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трьома мовами (українською, російською та англійською); тексти анотацій 

збережено в авторських варіантах. 

Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

„Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання” та ДСТУ 3582–97 „Скорочення слів в українській мові у 

бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”.  

 Покажчик призначений для викладачів, аспірантів, магістрантів, 

студентів ВНЗ фізкультурного профілю, факультетів фізичного виховання 
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ЛІКУВАЛЬНИЙ МАСАЖ 

 

1. Бирюков А. А. Лечебный массаж : учеб. пособие / А. А. Бирюков. – 

К. : Олимпийская литература, 1995. – 200 с. 

Аннотация. В пособии описаны приемы массажа, методика применения его 

в различных условиях. Дана характеристика разных видов лечебного 

массажа, применяемого при травмах и некоторых заболеваниях, связанных 

со спортом. Приведены данные о самомассаже. Рассчитано на студентов 

высших и средних учебных заведений, тренеров, работников физического 

воспитания и спорта, специалистов по массажу, а также всех, 

интересующихся этой проблемой. 

Ключевые слова: лечебный массаж, методика, виды. 

Анотація. У посібнику описані прийоми масажу, методика застосування 

його в різних умовах. Охарактеризовані різні види лікувального масажу, який 

необхідно застосовувати при травмах і деяких захворюваннях, пов'язаних зі 

спортом. Приведені відомості про самомасаж. Призначений студентам 

вищих і середніх навчальних закладів, тренерам, працівникам фізичного 

виховання і спорту, фахівцям з масажу, а також всіх, хто цікавляться цією 

проблемою. 

Ключові слова: лікувальний масаж, методика, види. 

Annotation. Adopting a massage is described in a manual, method of application 

of him under various conditions. Description of different types of medical massage, 

applied at traumas and some diseases, related to sport is given. Information is 

resulted about a self-massage. It is counted on the students of higher and middle 

educational establishments, trainers, workers of physical education and sport, 

specialists on a massage, and also all, interested in this problem. 

Key words: medical massage, method, kinds. 

 

2. Бирюков А. А. Лечебный массаж в сочетании с физическими 

средствами лечения / А. А. Бирюков, Н. А. Власова, П. Н. Левашов // 

Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2013. – № 3 (111). – С. 10–

14. 

Аннотация. Рассмотрены наиболее целесообразные  и эффективные 

сочетания лечебного массажа. 

Ключевые слова: лечебный массаж, физиотерапия, тепловая процедура, 

световая процедура, криомассаж,  баночный массаж. 

Анотація. Розглянуті найбільш доцільні  і ефективні поєднання лікувального 

масажу.  

Ключові слова: лікувальний масаж, фізіотерапія, теплова процедура, 

світлова процедура, кріомасаж,  масаж банками. 

Annotation. The article covers the issues of most the relevant and effective 

combining of massage therapy with different methods of physiotherapy. 
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Key words: massage therapy, physiotherapy, thermal procedure, light therapeutic 

procedure, electric therapeutic procedure, cryomassаge, glass cup massage, 

hydrotherapeutic procedures. 

3. Бісмак О. Застосування лікувального масажу у жінок 35−50 років, які 

страждають хронічними захворюваннями жовчовивідної системи в умовах 

спеціалізованого відділення / Олена Бісмак // Молода спортивна наука 

України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2003. – Т. 1. – С. 

309−312. 

Анотація. У статті обґрунтована необхідність комплексного підходу до 

застосування лікувального масажу при хронічних захворюваннях 

жовчовивідної системи у жінок 35−50 років в умовах стаціонару. 

Ключові слова: лікувальний масаж, жінки, хронічні захворювання. 

Аннотация. В статье обоснована необходимость комплексного подхода к 

применению лечебного массажа при хронических заболеваниях 

желчевыводящей системы у женщин 35−50 лет в условиях стационара. 

Ключевые слова: лечебный массаж, женщины, хронические заболевания. 

Annotation. In the article grounded necessity of complex approach to application 

of medical massage at the chronic diseases of the destroys a bile system at women 

35−50 years in the conditions of permanent establishment. 

Key words: medical massage, women, chronic diseases. 

 

4. Вербов А. Ф. Основы лечебного массажа / Вербов А. Ф. – Ростов н/Дону : 

Алерта, 2002. – 320 с. – ISВN 5-89173-049-9; ISВN 5-222-02280-3. 

Аннотация. Настоящее руководство является переизданием одного из 

наиболее полных и фундаментальных пособий по классическому лечебному 

массажу. В нем раскрывается влияние лечебного массажа на организм, его 

техника. Рекомендуется всем, кто хочет овладеть основами лечебного 

массажа. 

Ключевые слова: лечебный массаж, основы, влияние. 

Анотація. Цей посібник є перевиданням одного з найповніших і 

фундаментальніших посібників з класичного лікувального масажу. У ньому 

розкрито вплив лікувального масажу на організм, його техніка. 

Рекомендований усім, хто хоче опанувати основами лікувального масажу. 

Ключові слова: лікувальний масаж, основи, вплив. 

Annotation. Real managing the it is reediting of one of the most complete and 

fundamental manuals on a classic medical massage. In him influence of medical 

massage opens up on an organism, his technician. It is recommended all, who 

wants to capture bases of medical massage. 
Key words: medical massage, bases, influencing. 
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5. Дунець А. Особливості лікувального масажу при шийному остеохондрозі 

/ Антоніна Дунець // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі 

фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 127−132. 

Анотація. Досліджені особливості лікувального масажу у хворих на шийний 

остеохондроз з різними синдромами. Проводилося тестування змін м'язового 

тонусу та амплітуди рухів згинання, розгинання, бокового згинання і 

поворотів шиї після застосування розробленої схеми масажу. 

Проаналізована ефективність розробленого комплексу масажних прийомів у 

хворих віком 50−60 років. 

Ключові слова: остеохондроз, масаж, гіпертензія, м'язовий тонус. 

Аннотация. Исследованы особенности лечебного массажа у больных с 

шейным остеохондрозом с разными синдромами. Было проведено 

тестирование изменений мышечного тонуса и амплитуды движений 

сгибания, разгибания и поворотов шеи после применения разработанной 

схемы массажа. Проанализирована эффективность разработанного 

комплекса массажных приемов в больных в возрасте 50−60 лет. 

Ключевые слова: остеохондроз, массаж, гипертензия, мышечный тонус. 

Annotation. Peculiarities of medical massage are people with cervical 

osteohondrosis with different syndromes investigated in this work. The testing of 

changes of a state muscle tone and amplitude of deck creasing, unbending, slopes 

and turns after the application scheme of massage has been contacted. Die 

complex of massage receptions has been worked out and its efficiency among 

people 50−60 years has been estimated. 

Key words: osteochondrosis, massage, hypertensivey, muscular tone. 

 

6. Куничев Л. А. Лечебный массаж : [пособие] / Л. А. Куничев. – 4-е изд., 

стер. / Л. А. Куничев. – К. : Вища школа, 1990. – 288 с.– 1SBN 5-11-1441-8. 

Аннотация. В  пособии освещены история лечебного массажа, сущность и 

механизм физиологического влияния массажа на организм. Приводятся 

сведения о сегментарно-рефлекторном, подводном, вибро-, вакуум- и 

самомассаже. Описаны частные методики массажа  при заболеваниях 

сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, 

хронических заболеваниях органов дыхания, пищеварительной системы, а 

также массажа, назначаемого при умственном и физическом утомлении, в 

целях профилактики и закаливания.  

Ключевые слова: лечебный массаж, история, физиологическое влияние. 

Анотація. Висвітлені історія лікувального масажу, сутність і механізм 

фізіологічного впливу масажу на організм. Наведені відомості про 

сегментарно-рефлекторний масаж, підводний масаж, вібромасаж, вакуум-

масаж, самомасаж. Описані приватні методики масажу при захворюваннях 

серцево-судинної і нервової систем, хронічних захворюваннях органів 

дихання, захворюваннях опорно-рухового апарату, а також масажу, що 

призначають при розумовій і фізичній втомі з профілактичною і 

загартовуючою метою.  
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Ключові слова: лікувальний масаж, історія, фізіологічний вплив. 

Annotation. In a manual history of medical massage, essence and mechanism of 

the physiological influencing of massage, is lighted up on an organism. 

Information over is brought about a segmentingy-reflex massage, submarine 

massage, vibromassage, vacuum-massage, selfmassage. The private methods of 

massage are described at the diseases of the cardiovascular and nervous systems, 

chronic diseases of breathing organs, food channel, diseases of locomotorium 

vehicle, and also massage, appointed at a mental and physical fatigue, in 

prophylactic. For doctors, physiotherapy, masseurs, methodists of medical 

physical education. 

Key words: medical massage, history, physiological influencing. 
 

7. Куничев Л. А. Лечебный массаж : практ. руководство / Л. А. Куничев. – 

К. : Вища школа, 1981. – 328 с. 

Аннотация. Освещены история лечебного массажа, сущность и механизм 

физиологического влияния массажа на организм. Приводятся сведения о 

сегментарно-рефлекторном массаже, подводном массаже, вибромассаже, 

вакуум-массаже, самомассаже. Описаны частные методики массажа при 

заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной систем, хронических 

заболеваниях органов дыхания, пищевого канала, заболеваниях опорно-

двигательного аппарата, а также массажа, назначаемого при умственном 

в физическом утомлении. 

Ключевые слова: лечебный массаж, методика, физиологическое влияние. 

Анотація. Висвітлені історія лікувального масажу, суть і механізм 

фізіологічного впливу масажу на організм. Наведені відомості про 

сегментарно-рефлекторний масаж, підводний масаж, вібромасаж, вакуум-

масаж, самомасаж. Описані приватні методики масажу при захворюваннях 

серцево-судинної і нервової систем, хронічних захворюваннях органів 

дихання, захворюваннях опорно-рухового апарату, а також масажу, що 

призначають при розумовій і фізичній втомі. 

Ключові слова: лікувальний масаж, методика, фізіологічний вплив. 

Annotation. History of medical massage, essence and mechanism of the 

physiological influencing of massage, is lighted up on an organism. Information 

over is brought about a segmentingy-reflex massage, submarine massage, 

vibromassage, vacuum-massage, self-massage. The private methods of massage 

are described at the diseases of the cardiovascular and nervous systems, chronic 

diseases of breathing organs, food channel, diseases of locomotorium vehicle, and 

also massage, appointed at mental in a physical fatigue. 

Key words: medical massage, method, physiological influencing. 
 

8. Куничев Л. А. Лечебный массаж : практ. руководство / Л. А. Куничев. – 

Изд. 2-е, доп. – К. : Вища школа, 1983. – 280 с. 

Аннотация. В пособии освещены история лечебного массажа, сущность и 

механизм физиологического влияния массажа на организм. Приводятся 
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сведения о сегментарно-рефлекторном массаже, подводном массаже, 

вибромассаже, вакуум-массаже, самомассаже. Описаны частные методики 

массажа при заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной систем, 

хронических заболеваниях органов дыхания, пищевого канала, заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата, а также массажа, назначаемого при 

умственном и физическом утомлении, в профилактических и закаливающих 

целях. Для врачей, физиотерапевтов, массажистов, методистов лечебной 

физкультуры 

Ключевые слова: лечебный массаж, частные методики, утомление. 

Анотація. Висвітлені історія лікувального масажу, суть і механізм 

фізіологічного впливу масажу на організм. Наведені відомості про 

сегментарно-рефлекторний масаж, підводний масаж, вібромасаж, вакуум-

масаж, самомасаж. Описані приватні методики масажу при захворюваннях 

серцево-судинної і нервової систем, хронічних захворюваннях органів 

дихання, захворюваннях опорно-рухового апарату, а також масажу, що 

призначають при розумовій і фізичній втомі з профілактичною і 

загартовуючою метою. Для лікарів, фізіотерапевтів, масажистів, 

методистів лікувальної фізкультури. 

Ключові слова: лікувальний масаж, приватні методики, стомлення. 

Annotation. In a manual history of medical massage, essence and mechanism of 

the physiological influencing of massage, is lighted up on an organism. 

Information over is brought about a segmentarny-reflex massage, submarine 

massage, vibromassage, vakuum-massage, selfmassage. The private methods of 

massage are described at the diseases of the cardiovascular and nervous systems, 

chronic diseases of breathing organs, food channel, diseases of locomotorium 

vehicle, and also massage, appointed at a mental and physical fatigue, in 

prophylactic. For doctors, physiotherapy, masseurs, methodists of medical 

physical education. 

Key words: medical massage, private methods, fatigue.  

 

9. Куничев Л. А. Лечебный массаж  : практ. руководство / Л. А. Куничев. – 

К. : Вища школа, 1984. – 280 с. 

Анотація. Висвітлені історія лікувального масажу, суть і механізм 

фізіологічного впливу масажу на організм. Наведені відомості про 

сегментарно-рефлекторний масаж, підводний масаж, вібромасаж, вакуум-

масаж, самомасаж. Описані приватні методики масажу при захворюваннях 

серцево-судинної і нервової систем, хронічних захворюваннях органів 

дихання, захворюваннях опорно-рухового апарату, а також масажу, що 

призначають при розумовій і фізичній втомі з профілактичною і 

загартовуючою метою. Для лікарів, фізіотерапевтів, масажистів, 

методистів лікувальної фізкультури. 

Ключові слова: лікувальний масаж, приватні методики, втома. 

Аннотация. В пособии освещены история лечебного массажа, сущность и 

механизм физиологического влияния массажа на организм. Приводятся 
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сведения о сегментарно-рефлекторном массаже, подводном массаже, 

вибромассаже, вакуум-массаже, самомассаже. Описаны частные методики 

массажа при заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной систем, 

хронических заболеваниях органов дыхания, пищевого канала, заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата, а также массажа, назначаемого при 

умственном и физическом утомлении, в профилактических и закаливающих 

целях. Для врачей, физиотерапевтов, массажистов, методистов лечебной 

физкультуры 

Ключевые слова: лечебный массаж, частные методики, утомление. 

Annotation. In a manual history of medical massage, essence and mechanism of 

the physiological influencing of massage, is lighted up on an organism. 

Information over is brought about a segmentingy-reflex massage, submarine 

massage, vibromassage, vacuum-massage, self-massage. The private methods of 

massage are described at the diseases of the cardiovascular and nervous systems, 

chronic diseases of breathing organs, food channel, diseases of locomotorium 

vehicle, and also massage, appointed at a mental and physical fatigue, in 

prophylactic. For doctors, physiotherapy, masseurs, methodists of medical 

physical education. 

Key words: medical massage, private methods, fatigue. 

 

10. Куничев Л. А. Лечебный массаж  : справ. для сред. мед. работников / 

Л. А. Куничев. – Изд. 2-е, стереот. / Л. А. Куничев. – Л. : Медицина, 1981. – 

216 с. 

Аннотация. Предлагаемая книга состоит из двух частей. В первой из них 

приводится физиологическое обоснование, механизм воздействия массажа 

на организм человека и техника выполнения, сопровождаемая 

иллюстративным материалом. Кроме того, даются понятия о 

сегментарном, рефлекторном, точечно-рефлекторном, подводном 

массажах, вибромассаже, механомассаже, вакуум-массаже и рекомендации 

по сочетанию массажа с пассивными и активными движениями. Вторая 

часть книги содержит дифференцированные методики лечебного массажа 

при заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-

двигательного аппарата и др. При изложении частных методик массажа 

приводятся показания и противопоказания с учетом стадии 

патологического процесса и реактивности организма, рекомендуется план 

процедуры массажа, конкретное описание методики  комплекс приемов и 

дозирование процедур. Даются сведения о применении массажа при 

умственном и физическом утомлении, а также краткая справка о 

косметическом и гигиеническом массаже. 

Ключевые слова: лечебный массаж, методики, процедуры. 

Анотація. Пропонована книга складається з двох частин. У першій з них 

фізіологічно обґрунтовані механізм дії масажу на організм людини і техніка 

виконання, що супроводжується ілюстративним матеріалом. Водночас, 

розтлумачені поняття про сегментарний, рефлекторний, точково-
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рефлекторний, підводний масаж, вібромасаж, механомасаж, вакуум-масаж 

і подані рекомендації поєднання масажу із пасивними і активними рухами. 

Друга частина книги містить диференційовані методики лікувального 

масажу при захворюваннях серцево-судинної і нервової систем, опорно-

рухового апарату та ін. При викладі приватних методик масажу наведено 

свідчення і протипоказання з урахуванням стадії патологічного процесу і 

реактивності організму, рекомендовано план процедури масажу, 

конкретний опис методики, комплекс прийомів і дозування процедур. Подані 

відомості про застосування масажу при розумовій і фізичній втомі, а 

також коротка довідка про косметичний і гігієнічний масаж. 

Ключові слова: лікувальний масаж, методики, процедури. 

Annotation. The offered book consists of two parts. A physiological ground over, 

mechanism of influence of massage on the organism of man and technique of 

implementation, accompanied illustrative material, is brought in first from them. 

In addition, concepts are given about segmentingy, reflex, point-reflex, submarine 

massages, vibromassage, mechanоmassage, vacuum-massage and 

recommendation on combination of massage with passive and active motions. 

Second part of book contains the differentiated methods of medical massage at the 

diseases of the cardiovascular and nervous systems, locomotorium vehicle and 

other At exposition of private methods of massage led testimony and contra-

indication taking into account the stage of pathological process and reactivity of 

organism, the plan of procedure of massage, concrete description of method, 

complex of receptions and dosage of procedures, is recommended. Given taking 

about application of massage at a mental and physical fatigue, and also short 

certificate about a cosmetic and hygienically massage. 

Key words: medical massage, methods, procedures. 
 

11. Левченко К. П. Дифференцированная методика лечебного массажа в 

зависимости от степени функционального истощения и характера 

дезадаптации нервной системы / К. П. Левченко // Теория и практика 

физической культуры. – 1990. – № 2. – С. 36−38. 

Аннотация. Предложена дифференцированная методика лечебного 

массажа. Апробация методики проведена на здоровых лицах (спортсменах), 

на больных пограничными формами нервных расстройств в условиях  

врачебно-физкультурного диспансера.  

Ключевые слова: методика, лечебный массаж, нервная система. 

Анотація. Запропоновано диференційовану методику лікувального масажу. 

Апробація методики проведена на здорових спортсменах, на хворих 

граничними формами нервових розладів в умовах лікарсько-фізкультурного 

диспансеру.  

Ключові слова: методика, лікувальний масаж, нервова система. 

Annotation. The differentiated method of medical massage is offered. Approbation 

of method is conducted on healthy faces (sportsmen), on patients by the boundary 

forms of nervous disorders in the conditions of medical-athletic dispensary.  

Key words: method, medical massage, nervous system. 
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12. Мелешков В. О. Значення лікувального масажу у фізичній реабілітації 

хворих на виразкову хворобу шлунку і дванадцятипалої кишки на етапах 

відновного лікування / В. О. Мелешков // Слобожанський науково-

спортивний вісник : [зб. наук. ст.]. – Х., 2008. – № 3. – С. 94–99. 

Анотація. У статті приведені сучасні дані про існуючий методичний підхід 

до призначення лікувального масажу під час лікування хворих на виразкову 

хворобу шлунку і дванадцятипалої кишки на етапах відновного лікування. 

Приділено велику увагу різним думкам вітчизняних і зарубіжних авторів 

щодо застосування різноманітних видів лікувального масажу, що сприяють 

усуненню порушень функцій шлунку і дванадцятипалої кишки і відновленню 

нормальної трофіки їх тканин. Автори використовують в своїх методиках 

певні дозовані прийоми лікувального європейського класичного і 

сегментарно-рефлекторного масажу для вирішення конкретних завдань під 

час лікування хворих виразковою хворобою шлунку і дванадцятипалої кишки 

на етапах відновного лікування. 

Ключові слова: виразкова хвороба, шлунок, дванадцятипала кишка, 

лікувальний масаж, фізична реабілітація. 

Аннотация. В статье приведены современные данные о существующем 

методическом подходе к назначению лечебного массажа при лечении 

больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки на этапах 

восстановительного лечения. Уделено большое внимание разным мнениям 

отечественных и зарубежных авторов относительно применения различных 

видов лечебного массажа, способствующих устранению нарушений функций 

желудка и двенадцатиперстной кишки и восстановлению нормальной 

трофики их тканей. Авторы используют в своих методиках определенные 

дозированные приемы лечебного европейского классического и сегментарно-

рефлекторного массажа для решения конкретных задач при лечении 

больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки на этапах 

восстановительного лечения. 

Ключевые слова: язвенная болезнь, желудок, двенадцатиперстная кишка, 

лечебный массаж, физическая реабилитация. 

Annotation. n the article modern information is resulted about the existent  

methodical going near setting of mass therapy at treatment of patients ulcerous 

illness of stomach and duodenum on the stages of restoration treatment. Large 

attention to different opinions of domestic and foreign authors is spared in relation 

to application of different types of mass therapy, cooperate to the removal of 

violations of functions of stomach and duodenum and renewal of normal tropisms 

of their fabrics. Authors use in the methods the certain dosed receptions of the 

European classic and segmented-reflex mass therapy for the decision of concrete 

tasks at treatment of patients ulcerous illness of stomach and duodenum on the 

stages of restoration treatment. 

Key words: peptic ulcer, stomach, duodenum, medical massage, physical 

rehabilitation. 
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13. Пілецький А. М. Порівняльна характеристика лікувальних видів 

масажу в реабілітації хворих на бронхіальну астму із синдромом хронічної 

втоми / А. М. Пілецький // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. 

– 2011. – № 1(65). – С. 48–51. 

Аннотация. У больных бронхиальной астмой с синдромом хронической 

усталости физическая реабилитация проводилась с применением 

классического, сегментарного и баночного массажей. Отмечено 

существенное снижение проявлений симптома хронической усталости у тех 

больных бронхиальной астмой, у которых использовали классический 

лечебный массаж: в течение 2 лет курсами по 2 раза в год. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, синдром хронической усталости, 

классический лечебный массаж, сегментарный массаж. 

Анотація. У хворих бронхіальною астмою з синдромом хронічної втоми 

фізична реабілітація проводилася із застосуванням класичного, 

сегментарного масажів. Відмічено істотне зниження проявів симптому 

хронічної втоми у тих хворих бронхіальною астмою, у яких використовували 

класичний лікувальний масаж: протягом 2 років курсами 2 рази на рік. 

Ключові слова: бронхіальна астма, синдром хронічної втоми, класичний 

лікувальний масаж, сегментарний масаж. 

Annotation. At patients by bronchial asthma with the syndrome of chronic fatigue 

a physical rehabilitation was conducted with the use of classic, segmentingy and 

jar massages. The substantial decline of displays of symptom of chronic fatigue at 

those patients bronchial asthma is marked, at which used a classic medical 

massage: during 2 years by courses for 2 times per a year. 

Key words: bronchial asthma, syndrome of chronic fatigue, classic medical 

massage, segmenting massage. 
 

14. Попова Г. В. Опыт применения криомассажа у лиц, перенесших 

ампутацию бедра, на этапе первичного протезирования / Г. В. Попова, 

В. Г. Калюжин // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. XIV Міжнар. 

наук. конгр. – К., 2010. – С. 278. 

Аннотация. Наши данные позволяют говорить о том, что применение 

криомассажа предотвращает ишемическое повреждение тканей культи 

бедра, повышает тонус приводящих мышц бедра и его разгибателей, 

снижает степень сгибательной, сгибательно-отводящей контрактуры 

тазобедренного сустава оперированной конечности. Все это даст 

возможность избежать многих проблем при последующем протезировании 

лиц, перенесших ампутацию бедра. протезах 

Ключевые слова: криомассаж, ампутация бедра.  

Анотація. Застосування кріомасажу запобігає ішемічному пошкодженню 

тканин кукси стегна, підвищує тонус м'язів стегна і його розгиначів, знижує 

ступінь згинальноъ, згинально-відводної контрактури тазостегнового 

суглоба оперованої кінцівки. Все це дасть можливість уникнути багатьох 



 12 

проблем під час подальшого протезування осіб, що перенесли ампутацію 

стегна. 

Ключові слова: кріомасаж, ампутація стегна.  

Annotation. Our information allow to talk that application of criomassage 

prevents the ischemic damage of fabrics of  thigh, promotes tone of leading 

muscles of thigh and his reduces a degree a bend, bend-taking contracture  of thurl 

of the operated extremity. All of it will enable to avoid many problems at 

subsequent prosthetic appliances of persons, carrying amputation of thigh. 

Key words: criomassage, amputation of thigh.  
 

15. Применение криомассажа в комплексе с сильвинитовой 

спелеотерапией в реабилитации больных бронхиальной астмой / 

Н. С. Айрапетова [и др.] // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 

2011. – № 9. – С. 42–49. 

Аннотация. Проведено исследование эффективности применения 

криомассажа грудной клетки и сильвинитовой спелеотерапии при 

бронхиальной астме. Установлены более выраженное 

противовоспалительное, иммунокорригирующее, бронхолитическое 

действие, повышение толерантности к физической нагрузке, 

психологической адаптации при комплексном применении указанных 

методов. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, медицинская реабилитация, 

криомассаж, сильвинитовая спелеотерапия. 

Анотація. Проведено дослідження ефективності застосування кріомасажа 

грудної клітки і сильвінітової спелеотерапії при бронхіальній астмі. 

Встановлена більш виражена протизапальна, імунокоригуюча, 

бронхолітична дія, підвищення толерантності до фізичного навантаження, 

психологічної адаптації при комплексному застосуванні вказаних методів. 

Ключові слова: бронхіальна астма, медична реабілітація, кріомасаж, 

сильвінітова спелеотерапія. 

Annotation. The research of effectiveness both cryomassage of chest and sylvinite 

speleotherapy in bronchial asthma was done. It was established more pronounced 

anti-inflammatory, immunocorrecting, bronchodilators effect, increasing exercise 

tolerance, coping with complex application of these methods. 

Key words: bronchial asthma, medical rehabilitation, cryomassage, sylvinite 

speleotherapy. 

  

16. Твердохліб О. Дослідження різновидів масажу / Твердохліб Олена, 

Шишацька Валентина, Хом’якова Вікторія // Проблеми формування 

здорового способу життя молоді : матеріали ІІ Всеукр. наук-практ. конф. 

студ., магістр. та асп. – Л., 2009. – С. 88. 

Анотація. Дослідження різновидів масажу здійснювалося методами логіко-

теоретичного аналізу інформаційних джерел, візуального аналізу технік 
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масажу. У результаті дослідження виявлено, що в якості критеріїв 

класифікації технік масажу береться до уваги: місце походження (східний, 

китайський, тайський), місце дії (сегментарний, загальний), мета 

призначення (лікувальний, спортивний), загальне визначення (класичний, 

нетрадиційний), спосіб дії (психічний, пальцевий, самомасаж), низка ознак 

(китайський класичний)тощо. 

Ключові слова: масаж, різновиди, класифікація техніки. 

Аннотация. Исследование разновидностей массажа осуществлялось 

методами логико-теоретического анализа информационных источников, 

визуального анализа техник массажа. В результате исследования 

обнаружено, что в качестве критериев классификации техник массажа, 

берется во внимание: место происхождения (восточный, китайский, 

тайский), место действия (сегментарный, общий), цель назначения 

(лечебный, спортивный), общее определение (классический, 

нетрадиционный), способ действия (психический, пальцевой, самомассаж), 

ряд признаков (китайский классический) и тому подобное. 

Ключевые слова: массаж, разновидности, классификация техники. 

Annotation. Research of varieties of massage was carried out the methods of 

logic-theoretical analysis of informative sources, visual analysis of techniques of 

massage. It is discovered as a result of research, that as criteria of classification of 

techniques of massage undertakes into account: place of origin (east, Chinese, 

Thai), scene (segmenting, general), purpose of setting (medical, sporting), common 

determination (classic, untraditional), method of action (psychical, finger, self-

massage), row of signs (Chinese classic) and others like that. 

Key words: massage, varieties, classification of technique. 
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