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Постановка проблеми. Важливий крок 
для розвитку реабілітації в Україні зроби-

ли у 2016 році, коли у Довідник кваліфікаційних 
характеристик професій працівників внесли на-
зви «лікар фізичної та реабілітаційної медици-
ни», «ерготерапевт» та «фізичний терапевт», ви-
значивши їх завдання і обов'язки та встановивши 
кваліфікаційні вимоги [8]. У 2017 році додали: 
«асистент ерготерапевта» (раніше – «інструктор 
з трудової терапії», «інструктор з трудової адап-
тації»), «асистент фізичного терапевта» (раніше 
«медична сестра з лікувальної фізкультури», 
«сестра медична з масажу») [7]. З метою враху-
вання рекомендацій ВООЗ щодо удосконален-
ня системи реабілітації у грудні 2018 року МОЗ 
України видало наказ про внесення змін до До-
відника кваліфікаційних характеристик профе-
сій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я», 
уточнивши вище перелічені характеристики 
працівників [9]. Тоді ж затверджено стандарт ви-
щої освіти за спеціальністю 227 «Фізична тера-
пія, ерготерапія» для першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти [10]. Очевидно, що ці фахівці, 
взаємодіючи з іншими спеціалістами, повинні 

досконало володіти та уміти користуватися ці-
лим арсеналом засобів та методів для реабіліта-
ції та функціонального відновлення, або ж пере-
кваліфікації пацієнта та пристосуванні його до 
нових умов його щоденного існування.

Матеріалом для аналізу слугують терміни, 
котрі ми зібрали для укладання французько-
українського та українсько-французького слов-
ника термінології фізичної та реабілітаційної 
медицини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Протягом останніх 30 років у французькій  
[12; 13; 14; 15; 17] та українській [1; 2; 3; 5; 6] лек-
сикографії з'явилась низка галузевих публіка-
цій. Російською мовою вийшло дві праці [4; 11]. 
Лексико-семантичні особливості термінології 
реабілітації у французькій та українські мовах 
були предметом аналізу у праці [16]. 

Мета статті. Мета пропонованої статті по-
лягає у визначенні основних структурних типів 
термінів для найменування засобів та методів 
реабілітації у зазначених мовах.

Виклад основного матеріалу. Проведене 
дослідження доводить переконливе превалю-
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вання термінів для найменування засобів та ме-
тодів реабілітації у французькій мові, утворених 
за моделями: ІМЕННИК + ПРИКМЕТНИК: 
«aide (f) hospitalière»; «aide (f) médicale»; «alpha-
bet (m) tactile»; «ambulateur (m) pliant»; «anneau 
(m) suisse»; «appareil (m) robotisé»; «attelle (f) 
descendante»; «attelle (f) plâtrée»; «bain (m) écos-
sais / contrasté / alterné»; «bain (m) infrarouge»; 
«bandage (m) orthopédique»; «bande (f) élastique»; 
«boue (f) thermale»; «canne (f) blanche»; «canne (f) 
canadienne»; «canne (f) tripode»; «stimulateur (m) 
cardiaque»; «ceinture (f) lombaire»; «châssis (m) rou-
lant»; «chaussures (f, pl) orthopédiques»; «chirurgie 
(f) plastique»; «chirurgie (f) podologique»; «commu-
nication (f) gestuelle»; «coque (f) moulée»; «corset (m) 
orthopédique»; «électropuncture (f) superficielle»; 
«entraînement (m) physique»; «ergothérapie (f) fonc-
tionnelle»; «espalier (m) suédois»; «exercice (m) réci-
proque»; «fauteuil (m) rotatoire»; «fauteuil (m) rou-
lant»; «gymnastique (f) aquatique»; «gymnastique 
(f) médicale»; «gymnastique (f) rééducative»; «lit (m) 
médicalisé»; «massage (m) vibratoire»; «médecine 
(f) physique»; «prothèse (f) classique / convention-
nelle»; «prothèse (f) hydraulique»; «prothèse (f) vi-
suelle»; «réadaptation (f) / réinsertion (f) sociale»; 
«réadaptation (f) fonctionnelle»; «rééducation (f) res-
piratoire»; «réinsertion (f) professionnelle»; «réveil 
(m) musculaire»; «semelle (f) orthopédique»; «thé-
rapie (f) ciblée»; «travail (m) musculaire»; «travail 
(m) social»; «vêtement (m) compressif»; ІМЕННИК 
+ ПРИЙМЕННИК + ІМЕННИК: «ambulateur (m) 
à suspension»; «ambulateur (m) d'escalier»; «appa-
reil (m) pour cryothérapie»; «approche (f) d'équipe»; 
«bain (m) de boue»; «ballon (m) de rééducation»; 
«béquille (f) d'entraînement»; «canne (f) / bâton (m) 
de marche»; «centre (m) d'accueil»; «centre (m) de 
cure»; «centre (m) de réadaptation»; «chemin (m) de 
marche»; «espalier (m) / mur (m) d'assaut»; «établis-
sement (m) pour polyhandicapés»; «exercice (m) de 
récupération»; «élévateur (m) d'escalier»; «piscine (f) 
de rééducation»; «placement (m) d'office»; «prothèse 
(f) de natation»; «rééducation (f) des sourds-muets»; 
«robot (m) de rééducation»; «salle (f) de humage»; 
«table (f) de massage»; «tapis (m) de sol»; ІМЕН-
НИК + ПРИКМЕТНИК + ПРИКМЕТНИК: «ac-
tivités (f, pl) corporelles élémentaires»; «activités (f, 
pl) physiques adaptées»; «appareil (m) respiratoire 
artificiel»; «assistance (f) proprioceptive vibratoire»; 
«prothèse (f) mobile partielle»; «prothèse (f) pos-
topératoire précoce»; «traitement (m) chirurgical 
palliatif»; «fauteuil (m) roulant électrique»; «mas-
sage (m) transversal profond»; «gymnastique (f) vas-
culaire passive»; ІМЕННИК + ПРИЙМЕННИК 
+ ЕПОНІМ: «appareil (m) de Bary»; «attelle (f) de 
Kramer»; «attelle (f) d'Engelman»; «cadre (m) de 
Guttmann»; «concept (m) de Petö»; «douche (f) de 
Charcot»; «exercice (m) de Kegel»; «verrou (m) de 
Hoffa», та ІМЕННИК + ПРИЙМЕННИК + ТО-
ПОНІМ: «bras (m) de Boston»; «bras (m) de l'Utah».

Існують також інші структурні моделі: ІМЕН-
НИК + ІМЕННИК: «balle (f) hérisson»; «bonnet (m) 
couvre-segment»; «châssis (m) porte-coquille»; «douche 
(f) massage»; «orthèse (f) cheville-pied»; ІМЕННИК 
+ АБРЕВІАТУРА: «corset (m) CTLSO / cervico-tho-
raco-lombo-sacrée»; «corset (m) TLSO / orthèse (f) 
thoraco-lombo-sacrée»; ІМЕННИК + ПРИКМЕТ-
НИК + ПРИЙМЕННИК + ЕПОНІМ: «appareil 
(m) prophylactique d'Evminov»; «table (f) basculante 

de Zador»; ІМЕННИК + ПРИКМЕТНИК + СПО-
ЛУЧНИК + ПРИЙМЕННИК + ІМЕННИК: «mé-
decine (f) physique et de réadaptation»; ІМЕННИК 
+ ПРИКМЕТНИК + ПРИЙМЕННИК + ІМЕН-
НИК: «aide (f) médicale à domicile»; «allocation (f) 
temporaire d'invalidité»; ІМЕННИК + ПРИКМЕТ-
НИК + ПРИЙМЕННИК + ІМЕННИК + ПРИ-
КМЕТНИК: «appartement (m) adapté des diminués 
physiques»; «chaussure (f) thérapeutique à usage per-
manent»; «chaussure (f) thérapeutique à usage tem-
poraire»; ІМЕННИК + ПРИЙМЕННИК + ІМЕН-
НИК + ПРИКМЕТНИК: «appareil (m) à ondes 
courtes»; «bain (m) de sel marin»; «ceinture (f) de 
contention abdominale»; «centre (m) de rééducation 
professionnelle»; «centre (m) d'éducation sensorielle»; 
«centre (m) d'une formation continue»; «orthèse (f) à 
énergie auxiliaire»; ІМЕННИК + ПРИЙМЕННИК 
+ ІМЕННИК + СПОЛУЧНИК + ПРИЙМЕННИК 
+ ІМЕННИК: «chariot (m) de change et de toilette»; 
ІМЕННИК + ПРИЙМЕННИК+ДІЄСЛОВО: 
«balle (f) à malaxer».

В українській термінології реабілітації для 
найменування засобів та методів найчастіше 
зустрічаються такі структурні моделі: ПРИ-
КМЕТНИК + ІМЕННИК: «абдукційна / відвідна 
шина»; «автономний протез»; «аеробна вправа»; 
«активна вправа»; «акупунктурний масаж»; 
«амбулаторне лікування»; «атлетична гімнас-
тика»; «слуховий протез»; «болезаспокійливий 
масаж»; «вакуумна терапія»; «високочастот-
на електротерапія»; «вологі обтирання»; «гі-
дравлічний протез»; «гімнастична стінка»; 
«гімнастичний килимок»; «гіпсовий ортез»; 
«динамічний ортез»; «діатермічний струм»; 
«лікувальне харчування»; «екзоскелетний про-
тез»; «окупаційна терапія»; «жестове спілку-
вання»; «зігріваючий пакет»; «ізокінетична 
вправа»; «інтервальні тренування»; «кварце-
ва лампа»; «кінетичний диск»; «комп'ютерна 
томографія»; «консервативне лікування»; «ку-
рортне лікування»; «лікувальна гімнастика»; 
«медикаментозне лікування»; «медична реа-
білітація»; «кондуктивна педагогіка»; «міое-
лектронний протез»; «ортопедична устілка»; 
«ортопедичне взуття»; «поперечний масаж»; 
«приватна лікарня»; «професійна перепідготов-
ка»; «профілактична медицина»; «реабілітацій-
ний центр»; «реципрокна вправа»; «ритмічна 
гімнастика»; «роботизований апарат»; «склад-
на милиця»; «слуховий апарат»; «соціальна до-
помога»; «соціальне забезпечення»; «спортивна 
медицина»; «сухий басейн»; «таргетна терапія»; 
«бігова доріжка»; «ультразвукова діагностика»; 
«фізична праця»; «фізична терапія»; «фізичне 
навантаження»; «функціональна ерготерапія»; 
«форсований видих»; «циркулярний душ»; «швед-
ська гімнастика»; «шведська стінка»; «шийний 
ортез»; ПРИКМЕТНИК + ПРИКМЕТНИК + 
ІМЕННИК: «активна лікувальна гімнастика»; 
«когнітивна терапевтична вправа»; «корегую-
ча лікувальна гімнастика»; «короткотривала 
інтенсивна вправа»; «поперечні глибокі розти-
рання»; «радіальна хвилева терапія»; «контр-
ольована мультисенсорна стимуляція»; «швид-
ка медична допомога»; ІМЕННИК + ЕПОНІМ: 
«абетка Брайля»; «апарат Балладура»; «апа-
рат Ілізарова»; «апарат Цандера»; «метод Ка-
бата»; «метод Карла і Берти Бобат»; «метод 
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Козявкіна»; «ортез Брауна»; «прийом Гаймлі-
ха»; «профілактор Євмінова»; «респіратор Енг-
стрьома»; «стремено Павліка».

Існують також інші структурні моделі, а саме: 
ІМЕННИК + ІМЕННИК: «вправа “гребля”»; «впра-
ва “маятник”»; «вправа “місток”»; «вправа “план-
ка”»; «вправа “стільчик”»; «крісло “мушля”»; «лі-
кування грязями»; «лікування електрошоком»; 
«лікування загартовуванням»; «метод фасилі-
тації»; «робота м'язів»; «синтезатор мовлення»; 
ІМЕННИК + ПРИЙМЕННИК + ПРИКМЕТНИК 
+ ІМЕННИК: «апарат для відновного лікування»; 
«апарат для механічного масажу»; «апарат для 
оптокінетичної стимуляції»; «вправи на гімнас-
тичній стінці»; «гімнастика на відкритому пові-
трі»; ІМЕННИК + ПРИЙМЕННИК + ІМЕННИК 
+ ІМЕННИК: «апарат для корекції слуху»; «впра-
ва на покращення координації»; «ролатори з ре-
менями безпеки»; «ролатори із задньою опорою»; 
«система для підтримки тіла»; «стіл для роз-
тягнення хребта»; «шина для фіксації переломів»; 
ІМЕННИК + ПРИЙМЕННИК + ІМЕННИК: «апа-

рат для кріотерапії»; «басейн для реабілітації»; 
«вправа на розминку»; «вправа на розтягнення»; 
ПРИКМЕТНИК + ІМЕННИК + ПРИКМЕТНИК + 
ІМЕННИК: «адаптивні види фізичної активнос-
ті»; «водонепроникний протез нижньої кінцівки»; 
ІМЕННИК + ПРИКМЕТНИК + ІМЕННИК: «від-
новлення рухової функції»; ІМЕННИК + ПРИ-
ЙМЕННИК + ПРИКМЕТНИК + ІМЕННИК + 
ЕПОНІМ: «апарат для дихальних вправ Плента».

Висновки і пропозиції. Встановлено, що 
найпродуктивнішими структурними моделями 
термінів для найменування засобів та методів 
реабілітації у французькій мові є: іменник + 
прикметник; іменник + прийменник + іменник; 
іменник + прийменник + епонім; іменник + при-
йменник + топонім. В українській термінології 
реабілітації найчастіше зустрічаються: при-
кметник + іменник; прикметник + прикметник + 
іменник; іменник + епонім. Перспективи подаль-
ших досліджень полягають в аналізі структур-
них моделей термінів для найменування тестів, 
шкал і класифікацій.
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