
Опис навчальної дисципліни 

 

2.6. Масаж в педіатрії. 

Тип дисципліни:  

обов’язкова. 

Семестр:  

другий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 16, 

практичні – 28. 

Лектори:  

к.пед.н. Грибок Н.М. 

Результати навчання: 

– демонструвати знання знання біопсихосоціальної моделі обмежень життєдіяльності та 

уміння аналізувати медичні, соціальні та особистісні проблеми пацієнта/клієнта: вміти 

трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною 

класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я 

дітей та підлітків (МКФ ДП); розуміти етіологію, патогенез та саногенез при складній 

прогресуючій та мультисистемній патології у контексті практичної діяльності у фізичній 

терапії в педіатрії; вміти аналізувати та враховувати вплив соціальних та особистісних 

чинників на рухову активність пацієнта/клієнта; 

– демонструвати вміння аналізувати, вибирати і трактувати інформацію, отриману від 

лікаря, з історії хвороби та від інших фізичних терапевтів і фахівців, залучених до 

реабілітації; 

– демонструвати здатність проводити масаж дітям різного віку зі складними 

патологічними процесами та порушеннями (немовлятам, дітям, підліткам з різними 

нозологіями, при складних прогресуючих та мультисистемних порушеннях); 

– демонструвати здатність знаходити, вибирати, оцінювати, обговорювати та 

застосовувати результати наукових досліджень у клінічній, науковій, освітній та 

адміністративній діяльності: формулювати пошуковий запит; коректувати свою 

практичну діяльність згідно практики, заснованій на науково-доказових даних; 

– демонструвати уміння прогнозувати результати застосування масажу в дитячій практиці 

та при складній прогресуючій і мультисистемній патології: визначати доцільність 

проведення масажної процедури; вміти визначати цільовий/очікуваний рівень 

результатів втручання таких як відновлення, підтримка, формування компенсацій, 

сповільнення втрати, профілактика вторинних ускладнень; 

– демонструвати уміння встановлювати цілі втручання: визначати наявні ресурси, 

формулювати цілі для реалізації потреб пацієнта/клієнта, узгоджувати цілі масажу з 

цілями лікувального процесу; визначати пріоритетні цілі втручання; 

– демонструвати уміння розробляти технологію втручання: обирати та узгоджувати 

відповідні методи, засоби та форми масажу для досягнення встановлених цілей; обирати 

методи, засоби та форми масажу, які б забезпечили шанобливе ставлення до 

пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність; надати 

пацієнтам/клієнтам програму для самостійного виконання; 

– демонструвати уміння реалізовувати індивідуальні програми фізичної терапії відповідно 

до наявних ресурсів і оточення: уміння використовувати наявні та мобілізовувати нові 

ресурси; дотримуватись клінічного обґрунтування при досягненні цілі; уміння 

адаптовувати практичну діяльність до змінних умов; демонструвати здатність до 

пацієнтоцентричної практичної діяльності за узгодженням із пацієнтом/клієнтом, його 

родиною/опікунами, членами мультидисциплінарної команди згідно нормативно-

правових вимог та норм професійної етики; розуміти процеси, які відбуваються в 



організмі пацієнта/клієнта під час руху, використовувати ці знання з метою розвитку або 

відновлення рухових функцій (фізичних якостей, умінь та навичок); демонструвати 

уміння застосовувати масаж для корекції порушень структури/функцій організму, 

активності та участі; пояснювати та демонструвати виконання масажу, налагоджувати 

зворотній зв’язок з пацієнтом/клієнтом, за потреби коректувати та перефразовувати 

інструкції; навчати пацієнта/клієнта самоконтролю, принципів безпечної самостійної 

діяльності чи самодогляду, у період між терапевтичними заходами; 

– демонструвати уміння здійснювати етапний, поточний та оперативний контроль стану 

пацієнта/клієнта, аналізувати результати виконання програм масажу: підбирати, 

безпечно та ефективно використовувати обладнання для контролю основних життєвих 

показників пацієнта, методи й інструменти визначення та вимірювання структурних 

змін та порушених функцій організму, активності та участі; визначати терапевтичний 

вплив реабілітаційних заходів; визначати оптимальний рівень терапевтичного 

навантаження;  інформувати пацієнта/клієнта про результати втручання; 

– демонструвати уміння коректувати хід виконання програми фізичної терапії на основі 

аналізу запланованих та досягнутих результатів: регулювати тривалість та інтенсивність 

масажних процедур; змінювати за потреби засоби, методи та форми масажу; оцінювати 

ефективність самостійної діяльності пацієнта/ клієнта; спільно з пацієнтом/клієнтом 

приймати рішення про тимчасове припинення або завершення втручання; 

– постійно дотримуватись безпеки для практикуючого фахівця та пацієнта/клієнта: 

сприймати особливості середовища та право на приватне життя і конфіденційність; 

виявляти фактичний і потенційний ризик, небезпеку та відповідним чином реагувати на 

неї; узагальнювати усі результати обстеження і складати відповідний план професійних 

дій, враховуючи усі заходи безпеки та протипоказання щодо кожної дії; виявляти 

готовність, у разі невизначеності, звертатися по допомогу чи скеровувати 

пацієнта/клієнта до іншого фахівця сфери охорони здоров’я; 

– демонструвати уміння проводити самостійну практичну діяльність: ідентифікувати межі 

власної професійної діяльності, бути відповідальним за власні професійні рішення та дії, 

ідентифікувати ролі та обов’язки інших фахівців сфери охорони здоров’я, приймати 

найкращі можливі рішення, виходячи з принципу науково доказової діяльності, бути 

готовим у разі невизначеності звертатися по допомогу до іншого фахівця, бути 

відповідальним за наслідки професійної діяльності; 

– демонструвати професійний розвиток та планувати його: демонструвати вміння 

оцінювати себе критично, вміння представити і оцінити власний досвід, демонструвати 

поглиблення базових знань з допомогою самоосвіти, розробляти та удосконалювати 

план безперервного професійного розвитку, вдосконалювати знання і досвід в процесі 

вивчення досвіду колег; 

– дотримуватись основних юридичних та етичних вимог, провадити діяльність зі згоди 

пацієнта/клієнта: дотримуватись законодавчиих актів, що стосуються фахівців сфери 

охорони здоров’я України; дотримуватись меж загальної сфери професійної діяльності; 

дотримуватися Етичного Кодексу фізичного терапевта; діяти згідно власних 

професійних рішень; вести записи результатів фізичної терапії; використовувати лише ті 

абревіатури і термінологію, яка є прийнятною для даної установи; виявляти повагу до 

пацієнта/ клієнта; проявляти емпатію; дотримуватися медичного права; розуміти 

необхідність отримання згоди як з боку пацієнта/клієнта, так і з боку надавача послуг; 

розуміти принципи отримання згоди, у випадках, коли пацієнт/клієнт є недостатньо 

компетентним, або не спроможний дати згоду; повідомляти пацієнту/клієнту 

інформацію про кожну процедуру, що виконується; отримувати і записувати згоду 

пацієнта/клієнта на проведення кожної процедури; сприймати та  поважати потребу 

пацієнта/клієнта у спілкуванні, його культурні відмінності. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 



Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– наукові дослідження у системі фізичної терапії та ерготерапії, 

– соціальна реабілітація, 

– фізична терапія в акушерстві та гінекології,  

– фізична терапія в геронтології та геріатрії, 

– психотерапія осіб з обмеженням життєдіяльності,  

– нейрофізіологія рухової активності,  

– ерготерапія в психіатрії. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Масаж в дитячій практиці. Анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму. 

Показання та протипоказання до призначення масажу. Техніка виконання основних 

прийомів масажу дітей першого року життя. Гімнастичні вправи і масаж для дітей 

першого півріччя життя. Гімнастичні вправи і масаж для дітей другого півріччя життя. 

Лікувальний масаж і лікувальна гімнастика при захворюваннях дітей першого року життя. 

Лікувальний масаж і гімнастика при вродженій м’язовій кривошиї. Методика проведення 

масажу і лікувальної гімнастики при пупковій грижі. Лікувальний масаж і гімнастика при 

вродженій клишоногості. Методика проведення масажу і лікувальної гімнастики при 

вродженому вивиху стегна. Масаж при травматичних пошкодженнях плечового 

сплетення. Методика проведення масажу і гімнастики при захворюваннях і розладах 

центральної нервової системи. Методика проведення масажу і гімнастики для 

недоношеної дитини. Вимоги до проведення масажу і гімнастики. Масаж при 

захворюваннях органів дихання. Масаж при гострій пневмонії у дітей. Масаж при 

бронхіальній астмі у дітей. Масаж при рахіті. Масаж при гіпотрофії. Масаж при нічному 

нетриманні сечі. Техніка та методика проведення масажу при сколіотичній хворобі у 

дітей. Методика проведення масажу при плоскостопості у дітей. Масаж при дитячому 

церебральному паралічі. 

Рекомендована література:  

1. Алєксєєв О.І. Масаж : навчальний посібник для студентів ВНЗ, масажистів, лікарів та 

спеціалістів з фізичної реабілітації / О.І. Алєксєєв. – Дрогобич : Вимір. – 2004. – 495 с. 

2. Белоголовский Г. Пособие по массажу. – М. : Изд-во : Йокнеам иллит, 2008. – 755 с. 

3. Вакуленко Л.О. Лікувальний масаж / Л.О. Вакуленко, Г.В. Прилуцька, Д.В. Вакуленко. 

– Тернопіль : Укрмедкнига, 2005 – 448 с. 

4. Вакуленко Л. О. Лікувально-реабілітаційний масаж у педіатрії : навчальний посібник / 

Л.О. Вакуленко, Д.В. Вакуленко, Г.В. Прилуцька. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. − 233 с. 

5. Васичкин В.И.  Большой справочник по массажу. – СПб.: Невская книга, М.: Изд-во 

Эксмо, 2004. – 448 с, илл. 

6. Дубровский В.И. Массаж : Учеб. для сред. и высш. учеб. заведений. –  М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 496 с. 

7. Куничев Л.А. Лечебный массаж. Практическое руководство. – К.: Вища школа. 

Головное изд-во, 1981. – 328с. 

8. Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві : навч. посіб / [Л. О. 

Вакулекно, І. Р. Мисула, Л. В. Левицька, Д.В. Вакуленко та ін.]; за заг. ред Л.О. Вакуленко 

– Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 444 с. 

9.  Панаев М. С. Основы массажа и реабилитации в детской педиатрии / Серия 

«Медицина для вас». – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 320 с/ 

10. Поддер Т. Массаж. Полное руководство: Пер. с англ. Н. Скоробогатова. – Харьков: 

Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2007. – 320 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усне опитування, тестовий контроль, письмова самостійна робота, 

співбесіда з лектором. 



– підсумковий контроль: залік у другому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

фізичної терапії, ерготерапії.  


