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Peculiarities of the development and formation 

 of physical rehabilitation in Ukraine 

 

Abstract: The historical aspects and the basic stages of physical rehabilitation 

in Ukraine are reviewed. The contribution of domestic scientists in the formation of 

physical rehabilitation as a science and profession are shown. 

Keywords: physical rehabilitation, history, development, formation, Ukraine.  

 

Олена Бісмак, 

 Київський університет імені Бориса Грінченка, 

доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

 кафедра фізичної культури та спортивної майстерності 

 

Особливості розвитку та становлення  
фізичної реабілітації в Україні 

 

Анотація:  В статті розглянуто історичні аспекти та основні етапи розвит-

ку фізичної реабілітації в Україні. Показано внесок вітчизняних вчених у станов-

лення фізичної реабілітації як науки та професії.  

Ключові слова: фізична реабілітація, історія, розвиток, становлення, Ук-

раїна. 

 

Вступ. Вивчення історії фізичної реабілітації дає можливість визначити за-

гальні закономірності її розвитку на різних етапах існування країни, оцінити ос-

новні етапи становлення та поставити результати цього вивчення на службу іс-

торії і науки.  
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Війна в Україні підвищила рівень вимог до фахівців фізичної реабілітації і 

системи фізичної реабілітації в Україні в цілому. Необхідність комплексних змін 

вкрай важлива, починаючи з введення нових освітніх програм та навчального 

плану, створення професійних стандартів та впровадження нових моделей реа-

білітаційних послуг, на основі скоординованої роботи команди високопрофесій-

них лікарів, фізичних терапевтів та експертів у галузі охорони здоров'я. 

Проведення аналізу історичного розвитку фізичної реабілітації в Україні є 

актуальною проблемою, незважаючи на численні наукові дослідження, що ви-

конані з цієї теми останнім часом.  

Проблему вивчали такі провідні фахівці як Мухін В.М. (2005), Юш- 

ко К.О. (2009), Приступа Є.Н., Вовканич А.С. (2011) та інші. Проте вивчалися 

лише окремі історичні аспекти розвитку фізичної реабілітації у колишньому 

СРСР та в Україні і немає комплексного  погляду на всю проблему в цілому, 

враховуючи політичні та економічні реформи в Україні в наш час.  

Мета роботи – аналіз розвитку та становленняя фізичної реабілітації в 

Україні. 

Результати дослідження. У XX сторіччі фізична реабілітація як медична 

наука формувалася і розвивалася одночасно в багатьох країнах світу, в тому 

числі і в колишньому СРСР та в Україні.  

Відомо, що ще у 1929 році у колишньому СРСР у наукову літературу і 

практику увійшов термін «лікувальна фізична культура» (ЛФК), замінивши такі 

вузькобіологічні терміни, як «мототерапія», «кінезитерапія», «ерготерапія», «мі-

окінезотерапія», «лікарська гімнастика». У подальшому він набув статусу дер-

жавного [1].  

Як зазначається в роботах Юшко К.О., Клапчука В.В., Приступи Є.Н. в 

останні десятиліття минулого сторіччя нашими вченими було закладено фунда-

мент наукового обґрунтування впливу масажу на організм, зведено у систему 

його прийоми, розроблено показання і протипоказання до застосування, у тому 

числі й у спорті. Започатковано курси з масажу, а в Одесі Ф. Гребнером - інсти-

тут механотерапії і лікувальної гімнастики. Цим закладам належить значна роль 

у поширенні масажу і гімнастики в країні. Практичним підтвердженням цього бу-

ло впровадження названих засобів у лікувальний процес курортів Одеських ли-

манів та Сак [2; 3; 4]. 

Вивченню та впровадженню у практику відновних методів лікування прис

вятив свою роботу український професор В.К. Крамаренко, який у 1911 році ви

дав «Посібник з масажу і лікарської гімнастики»

Мухін В. М., вивчаючи історія лікувальної фізичної культури в колишньому 

СРСР та Україні, звертає увагу на те, що велике значення для розвитку загаль

них уявлень про використання засобів фізичної культури у відновному лікуванні 

мали роботи і досвід лікарів Харківського медико механічного інституту. Лікарі 

А.Н. Гейманович, В.Д. Чаклін, Ф.В. Лукашевич та інші під керівництвом М.І. Си

тенка вперше розробили та обґрунтували методику сучасного лікування травм 

фізичними вправами. У 1921 р. М.І. Ситенко очолив цей інститут у Харкові і відк

рив перший у країні дитячий ортопедичний профілакторій, де широко застосо

вувалися фізичні методи лікування. Також в 1921 р. в Харкові був організований 

перший в Україні науково дослідний інститут фізичної культури 

У 1924 р. лікар Я.Й. Камінський в Одесі видав книжку з лікувальної гімнас

тики і через три роки організував науково дослідну лабораторію, що пізніше бу

ла перетворена на філію Українського інституту фізичної культури. У 1932 р. 

Я.Й. Камінський почав вести курс лікувальної фізичної культури у медичному 

інституті, який у 1934 р. реорганізувався у першу в Україні кафедру з цієї дисци

пліни [5].

У 1920 ті роки відбулося відкриття державних інститутів фізичних 

методів лікування (на території колишнього Радянського Союзу відкрлося понад 

20 навчальних закладів), у тому числі три в Україні: Одеський, Чернігівський, 

Феодосійський.

Аналіз показав, що великий внесок у наукові дослідження та клінічні спо

стереження за використанням фізичних вправ і масажу у комплексному лікуван

ні хворих внесли українські вчені О.А. Шейнберг, О.Ю. Штеренгерц, О.В. Коча

ровська, Л.І. Фінк, а також працівники науково дослідного інституту фізичної ку

льтури у Харкові [5; 6].

Відомо, що значний досвід у використанні лікувальної фізичної культури, 

лікувального масажу, фізіотерапії та санаторних процедур, набутий фахівцями у 

довоєнний період, сприяв тому, що у військових шпиталях під час Великої Віт

чизняної війни широко застосовували лікувальну фізичну культуру, що спряло 

не тільки скороченню термінів лікування, а й більш швидкому відновленню боє

здатності та зменшенню інвалідності поранених. 
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Війна в Україні підвищила рівень вимог до фахівців фізичної реабілітації і 

системи фізичної реабілітації в Україні в цілому. Необхідність комплексних змін 

вкрай важлива, починаючи з введення нових освітніх програм та навчального 

плану, створення професійних стандартів та впровадження нових моделей реа

білітаційних послуг, на основі скоординованої роботи команди високопрофесій

них лікарів, фізичних терапевтів та експертів у галузі охорони здоров'я.

Проведення аналізу історичного розвитку фізичної реабілітації в Україні є 

актуальною проблемою, незважаючи на численні наукові дослідження, що ви

конані з цієї теми останнім часом. 

Проблему вивчали такі провідні фахівці як Мухін В.М. (2005), Юш

ко К.О. Приступа Є.Н., Вовканич А.С. (2011) та інші. Проте вивчалися 

лише окремі історичні аспекти розвитку фізичної реабілітації у колишньому 

СРСР та в Україні і немає комплексного  погляду на всю проблему в цілому, 

враховуючи політичні та економічні реформи в Україні в наш час. 

Мета роботи аналіз розвитку та становленняя фізичної реабілітації в 

Україні.

Результати дослідження. У XX сторіччі фізична реабілітація як медична 

наука формувалася і розвивалася одночасно в багатьох країнах світу, в тому 

числі і в колишньому СРСР та в Україні. 

Відомо, що ще у 1929 році у колишньому СРСР у наукову літературу і 

практику увійшов термін «лікувальна фізична культура» (ЛФК), замінивши такі 

вузькобіологічні терміни, як «мототерапія», «кінезитерапія», «ерготерапія», «мі

окінезотерапія», «лікарська гімнастика». У подальшому він набув статусу дер

жавного [1]. 

Як зазначається в роботах Юшко К.О., Клапчука В.В., Приступи Є.Н. в 

останні десятиліття минулого сторіччя нашими вченими було закладено фунда

мент наукового обґрунтування впливу масажу на організм, зведено у систему 

його прийоми, розроблено показання і протипоказання до застосування, у тому 

числі й у спорті. Започатковано курси з масажу, а в Одесі Ф. Гребнером інсти

тут механотерапії і лікувальної гімнастики. Цим закладам належить значна роль 

у поширенні масажу і гімнастики в країні. Практичним підтвердженням цього бу

ло впровадження названих засобів у лікувальний процес курортів Одеських ли

манів та Сак 

Вивченню та впровадженню у практику відновних методів лікування прис-

вятив свою роботу український професор В.К. Крамаренко, який у 1911 році ви-

дав «Посібник з масажу і лікарської гімнастики» [2]. 

Мухін В. М., вивчаючи історія лікувальної фізичної культури в колишньому 

СРСР та Україні, звертає увагу на те, що велике значення для розвитку загаль-

них уявлень про використання засобів фізичної культури у відновному лікуванні 

мали роботи і досвід лікарів Харківського медико-механічного інституту. Лікарі 

А.Н. Гейманович, В.Д. Чаклін, Ф.В. Лукашевич та інші під керівництвом М.І. Си-

тенка вперше розробили та обґрунтували методику сучасного лікування травм 

фізичними вправами. У 1921 р. М.І. Ситенко очолив цей інститут у Харкові і відк-

рив перший у країні дитячий ортопедичний профілакторій, де широко застосо-

вувалися фізичні методи лікування. Також в 1921 р. в Харкові був організований 

перший в Україні науково-дослідний інститут фізичної культури [1]. 

У 1924 р. лікар Я.Й. Камінський в Одесі видав книжку з лікувальної гімнас-

тики і через три роки організував науково-дослідну лабораторію, що пізніше бу-

ла перетворена на філію Українського інституту фізичної культури. У 1932 р. 

Я.Й. Камінський почав вести курс лікувальної фізичної культури у медичному 

інституті, який у 1934 р. реорганізувався у першу в Україні кафедру з цієї дисци-

пліни [5]. 

У 1920-1930-ті роки відбулося відкриття державних інститутів фізичних 

методів лікування (на території колишнього Радянського Союзу відкрлося понад 

20 навчальних закладів), у тому числі три в Україні: Одеський, Чернігівський, 

Феодосійський. 

Аналіз показав, що великий внесок у наукові дослідження та клінічні спо-

стереження за використанням фізичних вправ і масажу у комплексному лікуван-

ні хворих внесли українські вчені О.А. Шейнберг, О.Ю. Штеренгерц, О.В. Коча-

ровська, Л.І. Фінк, а також працівники науково-дослідного інституту фізичної ку-

льтури у Харкові [5; 6]. 

Відомо, що значний досвід у використанні лікувальної фізичної культури, 

лікувального масажу, фізіотерапії та санаторних процедур, набутий фахівцями у 

довоєнний період, сприяв тому, що у військових шпиталях під час Великої Віт-

чизняної війни широко застосовували лікувальну фізичну культуру, що спряло 

не тільки скороченню термінів лікування, а й більш швидкому відновленню боє-

здатності та зменшенню інвалідності поранених.  
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Після війни розвиток лікувальної фізичної культури продовжується у різ-

них напрямках: широко використовуються фізичні вправи при захворюваннях 

серцево-судинної системи, при оперативних втручаннях на легенях, судинах, 

мозку, опіковій хворобі. У 1950 р. почали створюватися лікарсько-фізкультурні 

диспансери [6].  

У 1966 р. прийнято рішення про організацію великих відновних центрів 

для лікування хворих з травматолого-ортопедичними, нейрохірургічними та не-

врологічними захворюваннями. Під Києвом у 1970 р. відкрито спеціалізований 

санаторій для реабілітації хворих, оперованих на серці. 

На думку Приходи І. В., великий внесок у розвиток фізичної реабілітації в 

Україні зробив академік М.М. Амосов. Так, у 1970-1980 рр. академіком  

М.М. Амосовим та професором Я.А. Бендет були розроблені методи 

реабілітації хворих після операцій на серці, професором  В.Н. Дзяк при серцево-

судинній патології, професором Г.В. Кареповим (1985) при травмах спинного 

мозку.  

У Ялтинському науково-дослідному інституті фізичних методів лікування і 

медичної кліматології ім. І.М. Сеченова вивчалися санаторні засоби реабілітації, 

механізми впливу фізичних вправ і масажу з метою фізичної реабілітації. Теоре-

тичні проблеми курортної справи та фізіотерапії розробляють ще три спеціалі-

зовані наукові заклади та 18 кафедр фізіотерапії медичних інститутів та інститу-

тів удосконалення лікарів України [6; 7]. 

У Києві у 1969 р. відкрився науково-дослідний інститут медичних проблем 

фізичної культури, що проіснував до 1986 р., а в 1993 р. відновлений та реорга-

нізований у Державний науково-дослідний інститут проблем фізичної культури і 

спорту. У Київському інституті вдосконалення лікарів відкривається кафедра фі-

зичної реабілітації і мануальної терапії, а в областях - реабілітаційні лікарні, 

центри та відділення [7]. 

В кінці ХХ ст. і на початку ХХІ ст. виникла нагальна потреба  подальшого 

вдосконалення служби ЛФК в Україні та реформування цієї галузі в бік розши-

рення сфери діяльності фахівців з фізичної реабілітації, тобто – змісту профе-

сійних завдань та типів послуг, які вони можуть надавати [8]. 

Кобелєв С.Ю. та Вовканич А.С. зазначають, що перші кроки до форму-

вання фізичної реабілітації як науки в Україні почав здійснювати Львівський 

державний інститут фізичної культури (ЛДІФК). Саме тут з 1994 року розпочала-

ся співпраця ЛДІФК із Канадським агентством міжнародного розвитку (CIDA) за 

українсько канадською програмою «Партнери в охороні здоров'я» і проектом 

«Реабілітаційна програма у Львові» з метою підготовки фахівців з фізичної реа

білітації в Україні. Для цього було використано багаторічний досвід навчання ін

структорів лікувальної фізкультури. Швидкому розвитку фізичної реабілітації як 

окремої освітньої, наукової та практичної галузі також сприяла співпраця з го

лландськими, шведськими та канадськими фізичними терапевтами у рамках рі

зноманітних проектів та програм [8; 9].

У 1994 році в Українському державному університеті фізичного виховання 

і спорту, а згодом в інших фізкультурних інститутах України кафедри ЛФК і 

лікарського контролю реорганізуються у кафедри фізичної реабілітації і спорти

вної медицини. Потім це відбулося і у вищих медичних закладах освіти [8; 9].

У 1998 році у Львові була створена перша в Україні обласна Асоціація 

фахівців фізичної реабілітації, а в 2007 року зусиллями Львівської обласної 

Асоціації фахівців фізичної реабілітації було проведено установчі збори Україн

ської Асоціації фахівців фізичної реабілітації, на яких були присутні представни

ки осередків із 15 областей України.

Проте основною подією для фахівців фізичної реабілітації було прийняття 

України до Світової Конфедерації фізичної терапії на 17 генеральних зборах 

Світової Конфедерації фізичної терапії 18 червня 2011 року (Нідерланди, Амс

тердам). 

Подальший розвиток галузі виявив необхідність пошуку її міжнародного 

відповідника для удосконалення освітніх програм, співпраці у науковій та прак

тичній сферах. Особливо гостро зазначена проблема постала у світлі інтеграції 

України у світовий ринок праці та освітніх послуг. У 2005 році наша держава 

приєдналась до Болонського процесу зі створення єдиного європейського 

освітнього простору. Продовжується узгодження Класифікатора професій 

України з Міжнародним класифікатором професій, впорядковуються назви й пе

релік освітніх спеціальностей.

Висновки. Фізична реабілітація в Україні розвивалася поступово, мала 

свої труднощі і досягнення. Цьому сприяли роботи багатьох видатних науковців 

і лікарів. В даний час відбувається переосмислення концепції фізичної реабілі

тації в Україні шляхом створення синергії між різними зацікавленими сторонами 
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Після війни розвиток лікувальної фізичної культури продовжується у різ

них напрямках: широко використовуються фізичні вправи при захворюваннях 

серцево судинної системи, при оперативних втручаннях на легенях, судинах, 

мозку, опіковій хворобі. У 1950 р. почали створюватися лікарсько фізкультурні 

диспансери [6]. 

У 1966 р. прийнято рішення про організацію великих відновних центрів 

для лікування хворих з травматолого ортопедичними, нейрохірургічними та не

врологічними захворюваннями. Під Києвом у 1970 р. відкрито спеціалізований 

санаторій для реабілітації хворих, оперованих на серці.

На думку Приходи І. В., великий внесок у розвиток фізичної реабілітації в 

Україні зробив академік М.М. Амосов. Так, у 1970 1980 рр. академіком 

М.М. Амосовим та професором Я.А. Бендет були розроблені методи 

реабілітації хворих після операцій на серці, професором  В.Н. Дзяк при серцево

судинній патології, професором Г.В. Кареповим (1985) при травмах спинного 

мозку. 

У Ялтинському науково дослідному інституті фізичних методів лікування і 

медичної кліматології ім. І.М. Сеченова вивчалися санаторні засоби реабілітації, 

механізми впливу фізичних вправ і масажу з метою фізичної реабілітації. Теоре

тичні проблеми курортної справи та фізіотерапії розробляють ще три спеціалі

зовані наукові заклади та 18 кафедр фізіотерапії медичних інститутів та інститу

тів удосконалення лікарів України [6; 7].

У Києві у 1969 р. відкрився науково дослідний інститут медичних проблем 

фізичної культури, що проіснував до 1986 р., а в 1993 р. відновлений та реорга

нізований у Державний науково дослідний інститут проблем фізичної культури і 

спорту. У Київському інституті вдосконалення лікарів відкривається кафедра фі

зичної реабілітації і мануальної терапії, а в областях реабілітаційні лікарні, 

центри та відділення [7].

В кінці ХХ ст. і на початку ХХІ ст. виникла нагальна потреба подальшого 

вдосконалення служби ЛФК в Україні та реформування цієї галузі в бік розши

рення сфери діяльності фахівців з фізичної реабілітації, тобто змісту профе

сійних завдань та типів послуг, які вони можуть надавати [8].

Кобелєв С.Ю. та Вовканич А.С. зазначають, що перші кроки до форму

вання фізичної реабілітації як науки в Україні почав здійснювати Львівський 

державний інститут фізичної культури (ЛДІФК). Саме тут з 1994 року розпочала

ся співпраця ЛДІФК із Канадським агентством міжнародного розвитку (CIDA) за 

українсько-канадською програмою «Партнери в охороні здоров'я» і проектом 

«Реабілітаційна програма у Львові» з метою підготовки фахівців з фізичної реа-

білітації в Україні. Для цього було використано багаторічний досвід навчання ін-

структорів лікувальної фізкультури. Швидкому розвитку фізичної реабілітації як 

окремої освітньої, наукової та практичної галузі також сприяла співпраця з го-

лландськими, шведськими та канадськими фізичними терапевтами у рамках рі-

зноманітних проектів та програм [8; 9]. 

У 1994 році в Українському державному університеті фізичного виховання 

і спорту, а згодом – в інших фізкультурних інститутах України - кафедри ЛФК і 

лікарського контролю реорганізуються у кафедри фізичної реабілітації і спорти-

вної медицини. Потім це відбулося і у вищих медичних закладах освіти [8; 9]. 

У 1998 році у Львові була створена перша в Україні обласна Асоціація 

фахівців фізичної реабілітації, а в 2007 року зусиллями Львівської обласної 

Асоціації фахівців фізичної реабілітації було проведено установчі збори Україн-

ської Асоціації фахівців фізичної реабілітації, на яких були присутні представни-

ки осередків із 15 областей України. 

Проте основною подією для фахівців фізичної реабілітації було прийняття 

України до Світової Конфедерації фізичної терапії на 17 генеральних зборах 

Світової Конфедерації фізичної терапії 18 червня 2011 року (Нідерланди, Амс-

тердам).  

Подальший розвиток галузі виявив необхідність пошуку її міжнародного 

відповідника для удосконалення освітніх програм, співпраці у науковій та прак-

тичній сферах. Особливо гостро зазначена проблема постала у світлі інтеграції 

України у світовий ринок праці та освітніх послуг. У 2005 році наша держава 

приєдналась до Болонського процесу зі створення єдиного європейського 

освітнього простору. Продовжується узгодження Класифікатора професій 

України з Міжнародним класифікатором професій, впорядковуються назви й пе-

релік освітніх спеціальностей. 

Висновки.  Фізична реабілітація в Україні розвивалася поступово, мала 

свої труднощі і досягнення. Цьому сприяли роботи багатьох видатних науковців 

і лікарів. В даний час відбувається переосмислення концепції фізичної реабілі-

тації в Україні шляхом створення синергії між різними зацікавленими сторонами 
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та підвищення результативності фізичної реабілітації. Передбачається, що ці 

системні зміни сприятимуть розвитку нової культури фізичної реабілітації. 
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Причини виникнення лісових пожеж в Україні:
окремі аспекти

Анотація: В статті здійснено аналіз причин виникнення лісових пожеж, 

визначено коло проблемних питань у розрізі дослідження та сформовано власні 

висновки, спрямовані на розв’язання проблем, пов’язаних з безпечною життєді

яльністю людини, суспільства і держави у цілому.

Ключові слова: причини виникнення лісових пожеж, небезпеки в резуль

таті лісової пожежі, наслідки лісових пожеж поблизу Чорнобиля, радіаційно вра

жена територія.

Наразі Україна перебуває в епіцентрі небезпечних ситуацій, особливо за

грозливими серед них постають пожежні небезпеки. Окрему їх когорту предста

вляють лісові пожежі. Зокрема, у минулому 2015 р., щойно розпочалось літо, а 

лісові та торф’яні пожежі вже завдали величезного клопоту та негативних нас

лідків. Осінь ознаменувалась задимленістю та смогом від торфяних пожеж, що 

тривали значний період майже по всій території нашої держави.
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