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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) 

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Освітня програма – Фізична терапія, ерготерапія 

Загальний обсяг дисципліни – 3 кредити ЄКТС  

Статус дисципліни – обов’язкова 

Інститут – фізичної культури і здоров’я 

Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 

Курс – 3, семестр – 5, вид підсумкового контролю – залік, 

Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, практичні, консультації 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, 

дослідницький, аналітичний, індуктивний, дедуктивний, проекти, творчі завдання, робота в малих 

групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації, рольові ігри, web-орієнтовані і 

мультимедійні технології 

Форми навчання: денна (дистанційна) 

Лінк на дисципліну: https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp 
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Денна 3 V 90/3 30 10 – 20 – 60 – + – 

2. Викладачі 

Грибок Ніна Миколаївна 

E-mail: 

ilnitskaya832010@gmail.com 

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна масаж базується на вивченні техніки і методики застосування 

різних видів масажу. Тому метою вивчення дисципліни масаж є формування у студентів 

практичних умінь та навичок проведення масажу. 

Результати навчання: 

Студент повинен знати: 

– гігієнічні основи масажу;  

– механізм дії масажу на організм людини та на конкретний орган чи систему;  

– види, форми та засоби масажу;  

– техніку і методику використання  основних і допоміжних прийомів класичного масажу; 

– методику проведення масажу окремих частин тіла та загального масажу;  

– покази і протипокази щодо проведення масажу. 

https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp
https://drive.google.com/file/d/0B_9a0KCYqbHtcnY5SkZianFKSEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_9a0KCYqbHtcnY5SkZianFKSEk/view
mailto:ilnitskaya832010@gmail.com


 

 

Студент повинен вміти: 

– застосовувати масажні прийоми погладжування, розтирання, розминання, вібрації та їх 

різновиди;  

– застосовувати основні та додаткові прийоми масажу на окремих ділянках тіла;  

– проводити сеанс часткового та загального масажу;  

– складати план масажної процедури;  

– розробляти і виконувати програму масажу, оцінювати її одноразовий та курсовий вплив; 

– безпечно та ефективно використовувати пристрої, прилади та обладнання для проведення 

масажу. 

Компетентності 

 загальні: 

– здатність працювати в команді; 

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 фахові: 

– здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної команди, іншим 

медичним працівникам потребу у заходах фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх використання 

і зв'язок з охороною здоров’я; 

– здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної команди, іншим 

медичним працівникам потребу у заходах фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх використання 

і зв'язок з охороною здоров’я; 

– здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського організму та 

його рухові функції; 

– здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх корекції 

придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії; 

– здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну 

діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, 

кардіології та пульмонології, а також інших областях медицини; 

– здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та пояснювати 

зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії; 

– здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії; 

– здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії 

функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта; 

– здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної терапії та 

ерготерапії. 

Пререквізити дисципліни: теоретичною базою вивчення дисципліни є знання з медико-

біологічних, гуманітарних, спортивно-педагогічних дисциплін, зокрема з функціональної анатомії, 

психології, педагогіки, біомеханіки, фізіології людини та рухової активності, пропедевтики 

внутрішніх хвороб, теорії і методики фізичного виховання, біохімії, біології та основ генетики, 

біологічних основ рухової активності, фахових дисциплін: вступ у фізичну терапію, основи 

фізичної терапії, ерготерапії, основи медичної та соціальної реабілітації. 

Постреквізити дисципліни: передбачає можливість застосування отриманих знань у процесі 

проходження клінічних практик з фізичної терапії та ерготерапії, а також під час вивчення 

навчальних курсів професійного спрямування: «Лікувально-реабвілітаційний масаж», «Фізична 

терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності внутрішніх органів», «Курортологія та 

фізіотерапія», «Кінезіологія», «Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні 

діяльності ОРА», «Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності ОРА», «Догляд за 

хворими з елементами фізичної реабілітації», «Обстеження, методи оцінки та контролю при 

порушенні діяльності нервової системи», «Фізична терапія та ерготерапія у педіатрії», «Фізична 

терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності нервової системи». 

 

4. Програма дисципліни. Зміст основних розділів дисципліни. 

5.  



 

 

Тема 1. Історія масажу. Системи масажу. Фізіологічні основи масажу. 

Походження масажу. Застосування масажу у Стародавньому Китаї, Індії, Єгипті, Абіссинії, Лівії, 

Нубії та інших арабських державах. Масаж у Стародавній Греції та Римі. Розвиток масажу в 

країнах Середньої Азії і Сходу. Розвиток масажу у ХVІІІ-ХІХ століттях. Система шведського 

масажу Г. Лінга. Російська терапевтична школа. Фізіологічне та наукове обґрунтування масажу. 

Внесок українських вчених у розвиток масажу. Системи масажу (східна, шведська, фінська, 

російська). Вплив масажу на шкіру. Будова шкіри. Фактори впливу на дотикові відчуття. Нервові 

рецептори шкіри. Зони підвищеної шкірної чутливості (Захар’їна-Геда) та біологічно-активні 

точки. Вплив масажу на нервову систему. Будова нервової системи. Поверхневий та глибокий 

масаж для збудження і гальмування кори головного мозку  Вплив масажу на лімфатичну та 

серцево-судинну системи. Лімфообіг. Будова лімфатичної системи. Склад лімфи. Лімфатичні 

вузли. Масажні напрямки за ходом лімфатичних судин. Велике і мале коло кровообігу. Нервово-

рефлекторний, гуморальний та механічний вплив масажу на серцево-судинну систему. Вплив 

масажу на м’язи. Будова м’яза. Посмуговані м’язи. Розподіл м’язів за функціями. Скелетні м’язи. 

Скоротливий механізм м’язового волокна. Розслаблення м’язів. Вплив масажу на зв’язково-

суглобовий апарат. Вплив масажу на дихальну систему. Дія масажу на гладку легеневу 

мускулатуру та регуляцію дихання. Вплив масажу на внутрішні органи та рефлексогенні зони. 

Вплив масажу на обмін речовин, газообмін, видільну функцію. Утворення гістаміну, 

ацетилхоліну, їхня дія. Вплив масажу на психоемоційний стан. Емоційне сприйняття больового 

відчуття. Вплив масажу на больовий синдром. Вплив масажу на функціональний стан організму. 

Тонізуюча, заспокійлива, трофічна, енерготропна, нормалізуючи дія масажу на функціональний 

стан організму. 

 

Тема 2. Класифікація масажу. Види, форми і методи масажу. Гігієнічні вимоги до 

проведення масажу. 

Види масажу. Спортивний масаж: мобілізаційний і відновний. Реабілітаційний масаж: загальний і 

локальний. Лікувальний масаж: класичний, сегментарно-рефлекторний, точковий, періостальний, 

сполучнотканинний. Гігієнічний масаж. Косметичний масаж: гігієнічний, пластичний, 

лікувальний. Форми масажу. Загальний масаж. Локальний масаж. Парний масаж. Взаємний 

масаж. Методи масажу. Ручний (мануальний) масаж. Апаратний масаж: вібромасаж, 

пневмомасаж, гідромасаж. Комбінований масаж. Ножний масаж. Гігієнічні вимоги до масажного 

кабінету. Обладнання масажного кабінету. Масажні столи (різні конструкції). Змащувальні 

засоби. Вимоги до масажиста та пацієнта. Гігієна рук масажиста. Вимоги до пацієнта. Правильне 

положення тіла під час масажу. Режим роботи спеціаліста з масажу. Робочий день. Норма часу на 

масаж. Масажна одиниця. Норма навантаження. Документація масажного кабінету. Журнал 

реєстрації пацієнтів. Картотека лікувальних методик, звіти. 

 

Тема 3. Техніка масажу. Призначення масажу. Проведення процедури масажу. 

Техніка класичного масажу. Прийоми. Класифікація масажних прийомів за якісними 

характеристиками. Глибина впливу. Ділянка кисті, якою виконується прийом. Напрямок руху 

рук. Кількість рук, що виконують прийом. Кривизна поверхні, яка підлягає масажу. Контакт рук з 

масажованою ділянкою. Характер впливу на масажовані тканини.  Класифікація масажних 

прийомів за кількісними характеристиками. Зусилля (міра механічного впливу), затрачені на 

виконання прийому. Швидкість виконання окремих рухів. Тривалість (час, затрачений на 

виконання прийому). Амплітуда. Класифікація прийомів масажу. Основні та допоміжні. 

Погладжування та його різновиди. Розтирання та його різновиди. Розминання та його різновиди. 

Вібрація та її різновиди. Призначення процедури масажу лікарем. Визначення ділянки масажу, 

методики і дозування, дні проведення процедур, число процедур на курс лікування, послідовність 

та поєднання з іншими фізичними факторами та ЛФК. Реєстрація в історії хвороби. Підготовка до 

масажу. З’ясування анкетних даних. Знайомство з діагнозом. З’ясування скарг, самопочуття, 

супутніх захворювань, індивідуальних особливостей. Оцінка вихідного рівня клінічних проявів 

захворювання.  Огляд хворого масажистом. Огляд шкіри. Виявлення зон больової чутливості 



 

 

(Захар’їна-Геда), больових точок, біологічно-активних точок. Стан лімфатичних вузлів. Стан 

судин. Стан м’язів. Стан суглобів. Стан нервових стовбурів. Проведення процедури масажу. 

Уточнення ділянки масажу. Складання комплексів масажних прийомів, їх послідовність, 

дозування. Методи проведення процедури масажу. Процедура масажу: підготовчий, основний і 

заключний періоди. Тривалість процедури та курсу масажу. Умови, що забезпечують правильне 

виконання масажу. Показання до призначення масажу. Протипоказання до призначення масажу 

(постійні і тимчасові). 

 

Тема 4. Класичний масаж. Види та техніка виконання прийомів погладжування та 

розтирання. 

Фізіологічний вплив погладжування. Види та техніка виконання основних прийомів 

погладжування: площинне і охоплююче. Глибоке та поверхневе. Виконання прийому долонною, 

тильною поверхнею кисті, ліктьовим та променевим краєм. Напрямок руху: прямолінійний, 

колоподібний. Виконання однією, двома руками, послідовно, паралельно, одна на одній. 

Безперервні та перервні рухи. Види та техніка виконання додаткових прийомів погладжування: 

щипцеподібне, граблеподібне, гребенеподібне, хрестоподібне погладжування, гладження. 

Практичні рекомендації щодо проведення погладжування. Основні помилки, що можуть 

зустрічатися при проведенні погладжування. Фізіологічний вплив розтирання. Види та техніка 

виконання основних прийомів розтирання: розтирання пальцями, долонною поверхнею кисті, 

кулаком, опорною частиною кисті, ліктьовим краєм кисті. Види та техніка допоміжних прийомів 

розтирання: штрихування, стругання, гребенеподібне, щипцеподібне розтирання, пиляння, 

пересікання, граблеподібне розтирання. Практичні рекомендації щодо проведення розтирання. 

Основні помилки, що можуть зустрічатися при проведенні розтирання. 

 

Тема 5. Види та техніка виконання прийомів розминання та вібрації. 

Фізіологічний вплив розминання. Види та техніка основних прийомів розминання: поздовжнє і 

поперечне. Види та техніка додаткових прийомів розминання: валяння, накочування, зміщення, 

розтягування, натискування, щипцеподібне розминання, посмикування, стискання, 

гребенеподібне розминання. Практичні рекомендації щодо проведення розминання. Основні 

помилки, що можуть зустрічатися при проведенні розминання. Фізіологічний вплив вібрації. 

Види та техніка основних прийомів вібрації. Безперервна та перервна вібрації. Безперервна: 

стабільна і лабільна. Додаткові прийоми безперервної вібрації: стрясання, струшування, 

підштовхування, потрушування. Основні прийоми перервної вібрації: пунктування, 

поколочування, поплескування, рубання, шмагання. Практичні рекомендації щодо проведення 

вібрації. Основні помилки, що можуть зустрічатися при проведенні вібрації. 

 

Тематика практичних занять 

1. Історія масажу. Системи масажу. 

2. Фізіологічні основи масажу. Вплив масажу на шкіру, нервову, лімфатичну, серцево-

судинну системи, м’язи, зв’язково-суглобовий апарат. 

3. Фізіологічні основи масажу. Дія масажу на дихальну систему, внутрішні органи, обмін 

речовин, газообмін, видільну функцію, психоемоційний стан. 

4. Класифікація масажу. Види масажу. Форми і методи масажу. 

5. Гігієнічні вимоги до проведення масажу. Масажний кабінет і його устаткування. Гігієгічні 

вимоги до масажиста і пацієнта.  

6. Техніка масажу. Призначення масажу. Огляд хворого масажистом. Процедура масажу. 

7. Види та техніка виконання прийомів погладжування. 

8. Види та техніка виконання прийомів розтирання. 

9. Види та техніка виконання прийомів розминання. 

10. Види та техніка виконання прийомів вібрації. 

6. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Заняття проводяться в лекційних аудиторіях (№35, кабінет масажу (згідно розкладу)) 



 

 

навчального корпусу №12 за адресою: пл. Театральна, 2, м. Дрогобич. 
Під час занять застосовується таке технічне обладнання: мультимедійний проектор, екран, 

ноутбук з доступом до мережі Internet; наочність (наочні стенди, плакати, посібники, 

відеоролики, інший роздатковий матеріал); матеріальні засоби навчання техніко-тактичних дій 

(2-х-секційні  потративні масажні столи, кушетки, валики, сухі та змащувальні засоби для 

проведення масажу). 

7. Інформація про консультації: консультації, за потреби, проводяться в час, узгоджений з 

викладачем. 

8.  Система оцінювання. 

 Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється під час 

практичних занять, контрольними роботами, співбесідою з лектором та  заліком. 

Семестрова підсумкова оцінка у І семестрі визначається як сума балів з усіх видів 

навчальної роботи. Залік у І семестрі отримують студенти, що виконали всі види робіт, які були 

передбачені робочою програмою. 

 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 

Семестр – I 

Успішність на практичних заняттях 60 

Самостійна письмова робота  30 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 

 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних  заняттях (60 

балів), за самостійну письмову роботу (30 балів), за співбесіду з лектором (10 балів).  

Усні відповіді студента на практичних заняттях, рівень засвоєння навчального матеріалу, 

відведеного на самостійне опрацювання студентом, рівень засвоєння практичних навичок масажу 

оцінюються балами : «5», «4», «3», «2», «1», «0». 

Кількість балів набраних на практичних заняттях визначається за формулою  

, де 

А – сума балів, набраних на практичному занятті, 

n – кількість оцінок, отриманих на практичних заняттях за семестр (не менше п’ятьох за 

семестр),
 

якщо n<5, то у формулі приймаємо n=5 (відсутні оцінки заміняємо 0 балів), 

k=60 – максимальна кількість балів, яку можна отримати на практичних заняттях за 

семестр. 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Залік за талоном № 2 і К проводиться в усній формі з оцінюванням за стобальною, 

національною і ЄКТС шкалою. 

Оцінювання досягнутих успіхів студентом за семестр проводиться у 100 бальній шкалі, 

після чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ЕСТS відповідно до таблиці. 
 

Шкала 

оцінювання 

університету 

(в балах) 

 
Національна 

шкала 

оцінювання 

 

Оцінка з 

заліку 

Шкала ЕСТS 

Сумарна 

модульна 

оцінка 

(в балах) 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

 

Визначення 

5

K

n

A
Х 



 

 

 

90100 

 
“відмінно” 

“зарахова 

но” 

 

90100 

 
А 

Відмінно – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

 
 

7589 

 

 
“добре” 

 
8289 В 

Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 

 

7581 

 
С 

Добре – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

 
6074 

 

“задовільно” 

6774 D 
Задовільно   –   непогано,   але   зі 

значною кількістю недоліків 

6066 Е 
Достатньо  виконання 

задовольняє мінімальні критерії 

 
 

059 

 

 
“незадовільно” 

 
“не 

зараховано 

” 

 

3559 

 
FX 

Незадовільно – потрібно 

працювати, перед тим як 

отримати екзамен (залік) 

034 F 
Незадовільно – необхідна 

серйозна подальша робота 

 

9. Питання до заліку.  
1. Схарактеризуйте внесок стародавніх учених у лікувальне застосування масажу. 

2. Як застосовували масаж у Древній Грецій та Римі? Назвіть видатних лікарів стародавньої Греції та Риму та 

розкрийте зміст їхніх праць. 

3. Як застосовували масаж в Древньому Китаї та Індії? 

4. Як застосовували масаж на Древньому Сході? 

5. Схарактеризуйте вчених епохи Відродження, які відіграли помітну роль в обґрунтуванні і застосуванні масажу як 

засобу лікування. 

6. Розкрийте зміст і значення праць з масажу лікарів ХІХ ст. у становленні відновного лікування та здійсненні 

наукового обґрунтування масажу. 

7. Розкажіть історію розвитку масажу у ХХ ст. 

8. Розкрийте внесок українських вчених у розвиток масажу. 

9. Що є основою Східної системи масажу? 

10. У чому полягає суть Шведської системи масажу? 

11. Розкрийте зміст Фінської системи масажу. 

12. Суть Російської системи масажу. 

13. Розкрийте фактори впливу масажу на організм людини. 

14. Схарактеризуйте вплив масажу на шкіру. 

15. Схарактеризуйте механізм фізіологічної дії масажу на нервову систему. 

16. Розкрийте вплив масажу на лімфатичну систему. 

17. Як позначається масаж на кровоносній системі? 

18. Дія масажу на м’язи.  

19. Як впливає масаж на суглоби й зв’язки? 

20. Як впливає масаж на внутрішні органи? 

21. Розкрийте вплив масажу на обмін речовин. 

22.  Як позначається масаж на видільній функції та газообміні? 

23.  Схарактеризуйте вплив масажу на психоемоційний стан. 

24.  Як позначається масаж на дихальній системі? 

25.  Розкрийте механізм впливу масажу на функціональний стан організму. 

26.  Назвіть види масажу. 

27. З якою метою застовують спортивний масаж? Назвіть його види. 

28. У яких випадках застовують реабілітаційний масаж? Його завдання. 

29. Лікувальний масаж. Його класифікація. 

30. Дайте характеристику класичного масажу. 

31. Що являє собою сегментарно-рефлектарний масаж? Йогов види та характеристика. 

32. Дайте характеристику гігієнічному масажу. 

33. Дайте характеристику косметичному масажу та його видам. 

34. Схарактеризуйте окремі види масажу, де застосовуються різні види засобів і пристосувань. 



 

 

35.  Назвіть форми масажу. Схарактеризуйте загальний масаж. 

36.  Розкрийте особливості локального масажу. 

37.  Що являє собою самомасаж? 

38.  Що являє собою парний масаж і в яких випадках він застосовується? 

39.  Схарактеризуйте особливості застосування взаємного масажу. 

40.  Назвіть методи масажу.  

41. Схарактеризуйте мануальний масаж.  

42. Розкрийте особливості застосування апаратного масажу. 

43.  Що являє собою вібромасаж? Які вібраційні апарати застосовуються в масажі? 

44.  Розкрийте особливості застосування пневмомасажу. 

45.  Схарактеризуйте принцип і дію гідромасажу на організм людини. Назвіть види гідромасажу. 

46.  Що являє собою комбінований масаж? Особливості застосування. 

47.  Схарактеризуйте гігієнічні вимоги до масажного кабінету. 

48.  Які вимоги до обладнання масажного кабінету? Перелічіть його. 

49.  Схарактеризуйте вимоги до масажиста. 

50.  Які вимоги до пацієнта? 

51.  Cхарактеризуйте режим роботи спеціаліста з масажу,нормування та облік. 

52.  Що таке масажна одиниця? Як її визначають? 

53.  Розкрийте особливості звітності та документації спеціаліста з масажу. 

54.  Дайте визначення поняттю “техніка масажу”?  

55.  Cхарактеризуйте якісні характеристики класифікації масажних прийомів. 

56.  Розкрийте кількісні характеристики класифікації масажних прийомів. 

57.  Призначення процедури масажу. 

58.  Розкрийте зміст роботи масажиста на етапі підготовки до масажу. 

59.  Які клінічні прояви захворювання необхідно конкретизувати масажисту перед процедурою масажу? 

60.  Огляд хворого масажистом.  

61.  Назвіть основні критерії визначення ділянки масажу. 

62.  Схарактарезуйте методи проведення масажу. 

63.  Дайте характеристику процедури масажу, її складових, їх тривалості залежно від періоду лікування масажем. 

64.  Тривалість процедури масажу, курсу лікування та інтервали між його курсами. 

65.  Розкрийте умови, що забезпечують правильне виконання масажу. 

66.   Перелічіть показання та протипоказання для призначення масажу.  

67.  Дайте характеристику прийому погладжування. Розкрийте фізіологічний вплив погладжування на організм. 

68.  Схарактеризуйте основні прийоми погладжування та техніку їх виконання. 

69.  Дайте характеристику допоміжним прийомам погладжування та техніці їх виконання. 

70.  Назвіть основні правила виконання прийомів погладжування. Перелічіть основні помилки, що можуть 

зустрічатися при проведенні погладжування. 

71.  Дайте характеристику прийому розтирання. Розкрийте фізіологічний вплив розтирання на організм. 

72.  Схарактеризуйте основні прийоми розтирання та техніку їх виконання. 

73.  Дайте характеристику допоміжним прийомам розтирання та техніці їх виконання. 

74.  Назвіть основні правила виконання прийомів розтирання. Перелічіть основні помилки, що можуть зустрічатися 

при проведенні розтирання 

75.  Дайте характеристику прийому розминання. Розкрийте фізіологічний вплив розминання на організм. 

76.  Схарактеризуйте основні прийоми розминання та техніку їх виконання. 

77.  Дайте характеристику допоміжним прийомам розминання та техніці їх виконання. 

78.  Назвіть основні правила виконання прийомів розминання. Перелічіть основні помилки, що можуть зустрічатися 

при проведенні розминання. 

79.  Дайте характеристику прийому вібрації. Розкрийте фізіологічний вплив вібрації на організм. 

80.  Схарактеризуйте основні прийоми вібрації та техніку їх виконання. 

81.  Дайте характеристику допоміжним прийомам вібрації та техніці їх виконання. 

82.  Назвіть основні правила виконання прийомів вібрації. Перелічіть основні помилки, що можуть зустрічатися при 

проведенні вібрації. 

 

9. Політика дисципліни. Система вимог до здобувача освіти під час вивчення дисципліни 

базується на нормативно-правових актах університету. 



 

 

 дедлайни та перескладання: роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Студент, який не виконав усі передбачені 

індивідуальні завдання не може мати складеною форму контролю за основним талоном. 

 академічна доброчесність: списування під час контрольних робіт та іспитів заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, за допомогою Google 

Forms). 

 Політика щодо відвідування: відвідування занять не є обов’язковим компонентом 

оцінювання, і за це бали не нараховуються. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

участь у змаганнях, міжнародне стажування, індивідуальний графік) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 
 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 
 

Основна: 

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. Васичкин В.И.  Большой справочник по массажу. – СПб.: Невская книга, М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 448 с, илл. 

5. Васичкин В.И. Энциклопедия массажа. – М. : АСТ- ПРЕСС, 2001. – 656 с.  

6. Дубровский В.И. Массаж : Учеб. для сред. и высш. учеб. заведений. –  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 

496 с. 

7. Латогуз С. И. Руководство по технике массажа и мануальной терапии. Изд. 2-е перераб. Ростов н/Д: «Феникс». 

Харьков: «Торсинг», 2002. – 512с. 

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. Поддер Т. Массаж. Полное руководство: Пер. с англ. Н. Скоробогатова. – Харьков: Клуб «Клуб Семейного 

Досуга», 2007. – 320 с. 

Допоміжна: 

10. Белая Н.А. Лечебная физкультура и массаж. Учебно-методическое пособие для мед. работников. – Москва: 

«Советский спорт», 2001. – 271с. 

11. Коляденко Г.І. Анатомія людини: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 384 с. 

12. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 2009. – 486 с. 
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