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Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготрапії [Електролнний 

ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

Каф. фіз. терапії та ерготерапії, Бібліотека ; уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. 

О. Я. Андрійчук. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2021. - 186 назв.  

 

Бібліографічні матеріали висвітлюють історичні аспекти і сучасні 

тенденції розвитку фізичної реабілітації в Україні, сучасну парадигму 

ерготерапії, заняттєву активність та її компоненти. 
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Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної 

дисципліни «Основи практичної діяльності у фізичній терапії та 

ерготрапії» (Волинський національний університет імені Лесі Українки, 

Навчально-науковий медичний інститут, Кафедра фізичної терапії та 

ерготерапії). 

 

Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 

І. Основи фізичної терапії, ерготерапії 

1–2. Вступ. Історичні аспекти розвитку становлення фізичної терапії та 

ерготерапії. Види, завдання та мета реабілітації, фізичної терапії та 

ерготерапії 

3. Принципи реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії. Загальні положення 

щодо побудови програми реабілітації. SMART-цілі 

4–5. Періоди та етапи фізичної терапії та ерготерапії. Стаціонарний та 

поліклінічний етапи реабілітації 

6. Санаторно-курортний етап реабілітації 

7. Соціальна та професійна реабілітація. Довго- та короткострокові цілі при 

плануванні реабілітаційних втручань при різних патологіях 

 

ІІ. Основні принципи застосування засобів фізичної терапії, ерготерапії 

8. Основні засоби фізичної терапії та ерготерапії 

9. Фізичні вправи в системі фізичної терапії, ерготерапії 

10. Основні форми проведення спеціально-організованої рухової активності 

11. Лікувальний масаж в системі фізичної терапії, ерготерапії 

12. Фізіотерапія та механотерапія в системі фізичної терапії, ерготерапії 

13. Основи працетерапії та ерготерапії 

14. Оцінка ефективності реабілітації. Особливості партнерства та роботи в 

мультидисциплінарній команді 

 

Розміщення джерел (186 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 

прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  

Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки ВНУ ім. 

Лесі Українки та електронні ресурси. Бібліографічний опис видань оформлено 

згідно з чинними стандартами. Класифікаційні індекси ББК та частково УДК, 

наявні при описах, полегшать пошук літератури. 
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І. Основи фізичної терапії, ерготерапії 

1–2. Вступ. Історичні аспекти розвитку становлення фізичної терапії та 

ерготерапії. Види, завдання та мета реабілітації, фізичної терапії та 

ерготерапії 

1. Алєксєєв О. І. Фізична реабілітація як один із аспектів комплексної 

реабілітації / О. І. Алєксєєв, І. Т. Шимонко // Медична гідрологія та 

реабілітація. – 2005. – Т. 3, № 1. – С. 96–101. – Режим доступу: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/41420 (дата звернення: 

15.04.2021). – Назва з екрана. 

2. Зданюк В. В. Новітні реабілітаційні технології в сучасній практиці 

[Електронний ресурс] / В. В. Зданюк, Д. Д. Совтисік // Вісник Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне 

виховання, спорт і здоров'я людини. – Кам'янець-Подільський, 2016. – Вип. 

9. – С. 186–192. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_fv_2016_9_23 (дата звернення: 15.04.2021). 

– Назва з екрана. 

3. Ивасаки Т. Эрготерапия (трудотерапия) в Японии / Т. Ивасаки // Социальная 

работа. – 2010. – № 5. – С. 36–38. 

4. Клапчук В. Історичні аспекти і сучасні тенденції розвитку фізичної 

реабілітації в Україні [Електронний ресурс] / В. Клапчук, Г. Тумілович // 

Спортивний вісник Придніпров'я. – 2013. – № 3. – С. 103–107. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2013_3_25 (дата звернення: 

15.04.2021). – Назва з екрана. 

5. Клапчук В. В. Фізична реабілітація як наукова спеціальність і фах у 

практиці охорони здоров’я / В. В. Клапчук // Фізичне виховання, спорт і 

культура здоров'я у сучасному суспільстві. – 2013. – № 1. – С. 51–54. 

6. Кравчук Л. С. Фізична терапія, ерготерапія: тлумачення професійної 

діяльності [Електронний ресурс] / Л. С. Кравчук // Збірник наукових праць 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна" / 

Хмельн. ін-т соц. технологій ун-ту "Україна". – Хмельницький, 2017. – № 

13. – С. 37–40. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_13_11 (дата звернення: 15.04.2021). – 

Назва з екрана. 

7. Мазепа М. А. Ерготерапія – нова спеціальність в Україні [Електронний 

ресурс] : лекція № 1 з навч. дисципліни "Ерготерапія" / М. А. Мазепа. – 

Львів, 2019. – 11 с. – Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25968 (дата звернення: 

15.04.2021). – Назва з екрана. 

8. Мазепа М. А. Етапи ерготерапевтичного втручання. Інструменти ерготерапії 

[Електронний ресурс] : лекція № 2 з навч. дисципліни "Ерготерапія" / М. А. 

Мазепа. – Львів, 2019. – 5 с. – Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25969 (дата звернення: 

15.04.2021). – Назва з екрана. 

9. Мазепа М. Сучасна парадигма ерготерапії [Електронний ресурс] / М. 

Мазепа // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/41420
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_fv_2016_9_23
http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2013_3_25
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_13_11
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25968
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25969
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Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 25/26. – С. 174–180. – Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7814 (дата звернення: 

15.04.2021). – Назва з екрана. 

10. Мангушева О. О. Заняттєва активність та її компоненти: визначення 

ключових термінів ерготерапії як окремої науково обґрунтованої професії / 

О. О. Мангушева // Спортивна медицина і фізична реабілітація. – 2018. – № 

2. – С. 54–61. – Бібліогр.: 15 назв. 

11. Мухін В. М. Фізична реабілітація : підруч. для студентів ВНЗ фіз. виховання 

і спорту / В. М. Мухін ; М-во освіти і науки України. – Київ : Олімп. літ., 

2000. – 424 с. : іл. 

53.54я73 

М 92 

 

3. Принципи реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії. Загальні 

положення щодо побудови програми реабілітації. SMART-цілі 

12. Базові положення побудови профілактично-оздоровчих програм для 

працівників атомних електростанцій / М. В. [Дубчак та ін.] // Спортивна 

медицина  і фізична реабілітація. – 2019. – № 1. – С. 81–85. 

13. Баннікова Р. Сучасні підходи до побудови програми фізичної реабілітації 

осіб з наслідками гострих порушень мозкового кровообігу у пізньому 

відновному періоді / Р. Баннікова, В. Керестей // Теорія і методика 

фізичного виховання і спорту. – 2018. – № 3. – С. 29–37. – Бібліогр.: 19 назв. 

14. Вітомський В. Методичні основи побудови програми із фізичної реабілітації 

для дітей шкільного віку з функціонально єдиним шлуночком серця 

[Електронний ресурс] / В. Вітомський // Молодіжний науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад.: А. В. Цьось, А. І. Альошина. – 

Луцьк, 2015. – Вип. 18. – С. 111–116. – Режим доступу: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11665 (дата звернення: 

16.04.2021). – Назва з екрана. 

15. Герцик А. Створення програм фізичної реабілітації/терапії при порушеннях 

діяльності опорно-рухового апарату [Електронний ресурс] / А. Герцик // 

Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2016. – № 6. – С. 37–45. – 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2016_6_8 (дата звернення: 

16.044.2021). – Назва з екрана. 

16. Клапчук В. В. Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації 

хворих на бронхіальну астму в поєднанні з патологією гепатобіліарної 

системи / В. В. Клапчук, Н. В. Марюхніч, Т. Ю. Фоменко // Спортивна 

медицина і фізична реабілітація. – 2020. – № 1. – С. 105–110. 

17. Кущенко О. Методологічні основи та складові програми відновлення 

активності та участі дітей з геміплегічною та диплегічною формами 

церебрального паралічу засобами ерготерапії та фізичної терапії / О. 

Кущенко // Спортивна медицина і фізична реабілітація. – 2017. – № 2. – С. 

95–102.  

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7814
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11665
http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2016_6_8
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18. Мороз О. М. Основи складання індивідуальної програми реабілітації 

[Електронний ресурс] / О. М. Мороз // Український вісник медико-

соціальної експертизи. – 2013. – № 1. – С. 18–32. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmse_2013_1_6 (дата звернення: 16.04.2021). – 

Назва з екрана. 

19. Чеховська М. Ефективність застосування програми фізичної реабілітації для 

дітей шкільного віку з хронічною серцевою недостатністю І-ІІа стадій / М. 

Чеховська // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2017. – № 2. – С. 60–68. 

– Бібліогр.: 17 назв. 

20. Чеховська М. Програма фізичної реабілітації для дітей шкільного віку з 

хронічною серцевою недостатністю / М. Чеховська // Фізична активність, 

здоров’я і спорт. – 2017. – № 1. – С. 76–86. – Бібліогр.: 23 назви. 

21. Юшковська О. Г. Про можливості застосування стратегії фізичної та 

реабілітаційної медицини у спортивній медицині / О. Г. Юшковська // 

Спортивна медицина  і фізична реабілітація. – 2019. – № 2 . – С. 13–17. 

 

4–5. Періоди та етапи фізичної терапії та ерготерапії. Стаціонарний та 

поліклінічний етапи реабілітації 

22. Аля, Омар Самара Абдуллах. Фізична реабілітація осіб з розсіяним 

склерозом у комплексній терапії в умовах стаціонару : автореф. дис. ... канд. 

наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Аля О. С. ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України. – Київ, 2011. – 20 с.  

24.00.03/75 

А 60 

23. Воропаєв Д. С. Періоди використання засобів фізичної реабілітації та рухові 

режими [Електронний ресурс] // Основи фізичної реабілітації (загальна 

характеристика засобів фізичної реабілітації : навч. посіб. / Д. С. Воропаєв, 

О. О. Єжова. – Суми, 2019. – С. 11–15. – Режим доступу: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75098 (дата звернення: 

21.04.2021). – Назва з екрана. 

24. Калмикова Ю. С. Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих 

на інфільтративну форму туберкульозу легенів, на стаціонарному етапі : 

автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту / Калмикова Ю. 

С. ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010. – 22 с.  

24.00.03/75 

К 17 

25. Кука У. Фізична реабілітація дітей раннього віку в умовах стаціонару при 

опіковій травмі / У. Кука // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. 

– № 7. – С. 35–39. 

26. Лабінський П. А. Реабілітація дітей з функціональними розладами 

жовчовивідних шляхів в амбулаторних умовах [Електронний ресурс] / П. А. 

Лабінський, С. Л. Няньковський // Вісник соціальної гігієни та організації 

охорони здоров'я України. – 2017. – № 3. – С. 87. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSG_2017_3_20 (дата звернення: 15.04.2021). – 

Назва з екрана. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmse_2013_1_6
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75098
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSG_2017_3_20
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27. Макарова Е. В. Алгоритм фізичної реабілітації на поліклінічному етапі 

лікування при остеохондрозі хребта у спортсменів [Електронний ресурс] / Е. 

В. Макарова, І. В. Васильєва // Педагогіка, психологія та медико-біологічні 

проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 12. – С. 49–54. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2014_12_11 (дата звернення: 

09.04.2021). – Назва з екрана. 

28. Одинець Т. Корекція психоемоційного стану жінок з постмастектомічним 

синдромом в структурі проблемно-орієнтованої програми фізичної 

реабілітації на стаціонарному етапі / Т. Одинець // Спортивний вісник 

Придніпров'я. – 2016. – № 2. – С. 215–218. – Бібліогр.: 5 назв. 

29. Одинець Т. Проблемно-орієнтована програма фізичної реабілітації жінок із 

постмастектомічним синдромом на стаціонарному етапі реабілітації / Т. 

Одинець, Ю. Бріскін // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у 

сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та 

ін.]. – Луцьк, 2016. – № 1 (33). – С. 97–100. – Бібліогр.: 7 назв.  

75я54 

Ф 50 

30. Рокошевська В. В. Фізична реабілітація хворих після перенесеного 

мозкового геморагічного інсульту в умовах стаціонару : автореф. дис. ... 

канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Рокошевська В. В. ; Львів. 

держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2010. – 20 с. 

24.00.03 

Р 66 

31. Шматова О. О. Фізична реабілітація хворих з токсичними гепатитами на 

стаціонарному етапі лікування : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. та 
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