
Опис курсової роботи 

 

3.6. Курсова робота з масажу реабілітаційного 

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором університету). 

Семестр:  

восьмий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: – . 

Керівник:  

Професорсько-викладацький склад кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації. 

Результати навчання:  
– поглиблення теоретичних і практичних знань студентів з питань клініко-фізіологічного 

обґрунтування застосування масажу з лікувальною та профілактичною метою при травмах і 

захворюваннях внутрішніх органів та опорно-рухового апарату; застосування комплексів 

масажних методів при різних патологічних та фізіологічних станах; розроблення і виконання 

програми масажу, оцінки її одноразового та курсового впливу на організм людини  при 

різних захворюваннях; 

– опанування навиками проведення наукового дослідження;  

– уміння самостійно добирати й критично вивчати спеціальну літературу з теми 

дослідження; 

– розвиток уміння всесторонньо аналізувати передовий досвід з наукової проблеми;  

– здатність робити теоретичні висновки й узагальнення, обґрунтовувати рекомендації; 

– розвиток і удосконалення умінь наукового писемного мовлення під час написання роботи,  

– уміння самостійно письмово і усно формулювати думки, аргументовано обгрунтовувати і 

відстоювати свою думку, вільно користуючись спеціальною термінологією при підготовці до 

захисту роботи. 

Спосіб навчання:  

позааудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– масаж реабілітаційний; 

– фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів;  

– фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи; 

– фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату; 

– фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях. 

Зміст курсової роботи:  

Курсова робота є важливим напрямком науково-дослідної роботи в межах навчально-

виховного процесу та офіційною формою звітності студентів за пройдений матеріал з 

навчальної дисципліни «Масаж реабілітаційний» і професійно-орієнтованих дисциплін 

загалом. Вона підсумовує набуті знання, уміння і навички за обраним фахом і дозволяє 

оцінити рівень підготовленості студента з обраного фаху. Опираючись на літературні 

джерела, здобуті знання з усіх дисциплін, які вивчалися, і попередній практичний досвід, 

студент формулює власні висновки та пропозиції щодо застосування методів масажу у 

комплексному процесі відновлення стану здоров’я людини. Проблеми наукового пошуку, 

зображені в курсових роботах студентів, можуть знайти своє продовження в кваліфікаційних 

роботах. 

Рекомендована література: 

1. Белая Н.А. Лечебная физкультура и массаж: учебно-метод. пособие для мед. работн. / Н. 

А. Белая. – М.: “Советский спорт”, 2001. – 273с. 

2. Закаляк Н. Р., Матрошилін О.Г. Методичні рекомендації до написання курсових робіт / Н. 

Р. Закаляк, О. Г. Матрошилін. – Дрогобич: Редакційний відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 21 с. 



3. Марченко О. К. Фізична реабілітація із травмами й захворюваннями нервової системи: 

Навч. посібник. – К.: Олімпійська література, 2006.–196 с. 

4. Мухін В.М. Фізична реабілітація: підручник / В. М. Мухін. – 3-тє вид., переробл. та 

доповн. - К.: Олімпійська література, 2009. – 488с.  

Форми та методи навчання: 
Самостійна робота, консультації.  

Методи і критерії оцінювання:  

поточний контроль: попередній захист;  

підсумковий контроль: диференційований залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

здоров’я людини та фізичної реабілітації.  


