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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 – 4 кредити ЄКТС  

Статус дисципліни – обов’язкова 

Інститут – фізичної культури і здоров’я 

Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 

Курс – 2, семестр – 3, вид підсумкового контролю – екзамен, 

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 2 3 120/4   46 16 – 30 – 74 – – + 

2. Викладачі 

Грибок Ніна Миколаївна 

E-mail: 

ilnitskaya832010@gmail.com 

Тел.: 0976213837 

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, які застосовуються в лікуванні та реабілітації. Тому метою вивчення 

дисципліни масаж є формування у студентів практичних умінь та навичок проведення 

лікувально-реабілітаційного масажу. 

Результати навчання: 

Студент повинен знати: 

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

– 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


 

 

– техніку і методику використання  основних і допоміжних прийомів масажу при різних 

захворюваннях, травмах;  

– методику проведення сегментарно-рефлекторного та лімфодренажного масажу. 

Студент повинен вміти: 

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

– проводити сеанс часткового та загального масажу;  

– застосовувати реабілітаційний масаж при різних захворюваннях і травмах, використовуючи 

прийоми класичного масажу;  

– застосовувати сегментарно-рефлекторний та лімфодренажний масажі;  

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

різних захворюваннях;  

– 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 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, масаж. 

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: «Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях 

діяльності внутрішніх органів», «Курортологія та фізіотерапія», «Терапевтичні вправи», 

«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 



 

 

Тема 1. Техніка виконання масажу ділянки спини, шиї, грудної клітки і живота. 

Положення пацієнта. Положення масажиста. Техніка виконання погладжування ділянки спини; 

напрямок рухів; види погладжування. Техніка виконання розтирання ділянки спини; види 

розтирання. Техніка виконання розминання ділянки спини; види розминання. Техніка 

виконання вібрації ділянки спини. Практичні рекомендації щодо проведення масажу спини. 

Техніка  виконання погладжування ділянки шиї. Техніка виконання розтирання ділянки шиї. 

Техніка виконання розминання ділянки шиї. Техніка виконання вібрації ділянки шиї. Практичні 

рекомендації щодо проведення масажу шиї. Техніка  виконання погладжування ділянки грудної 

клітки. Техніка  виконання розтирання грудної клітки. Техніка  виконання розминання грудної 

клітки. Техніка  виконання вібрації грудної клітки. Практичні рекомендації щодо проведення 

масажу ділянки грудних залоз. Масаж передньої черевної стінки. Види прогладжування; 

напрямок рухів. Види розтирання. Види розминання. Різновиди вібрації. Масаж органів 

черевної порожнини. Масаж шлунка. Масаж кишечника. Масаж печінки. Масаж жовчного 

міхура. Масаж ділянки сонячного сплетення.  Практичні рекомендації щодо проведення масажу 

живота. Показання до призначення масажу ділянки живота. 

 

Тема 2. Техніка виконання масажу верхніх кінцівок. 

Положення пацієнта та масажиста. Послідовність масажу верхньої кінцівки. Підготовчий 

масаж. Масаж кисті. Масаж пальців. Масаж п’ястка і зап’ястка: тильної і долонної поверхні. 

Активні та пасивні рухи в суглобах. Масаж променезап’ясткового суглоба; різновиди прийомів. 

Активні та пасивні рухи. Масаж передпліччя; види погладжування. Види розтирання. Види 

розминання; послідовність розминання м’язів. Види вібрації. Масаж ліктьового суглоба; масаж 

задньої поверхні суглоба; масаж передніх та бічних поверхонь; різновиди прийомів; активні та 

пасивні рухи в суглобі. Масаж плеча; види прогладжування; види розтирання; види 

розминання; послідовність розминання м’язів; види вібрації. Масаж плечового суглоба; 

положення хворого; масаж передньої, задньої, нижньої поверхні суглоба; масаж суглобової 

сумки. Практичні рекомендації щодо проведення масажу верхніх кінцівок.  

 

Тема 3. Техніка виконання масажу нижніх кінцівок. 

Положення пацієнта та масажиста. Масаж стопи; види погладжування. види розтирання; види 

розминання; види вібрації. Масаж гомілково-стопного суглоба; масаж передньої, бічних та 

задньої поверхонь суглоба; різновиди прийомів; активні та пасивні рухи. Масаж гомілки; види 

погладжування; види розтирання; види розминання; послідовність розминання м’язів; види 

вібрації; точковий масаж в місцях виходу нервів. Масаж колінного суглоба; масаж передньої, 

бічної та задньої поверхні суглоба; різновиди прийомів. Масаж стегна; положення пацієнта; 

види прогладжування; види розтирання; види розминання; послідовність розминання м’язів; 

масаж чотириголового м’яза стегна; масаж кравецького м’яза; масаж м’язів присереднього 

відділу стегна; масаж м’язів заднього відділу стегна; види вібрації.  Масаж сідничної ділянки; 

різновиди прийомів. Масаж кульшового суглоба; різновиди прийомів. Практичні рекомендації 

щодо проведення масажу нижніх кінцівок. 

 

Тема 4. Техніка виконання масажу волосистої частини голови та обличчя. Техніка 

виконання загального масажу. 

Положення пацієнта та масажиста. Напрямок масажних рухів. Масаж голови поверх волосся; 

різновиди прийомів; Масаж волосистої частини голови з розділенням волосся на проділи; 

різновиди прийомів. Практичні рекомендації щодо проведення масажу волосистої частини 

голови. Масаж обличчя; положення пацієнта та масажиста; гігієнічні вимоги; напрямок 

масажних рухів; Масаж лобової та скроневих ділянок. Масаж очноямкової ділянки. Масаж щік. 

Масаж носа. Масаж підборіддя і верхньої губи. Масаж вух. Практичні рекомендації щодо 

проведення масажу обличчя. Загальний масаж. Положення пацієнта та масажиста. 

Послідовність проведення масажу. Показання та протипоказання до проведення загального 

масажу. Методичні вказівки до проведення загального масажу. Види і прийоми масажу, 



 

 

дозування прийомів, повторюваність впливу, тривалість масажу окремих ділянок. Тривалість 

процедури загального масажу. 

 

Тема 5. Методика і техніка виконання лімфодренажного масажу. 

Лімфатичні капіляри. Лімфатичні судини. Лімфатичні стовбури. Лімфатичні протоки. 

Лімфатичні вузли ділянок тіла. Лімфатичні вузли голови. Лімфатичні вузли шиї. Лімфатичні 

вузли верхньої кінцівки. Лімфатичні вузли грудей. Лімфатичні вузли черевної порожнини. 

Лімфатичні вузли тазу. Лімфатичні вузли нижніх кінцівок. Відтік лімфи від верхньої кінцівки. 

Відтік лімфи від органів грудної порожнини. Відтік лімфи від молочної залози. Відтік лімфи 

від органів черевної порожнини. Відтік лімфи від органів тазу і зовнішніх статевих органів. 

Відтік лімфи від нижньої кінцівки. Фізіологічна дія масажу на організм. Покази та протипокази 

до проведення лімфодренажного масажу. Методика виконання лімфодренажного масажу. 

Техніка виконання лімфодренажного масажу шиї та грудної клітки. Техніка виконання 

лімфодренажного масажу живота. Техніка виконання лімфодренажного масажу верхньої 

кінцівки. Техніка виконання лімфодренажного масажу нижньої кінцівки. Техніка виконання 

лімфодренажного масажу спини.  

 

Тема 6. Сегментарно-рефлекторні системи масажу. Прийоми сегментарного масажу. 

Сегментарна будова тіла. Сегменти. Виявлення рефлекторних змін на шкірі. Розташування 

рефлекторних сегментарних змін у тканинах при різних захворюваннях. Зони Захарїна-Геда. 

Сверління. Пила. Площинне сегментарне погладжування обома руками. Поясне сегментарне 

погладжування однією або обома руками при однобічній лінії. Дія на нижні і верхні кінцівки.  

Виделка. Штрихування «виделкою». Колоподібний рух «виделкою». Вплив на проміжки між 

остистими відростками хребців. Зрушування від себе. Зрушування на себе. Розтягування. 

Натискання. Подвійний кільцевий щипцеподібний прийом. Переміщення. Вплив на 

навкололопаткову ділянку. Струс таза. Розтягання грудної клітки. Загальні рекомендації при 

проведенні сегментарного масажу. Показання до проведення сегментарного масажу. Побічні 

реакції при сегментарному масажі. 

 

Тема 7. Методика сегментарного масажу при легеневих та серцево-судинних 

захворюваннях. 

Завдання сегментарного масажу при захворюваннях легень і плеври. Показання та 

протипоказання до застосування сегментарного масажу при захворюваннях легень і плеври. 

Локалізація рефлекторних змін в сегментах, викликаних сегментарним масажем. Зміни м’язової 

тканини; зміни на шкірі; зміни в окісті. Загальні рекомендації з проведення сегментарного 

масажу при захворюваннях легень і плеври. Методика застосування сегментарного масажу при 

лікуванні бронхіальної астми. Методика застосування сегментарного масажу при лікуванні 

бронхіту. Порядок проведення сегментарного масажу при лікуванні плевриту. Методика 

застосування сегментарного масажу при лікуванні емфіземи легень. Методика застосування 

сегментарного массажу після перенесеної пневмонії. Завдання сегментарного масажу при 

серцево-судинних захворюваннях. Показання та протипоказання до застосування 

сегментарного масажу при серцево-судинних захворюваннях. Локалізація рефлекторних змін в 

сегментах, викликаних сегментарним масажем. Зміни м’язової тканини; зміни на шкірі; зміни у 

сполучній тканині; зміни в окісті. Загальні рекомендації з проведення сегментарного масажу 

при серцево-судинних захворюваннях. Порядок проведення сегментарного масажу при 

лікуванні серцево-судинних захворювань. Методика застосування сегментарного масажу при 

лікуванні пороків серця. Методика застосування сегментарного масажу при 

міокардіодистрофії. Техніка та методика застосування сегментарного масажу при лікуванні 

ішемічної хвороби серця. Методика застосування сегментарного масажу при лікуванні 

гіпотонічної хвороби. Методика застосування сегментарного масажу при стенокардії. 

 

Тема 8. Методика сегментарного масажу при захворюваннях шлунково-кишкового 



 

 

тракту та порушеннях обміну речовин. Сегментарний масаж при головному болі. 

Показання та протипоказання до застосування сегментарного масажу при захворюваннях 

шлунково-кишкового тракту. Локалізація рефлекторних змін в сегментах, викликаних 

сегментарним масажем. Зміни м’язової тканини; зміни на шкірі; зміни у сполучній тканині; зміни 

в окісті. Загальні рекомендації з проведення сегментарного масажу при захворюваннях 

шлунково-кишкового тракту. Методика застосування та порядок проведення сегментарного 

масажу при лікуванні гастриту. Техніка та методика застосування сегментарного масажу при 

лікуванні виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки. Методика застосування 

сегментарного масажу при гастроптозі. Методика застосування сегментарного масажу при 

захворюваннях кишківника. Методика застосування сегментарного масажу при закрепах. 

Методика сегментарного масажу при ожирінні. Методика сегментарного масажу при лікуванні 

подагри. Техніка та методика виконання сегментарного масажу при цукровому діабеті. Методика 

застосування сегментарного масажу при захворюваннях нирок. Показання та протипоказання до 

застосування сегментарного масажу при головному болі. Локалізація рефлекторних змін в 

сегментах, викликаних сегментарним масажем. Зміни м’язової тканини. Зміни на шкірі; зміни у 

сполучній тканині; зміни в окісті. Побічні дії масажу. Загальні рекомендації з проведення 

сегментарного масажу при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Порядок проведення 

сегментарного масажу при головному болі. 

 

Тематика практичних занять 

1. Техніка виконання масажу ділянки спини. 

2. Техніка виконання масажу ділянки шиї та грудної клітки. 

3. Техніка виконання масажу ділянки живота. 

4. Техніка виконання масажу верхніх кінцівок. 

5. Техніка виконання масажу нижніх кінцівок. 

6. Техніка виконання масажу волосистої частини голови. 

7. Техніка виконання масажу обличчя. 

8. Техніка виконання загального масажу. 

9. Методика і техніка виконання лімфодренажного масажу. 

10. Сегментарно-рефлекторні системи масажу. Прийоми сегментарного масажу. 

11. Методика сегментарного масажу при захворюваннях легень і плеври. 

12. Методика сегментарного масажу при серцево-судинних захворюваннях. 

13. Методика сегментарного масажу при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. 

14. Методика сегментарного масажу при порушеннях обміну речовин. 

15. Методика сегментарного масажу при головному болі. 

 

5. 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). 

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

викладачем. 

7.  Система оцінювання. 

Засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом усного та 

письмового опитування на практичних заняттях за темою лекції, письмового тестування, оцінки 

умінь студентів складати алгоритм масажної процедури, умінь застосовувати методи та прийоми 

масажу, самостійної роботи, співбесіди з лектором наприкінці семестру.  



 

 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 

Семестр – ІІІ Езамен 

Успішність на практичних заняттях 60 

Підсумкова самостійна робота 30 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

 

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 практични х навичок 

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. 

Підсумкова самостійна письмова робота (30 балів) передбачає виконання описових та (або) 

тестових завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів виводиться шляхом оцінки 

якості виконаних завдань, що включає повноту розкриття питання та правильність виконання 

завдань. 

Співбесіда з лектором (10 балів) проходить у вигляді опитування за окремими темами відповідно 

до програми навчальної дисципліни наприкінці семестру. 

Сумарна кількість балів, виділених на оцінку підсумкової самостійної письмової роботи, 

виводиться шляхом оцінки якості виконаних завдань, що включає повноту розкриття питання та 

правильність виконання завдань. 

Сумарна кількість балів з дисципліни визначається як поточна успішність за семестр з ваговим 

коефіцієнтом 0,6 та оцінки за екзамен у 100-бальній шкалі з ваговим коефіцієнтом 0,4 і 

знаходиться за формулою: 
Сумарна кількість балів з дисципліни визначається за формулою: 

 

0,6 0,4
сум пот підс

S S S   
, 

де 
пот

S  – кількість балів за поточний контроль у І семестрі; 

підс
S

– кількість балів за підсумковий контроль (екзамен). 

 

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

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за стобальною 

шкалою. 
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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 

 

8. Питання до екзамену.  
1. Техніка виконання прийомів погладжування спини. 

2.  Практичні рекомендації щодо проведення масажу спини. Назвіть показання та протипоказання до проведення 

масажу спини. 

3.  Техніка виконання прийомів ділянки шиї. 

4.  Практичні рекомендації щодо проведення масажу ділянки шиї. Назвіть показання до призначення масажу шиї. 

5.  Техніка виконання прийомів ділянки грудної клітки. Назвіть показання до призначення масажу передніх та бічних 

ділянок грудної клітки. 

6.  Практичні рекомендації щодо проведення масажу ділянки грудних залоз. 

7.  Техніка виконання прийомів ділянки живота. Практичні рекомендації щодо проведення масажу живота. Назвіть 

показання до призначення масажу живота. 

8.  Техніка виконання масажу шлунка. 

9.  Техніка виконання масажу кишечника. 

10.  Техніка прийомів масажу печінки. 

11.  Техніка прийомів масажу жовчного міхура. 

12.  Техніка виконання масажу ділянки сонячного сплетення. 

13.  Техніка виконання масажу кисті (пальців, п’ястка, зап’ястка, променево-запясткового суглоба).  

14.  Техніка виконання масажу передпліччя та ліктьового суглоба. 

15.  Техніка виконання масажу плеча та плечового суглоба. 

16.  Практичні рекомендації щодо проведення масажу верхніх кінцівок. Назвіть показання до призначення масажу 

верхніх кінцівок. 

17.  Техніка виконання масажу стопи та гомілково-стопного суглоба.  

18. Техніка виконання масажу гомілки та колінного суглоба. 

19. Техніка виконання масажу стегна. Масаж сідничної ділянки. 

20. Техніка виконання масажу кульшового суглоба. 

21. Практичні рекомендації щодо проведення масажу нижніх кінцівок. Назвіть показання до призначення масажу 

нижніх кінцівок. 

22. Техніка проведення загального масажу. У якій послідовності проводиться загальний масаж? 

23. Тривалість процедури загального масажу. Тривалість масажу окремих ділянок тіла. Курс лікування загальним 

масажем. 

24. Розкрийте особливості сегментарної будови тіла. 

25. Охарактеризувати виявлення рефлекторних змін на шкірі. Розташування рефлекторних сегментарних змін у 

тканинах при різних захворюваннях. 

26.  Що таке Зони Захарїна-Геда? 

27. Cхарактеризуйте прийоми сегментарного масажу.  

28. Загальні рекомендації при проведенні сегментарного масажу. Назвіть показання до проведення сегментарного 

масажу. Побічні реакції при сегментарному масажі. 

29. Опишіть будову лімфатичної системи. Відтік лімфи від органів і тканин. 



 

 

30. Схарактеризуйте фізіологічну дію лімфодренажного масажу на організм. Покази та протипокази до проведення 

лімфодренажного масажу.  

31. Методика виконання лімфодренажного масажу.  

32. Техніка виконання лімфодренажного масажу шиї та грудної клітки.  

33. Техніка виконання лімфодренажного масажу живота.  

34. Техніка виконання лімфодренажного масажу верхньої кінцівки.  

35. Техніка виконання лімфодренажного масажу нижньої кінцівки.  

36. Техніка виконання лімфодренажного масажу спини.  

 

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 
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г) інформаційні (електронні) ресурси 

Школа здоровья: www.sport-health.com.ua 

http://www.massage.ru 

http://massag-m.narod.ru 

http://www.kid.ru/massaz/ 

http://massage.ua/o-massaje/ 

http://zdorovyj-pozvonochnik.info/knigi-o-massazhe 

www.bookmed.com 

www.zdorow.com. 

www.nbuv.gov.ua 

www.likar.uz.ua 
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