2. – С.119124.
227. О возможности повышения эффективности реабилитации больных с
травмами конечностей (программа индивидуальной реабилитации) [Текст]
/О. Г. Дунай, А. Н. Трофимов, С. И. Черновол, С. Г. Стахов //Травма. – 2019.
– т.20, №4. – С.106-111.
228. Фіщенко Я. В.
Особливості фізичної реабілітації пацієнтів з грижами міжхребцевих дисків,
яким проводився епідуральний адгезіоліз [Текст] /Я. В. Фіщенко, І. В. Рой,
Л. Д. Кравчук //Травма. – 2019. – т.20, №4. – С.120-125.
229. Принципи реабілітації хворих із пухлинним ураженням кісток (сучасний
погляд на проблему) [Текст] /І. В. Рой, В. В. Проценко, Є. О. Солоніцин, Н.
О. Борзих //Травма. – 2019. – т.20, №4. – С.132-137.
230. Жадан А. В.
Физическая реабилитация при сердечной недостаточности [Текст] /А. В.
Жадан //Ліки України. – 2019. – №7. – С.55-60.
231. Гавловський О. Д.
Аналіз реабілітації учасників операції об'єднаних сил [Текст] /О. Д.
Гавловський, І. А. Голованова, Н. В. Харченко //Вісник соціальної гігієни та
організації охорони здоров'я України. – 2019. – №2. – С.44-49.
232. Complex treatment of patients with vertebral thoracalgia using manual therapy
and physical rehabilitation [Текст] /O.A.Koziolkin, S.O.Miedviedkova,
I.M.Liakhova [et al.] //Запорожский медицинский журнал. – 2019. – т.21, №5.
– С.595-601.

52

233. Бакалюк Т. Г.
Застосування міжнародної класифікації функціонування, обмежень
життєдіяльності та здоров'я в реабілітаційній практиці [Текст] /Т. Г.
Бакалюк, Г. О. Стельмах, Н. Р. Макарчук //Здобутки клінічної і
експериментальної медицини. – 2019. – №3. – С.166-169.
234. Концептуальні основи фізичної реабілітації хворих на хронічне
обструктивне захворювання легень [Текст] /І. М. Григус, П. С. Подоляка, Т.
В. Гамма [та ін.] //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2019.
– №3. – С.170-176.
235. Dynamics of the electrospondilography indices of the individuals with back pain
under the influencing of the physical rehabilitation program. Physical
rehabilitation of the individuals with back pain [Текст] /O. K. Nikanorov, V. V.
Kormiltsev, I. O. Zharova [et al.] //Актуальні питання фармацевтичної і
медичної науки та практики – 2019. – т.12, №3. – С.352-356.
236. Терапевтичні вправи у процесі фізичної реабілітації спортсменів із
травматичними ушкодженнями опорно-рухового апарату (на матеріалі
футзалу) [Текст] /Е. Ю. Дорошенко, С. М. Малахова, О. Є. Черненко [та ін.]
//Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики – 2019. –
т.12, №3. – С.357-364.
237. Голованова І. А.
Особливості розподілу первинно визнаних інвалідами учасників
антитерористичної операції за 2016-2018 роки [Текст] /І. А. Голованова, С.
С. Касинець, О. Д. Гавловський //Український журнал з проблем медицини
праці. – 2019. – т.15, №4. – С.307-311.
238. Баяндіна О.
Апарати пасивної розробки рухів у реабілітації після артроскопічного
мікрофрактурування хряща колінного суглоба [Текст] /О. Баяндіна, Д.
Гугушкін //Травма. – 2015. – т.16, №5. – С.99-102.
239. Дзяк Л. А.
Возможности комплексной реабилитации пациентов, перенесших
позвоночно-спинномозговую травму [Текст] /Л. А. Дзяк, Е. С. Цуркаленко,
Н. Н. Сальков //Травма. – 2015. – т.16, №6. – С.20-26.
240. Особливості
соціально-психологічної
реабілітації
спортсменівпаралімпійців, які спеціалізуються в пауерліфтингу [Текст] /О. В. Шевяков,
Е. Ю. Дороршенко, Є. Л. Михалюк [та ін.] //Запорожский медицинский
журнал. – 2020. – т.22, №1. – С.96-102.
53

241. Коробкова Ю. С.
Корекція супровідних вегетативних станів слабозорих осіб засобами
фізичної терапії та ерготерапії [Текст] /Ю. С. Коробкова, Ю. Л. Тонкопей
//Український журнал медицини, біології та спорту. – 2020. – т.5, №2. –
С.139-146.
242. Федоренко С. М.
Результати аналізу якості життя пацієнтів ортопедичного профілю на
початку амбулаторної програми фізичної терапії [Текст] /С. М. Федоренко
//Український журнал медицини, біології та спорту. – 2020. – т.5, №2. –
С.153-160.
243. Бирчак В. М.
Аналіз впливу програми фізичної терапії на показники функціонування
передпліччя та китиці у хворих з постіммобілізаційними контрактурами
променево-зап'ясткового суглоба [Текст] /В.М.Бирчак //Art of Medicine. –
2020. – №1. – С.28-35.
244. Фізична терапія в післяопераційному періоді у хворих на рак легені [Текст]
/А. І. Шевченко, Є. Л. Михалюк, С. М. Малахова [та ін.] //Art of Medicine. –
2020. – №1. – С.140-145.
245. Сучасні аспекти реабілітаційного обстеження при порушенні постави у
людей молодого віку [Текст] /Т. Г. Бакалюк, І. К. Чурпій, О. В. Янів [та ін.]
//Art of Medicine. – 2020. – №1. – С.175-179.
246. Тудоси В. Г.
Особливості застосування засобів фізичної терапії при хворобі Паркінсона
[Текст] /В. Г. Тудоси //Art of Medicine. – 2020. – №1. – С.202-206.
247. Післяопераційна реабілітація пацієнтів з хронічними риносинуситами
[Текст] /С. Б. Безшапочний, В. В. Лобурець, А. В. Лобурець, О. Р. Джіров
//Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2019. – №6. – С.74-79.
248. Кузнецов В. В.
Церебролізин у системі нейрогеріатричної реабілітації хворих, які
перенесли ішемічний інсульт [Текст] /В. В. Кузнецов //Журнал неврології
ім. Б. М. Маньковського. – 2020. – т.8, №1-2. – С.35-42.

54

249. Саганелидзе Х.
Оценка эффективности телереабилитации среди грузинских пациентов
после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава [Текст] /Х.
Саганелидзе, М. Шавгулидзе, Ч. Лухум //Харківська хірургічна школ. –
2019. – №3-4. – С.88-91.
250. Фізична реабілітація після операційного втручання [Текст] /Д. Дмитрів, О.
Дуб, Ю. Гаргас, К. Тимрук-Скоропад //Фармацевт Практик. – 2020. – №6. –
С.14.
251.

Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та
здоров'я в управлінні реабілітацією [Текст] /Т. Г. Бакалюк, А. О. Голяченко,
Г. О. Стельмах, О. А. Голяченко //Вісник соціальної гігієни та організації
охорони здоров'я України. – 2019. – №4. – С.36-39.

252. Крайник Т. М.
Особливості побудови програм оздоровчих занять у дітей з порушеннями
серцевої діяльності [Текст] /Т. М. Крайник, С. Г. Стародубцев //Український
журнал медицини, біології та спорту. – 2020. – т.5, №3. – С.58-67.
253. Аравіцька М. Г.
Роль засобів немедикаментозної реабілітації у корекції ознак депресії
пацієнтів з ожирінням [Текст] /М. Г. Аравіцька //Український журнал
медицини, біології та спорту. – 2020. – т.5, №3. – С.337-343.
254.

Бирчак В. М.
Динаміка параметрів структури та функції променево-зап'ясткового суглоба
під впливом програми фізичної терапії у постіммобілізаційному періоді
реабілітації [Текст] /В. М. Бирчак //Український журнал медицини, біології
та спорту. – 2020. – т.5, №3. – С.344-350.

255. Голяченко А. О.
Комплексна фізична реабілітація пацієнтів із остеохондрозом поперекового
відділу хребта [Текст] /А. О. Голяченко, Х. Т. Рогава //Медсестринство. –
2020. – №1. – С.22-24.
256. Давибіда Н. О.
Профілактика та корекція порушень постави різними методами фізичної
реабілітації [Текст] /Н. О .Давибіда, Т. Я. Кулик //Медсестринство. – 2020. –
№1. – С.61-64.

55

257. Тимрук-Скоропад К.
Програма легеневої реабілітації для пацієнтів із ХОЗЛ [Текст] /К. ТимрукСкоропад, Ю. Павлова //Український журнал медицини, біології та спорту.
– 2020. – т.5, №3. – С.366-377.
258. Застосування реабілітаційних засобів у змагальному періоді футболістів (на
прикладі студентів - членів збірної команди НФАУ) [Текст] /І. М. Собко, Л.
О. Улаєва, С. М. Вицько [та ін.] //Український журнал медицини, біології та
спорту. – 2020. – т.5, №3. – С.471-477.
259. Віцентович М. В.
Застосування методів фізичної реабілітації у дітей із синдромом рухових
порушень [Текст] /М. В. Віцентович, Т. Г. Бакалюк, Г. О. Стельмах
//Медсестринство. – 2020. – № 2. – С.46-48.
260. Брич В. В.
Можливості реалізації медичної реабілітації в умовах реформування та
нової системи фінансування закладів охорони здоров'я України[Текст] /В. В.
Брич //Український медичний часопис. – 2020. – т.2, №3. – С.27-30.
261. Результати дослідження стресових реакцій у хворих із поєднаною травмою
середньої зони обличчя після застосування комплексної післяопераційної
реабілітації [Текст] /М. Р. Назаревич, Р. З. Огоновський, Ю. М. Мельничук
[та ін.] //Клінічна стоматологія. – 2020. – №2. – С.43-51.
262. Вплив комплексної етапної реабілітації на компенсацію цукрового діабету 1
типу у дітей та підлітків [Текст] /С. І. Турчина, Л. Д. Ннікітіна, С. О. Чумак
[та ін.] //Український журнал дитячої ендокринології. – 2020. – №3. – С.1219.
263. Аравіцька М. Г.
Зміни профілю рухової дієздатності чоловіків та жінок з ожирінням під
впливом програми фізичної терапії [Текст] /М. Г. Аравіцька //Український
журнал медицини, біології та спорту. – 2020. – т.5, №4. – С.297-306.
264. Зенкіна Л. М.
Перспективи застосування протоколів ERAS в ортопедії з позиції
анестезіолога. Огляд літератури [Текст] /Л. М. Зенкіна, С. О. Савченко
//Біль,знеболювання і інтенсивна терапія. – 2020. – №3. – С.62-66.

56

265. Марута Н. О.
Програма психосоціальної реабілітації пацієнтів з галюцинаторнопараноїдними розладами при деменціях різного генезу і стадії розвитку і
оцінка її ефективності [Текст] /Н. О. Марута, К. В. Шевченко-Бітенський
//Експериментальна і клінічна медицина – 2019. – №4. – С.47-54.
266. Реабілітація хворих на задній увеїт препаратом цитиколіну [Текст] /Н. В.
Коновалова, Н. І. Храменко, О. В. Гузун, А. В. Ковтун //Терапевтика. –
2020. – т.1, №1. – С.36-43.
267. Достижения и проблемы реабилитации после инсульта [Текст] /C. M.
Stinear, C. E. Lang, S. Zeiler, W. D. Byblow //Міжнародний неврологічний
журнал. – 2020. – т.16, №8. – С.54-73.
268. Килівник В. С.
Теорія інформації та її застосування в медичній реабілітації [Текст] /В. С.
Килівник, В. Л. Смірнова, Н. Я. Панчишин //Вісник медичних і біологічних
досліджень. – 2019. – №1. – С.70-75.
269. Реабілітація хворих на ревматичні хвороби в практиці лякаря загальної
практики [Текст] /Л. В. Хіміон, О. А. Бур'янов, О. Б. Ященко [та ін.]
//Сімейна медицина. – 2020. – №5-6. – С.8-13.

57

