
БЕРДЯНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ КОЛЕДЖ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НВР БЕГК БДПУ

_________________ О.А. Ліпанова

_____________________ 2017 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МАСАЖ»

Галузь знань:     0021 «Фізичне виховання, спорт, здоров’я людини»

Спеціальність:    5.0102101 «Фізичне виховання»

2017 – 2018 навчальний рік



Робоча  програма  навчальної  дисципліни  «Масаж»  для  студентів  за

спеціальністю 5.0102101 «Фізичне виховання»

Розробник: Піддубна Ірина Олександрівна, викладач, кваліфікаційна категорія

«спеціаліст»

Робочу  програму  схвалено  на  засіданні  методичної  комісії  викладачів  та

майстрів виробничого навчання з професії закладів ресторанного господарства

Протокол від ________________20_____ року № ______

Голова комісії________________________  ________Т.О. Датченко_________
(підпис) (прізвище та ініціали)



1. Опис навчальної дисципліни

Найменува

ння показників

Галузь знань,

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість

кредитів – 2

Галузь знань: 

0021 «Фізичне

виховання, спорт, здоров’я

людини»

Денна форма

навчання

За вибором

Модулів – 1
Семестр

5
Змістовних

модулів – 3

Спеціальність:

5.0102101 «Фізичне

виховання»

Лекції

18 годин

Загальна

кількість годин –

72

Практичні

заняття

18 годин
Самостійна

робота

36 годин
Тижневих 

годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2

самостійної

роботи 

студента – 

2

Освітньо-

кваліфікаційний рівень:

«Молодший спеціаліст»

Вид вихідного

контролю – залік

Примітка.

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і

індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 36:36 (50:50%).



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Ознайомити  студентів  із  основами  гігієнічного  та  лікувального

класичного і  сегментарно-рефлекторного масажу, як  методу  профілактики та

лікування  при  різних  нозологіях.  Навчити  студентів  самостійно  володіти

технікою виконання класичного масажу за всіма основними його формами. 

Завдання:

а) 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.

б) 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;

в) 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.



У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

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.



3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи масажу та  техніка виконання прийомів

гігієнічного масажу.

1. Історія розвитку масажу, як методу лікування.

2. Гігієнічні основи масажу.

3. Вплив  прийомів  масажу  на  різні  системи  організму.  Показання  та

протипоказання до проведення масажу.  

4. Основні та додаткові прийоми гігієнічного масажу.

5. Масаж окремих ділянок тіла.

6. Методика масажу при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату та

шкіри.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових

модулів і тем

Кількість годин
Денна форма

В

сього

Л

екції

Прак

тичні

Само

стійна

робота
Змістовий модуль 1. Основи масажу та техніка виконання

прийомів гігієнічного масажу.
Тема 1. Історія розвитку 

масажу, як методу лікування 

1

0
4 - 6

Тема 2. Гігієнічні основи 

масажу 
8 2 - 6

Тема 3. Вплив прийомів 

масажу на різні системи організму.

Показання та протипоказання до 

проведення масажу 

1

6
4 2 6

Тема 4. Основні та 

додаткові прийоми гігієнічного 

масажу 

1

2
4 8 6

Тема 5. Масаж окремих 

частин тіла

1

2
2 4 6

Тема 6. Методика при 

травмах і захворюваннях опорно-

рухового апарату та шкіри

1

2
2 4 6

Підсумок 
7

2

1

8
18 36



5. Теми лекцій 

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин
1. Історія розвитку масажу, як методу лікування 4
2. Гігієнічні основи масажу 2

3.
Вплив прийомів масажу на різні системи організму. 

Показання та протипоказання до проведення масажу 
4

4. Основні та додаткові прийоми  гігієнічного масажу 4
5. Масаж окремих частин тіла 2

6.
Методика при травмах і захворюваннях опорно-рухового

апарату та шкіри
2

Разом 18



6. Теми практичних занять

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин
1. Історія розвитку масажу, як методу лікування -
2. Гігієнічні основи масажу -

3.
Вплив прийомів масажу на різні системи організму. 

Показання та протипоказання до проведення масажу 
2

4. Основні та додаткові прийоми  гігієнічного масажу 8
5. Масаж окремих частин тіла 4

6.
Методика при травмах і захворюваннях опорно-рухового 

апарату та шкіри
4

Разом 18



7. Самостійна робота

№ з/п Назва теми
Кількість

годин
1. Історія розвитку масажу, як методу лікування 6

2. Гігієнічні основи масажу 6

3.
Вплив прийомів масажу на різні системи організму. 

Показання та протипоказання до проведення масажу 
6

4. Основні та додаткові прийоми  гігієнічного масажу 6
5. Масаж окремих частин тіла 6

6.
Методика при травмах і захворюваннях опорно-рухового

апарату та шкіри
6

Разом 36

8. Методи навчання

‒ методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

‒ методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності;

‒ методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної

діяльності.

9. Методи контролю

фронтальний, груповий, індивідуальний, комбінований, самоконтроль 

студентів.



10.Відповідність результатів контролю знань студентів у системі ЄКТС

За 4-

бальною

шкалою

Оц

інка в

ЄКТС

Критерії оцінювання

5(відмінно

)
А

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги викладача 

знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті знання і вміння для прийняття 

рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо 

аргументує відповіді, самостійно розкриває власні 

обдарування і нахили.

4(добре)

В

Студент вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує 

вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно 

виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.

С

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом викладача;

в цілому самостійно застосовувати її на практиці; 

контролювати власну діяльність; виправляти помилки, 

серед яких є суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок.

3(задовіль

но)

D

Студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача може аналізувати 

навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є 

значна кількість суттєвих.

Е

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні.

2(незадові

льно)
FХ

Студент володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину навчального

матеріалу.

F

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного

розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, 

об’єктів.



11.Методичне забезпечення

1. Навчальна типова програма дисципліни «Масаж».

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Масаж».

3. Комплект лекцій з дисципліни.

4. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять.

5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

6. Комплекс модульних контрольних робіт.

7. Питання до заліку.



12.Рекомендована література

Базова

1. Бирюков А. А. Спортивный массаж : [учеб. для студ. высш. учеб. заведений]

/ А. А. Бирюков. – М. : Академия, 2006. – 576 с.

2. Васичкин В. И. Самомассаж / В. И. Васичкин. – М. : Стома, 2001. – 148 с.

3. Вейцман В. В. Массаж / В. В. Вейцман. – М. : Правда, 2000. – 577 с. 

4. Єфіменко П. Б. Техніка та методика класичного масажу : [навч. посіб.] / П.

Б. Єфіменко. – Х. : ОВС, 2007. – 215 с. 

5. Руденко Р. Є. Спортивний масаж : [навч. посіб.] / Романна Руденко. – Вид. 2-

е, допов. – Л. : Ліга-прес, 2009. –160 с. 

6. Руденко Р. Є. Масаж: навч. посіб. / Романна Руденко. – Л. : Сплайн, 2013. –

304 с.

7. Степашко М. В. Масаж і лікувальна фізкультура в медицині : [підручник] /

М. В. Степашко, Л. В. Сухостат. – К. : Медицина, 2010. – 352 с

Допоміжна

1. Бирюков А. А. : Особенности русского классического массажа в различных

видах спорта:  монография /  А.  А.  Бирюков.  –  М.  :  Физическая культура,

2008. – 304 с. 

2. Бирюков А. А. Эргономические и гигиенические основы русской системы

классического  массажа  :  методическое  пособие  /  А.  А.  Бирюков,  Д.  Н.

Савин. – М. : Физическая культура, 2008. – 172 с. 

3. Васичкин  В.  И.  Методики  массажа  :  1200  способов  массажа  /  В.  И.

Васичкин. – М. : Комбине, 2001. – 307 с. 

4. Грейс Д. Массаж от А до Я / Д. Грейс. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. – 320 с.

5. Джей Р. Массаж / Р. Джей ; пер. с англ. Ю. Рудаковой. – М. : ACT : Астрель,

2005. – 191 с.

6. Лакруа Н. Массаж. Большая иллюстрированная энциклопедия / Н. Лакруа [и

др.]. – М.: Эксмо, 2006. – 256 с. 7. Латогуз С. И. Массаж / С. И. Латогуз. – М.

: Эксмо, 2007. – 960 с.



Інформаційні ресурси

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

organizm.html

2. www.casada.ru/article_318.htm

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