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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ  

ТА НАРОДНА МЕДИЦИНА 
     

1.  Z 3404 Bases of physical rehabilitation in medicine / A. V. Mahlovanyy [et al.]. - 

Lviv, 2019. - 70 p. : tab. - Ref.: p. 68-70 

  Перевод заглавия:  Основи фізичної реабілітації в медицині. 
  

 

2.  Б-98214 Івасик Н.О.  

Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації/ терапії дітей 
шкільного віку з бронхолегеневими патологіями / Н. О. Івасик. - 

Львів : ЛДУФК, 2018. - 392 с. : табл., іл. - Дод.: с. 318-329 

 

 

3.  В-9853 Афанасьєв С.М.  
Профілактика первинної інвалідності внаслідок захворювань і травм 

опорно-рухового апарату засобами фізичної реабілітації / С. М. 

Афанасьєв. - Дніпро : Журфонд, 2017. - 258 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 

226-258 
 

 

4.  Б-98309 Герцик А.М.  

Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації/ фізичної терапії 
при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату / А. М. Герцик. 

- Львів : ЛДУФК, 2018. - 387 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 359-387 

  

Аннотация: У монографії представлено результати досліджень 
структурних компонентів, зв’язків, функцій і процесів фізичної 

реабілітації / фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-

рухового апарату. Розроблену інваріантну функціонально-
морфологічну системну структуру може бути застосовано у різних 

напрямках фізичної терапії.  

 

 

5.  Б-98097 Григус І.М.  
Фізична терапія в кардіології : навчальний посібник / І. М. Григус, Л. 

Б. Брега ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : 

НУВГП, 2018. - 268 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 262-268 
  

Аннотация: У посібнику узагальнено дані науково-методичної 

літератури та результати власних спостережень і досліджень щодо 

принципів і методів реабілітації кардіологічних хворих. Висвітлено 
визначення, класифікацію, етіологію, патогенез основних 

захворювань серцево-судинної системи. При цьому подаються 

останні українські та європейські стандарти діагностики й тактики 
лікування хворих. Особлива увага приділяється методикам фізичної 

терапії залежно від функціонального стану пацієнта. При викладі 
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основних принципів і методів реабілітації кардіологічних хворих 

враховували основні положення Української, Європейської та 

Американської шкіл реабілітації. Автори сподіваються, що 
використання основних принципів і методик кардіореабілітації 

допоможе практикуючим фізичним терапевтам в їхній повсякденній 

діяльності. 

 
6.  Б-99409 Завидівська, Ольга Ігорівна.  

Основи здоров'я орієнтованого управління : навчально-методичний 

посібник / О. І. Завидівська ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ім. І. 
Боберського. - Львів : Простір-М, 2020. - 274 с. : іл. - Дод.: с. 248-

2747. - Бібліогр.: с. 241-247 

  

Аннотация: У навчально-методичному посібнику представлено 
спецкурс із новими концептуальними ідеями комплементарно-

інтегративного змісту професійного навчання майбутніх менеджерів 

навичок здоров'яорієнтованого управління. Розкрито зміст основних 
тем, що сприяють формуванню їхньої готовності до створення 

здоров'яорієнтованого середовища організації в майбутньому. 

Представлено педагогічний алгоритм, де поєднано різні методики і 

форми навчання. Для фахівців галузі професійної освіти, викладачів, 
які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 073 

«Менеджмент», науковців, докторантів, аспірантів, студентів і всіх, 

хто цікавиться проблемами здійснення здоров'яорієнтованого 
управління в організації. 

 

 

 

7.  Б-99923 Карпухіна, Юлія Вікторівна.  
Основи фізичної реабілітації : навчальний посібник / Ю. В. Карпухіна 

; Херсон. держ. ун-т. - Стер. вид. - Херсон : Олді-Плюс, 2019. - 306 с. : 

табл., іл. - Бібліогр.: с. 305-306 

  
Аннотация: У посібнику висвітлено методи фізичної реабілітації, 

наведено механічні дії фізичних факторів, їх лікувальні ефекти. 

Розглянуто методику та техніку проведення процедур, показання та 
протипоказання до застосування фізіотерапевтичних процедур. 

 

 

 

8.  Б-98414 Кравченко Б. М.  
Система інтегративної кінезітерапії. Сучасний метод фізичної 

реабілітації при захворюваннях хребта та суглобів / Б. М. Кравченко. 

- Київ : Знання України, 2018. - 335 с. : іл. - Бібліогр.: в кінці розд. 
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9.  Г-1314 Масаж загальний та самомасаж  : підручник / Л.О. Вакуленко [та 

ін.]. - Тернопіль : Укрмедкн., 2018. - 379 с. : табл., іл. - Дод.: с. 375-
376. - Бібліогр.: с. 377-379 

  

Аннотация: У підручнику висвітлено сучасні погляди на зміст, 

класифікацію, відмінні особливості, фізіологічні механізми впливу 
масажу. Описано види масажу, техніку і методику виконання 

прийомів масажу та масажу окремих ділянок тіла, самомасажу. 

Висвітлено правила побудови і проведення процедури та курсу 
масажу в дорослих та дітей, біоенергетичний захист та економізацію 

праці масажиста, поєднання масажу з іншими методами реабілітації. 

Велика кількість схем, рисунків, таблиць робить підручник більш 

доступним і зрозумілим. Ситуаційні задачі з прикладами їх 
алгоритмічного вирішення сприятимуть удосконаленню логічного 

мислення та компетентності у практичній діяльності. Підручник 

призначений для підготовки фахівців фізичної реабілітації. Може 
бути використаний при підготовці магістрів: лікарів фізичної та 

реабілітаційної медицини, ерготерапевтів, фізичних терапевтів. Буде 

корисним для практикуючих лікарів, насамперед – лікарів сімейної 

медицини. 
 

 

10.  Б-98778 Медико-біологічні основи фізичної терапії, ерготерапії ("Нормальна 

анатомія" та "Нормальна фізіологія") : навчальний посібник / М. Я. 
Гриньків [та ін.]. - Львів : ЛДУФК, 2019. - 143 с. - Бібліогр.: с. 139-

143 

 Экземпляры: всего:2 - В. книгозберіг.(2). 

 

 

11.  Б-98241 Медична реабілітація у санаторно-курортних закладах України.Нові 

технології реабілітації хворих на курортах Європи. Сучасні вимоги в 

організації СПА комплексів на курортах та досвід використання СПА 

процедур у медичній реабілітації : збірник тез науково-практичної 
конференції з міжнародною участю 27-28 вересня, 2018 р., м. 

Моршин. Присвячена 140-річчю курорту " Моршин" = Abstracts the 

scientific-practical conference "Medical rehabilitation in sanatoriun and 
resorts of Ukraine. New technologies for the Rehabilitation of patients in 

European resorts. Modern requirements for the organization of SPA 

complexes in resorts and the experience of using spa procedures in 

medical rehabilitation" : dedicated to the 140-th anniversary of "The 
Morshyn resort" / Івано-Франків. нац. мед. ун-т МОЗ України [та ін.]. - 

Київ : [б.в.], 2018. - 58 с. - Бібліогр.: в кінці ст. 

  

 

12.  Б-98320 Медична та соціальна реабілітація : навчально-методичний  
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посібник для студентів та викладачів медичних (фармацевтичних) 

закладів вищої освіти, закладів (факультетів) післядипломної освіти, 

інструкторів з лікувальної физкультури та масажу, практикуючих 
медичних сестер / С.С. Сапункова [та ін.]. - Київ : Медицина, 2018. - 

278 с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці розд. 

  

Аннотация: Навчально-методичний посібник складено відповідно до 
навчальної програми з дисципліни «Медична та соціальна 

реабілітація» спеціальності «Медсестринство». Викладено матеріал з 

основ реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізкультури, масажу, 
медичної та соціальної реабілітації при різних видах патології в 

дорослих, дітей та осіб літнього і старечого віку. Кожен з розділів 

видання містить науково-методичне обгрунтування теми, постановку 

цілей, стислий зміст із висвітленням етапів медсестринського 
процесу, а також завдання для самоконтролю та рекомендовану 

літературу. Для студентів та викладачів медичних (фармацевтичних) 

закладів вищої освіти, слухачів закладів (факультетів) 
післядипломної освіти, інструкторів з лікувальної фізкультури та 

масажу, практикуючих медичних сестер. 

 

 
13.  Б-98428 Медична та фізична терапія при бойових ушкодженнях на етапах 

відновного лікування / Б. А. Пустовойт [та ін.]. - Харків : Планета-

Прінт, 2019. - 303 с. : іл, фот. - Бібліогр.: с. 257-262. - Дод.: с. 263-301 
  

Аннотация: У монографії визначено особливості сучасної балістики; 

механогенез і патогенез вогнепальних поранень кінцівок, вибухової 

травми та мінно-вибухового поранення; розкрито основні підходи до 
долікарської, кваліфікованої та спеціалізованої хірургічної допомоги 

пораненим, анатомо-топографічні особливості м'язового апарату 

верхньої та нижньої кінцівки; особливості застосування фізичної 

терапії при поліструктурних ушкодженнях кінцівок. Надані методи 
оцінки ефективності застосування програм фізичної терапії. 

Матеріали підготовлені на підставі вивчення літературних джерел та 

особистих досліджень. Монографія розрахована на фахівців з 
фізичної терапії, лікувальної фізичної культури, ортопедії та 

травматології, медичних працівників, які приймають участь в 

операції об'єднаних сил та студентів закладів вищої освіти, 

спеціалізації "Фізична терапія", "Травматологія та ортопедія". 
 

 

14.  Б-98188 Михалюк Є.Л.  

Особливості фізичної реабілітації в педіатрії : підручник / Є. Л. 
Михалюк, Ю. Г. Резніченко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя : 
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ЗДМУ, 2018. - 163 с. : табл., іл 

  

Аннотация: Підручник підготовлено з врахуванням діючого 
навчального плану і програми з навчальної дисципліни «Фізична 

реабілітація та спортивна медицина» для підготовки у вищих 

навчальних закладах МОЗ України фахівців галузі знань «Медицина» 

та спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-
профілактична справа», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» 

з кваліфікацією «Лікар», відповідно до скорегованого навчального 

плану МОЗ України, який розроблено на принципах Європейської 
кредитно-трансферної системи, а також на основі Галузевих 

стандартів вищої освіти. Підручник призначений для студентів IV 

курсу медичних і педіатричних факультетів закладів вищої медичної 

освіти при підготовці до практичних занять з дисципліни «Фізична 
реабілітація та спортивна медицина», інтернам, педіатрам та лікарям 

з фізичної і реабілітаційної медицини. 

 
15.  Б-97438 Одинець Т.Є.  

Фізична реабілітація жінок з постмастектомічним синдромом / Т.Є. 

Одинець. - Львів : ЛДУФК, 2017. - 398 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 274-

324 
  

Аннотация: У монографії за результатами теоретичного пошуку та 

власних емпіричних досліджень обгрунтовано концептуальні 
положення фізичної реабілітації хворих з постмастектомічним 

синдромом та їх реалізацію за проблемно- й особистісно-

орієнтованими програмами; подано спосіб оцінювання 

прогнозованого рівня функціонального стану серцево-судинної 
системи жінок з постмастектомічним синдромом і чинники, що 

визначають спрямованість засобів реабілітаційного процесу. 

 

 

16.  Г-1337 Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії : підручник / Л. О. 
Вакуленко [та ін.] ; за заг. ред. Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука. - 

Тернопіль : Укрмедкн.: ТДМУ, 2018. - 371 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 

369-371. - Дод.: с. 322-368 
  

Аннотация: У підручнику висвітлено соціально-економічні та 

медико-біологічні аспекти здоров’я, організаційні основи, засоби 

реабілітації, функціональні обов’язки та юридичну відповідальність 
осіб, причетних до фізичної та реабілітаційної медицини. Детально 

описано основи лікувальної фізичної культури як основного засобу 

активної фізичної терапії: зміст, завдання, види, класифікація, 
механізм позитивного впливу; методи обстеження хворого, 
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визначення його функціональних можливостей; режими рухової 

активності, форми та методи застосування; правила підготовки і 

проведення процедури та оцінки її результатів. Висвітлено принципи, 
правила, методи алгоритмічного моделювання процесу призначення, 

формування програм та проведення фізичної реабілітації, 

запропоновано приклади їх реалізації в інформаційній системі 

фізичної реабілітації. Підручник призначений для підготовки 
фахівців із фізичної реабілітації (фізичної терапії). Може бути 

використаний при підготовці магістрів: лікарів фізичної та 

реабілітаційної медицини, ерготерапевтів, фізичних терапевтів. Буде 
корисним для лікарів різного фаху, насамперед – лікарів сімейної 

медицини. 

 

17.  Б-97558 Попович Д.В.  
Основи фізичної реабілітації : навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів МОЗ України / Д. В. Попович, В. Б. 

Коваль, І. М. Салайда. - Тернопіль : ТДМУ: Укрмедкнига, 2017. - 391 
с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці розд. 

 

 

18.  Б-99921 Практичні аспекти фізичної терапії та ерготерапії : навчальний 

посібник / Н. А. Добровольська [та ін.]; під ред. Н. А. Добровольської 
[та ін.] ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського . - Київ : Гельветика, 

2021. - 367 с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці глав. 

 

 

19.  В-10087 Преформовані фізичні чинники у фізичній терапії (у схемах, 

алгоритмах, рисунках, таблицях) : навчальний посібник / Т. Г. 

Бакалюк [та ін.]. - Тернопіль : Укрмедкн., 2020. - 123 с. : табл., іл. - 

Бібліогр.: с. 123 
  

Аннотация: У посібнику викладено основи фізичної терапії та 

застосування природних і преформованих фізичних чинників, а також 

представлено фізіотерапевтичні методи для відновного лікування. 
 

 

20.  Б-99756 Присяжнюк, Станіслав Іванович.  

Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19) - етіологія, епідеміологічні 
особливості, патогенез, діагностика, профілактика, зміцнення 

імунітету та здоров'я засобами фізичної культури / С. І. Присяжнюк. - 

Київ : НУБіП України,  

  
Аннотация: В даній книзі вперше здійснено спробу щодо 

узагальнення і систематизації наукових даних щодо виникнення та 

розповсюдження коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19), а також 
особливостей її фізіологічних реакцій, які характеризують основні 
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фізіологічні та патологічні процеси, які виникають під час протікання 

захворювання в організмі людини. Наводяться рекомендовані 

лікарями різних країн медикаментозні та інші засоби реабілітації. 
Наведені засоби оздоровчої та лікувальної фізичної культури, що 

сприяють ефективній реабілітації, зміцненню імунітету та 

відновленню фізичної та розумової працездатності людини, а також 

пропонують розроблені автором комплекси фізичних вправ для 
покращення функціональної діяльності дихальної та серцево-

судинної систем. 

21.   
Г-1443 

Реабілітаційний масаж : [підручник для підготовки бакалаврів 
фізичної реабілітації I рівня вищої освіти (галузь знань 22 "Охорона 

здоров'я", спеціальність фізична терапія, ерготерапія) з навчальної 

дисципліни "Реабілітаційний масаж"] / Л. О. Вакуленко [та ін.]. - 

Тернопіль : Укрмедкн., 2021. - 522 с. : іл., табл. - Дод.: с. 497-520-. - 
Бібліогр.: с. 521-522 

  

 

 

22.  Б-99818 Розвиток системи фізичної та реабілітаційної медицини в умовах 

ведення збройного конфлікту / В. В. Стеблюк  [та ін.] ; за заг. ред. В. 

І. Цимбалюка ; М-во оборони України, НАМН України, МОЗ 

України. - Київ : Вид-во Людмила, 2020. - 435 с. : табл., іл. - Бібліогр.: 
с. 330-339. - Дод.: с. 340-435 

  

 

23.  796 

С-13 

 

Савіна, Світлана Олександрівна.  
Сучасні фітнес-програми оздоровчої спрямованості : навчальний 

посібник / С. О. Савіна ; Харк. держ. акад. фіз. культури МОН 

України. - Харків : Бровін О. В., 2020. - 192 с. : іл. - Бібліогр.: с. 187-

192 
 

 

24.  Б-99701 Таран І. В.  

Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи : 

методичні рекомендації для самостійних занять студентів 
спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія очної та заочної 

форми навчання / І. В. Таран ; Херсон. держ. ун-т, Каф. медицини та 

фіз. терапії. - Херсон : ХМД, 2020. - 26 с. - Бібліогр.: с. 24-26 
  

 

25.  Б-99469 Теоретичні та практичні аспекти фізичної реабілітації : матеріали I 

регіональної студентської науково-практичної конференції (13-14 

травня 2020 р.): збірник матеріалів / Херсон. держ. ун-т ; упоряд.: А. 
Гурова,  Ю. Карпухіна ; редкол.: Р. Чаланова [та ін.]. - Херсон : 

Вишемирський В.С., 2020. - 75 с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці ст. 

  

 

26.  Г-1399 Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина : підручник для  
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студентів і лікарів / В. М. Сокрут [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Сокрут ; 

Всеукр. асоц. фізіотерапевтів та курортологів, Донец. нац. мед. ун-т, 

Терноп. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. - Краматорськ : 
Каштан. - 2019 

Т. 1. - 2019. - 478 с. : табл., іл). - Бібліогр.: с. 473. - Дод.: с. 474-478 

  

Аннотация: "Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина" 
розглядається як інтегральна медична наука оптимізації порушених 

параметрів гомеокінезу і механізмів адаптації у хворих з різною 

патологією. Вводиться поняття "вегетативний паспорт" хворого, який 
визначається клініко-лабораторними методами (вивчення чутливості 

рецепторів тромбоцитів до ацетилхоліну і норадреналіну, проведення 

тестів). Розроблена вегето гомеокінетична теорія патології. 

Запропоновані медичні реабілітаційні програми "Довголіття". 
Розроблені структура реабілітаційного діагнозу, основні положення 

та принципи адаптаційної гомеокінетичної фізіо-, кінези-, фармако- 

та психотерапії, лікувального харчування, курортології, що є 
складовою реабілітаційної програми. Лікарський контроль 

представлений методами діагностики на основі «реабілітаційного 

дуалізму». Наводяться програми медичної реабілітації різних форм 

захворювань та коморбідності. Представлена етіологія, класифікація, 
діагностика і лікування синдромів системної недостатності 

(дисневротичного, дисгормонального, дисімунного, 

дисметаболічного, дисалгічного та синдрому запалення), а також 
типового клінічного дисвегетативного синдрому. 

 

 

27.  Б-99512 Французько-український та українсько-французький словник 
термінології фізичної та реабілітаційної медицини / Р. С. Помірко [та 

ін.] ; за ред. Р. С. Помірка. - Львів : Галиц. вид. спілка, 2019. - 235 с. - 

Бібліогр.: с. 224-235 

 

 

28.  Б-98411 Швед  М.І.  

Сучасні технології відновного лікування хворих із гострим 

коронарним синдромом / М. І. Швед , Л. В. Левицька. - Київ : 
Медкнига, 2018. - 175 с. : табл., іл. - (Бібліотечка практикуючого 

лікаря). - Бібліогр.: с. 161-172 

 Экземпляры: всего:3 - В. книгозберіг.(3) 

Аннотация: У монографії узагальнені дані літератури та результати 
власних клінічних спостережень щодо загальних принципів та 

методів реабілітації хворих, які перенесли гострий коронарний 

синдром, неускладнений або ускладнений інфаркт міокарда. Книга 
присвячена сучасним алгоритмам діагностики і лікування гострого 
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коронарного синдрому на основі оновлених рекомендацій 

Європейського кардіологічного товариства, в тому числі ведення 

пацієнтів із підозрою на ІМ без обструкції коронарних артерій 
(MINOCA). У монографії подаються детальні рекомендації з відбору 

пацієнтів у кардіореабілітаційні програми, підбору форм і методів 

фізичної реабілітації та контролю за процесом відновлення здоров’я. 

Особлива увага приділяється методикам індивідуальної 
кардіореабілітації залежно від функціонального класу, супутньої 

патології та власного фізичного ресурсу пацієнта. Важливою 

практично-орієнтованою складовою книги є додатки, в яких 
подається основний реабілітаційний ресурс. Видання рекомендоване 

лікарям кардіологам, реабілітологам, терапевтам, лікарям загальної 

практики-сімейної медицини, студентам вищих навчальних медичних 

закладів. 
 

 

29.  Б-98615 Яримбаш, Ксенія Сергіївна.  
Фізична реабілітація осіб з особливими потребами : підручник / К. С. 

Яримбаш, О. Є. Дорофєєва, О. С. Афанасьєва ; Нац. мед. ун-т ім. О. 

О. Богомольця, Придніров. держ. акад. фіз. культури і спорту. - 

Дніпро : Журфонд, 2017. - 215 с. - Бібліогр.: в кінці розд. 
 

 

30.  Б-93613 Бджільництво. Апітерапія. Фітотерапія в руках людини : матеріали 

науч.-практ. конф. / голов. ред. Овсяник В.І. - Сімф. : Аріал, 2013. - 
219 с. : іл 

  

Аннотация: конф."Бджільництво. Апітерапія. Фітотерапія в руках 

людини" 
 

 

31.  Б-98409 Основи фітотерапії і гомеопатії  / О. І. Волошин [та ін.] ; за заг. ред. 

О. І. Волошина. - Вид. 2-ге, переробл. та допов. . - Чернівці : Місто, 

2017. - 607 с. : табл., іл. - Дод.: с. 573-596. - Бібліогр.: с. 597-607 
  

 

 

32.  Б-99244 Введення у фітотерапію - аспекти фармакогнозії : навчальний 
посібник для студентів медичного і стоматологічного факультетів 2 

курсу навчання (IV семестр) / Т. П. Гарник [та ін.] ; за заг. ред. Т. П. 

Гарник  ; ПВНЗ Київ. мед. ун-т [та ін.]. - Київ : Вініченко, 2019. - 243 

с. : табл., іл. - (Україніка). - Дод.: с. 225-237. - Бібліогр.: с. 238-243 
  

Аннотация: У навчальному посібнику представлені окремі питання з 

"Введення у фітотерапію - аспекти фармакогнозії" відповідно до 
тематичного плану та типової програми з "Основ фітотерапії". 
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Навчальний посібник підготовлено для студентів медичного та 

стоматологічного факультетів вищих медичних навчальних закладів 

як введення до вивчення надалі "Основ фітотерапії" українською, 
російською, англійською мовами. 

 

33.  Б-97617 abt. : Фітотерапія в кардіології : навчальний посібник / Ю. І. 

Корнієвський [та ін.]. - Запоріжжя : Вид- во ЗДМУ, 2017. - 469 с. : іл. 
- Бібліогр.: с. 456-461 

  

 

34.  Р-65460 Стеблянко, Антон Олександрович.  
Фітотерапія та лазерне опромінювання в комплексному лікуванні 

гострих гнійних захворювань порожнини рота : автореферат дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.22 - стоматологія / А. О. Стеблянко ; Харк. 

нац. мед. ун-т. - Харків : [б.в.], 2019. - 23 с. : іл. - Бібліогр.: с. 17-19 
 

 

35.  Б-97919 Фітотерапія інсомнії : навчальний посібник / В. І. Кривенко [та ін.] ; 

Запоріз. держ. мед. ун-т, Навч.-наук. мед. центр "Університет. 
клініка". - Вид. 2-е, допов. - Запоріжжя, 2018. - 255 с. : іл. - Бібліогр.: 

с. 244-247 

 

 

 

36.  Б-98129 Золота сторінка історії. Кафедрі фітотерапії, гомеопатії та 

біоенергоінформаційної медицини - 25 років. ПВНЗ "Київський 

медичний університет" 20 квітня 2018 р. / Асоц. фахівців з народ. і 
нетрадиц. медицини України, Київ. мед. ун-т. - Київ : [б. в.], 2018. - 36 

с. : фот. цв. 

 

 

37. 1
.

  

Б-99138 Андріюк, Лук'ян Васильович.  
Альтернативний погляд на проблему хвороби : навчально-

методичний посібник / Л. Андріюк, Т. Гарник, С. Семенова ; Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Львів ; Дрогобич : Посвіт, 2019. - 

85 с. - Бібліогр.: с. 85 
  

 

38. 2
.

  

Б-97549 Барановская Н.Д.  

Гомеопатический калейдоскоп "малых" препаратов (мудрые подходы 
к лечению: малоизученные и редко используемые гомеопатические 

лекарственные средства) : пособие для врачей-гомеопатов / Н. Д. 

Барановская. - Одесса : Астропринт , 2017. - 206 с. - Библиогр.: с. 199-

204 
  

 

 

 

39. 3Б-97425 Григус І.М.   
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.

  

Нетрадиційні засоби оздоровлення : навчальний посібник / І. М. 

Григус ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : 

НУВГП, 2017. - 242 с. : табл. - Бібліогр.: с. 237-242. 
  

 

40. 4
.

  

Б-100018 Дунаевский, Сергей Георгиевич.  

Знакомьтесь - гомеопатия / С. Г. Дунаевский. - Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2021. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 143 

  

 

41. 5
.

  

Б-99104 Кисиль, Василий Яковлевич.  
Собственный лик Протевса : гомеопатический реперторий особенных 

ментальных и эмоциональных симптомов с единственным 

лекарством / В. Я. Кисиль. - Одесса : Экология, 2019. - 310 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 292-293. - прил.: с. 294-310 
 

 

42. 6
.

  

В-9745 Лікарські засоби рослинного походження у клінічній практиці і 

народній медицині : навчальни посібник для студентів вищих 
медичних навчальних закладів III-IV рівня акредитації / Т. П. Гарник 

[та ін.]; за заг. ред. Гарник Т. П. ; Київ. мед. ун-т  [та ін.]. - Київ ; 

Житомир : Євенок О.О., 2017. - 497 с. : іл. - (Україніка). - Дод.: с. 295-

430 - Бібліогр.: с. 431-432 
  

Аннотация: У навчальному посібнику представлені загальні питання 

про лікарські рослини та рослинну сировину: поширення, заготівлю, 
біологічно активні речовини та їх використання у народній та 

офіційній медицині. Лікарська рослинна сировина у додатку 

навчального посібника систематизована за біологічно-активними 

речовинами, а також у таблицях наведені лікарські препарати, їх 
фармакологічна дія. До навчального посібника включені контрольні 

питання. Посібник складено на основі навчальної програми. 

Призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів і 

факультетів та лікарів. 
. 

 

 

 

 


