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     1. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: 

Закон України // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12 

     2. Про реабілітацію інвалідів в Україні :Закон України // 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2961-15 

     3. Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального 

захисту : Закон України // 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 

 

     4. Про затвердження переліку анатомічних дефектів, 

інших необоротних порушень функцій органів і систем 

організму, станів та захворювань, за яких відповідна група 

інвалідності  встановлюється без зазначення строку повтор-

ного огляду : Постанова КМ України №10 від 21.01.2015 р. 

// Збірн.норм.-директ.докум.з охорони здоров’я.-2015.-№2.-

С.24-26. 

      

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12


                                              - 2 - 

Відповідно до частини 14-ої статті Закону України « Про 

реабілітацію інвалідів в Україні» Кабінет Міністрів України 

затвердив даний перелік. 

 

     5. Аналіз загальних рівнів та показників госпіталізованої 

захворюваності військовослужбовців Збройних сил України 

за 2009-2013 рр./ В.В.Якимець, І.В.Гуценко,В.В.Косарчук, 

О.Ю.Чергова //Україна.Здоров’я нації.-2014.-№2.-С.10-12. 

     Вивчення загальної структури госпіталізації  військовослуж-

бовців  ЗСУ дає змогу встановити найбільш поширені хвороби 

серед особового складу військ. Це дуже важливо для прогнозування 

та планування кадрового і матеріального забезпечення військ. 

     6. Биологическая медицина: Научные взгляды, лекарст-

венные средства и терапевтические методы / Под ред. 

Ф.Шмида.-Аурелия-Верлаг,1990.-206 с. 

         Шифр 615.83 /Б-63 

     Досягнення основної мети медицини – зцілення людини, немож-

ливе без синтезу всіх знань, накопичених різними напрямами медич-

ної науки і, зокрема, - біологічної медицини. Біологічна медицина 

містить в собі широкий спектр методів, направлених на підтрим-

ку та (або) відновлення сил розвитку та само зцілення організму. 

Представлена книга є одним з перших видань, в якій систематизо-

вано інформацію про методи та напрями біологічної медицини. 

     7. Епифанов В.А. Восстановительная медицина: 

Справочник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 592 с. 

         Шифр 615.821 / Е-67 
     В довіднику представлені сучасні методи відновлювального 

лікування хворих із різними захворюваннями. Висвітлено питання  

 



- 3 - 
 

оздоровчої фізкультури і спорту  у інвалідів. Довідник призначений 

для лікарів-реабілітологів  та  лікарів  інших спеціальностей. 

 

     8. Застосування Біоптрон-пайер-світла в медицині: 

Терапія низькоінтенсивними поляризованими електро-

магнітними хвилями оптично-інфрачервоного діапазону/  

За ред.С.О.Гусляра, А.Л.Косаковського.-К.,2006.-152 с. 

          Шифр 615.837/З-36 

    У посібнику наведено механізми дії поляризованого світла, 

показання та протипоказання до його застосування і  методика 

використання Біоптрон-пайлер-світла. 

    9.  Золотарёва Т.А., Бабов К.Д. Mедицинская реабили-

тация.- К.: КИМ, 2012.- 496 с.  

         Шифр 615.83 / З-80 
     У посібнику  представлені  основні поняття і визначення ме-

дичної реабілітації  та  засобів  її проведення – природніх  та  

штучних фізичних лікувальних факторів, лікувальної фізичної 

культури, викладено основні механізми дії  цих  факторів  та 

основні підходи до використання у практиці медичної реабілітації, 

висвітлено загальні питання  патології  у медичній реабілітації  і 

основи доказової медичної реабілітації.  

 

     10. Іпатов А.В., Дроздова І.В., Ханюкова І.Я. Інформа-

ційні технології оцінки перебігу інвалідності в Україні // 

Укр.терап.журнал.-2011.-№3.-С.57-67. 

     Оцінено динаміку показників первинної інвалідності дорослого 

та працездатного населення України за 2000-2009 рр., як в цілому 

по Україні, так і по адміністративним територіям , по основним 

класам і формам захворювань. Показники інвалідності на протязі 

10 років представлені у вигляді часових рядів за допомогою 

системи часових параметрів і спостереження;побудовані моделі  
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лінийних трендів, перевірена їх адекватність і значимість, 

визначений прогноз. 

     11. Лобас В.М., Кравець О.А. Експертна оцінка організа-

ційних питань відновного лікування на первинному рівні 

надання медичної допомоги // Україна.Здоров’я нації.- 

2013.-№4.-С.41-44. 

    Наведено результати експертного висновку науковців, сімейних 

лікарів, лікарів-спеціалістів щодо переліку станів і нозологічних 

форм, при яких рекомендується відновне лікування; місця його 

проведення; засобів відновного лікування. А також стосовно мож-

ливих розробників індивідуальних програм відновного лікування на 

первинному рівні надання медичної допомоги. 

    12.  Медична і соціальна реабілітація / В.Б.Самойленко, 

Н.П.Яковенко, І.О.Петряшев та ін.-К.: Медицина,2013.- 

464 с.  Шифр 615.821/М-42 
     У підручнику викладено матеріал з основ реабілітації, фізіо-

терапії, лікувальної фізкультури, масажу та медико-соціальної 

реабілітації при різних видах патології дорослих та дітей, описано 

сучасні орієнтовні комплекси відновного лікування пацієнтів з 

різними нозологіями згідно з програмою « Медична і соціальна 

реабілітація». Особливу увагу приділено психологічній, професійній, 

педагогічній, соціальній реабілітації та відновному лікуванню в 

геріатрії з урахуванням анатомо-фізіологічних змін у цієї категорії 

пацієнтів. 
 

      13.  Медична та соціальна реабілітація /За ред.І.Р.Мису-

ли,Л.О.Вакуленко.-Тернопіль: Укрмедкнига,2005.-402 с. 

            Шифр 615.83 / М-42 

      В посібнику висвітлені соціально-економічні та медико-біоло-

гічні аспекти здоров’я, зміст, завдання, види, засоби, основні прин-

ципи організації та проведення медико-соціальної реабілітації  осіб  
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з тимчасовою та стійкою втратою працездатності, посадові 

обов’язки  лікарів та медичних сестер на етапах реабілітації. 

Описані методи медико-соціальної реабілітації. 

     14. Порада А.М. Основи фізичної реабілітації: Навча-

льний посібник /А.М.Порада, О.В.Солодовник, Н.Є.Прокоп-

чук.  – К.: Медицина, 2008. – 248 с. 

          Шифр 615.821 / П-59 

     У посібнику описано основні принципи фізичної реабілітації, а 

також комплекси вправ для занять з лікувальної фізкультури. 

Наведено ситуаційні задачі, завдання і тести з реабілітації, 

фізіотерапії, лікувальної фізкультури і масажу. Викладено 

систему  професійних  алгоритмів  для  відпрацювання практичних 

навичок  під час роботи з фізіотерапевтичною апаратурою, 

подано методики виконання процедур, правила безпеки праці 

медпрацівників . 

 

    15.  Степашко М.В., Сухостат Л.В.  Масаж і лікувальна 

фізкультура в медицині.-К.: Медицина, 2006.-288 с. 

            Шифр 615.824 / С-79 

     У підручнику докладно наведено інформацію  з  історії масажу. 

Описано види, форми  і  методи масажу. Подано гігієнічні вимоги 

до його проведення.     Велику увагу надано  прийомам застосування 

масажу для ефективного лікування та реабілітації хворих  із  

різними патологічними станами. Викладено орієнтовні комплекси 

ЛФК. 

 

     16.Фізіотерапевтичні та фізіопунктурні методи і їх 

практичне застосування/ І.З. Самосюк, В.М. Парамончик, 

В.М.Губенко та ін..-К.,2004.- 316 с. 

    Шифр 615.83 /Ф-50 

        У посібнику наведено дані з застосуванням основних методів  
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класичної фізіотерапії та бальнеології з коротким викладом 

механізму дії фізичного чинника, показаннями та протипока-

заннями для його призначення, параметри та техніка процедур, 

дозування. Можливі поєднання, приклади рецептів або формування 

його призначення.  

     17. Физические методы в лечении и медицинской реа-

билитации больных и инвалидов / Под ред.И.З.Самосюка -

К.: Здоров’я,2004.-624 с.           

           Шифр 615.83 / Ф-50 
    У книзі  наведені теоретичне обґрунтування та рекомендації 

щодо практичного застосування сучасних фізичних чинників 

(лазерного випромінювання, магнітних і електромагнітних полів , 

ультразвуку, електротерапії тощо ) для лікування й медичної 

реабілітації хворих та інвалідів з різноманітною патологією. 

 

     18. Фізичні чинники в медичній реабілітації / За заг.ред. 

В.М.Сокрута, В.М.Казакова. - Донецьк, 2008. - 576 с. 

           Шифр 615.83 / Ф-50  

     Наведені відомості про застосування фізичних чинників в 

медичній реабілітації. Підручник доповнено інформацією з охорони 

праці і техніки безпеки при проведенні фізіотерапевтичних 

процедур, а також українсько-російсько-англійським словником 

фізіотерапевтичних термінів і скорочень. 
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