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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань 

01 - «Освіта/педагогіка 
(шифр і назва) 

Вибіркова 

 

 

Модулів – 1 Спеціальність 

      014.11 « Середня 

освіта (Фізична 

культура) »     
(шифр і назва спеціальності) 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й -й 

  

 
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  180 

6-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – III сем. 

3,5  

IY сем. – 3,5 

самостійної роботи 

студента –13 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

20 год. – год. 

Практичні, семінарські 

40 год. – год. 

Лабораторні 

- год. – год. 

Самостійна робота 

120 год. – год. 

Вид контролю: диф. залік. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

  Метою викладання навчальної дисципліни «Основи масажу» є  : засвоїти 

методики виконання загального, часткового, спортивного масажів та масажу 

окремих частин тіла. 

Завданням дисципліни 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 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 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. 

                              3  Програма 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 8Самомасаж 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. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л п лб інд с.р л п лб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Змістовий модуль 1. Масаж в системі фізичного виховання та  

оздоровлення. 
          Тема 1.  2 2 – – 2 – – – – – – 
          Тема 2.  2 2 – – 2 – – – – – – 
          Тема 2.  2 2 – – 2 – – – – – – 

Тема 4.  2 2 – – 2 – – – – – – 
Тема 5.  2 2 – – 2 – – – – – – 
Тема 6.  2 2   6       
Тема 7.  2 2   2       

Разом за змістовим 

модулем 1 

 14 14 – – 18 – – – – – – 

Змістовий модуль 2. Техніка та методика проведення масажу 
 Тема 8.   2 10 – – 30 – – – – – – 
Тема 9.  2 10 – – 30 – – – – – – 
Тема 10.  2 6   22       

Разом за змістовим 

модулем 2 

 6 26 – – 82 – – – – – – 

Усього годин   20 40 – – 100 – – – – – – 

 

                                                                                                              

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  Прийоми масажу: види, методика і техніка виконання 4 

2 Техніка і методика виконання прийома погладжування. 4 

3 Техніка і методика виконання прийома розтирання. 4 

4 Техніка і методика виконання прийома розминання. 4 

5 Техніка і методика виконання прийома вібрації. 4 

6 Техніка і методика виконання загального масажу          4  

7 Особливості застосування загального і часткового 

масажу, самомасажу. 

4 

8 Особливості техніки і методики масажу нижніх кінцівок 4 

9 Особливості техніки і методики масажу верхніх 

кінцівок.  Особливості техніки і методики масажу спини 

та грудної клітки. 

4 

10 Особливості техніки і методики масажу голови та 

обличчя. 

4 

                                                                                                              

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

   

 Разом  
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7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Фізіологічна дія основних масажних прийомів на м’язи.  

Фізіологічна дія основних масажних прийомів на 

нервову систему. Фізіологічна дія основних масажних 

прийомів на серцево-судинну систему. Фізіологічна дія 

основних масажних прийомів на лімфатичну систему.  

Фізіологічна дія основних масажних прийомів на обмін 

речовин. 

10 

2 Опрацювання лекційного матеріалу теми , підготовка до 

виконання практичної роботи . Особливості виконання 

масажних прийомів на кінцівках в залежності від 

обраного виду спорту. Особливості виконання масажних 

прийомів на спині, поперековій ділянці в залежності від 

обраного виду спорту. Особливості виконання масажних 

прийомів на животі в залежності від обраного виду 

спорту. 

 

10 

3 Особливості виконання спортивного тренувального 

масажу на голові обличчі та шиї в залежності від 

обраного виду спорту. 

10 

4 Особливості виконання спортивного тренувального 

масажу на кінцівках в залежності від обраного виду 

спорту. 

 

10 

5 Особливості виконання спортивного тренувального 

масажу на спині, поперековій ділянці в залежності від 

обраного виду спорту. 

10 

6 Особливості виконання спортивного попереднього 

масажу на голові обличчі та шиї в залежності від 

обраного виду спорту. Особливості виконання 

спортивного попереднього масажу на кінцівках в 

залежності від обраного виду спорту. 

 

10 

7 Особливості виконання спортивного попереднього 

масажу на спині, поперековій ділянці в залежності від 

обраного виду спорту. 

10 

8 Особливості виконання спортивного відновлюючого 

масажу на голові обличчі та шиї в залежності від 

обраного виду спорту 

10 

9 Особливості виконання спортивного відновлюючого 

масажу на кінцівках в залежності від обраного виду 

10 
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спорту. 

10 Особливості виконання спортивного відновлюючого 

масажу на спині, поперековій ділянці в залежності від 

обраного виду спорту. 

 

 Разом  100 

 

8. Індивідуальне завдання – провести сеанс спортивного масажу, 

враховуючи вікові особливості  та вид спорту. Написати реферат на обрану тему. 

9. Методи навчання - методи проектного та проблемного навчання, методи 

показу, розказу, наочні. 

Діяльність студента: 

– слухання лекцій; 

     – проведення сеансів масажу  на практичному занятті; 

– участь у дискусії на  практичних заняттях; 

– самостійне конспектування додаткової літератури та її аналіз. 

 

10. Методи контролю – традиційні та тестові контрольні роботи для 

оперативного, поточного, підсумкового контролю, усне опитування, виконання 

залікового індивідуального завдання.  

                                                                    
11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 для заліку 

Поточне тестування, самостійна 

та індивідуальна робота 

Сума 

Змістовий модуль №1 ІНДЗ 

 

    12 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7-10 100 

10 10 10 10 10 18 20 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
 

 
 для екзамену 

 

Поточне тестування, самостійна та індивідуальна робота Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль №2                       

         20 

 

100 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 
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90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Тестові завдання для поточного контролю знань. 

3. Таблиці та плакати. 

4. Електронні навчальні посібники і підручники. 

 

 

13. 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. 

Додаткова література 

1. Бирюков А. А. Массаж: Учебник для вузов.  М.: Физкультура и спорт, 2003.  

200 с, ил. 

2. Васичкин В. И. Все о массаже. М.: АСТ–ПРЕСС КНИГА,1999. 368 с. 

3. Дубровський В. І. «Застосування масажу при травмах та захворюваннях у 

спортсменів». Москва, Медицина, 2005.  356 с. 

4. Дубровський В. І. «Реабілітація в спорті». Моска, Фіс, 2007.  452 с. 

5. Дубровський В. І. «Усі види масажу». Москва, Молода гвардія. 2006.  321 с. 
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6. Дубровський В. І. «Все про масаж». Москва, Фізкультура та спорт. 2004.    

278 с. 


