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ВСТУП 

 

       Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи масажу» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр 

спеціальності 014.11 – «Середня освіта (Фізична культура)»  

       Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: засоби і методи масажу та 

загальні закономірності підходу до розвитку  скелетної мускулатури людини, 

враховуючи закономірності розвитку фізичних якостей, які змінюються під 

впливом цілеспрямованої дії прийомів масажу. 

        Міждисциплінарні зв’язки «теорія і методика фізичного виховання», 

«біомеханіка фізичних вправ та спортметрологією», «педагогіка фізичного 

виховання і спорту», «анатомія та фізіологія людини», «біомеханіка», 

«біохімія», «гістологія», «фармакологія». 

       Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Масаж в системі фізичного виховання та  

оздоровлення. 

Змістовий модуль 2. Техніка та методика проведення масажу. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

       1.1 Мета та завдання дисципліни «Основи масажу» є : засвоїти методики 

виконання загального, часткового, спортивного масажів та масажу окремих 

частин тіла. 

      1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи масажу» є 

навчити студентів прийомам, методиці техніці виконання і особливостям 

застосування загального і локального масажів при: загальному відновленні 

організму людини, спортивних тренуваннях, підготовці до спортивних змагань,  

проведенні спортивних змагань. Навчити студентів методиці і техніці 

виконання прийомів загального і часткового масажу при: 

− гігієнічному та косметичному масажах; 

− спортивному масажі; 

− самомасажу 

       1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : особливості методик проведення загального і локального масажів 

при загальному відновленні організму людини, обливості методик проведення 

загального і часткового масажу, техніку виконання гігієнічного та 

косметичного масажу, спортивного масажу та самомасажу. 

вміти: проводити загальний і локальний масажі при відновленні організму 

людини, виконувати загальний і частковий масаж; гігієнічний та косметичний 

масаж; володіти спортивним масажем та прийомами самомасажу. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 270 годин / 9 кредитів 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Масаж в системі фізичного виховання та  

оздоровлення. 

Тема 1. Історія розвитку та становлення масажу. 

Тема 2. Поняття про масаж. 

Тема 3. Роль вчених в розвитку масажу. 

Тема 4. Класифікація, системи, види, форми, прийоми і методи масажу. 

Тема 5. Гігієнічні вимоги до проведення масажу. 

Тема 6. Анатомо-фізіологічні основи масажу. 

Тема 7.Організм як єдине ціле: механізм дії масажу на організм; будова       

шкіри та вплив на неї масажу; вплив масажу на системи організму людини. 

Змістовий модуль 2. Техніка та методика проведення масажу. 

Тема 8. Самомасаж та спортивний масаж 

Тема 9. Техніка і методика проведення самомасажу та спортивного 

масажу. Техніка та методика часткового та загального масажу. 

Тема 10. Компоненти ручного та апаратного масажів. 

3. Рекомендована література 

1. Бирюков А. А., Васильєв В. Е. Спортивный массаж. К.: ФиС, 1985.  200 с. 

2. Бирюков А. А. Массаж К.: ФиС, 1988.  254 с. 

3. Бирюков А.А. Самомасаж для всех. М.: Советский спорт, 1998. 172 с. 

4. Бурових А. Н., Зотов В. П. Восстановительный массаж в спорте. К.: Здоровья, 

1981. 104 с. 

5. Васичкин В. И. Все о массаже. М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА. 368 с. 

6. Васичкин В. И. Лечебный и гигиенический массаж: практическое 

руководство.  Минск: Беларусь, 1996. 264 с. 

7. Васичкин В. И. Сегментарный массаж.  СПб., 1997.  176 с. 

8. Зотов В. П. «Спортивний масаж». Київ, Здоров’я, 2003. 

9. Уібе П. «Масаж». Москва, Медицина. 2003. 

10. Методичні рекомендації до практичних занять з масажу для студентів 

ДДІФКіС: методичні рекомендації / Укладачі: Т.. Стасюк, О.. Мельник,              

А. Самошкіна.  Дніпропетровськ.  2014.  52 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  диф. залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання. Критерії оцінювання (у %)  

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:  

– письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль СРС);  

– участь у лабораторних та практичних заняттях 30%;  

– самостійна робота (реферат) 10%. 


