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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, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%97
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F
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27 "Пульмонологія" /М. М. Гришин; МОЗУ Крим. республік. наук.-досл. інст. фіз. 

методів лікування та мед. кліматології ім. І. М. Сєченова. - Ялта, 2000. - 31с. 

 

 23. 618.162-002        Гуменецький І. Є.  

            Г94      Реабілітація генеративної функції жінок при зовнішньому 

генітальному ендометріозі [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мед. 

наук: 14. 01. 01 "Акушерство та гінекологія"/І. Є. Гуменецький; МОЗУ Львівський 

нац. мед. універ. ім. Д. Галицького. - Львів, 2004. - 20с. 

 

 24. 616.89-071   Гуменюк Л. М.  

             Г94       Обмежена здатність до інтеграції у суспільство в осіб з психічними 

розладами (клініка, діагностика, реабілітація) [Текст]: автореф. дис.на здоб. наук. 

ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 16 "Психіатрія"/Л. М. Гуменюк; МОЗУ УНДІ соціальної 

і судової психіатрії та наркології. - К., 2009. - 31с. 

 

  25. 617.35-053      Дігтяр В. А.  

            Д44     Медична реабілітація дітей з доброякісними пухлинами та 

пухлиноподібними ураженнями кісток (клініко-експериментальне дослідження) 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 21 "Травматологія 

та ортопедія" /В. А. Дігтяр; Інст. патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка 

АМНУ. - Х., 2004. - 34с. 

 

 26. 613.62    Дмитрієнко В. В. 

         Д53    Синдромно - патогенетична реабілітація інвалідів внаслідок пилових 

захворювань легень пилової етіології на основі синглетно - кисневої технології 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м. н.: спец. 14. 02. 01 "Гігієна та 

професійна патологія" /В. В. Дмитрієнко; МОН, молоді та спорту України 

Донецький НМУ ім. М. Горького. - Донецьк, 2012. - 20 с. 

 

 27. 617.47       Дрюк М. М.  

         Д78   Хірургічне лікування та післяопераційна реабілітація хворих з 

застарілими пошкодженнями сухожиль згиначів пальців кисті в критичній зоні 

[Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. м .н.: спец. 14. 01. 21 "Травматологія та 

ортопедія" /М. М. Дрюк; УНДІ травматології та ортопедії. - К., 1998. - 18с. 
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 28. 618.177-036       Дубенко О. Д. 

          Д79         Реабілітація репродуктивної функції жінок з безплідністю та 

доброякісними дисплазіями молочних залоз [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. 

ступ. д. м. н.: спец. 14. 01. 01 "Акушерство та гінекологія" /О. Д. Дубенко; Ін-т 

педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ. - К., 2016. - 34с. 

 

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. 
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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 реконструктивно-

пластичних 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. 
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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 магнітно-

пелоідотерапії [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 скронево-

нижньощелепного 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 психічно-

хворих (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 трубно-

перитонеальною 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 щелепно-

лицевої 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. 



 

19 
 

96. 616.240-006    Шевченко А. І.  

            Ш37     Медична реабілітація хворих на рак легенів при радикальному 
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