
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ МАСАЖ 

Рівень вищої освіти: перший (Бакалавр) 

Освітня програма:  227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

 

1. Анотація курсу: 

Семестр(и): VІІ, VІІІ 

Обсяг модуля: загальна кількість – 150 годин; з них лекції – 10 годин; практичні 

заняття – 40 годин; самостійна робота – 100 годин; кількість кредитів ECTS – 5. 

Мета курсу – сформувати знання, вміння і практичні навички з проведення, 

залежно від виду захворювання, основних і допоміжних прийомів реабілітаційного 

масажу. 

  

Результати навчання: 

знати:  

 гігієнічні основи масажу;  

 механізм дії масажу на організм людини в цілому та на конкретний орган чи 

систему; 

 клініко-фізіологічне обґрунтування застосування масажу з лікувальною та 

профілактичною метою при травмах і захворюваннях внутрішніх органів та 

опорно-рухового апарату; 

 освоїти послідовність і використання основних і допоміжних прийомів 

масажу при різних захворюваннях, травмах та підготовці спортсменів; 

 освоїти методику проведення нетрадиційних видів масажу при різних 

захворюваннях, травмах та у підготовці спортсменів; 

 знати покази і протипокази щодо проведення масажу. 

 

вміти:  

 техніку і методику масажних прийомів прогладжування, розтирання та їх 

 різновиди; 

 техніку і методику масажних прийомів розминання, вібрації та їх різновиди; 

 техніку та методику нетрадиційних видів масажу; 

 вміти самостійно виконати реабілітаційний масаж при різних захворюваннях і 

 травмах, а також при підготовці спортсменів, використовуючи прийоми 

 класичного масажу; 

 вміти самостійно виконати реабілітаційний масаж при різних захворюваннях і 

 травмах, а також при підготовці спортсменів, використовуючи ти чи інші 

прийоми нетрадиційних видів масажу. 

 

здатен продемонструвати: 

 теоретичні знання у різних специфічних ситуаціях, що виникають під час 

освітнього процесу та професійної діяльності;  

 здатність до розв‘язання складних спеціалізованих завдань та практичних 

проблем, що виникають під час професійної діяльності);  

 здатність до самостійного удосконалення знань та розуміння специфічних 

особливостей своєї професійної спеціалізації та цінності своєї професії; 

 

володіти навичками: 



 ефективно застосовувати теоретичні професійні знання у практичній 

діяльності; 

 використовувати навчальне обладнання, технічні засоби навчання. 

 

самостійно вирішувати: 

 проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення; 

 стратегію професійної діяльності. 

 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити і постреквізити): 

Пререквізити. Теоретичною базою вивчення дисципліни є попередні навчальні 

дисципліни: «Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Пропедевтика внутрішньої 

медицини», «Патологічна фізіологія», «Основи лікувального масажу». 

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання 

даного курсу: «Травматологія та ортопедія», «Фізична реабілітація при порушеннях 

опорно-рухового апарату», «Практика з фізичної реабілітації при порушеннях 

опорно-рухового апарату», «Практика з фізичної реабілітації в неврології», 

«Кінезіологічне тейпування», «Основи лікувального масажу».  

 

Зміст дисципліни: 

Змістовний модуль 1. Загальні основи реабілітаційного масажу.  

Тема 1. Масаж у системі фізичної реабілітації. Визначення масажу. Короткі 

історичні відомості. Три основні механізми дії масажу на організм людини. Масаж 

на етапах реабілітації. Завдання масажу. Загальні покази і протипокази до 

призначення реабілітаційного. 

Тема 2. Масаж при захворюваннях опорно-рухового апарату. Завдання масажу. 

Методика його проведення. Ревматоїдний артрит. Міозити. Міальгія. Завдання 

масажу. Методика його проведення. Масаж при переломах верхніх і нижніх 

кінцівок. Методика його проведення. Масаж при переломах хребта 

Тема 3. Реабілітаційний масаж при захворюваннях центральної і периферійної 

нервової системи. Масаж при невриті лицьового нерва. Послідовність та методика 

його проведення. Покази і протипокази. Остеохондроз хребта. Завдання масажу. 

Методика його проведення. Масаж при наслідках порушення мозкового кровообігу. 

Тема 4. Реабілітаційний масаж при захворюваннях серцево-судинної і 

бронхолегеневої системи. Масаж при ішемічній хворобі серця і її ускладненнях в 

період лікування в стаціонарі і в післялікарняний період. Масаж при гіпертонічній 

хворобі Масаж при бронхіальній астмі. 

Тема 5. Реабілітаційний масаж при захворюваннях органів травлення. 

Засвоєння методики і техніки проведення масажу при виразковій хворобі шлунка та 

12-ти палої кишки. Техніка і методика проведення масажу при захворюваннях 

печінки і жовчного міхура. 

Тема 6. Реабілітаційний масаж у ранньому післяопераційному періоді. 

Засвоєння методики і техніки реабілітаційного масажу після проведення операцій на 

органах черевної порожнини. Методика проведення масажу після торакальних 

операцій. 

Тема 7. Реабілітаційний масаж в спорті. Реабілітаційний масаж, техніки, методики 

та прийоми при травмах опорно-рухового апарату та м’язової системи в різних 

видах спорту. 



Тема 8. Реабілітаційний масаж в педіатрії. Реабілітаційний масаж в ранньому віці 

від 4-х до 6-ти місяців. Методика масажу і гімнастики у дітей віком 6-10 місяців. 

Масаж в дитячому віці при окремих захворюваннях.  

 

Види навчальних занять: лекції, практичні заняття, консультації. 

Форми навчання: денна. 

Методи навчання: словесний метод, наочний метод,  вивчення та аналіз 

прикладного матеріалу, аналіз та синтез інформації, поєднання логічного та 

історичного аналізу,  функціонально-структурного аналізу, порівняння та 

зіставлення.     

Методи контролю: усний, письмовий, практичний, тестовий. 

Форми підсумкового контролю: Диференційований залік (VІ семестр). 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, питання для 

поточного контролю, тести, питання до диференційованого заліку. 

Мова навчання: українська.  

 

2. Оцінювання: 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів за поточний контроль за 

практичними заняттями 
ІНДЗ Бали 

ПЗ 1 ПЗ 2 ПЗ 3 ПЗ 4 ПЗ 5 
  

19 19 19 19 19 

10 200 ПЗ 6 ПЗ 7 ПЗ 8 ПЗ 9 ПЗ 10 

19 19 19 19 19 

 

Здійснюється під час практичного заняття та включає загальну оцінку 

теоретичних та практичних знань з теми заняття: 

«5» - 19 балів; 

«4» - 15 балів; 

«3» - 11 балів; 

«2» - 0 балів. 

Самостійна робота студента (доповідь написаного реферату, презентація) 

оцінюється: 1 – 10 балів.  

 

3. Методичне забезпечення 

1. Рекомендована література. 

2. Мільтимедійний лекційний матеріал. 

 

4. Рекомендована література 

Основна: 

1. Васичкин В.И. Все о массаже. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2002 – 368с. 

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

3. Дубровский В.И.Масаж: Учеб. для сред. и высш.учеб. заведений. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 496с. 

4. Кручаниця М.І., Філак Ф.Г., Розумик Н.В., Філак Я.Ф. Нетрадиційні засоби 

оздоровлення. Навчальний посібник для студентів вищих навч. закл. фіз. 

вихов. і спорту. – Ужгород: Вид-во УжНУ, 2008. - 120с. 




