


▪ ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ - це невід'ємна складова соціальної та професійної

реабілітації, що використовується як лікувальний і профілактичний метод.

Фахівець з фізичної реабілітації адаптує людину до життя у змінених умовах

існування.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ - це медична спеціальність, в якій застосовуються фізичні

методи впливу на пацієнта, заснована на русі, мануальному впливі, масажі,

рефлексотерапії і дії тепла, світла, високих частот, ультразвуку та води.

▪ ЕРГОТЕРАПІЯ (occupational therapy) - це діяльність, спрямована на

повернення людини до повсякденної діяльності та суспільного життя з

урахуванням при цьому її особистих потреб і бажань.

Головні завдання реабілітації: 

▪ Відновити функції органів або систем;

▪ Пристосувати хворого до повсякденного життя і праці;

▪ Залучити його до трудового процесу;

▪ Здійснювати диспансерний нагляд за реабілітованими.



Особливості фізичної реабілітації 

❖Заснована на широкому використанні засобів фізичної культури; 

❖Використовує суворо дозовані фізичні вправи та природні чинники; 

❖Спрямована на відновлення зниженого рівня здоров'я, психологічної 

сфери хворого, профілактику ускладнень.
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На території України діють такі заклади фізичної

реабілітації: Медичний центр фізичної терапії та медицини болю

"Інново", Центр фізичної реабілітації "Формула руху", Навчально-

реабілітаційний центр «Джерело», Дитячий реабілітаційний центр

«Сонячне світло», Реабілітаційний центр «Еліта» та інші. Послуги з

професійно-медичної та фізичної терапії людей з інвалідністю

надаються у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів в

селі Лютіж. Особи з інвалідністю мають можливість у комфортних

умовах пройти реабілітацію та набути корисної соціально значимої

професії на рівні ПТУ.





615.8(075.8)
О-75

Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії
[Текст] : підручник для фахівців з фізичної реабілітації / 
Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчук, Д. В. Вакуленко, Г. В. 
Кутакова ; за ред. Л.О. Вакуленко. - Тернопіль : ТДМУ 
"Укрмедкнига", 2019. - 372 с.  Всього:  30 прим.

613(075.8)

Г46

Гігієна у фізичній реабілітації [Текст] : підручник 

для студ. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV р. акред. / К. О. Пашко, 

Д. В. Попович, О. В. Лотоцька та ін. - Тернопіль : 

ТДМУ "Укрмедкнига, 2019. - 360 с. Всього:  33 прим.



615.82(075.8)
К59

Козак, Д. В.
Лікувальна фізична культура [Текст] : посібник для 

студ. мед. ВНЗ України спец. "Лікувальна справа" (Вчена
рада ТДМУ прот. №3 від 30. 09. 2015 р.) / Д. В. Козак, Н. 
О. Давибіда. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. - 108 с. 
Всього:  50 прим.

004:61(075.8)

П57

Попадюха, Ю. А.

Сучасні комплекси системи та пристрої

реабілітаційних технологій [Текст] : Навч. посібн. для

студентів і магістрантів, які навч. за спец. "Фізична

терапія, ерготерапія", аспірантів підгот. док. філософії за

спец. 227 "Фізична реабілітація" ВНЗ України / Ю. А.

Попадюха. - К : Центр учбової літератури, 2018. - 656 с.

Всього: 10 прим.



615.82(075.8)
К47

Класичний масаж [Текст] : Навчально-методичний 
посібник / Н. Р. Голод, В. П. Левко, Н. М. Зінченко, В. 
В. Кушніренко. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2018. -
137 с. Всього:  61 прим.

615.82(075.8)

М31

Масаж загальний та самомасаж [Текст] : підручник

для підготовки фахівців фізичної реабілітації першого

рівня вищої освіти (Вчена рада ДВНЗ ТДМУ прот. №6

від 29.11.2016р.) / /Вакуленко Л.О., Вакуленко Д.В.,

Кутакова О.В., Прилуцька Г.В./. - Тернопіль :

Укрмедкнига, 2018. - 380 с. Всього: 30 прим.



615.83(02)
К17

Калугін, В. О.
Фізіотерапія та курортологія [Текст] : Навчальний 

посібник для студентів вищих медичних закладів 
освіти I-IV рівнів акредитації / В. О. Калугін, В. П. 
Пішак, Л. В. Калугіна ; рецензенти: Нейко Є.М., Швед 
М.І. - Чернівці : БДМА, 2005. - 330 с. Всього:  66 прим.

615.82

Ф50

Фізична реабілітація при патології

кардіореспіраторної системи [Текст] : Монографія /

В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, С. А. Бублик та ін. -

Івано-Франківськ : ПНУім.В. Стефаника, 2014. - 300

с. Всього: 4 прим.



615.824(02)
С79

Степашко, М. В.
Масаж і лікувальна фізкультура в медицині [Текст] : 

підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ р. акред. 
(МОЗУ) / М. В. Степашко, Л. В. Сухостат. - К. : 
Медицина, 2010. - 352 с. Всього:  7 прим.

615.82(02)

Ф50

Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах

опорно-рухової 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. Всього: 4 прим.



616.2:615.825(075.8)
Г82

Григус, І. М.
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. Всього:  15 прим.

615.83(075.3)

Я47

Яковенко, Н. П.

Фізіотерапія [Текст] : Підручник для студ. медичних

(фармац.) коледжів, училищ, академ. та інститутів

медсестринства / Н. П. Яковенко, В. П. Самойленко. - 2 

- е вид. виправл. - К. : ВСВ "Медицина", 2018. - 256 с.  

Всього:  30 прим. 



616-08(075.8)

М54

Методи обстеження при соматичній патології

[Текст] : навч. посібн. для фізичних терапевтів,

ерготерапевтів / за ред. Вірстюк Н.Г. - Івано-

Франківськ : НАІР, 2021. - 200 с. Всього: 25 прим.

615.8(075.8)

П57

Попадюха, Ю. А.

Сучасна реабілітаційна інженерія [Текст] :

монографія реком. студент. спец. "Фізична терапія,

ерготерапія" / Ю. А. Попадюха. - К : Центр учбової

літератури, 2019. - 1108 с. Всього: 5 прим.




