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ВСТУП

Програма  вивчення  навчальної  дисципліни  «Масаж»  складена

відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  молодшого

спеціаліста зі спеціальності 5.01020101 «Фізичне виховання».

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Масаж» є формування у

студентів  уявлення  про  особливості  дії  загального  масажу  на  організм

людини;  освоєння  навичок  застосування  загального  масажу  у  фізичній

культурі та спорті.

Міждисциплінарні  зв’язки:  анатомія  людини,  фізіологія  людини,

лікувальна фізична культура, гігієна, теорія фізичного виховання, спортивна

медицина.

Програма  навчальної  дисципліни  складається  з  таких  змістових

модулів:

1. Основи масажу та техніка виконання прийомів гігієнічного масажу.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою  вивчення  основ  класичного,  реабілітаційного  і  спортивного

масажу, здобути  знання,  набути  вмінь  і  практичних  навичок  з  основних  і

додаткових способів масажу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Масаж» є:

методичні: 

‒ формування  системи  знань  щодо  вивчення  фізіологічного  впливу  на

організм людини прийомів та методик масажу;
‒ надати  допомогу  студентам  у  вдосконалюванні  знань  з  масажу,  як

лікувального та профілактичного методу;
‒ ознайомити студентів з науково-методичними джерелами, до яких можна

звернутись для постійного вдосконалення професійних знань.
‒ виробити вміння самостійно працювати над програмним матеріалом.

пізнавальні:

‒ розширити  уявлення  про  місце  лікувального  та  спортивного  масажу  у

вдосконаленні  спортивної  майстерності,  зміцнені  здоров’я  та



профілактиці  спортивних  травм  та  захворювань  пов’язаних  з

нераціональними заняттями фізичними вправами. 

‒ сформувати теоретичні основи масажу;

практичні:

‒ оволодіти  основними  та  допоміжними  прийомами  спортивного  та

лікувального масажу.

‒ засвоїти  методики  спортивного  масажу  залежно  від  виду  спорту,

характеру та етапу тренування спортсмена;

‒ навчитися оцінити вплив масажу на організм людини;

‒ засвоїти методики масажу при різних захворюваннях.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

‒ основи фізіологічної дії масажу на організм людини.

‒ організацію умов роботи масажиста.

‒ гігієнічні вимоги до масажного кабінету, масажиста та особи яку масують.

‒ методики спортивного та лікувального масажу.

‒ визначати  наявність  показань  та  протипоказань  до  проведення

лікувального та спортивного масажу.

‒ етіологію  та  патогенез  захворювань  опорно-рухового  апарату, нервової

серцево-судинної та дихальної системи. 

‒ основи спортивного тренування.

‒ планувати  відновлювальні  заходи  на  різних  етапах  тренувального

процесу.

‒ основні  правила  застосування  відновлення  після  значних  фізичних

навантажень. 

‒ механізм дії спортивних та лікувальних кремів та мазі.

‒ правила надання невідкладної допомоги при гострих патологічних станах,

які виникають під час проведення сеансу масажу.

вміти:

‒ використовувати різні масажні прийоми;



‒ проводити загальний масаж різних ділянок тіла та різними методиками;
‒ оцінювати ефективність проведення загального масажу;
‒ володіти методикою різних загального масажу.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/ 2 кредити

ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Основи масажу та техніка виконання прийомів

гігієнічного масажу.

Тема 1. Історія розвитку масажу, як методу лікування.

Поняття, предмет і завдання масажу. Історія розвитку масажу. Основні

принципи  проведення  масажу:  загальні  методичні  вказівки  до  проведення

масажу; кількість сеансів масажних процедур відповідно захворюванню або з

профілактичною метою; Системи масажу: європейська, східна. Види масажу:

гігієнічний, лікувальний, спортивний, косметичний. Методи масажу: ручний,

апаратний, комбінований. Форми масажу: загальний, частковий, виконуваний

масажистом, самомасаж. 

Тема 2. Гігієнічні основи масажу.

Вимоги до приміщення та інвентарю. Вимоги до масажиста. Вимоги до

рук  масажиста.  Етапи  розвитку  спеціаліста  в  галузі  масажу.  Вимоги  до

людини, яку масажують. Положення масажиста та людини, яку масажують

під час масажу. Показання та протипоказання до використання гігієнічного

масажу. Основні масажні мазі, креми та розтирки

Тема  3.  Вплив  прийомів  масажу  на  різні  системи  організму.

Показання та протипоказання до проведення масажу.

Вплив  масажу  на  організм  людини  Вплив  масажу  на  шкіру. Вплив

масажу  на  м’язову  систему.  Вплив  масажу  на  суглобо-зв’язковий  апарат.

Вплив масажу на серцево-судинну та лімфатичну системи. Вплив масажу на

нервову систему. Вплив масажу на внутрішні органи та обмін речовин.

Тема 4. . Основні та додаткові прийоми  гігієнічного масажу.

Основи гігієнічного та лікувального європейського (класичного) масажу

Види  і  методика  проведення  загальноприйнятих  прийомів  масажу  та  їх



фізіологічний вплив на організм:  погладжування,  розтирання,  розминання,

вижимання та вібрація.  Техніка основних і  допоміжних прийомів масажу.

Пасивні та активні рухи при виконанні масажу. Основні правила методики і

техніки  масажу.  Вибір  методики  масажу.  Тривалість  масажу.  Прийоми

масажу: основні, додаткові.

Тема 5. Масаж окремих частин тіла.

Масаж спини, голови та шиї.

Анатомо-фізіологічні  особливості  голови,  обличчя,  шиї.  Положення

масажиста  та  людини,  яку  масажують.  Масаж  волосяної  частини  голови:

масаж  поверх  волосся,  показання,  методичні  вказівки;  масаж  волосяної

частини голови  з  оголенням шкіри,  показання,  методичні  вказівки.  Масаж

обличчя:  лобної  зони,  зони  очей,  щічної  зони,  зони  носу,  зони  роту  та

підборіддя.  Показання  та  методичні  вказівки.  Масаж  вушних  раковин,

показання  і  методичні  рекомендації.  Масаж  шиї,  показання  і  методичні

рекомендації.

Масаж грудей та живота. 

Анатомо-фізіологічні  особливості.  Положення  масажиста  та  людини,

яку  масажують.  Техніка  масажу:  масаж  зовнішніх  міжреберних  м’язів,

діафрагми, міжреберних нервів, молочних залоз. Больові точки. Показання,

методичні рекомендації.

Масаж  черева.  Анатомо-фізіологічні  особливості.  Положення

масажиста  та  людини,  яку  масажують.  Техніка  масажу:  масаж  передньої

черевної стінки, вибірковий масаж прямих м’язів черева,  масаж сонячного

сплетіння. Показання, методичні рекомендації.

Масаж верхніх та нижніх кінцівок. 

Анатомо-фізіологічні  особливості  верхніх  і  нижніх  кінцівок.

Положення масажиста  та  людини,  яку  масажують.  Техніка  масажу:  масаж

кисті, передпліччя, ліктьового суглобу, плеча, плечового суглобу. Показання,

методичні рекомендації.



Послідовність  масажу,  методика.  Техніка  масажу,  вибір  прийомів.

Методичні рекомендації.

Тема 6.  Методика масажу при травмах і  захворюваннях опорно-

рухового апарату та шкіри

Особливості  лікувального  масажу  при  травмах  опорно-рухового

апарату.

Дія  масажу на  опорно-руховий апарат. Захворювання опорно-рухового

апарату.  Методика  проведення  масажу  при  дистрофічно-дегенеративних

захворюваннях  опірно-рухового  апарату:  артриті,  остеоартриті,

остеохондрозі, остеопорозі, остеохондропатіях. Протипоказання та показання

для масажу при захворюваннях суглобів.

Особливості  лікувального  масажу  при  захворюваннях  суглобово-

зв’язкового апарату.

Методика  проведення  масажу  при  травмах  опірно-рухового  апарату.

Масаж  при  забоях.  Масаж  при  розтягненнях  зв’язково-м’язового  апарату.

Масаж при переламах.  Масаж при контрактурах.  Помилки при виконанні.

Масаж при набутих деформаціях опоно-рухового апарату. 

Масаж  при  дефектах  постави.  Масаж  при  сколіозах.  Масаж  при

плоскостопості.

Особливості лікувального масажу при ураженнях та захворюваннях

шкіри.

Захворювання  шкіри.  Протипоказання  та  показання  для  масажу  при

захворюваннях  шкіри. Особливості  проведення  антицелюлітного  масажу.

Масаж при опіках і відмороженнях. Помилки при виконанні.



Рекомендована література

Базова
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Інформаційні ресурси

1. http://medmassages.ru/priemi/1099-priem-rastiranie-i-ego-dejstvie-na-

organizm.html

http://medmassages.ru/priemi/1099-priem-rastiranie-i-ego-dejstvie-na-organizm.html
http://medmassages.ru/priemi/1099-priem-rastiranie-i-ego-dejstvie-na-organizm.html


2. www.casada.ru/article_318.htm

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік

4. Засоби діагностики успішності навчання 
‒ поточне вибіркове опитування на лекціях;
‒ перевірка готовності до практичних занять;
‒ поточне тестування;
‒ звіт(тест) за змістовий модуль; 
‒ самоконтроль;
‒ захист рефератів.

http://www.casada.ru/article_318.htm
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