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1. Загальна інформація про викладачів:  

Малахова Світлана Миколаївна – к.мед.н., доцент, доцент кафедри фізичної 

реабілітації, спортивної медицини, фізвиховання і здоров`я, malakhova_sn@ukr.net 

Черепок Олександр Олексійович – к.мед.н., асистент кафедри фізичної 

реабілітації, спортивної медицини, фізвиховання і здоров`я, zsmussp@i.ua  

Волох Наталя Генріхівна – асистент кафедри фізичної реабілітації, спортивної 

медицини, фізвиховання і здоров`я, zsmussp@i.ua 

Новак Ганна Олександрівна – к.мед.н., асистент кафедри фізичної реабілітації, 

спортивної медицини, фізвиховання і здоров`я, zsmussp@i.ua  

2. Назва навчальної дисципліни і кількість кредитів:  

«ЛІКУВАЛЬНИЙ МАСАЖ» (4 кредита ЕСТS, лекцій – 12 годин, практичних 

занять – 34 години, самостійна робота студентів – 74 години). 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Вивчення здійснюється протягом 5-го семестру на 3 курсі навчання, кафедра 

фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізвиховання і здоров`я Запорізького 

державного медичного університету. 

Код навчальної дисципліни: ОК 24. 

 

4. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни  

Пререквізити: анатомія, фізіологія, пропедевтика внутрішньої медицини, 

пропедевтика педіатрії, внутрішня медицина, хірургія,  

5. Характеристика навчальної дисципліни 

Наслідком вивчення навчальної дисципліни «Лікувальний масаж» є здобуття 

студентами загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, формування 

системи професійних знань, методичних вмінь, навичок і комунікацій для більш 

швидкого відновлення здоров’я, працездатності та якості життя людей після 

захворювань, травм чи ушкоджень шляхом застосування різних видів 

лікувального масажу.  

5.1. Призначення навчальної дисципліни  

Здобуття студентами загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, 

формування системи професійних знань, методичних вмінь, навичок і комунікацій 

для більш швидкого відновлення здоров’я, працездатності та якості життя людей 

після захворювань, травм чи ушкоджень шляхом застосування різних видів 

лікувального масажу. 

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни  

Підготовка фахівця першого (бакалаврського) рівня вищої освіти України 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, 
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ерготерапія» згідно з професійними вимогами до випускників медичних закладів 

вищої освіти. 

5.3 Завдання вивчення дисципліни 

По завершенню вивчення дисципліни студент має: 

знати: 

- загальне уявлення про лікувальний масаж, його види, методи та 

форми;   

- фізіологічний вплив масажу на системи організму;  

- правила організації роботи масажиста і загальні правила проведення 

масажу;  

- показання та протипоказання до проведення масажу;  

- класифікацію прийомів масажу та особливості їх практичного 

застосування;  

вміти: 

- техніка та методика виконання прийомів лікувального масажу;  

- самостійно складати схему та виконувати масажну процедуру 

індивідуально для кожного окремого пацієнта;  

- здійснювати вибір найбільш ефективних видів, методів та форм 

лікувального масажу залежно від клінічного перебігу захворювань, ступеня 

функціональних розладів, а також відповідно до індивідуальних 

особливостей організму.   

- оцінювати ефективність застосування процедур лікувального масажу 

в процесі фізичної реабілітації.  

5.4. Зміст навчальної дисципліни  

Програма навчальної дисципліни складається з 1 змістовного модулю, 6 

лекцій, 17 практичних занять. 

6. План вивчення навчальної дисципліни  

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація. 

Форми навчання: денна. 

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, 

репродуктивний, дослідницький, метод проблемного викладання. 

Методи контролю: усний (виступи на практичних заняттях, опитування), 

письмовий (завдання), тестовий, практичний (практичні навички). 

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 6). 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, презентації, 

питання для поточного контролю, тести, задачі, практичні навички. 

Мова навчання: українська, англійська, російська. 

 

Змістовий модуль 1. Методика і техніка лікувального масажу.  



Тема 1. Фізіологічний вплив масажу на організм людини.   

Механізмі фізіологічної дії масажу на організм: місцевий механічний, 

нервоворефлекторний та гуморальний. Вплив масажу на шкіру. Вплив масажу на 

нервову систему. Вплив масажу на крово- та лімфообіг. Вплив масажу на серцево-

судинну та дихальну системи. Вплив масажу на опорно-руховий апарат. Вплив 

масажу на ендокринну систему та обмін речовин.   

  

Тема 2. Організація роботи масажиста.   

Гігієнічні основи проведення процедур масажу: санітарно-гігієнічні вимоги 

та умови проведення масажу. Оснащення кабінетів масажу, різновиди масажних 

столів, основні вимоги до них. Організація праці масажиста: психологічний та 

технічний аспекти в роботі масажиста, вимоги до рук масажиста, його одягу та 

взуття. Правила роботи масажиста: профілактика професійних захворювань 

масажиста, найбільш раціональні пози масажиста під час масажу. Норми часу та 

облік роботи масажиста.  

  

Тема 3. Огляд і обстеження пацієнта перед проведенням лікувального 

масажу.   

Основні правила виконання процедури лікувального масажу. Підготовка до 

масажу. Загальний та місцевий масаж, підготовчий, основний та заключний 

період масажу.   

  

Тема 4. Особливості лікувального масажу при захворюваннях 

серцевосудинної системи.   

Масаж при вадах серця. Масаж при кардіоміопатіях. Масаж при 

стенокардії. Масаж при ішемічній хворобі серця. Масаж при гіпертонічній 

хворобі. Масаж при гіпотонічній хворобі. Масаж при захворюваннях 

периферичних судин кінцівок.  
  

Тема 5. Лікувальний масаж при захворюваннях нервової системи.   

Масаж при атеросклерозі церебральних судин. Масаж при порушеннях 

мозкового кровообігу. Масаж при дитячому церебральному паралічу. Масаж при 

травмах периферичних нервів. Масаж при невралгії потиличного нерву. Масаж 

при невриті трійчастого нерву. Масаж при невриті лицевого нерву. Масаж при 

шійногрудному остеохондрозі. Масаж при невриті і невралгії плечового 

сплетіння. Масаж при попереково-клубовому остеохондрозі. Масаж при невралгії 

міжхребетного нерву. Масаж при невралгії і невриті сідничного нерву. Масаж при 

невралгії шкірно-стегнового нерву. Масаж при соляриті. Масаж при поліневритах.  

  

Тема 6. Особливості лікувального масажу при захворюваннях опорно-

рухового апарату.  

Масаж при гострих травмах м’яких тканей. Масаж при хронічних 

травматичних бурситах. Масаж після переломів кісток кінцівок. Масаж при 

травмах і захворюваннях пошкоджених суглобів. Масаж при травматичних 

пошкодженнях хребта. Масаж при сколіозі. Масаж при м’язовій кривошиї. Масаж 

при плоскостопісті.  
  



Тема 7. Лікувальний масаж при захворюваннях дихальної системи.  

Особливості лікувального масажу при бронхіті, пневмонії, хронічних 

обструктивних захворюваннях легень. Методика та техніка виконання 

лікувального масажу. Показання та протипоказання до масажу.  
  

Тема 8. Особливості лікувального масажу при захворюваннях 

шлунковокишкового тракту.   

Масаж при хронічному гастриті. Масаж при захворюваннях печені та 

жовчовивідних шляхів.Масаж при виразковій хворобі шлунку и 12-палої кишки. 

Масаж при хронічних колітах та дискінезіях шлунково-кишкового тракту.  

  

Тема 9. Масаж в ранньому дитячому віку.   

Методика масажу і гімнастики з 1,5 до 3 місяців. Методика масажу і 

гімнастики з 3 до 4 місяців. Методика масажу і гімнастики з 4 до 6 місяців. 

Методика масажу і гімнастики з 6 до 10 місяців. Методика масажу і гімнастики з 

10 місяців до 1 року.  
  

Тема 10. Поняття про сегментарний, періостальний, сполучно-

тканинний масаж.   

Загальне уявлення про сегментарно-рефлекторний масаж. Механізм 

рефлекторного впливу на функціонування органів при 

сегментарнорефлекторному масажі. Зони відображеного болю (зони Захар’їна-

Геда) при захворюваннях внутрішніх органів. Показання, особливості 

застосування та техніка виконання сегментарно-рефлекторного масажу. Загальне 

уявлення про з’єднувально-тканинний та періостальний масаж. Показання, 

особливості застосування та техніка проведення з’єднувально-тканинного та 

періостального масажу.   

  

Тема 11. Масаж в поєднанні з фізичними вправами. Поняття про 

постізометричну релаксацію м’язів.   

Поєднання лікувального масажу з дозованими рухами: активні та пасивні 

вправи. Загальне уявлення про постізометричну релаксацію. Техніка проведення 

постізометричної релаксації. Лікувальні ефекти постізометричної релаксації. 

Показання та протипоказання до застосування постізометричної релаксації.   

  

Тема 12. Апаратний масаж.  

Поняття про апаратній масаж. Показання, особливості застосування та 

техніка проведення апаратного масажу.   

  

Тема 13. Спортивний масаж. Самомасаж.  

Спортивний масаж: види, форми проведення, поєднання з тренувальним 

процесом та спортивними змаганнями. Самомасаж як гігієнічний та відновний 

засіб. Загальний гігієнічний самомасаж. Косметичний самомасаж: масаж 

волосистої частини голови, масаж шиї, масаж обличчя. Самомасаж при розумовій 

втомі. Самомасаж при фізичному стомленні.     

  



7. Самостійна робота студента  

Тема 1. СР Основні і допоміжні прийоми масажу – погладжування.  

 Загальна методика та техніка виконання основних прийомів 

погладжування: площинне (поверхневе та глибоке) погладжування та 

погладжування, що охоплює. Показання та особливості застосування. Загальна 

методика та техніка виконання допоміжних прийомів погладжування: щипце- 

грабле- та гребенеподібне, хрестоподібне та гладження. Показання та особливості 

застосування.     

    

Тема 2. СР Основні і допоміжні прийоми масажу – розтирання.   

Загальна методика та техніка виконання основних прийомів розтирання: 

розтирання пальцями, ліктьовим краєм долоні, опорною частиною кисті.  

Показання та особливості застосування. Загальна методика та техніка 

виконання допоміжних прийомів розтирання: штрихування, стругання, грабле- та 

гребенеподібне розтирання, пиляння, перетинання, щипцеподібне розтирання. 

Показання та особливості застосування.     

  

Тема 3. СР Основні і допоміжні прийоми масажу – розминання.   

Загальна методика та техніка виконання основного прийому розминання: 

поздовжнього розминання однією та двома руками, безперервно та переривчасто. 

Показання та особливості застосування. Загальна методика та техніка виконання 

основного прийому розминання: поперечного розминання. Показання та 

особливості застосування. Загальна методика та техніка виконання допоміжних 

прийомів розминання: валяння, накатування, зсування, розтягнення, натиснення, 

гребенеподібне та щипцеподібне розминання, сіпання, стиснення. Показання та 

особливості застосування.  

  

Тема 4. СР Основні і допоміжні прийоми масажу – вібрація.   

Загальна методика та техніка виконання безперервних прийомів вібрації, 

стабільна та лабільна вібрація, точкова вібрація; струшування, струс, 

підштовхування. Показання та особливості застосування. Загальна методика та 

техніка виконання переривчастих прийомів вібрації: пунктирування, 

постукування, поплескування, рубання, стьобання. Показання та особливості 

застосування.     

  

Тема 5. СР Особливості масажу окремих частин тіла.  

Масаж голови.  

Анатомічні та фізіологічні особливості, кровопостачання та іннервація 

волосистої частини голови. Особливості масажу голови поверх волосся без 

оголення шкіри, показання. Особливості масажу волосистої частини голови з 

оголенням шкіри, показання.   

   

Тема 6. СР Особливості масажу окремих частин тіла.  

Масаж шиї, шийно-комірцевої зони.  

Анатомічні та фізіологічні особливості, кровопостачання та іннервація 

шкіри передньої та бокових частин шиї, та потилиці. Особливості виконання 

прийомів масажу в області різних частин шиї та потилиці. Масаж шийно-

комірцевої зони. Показання та особливості застосування.   



   

Тема 7. СР Особливості масажу окремих частин тіла.  

Масаж обличчя.  

Анатомічні та фізіологічні особливості, кровопостачання та іннервація 

шкіри, підшкірної жирової тканини та м’язів в області обличчя. Загальні уявлення 

про косметичний масаж. Види косметичного масажу: профілактичний, 

пластичний, лікувальний. Показання та протипоказання до застосування. 

Особливості масажу обличчя.  

   

Тема 8. СР Особливості масажу окремих частин тіла.  

Масаж спини.  

Анатомічна будова та фізіологічні особливості хребта та м’язів в області 

спини. Особливості застосування та вибір прийомів під час масажу спини, 

напрямок основних масажних рухів. Показання до застосування.   

   

Тема 9. СР Особливості масажу окремих частин тіла.  

Масаж грудної клітини.  

Анатомічні та фізіологічні особливості грудної клітини. Особливості 

застосування та вибір масажних прийомів під час масажу грудної клітини.  

Показання та протипоказання до проведення масажу грудної клітини.  

   

Тема 10. СР Особливості масажу окремих частин тіла.  

Масаж живота.  

Анатомічні та фізіологічні особливості живота. Особливості застосування 

та вибір масажних прийомів під час масажу живота. Показання та протипоказання 

до проведення масажу живота.  

   

Тема 11. СР Особливості масажу окремих частин тіла.  

Масаж верхніх кінцівок.   

Анатомічні та фізіологічні особливості верхніх кінцівок. Особливості 

застосування та вибір масажних прийомів під час масажу поясу верхніх кінцівок 

та вільної верхньої кінцівки. Показання та протипоказання до проведення масажу 

верхніх кінцівок.  

  

Тема 12. СР Особливості масажу окремих частин тіла.  

Масаж нижніх кінцівок.   

Анатомічні та фізіологічні особливості нижніх кінцівок. Особливості 

застосування та вибір масажних прийомів під час масажу поясу нижніх кінцівок 

(тазу) та вільної нижньої кінцівки. Показання та протипоказання до проведення 

масажу нижніх кінцівок.  
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9. Контроль і оцінка результатів навчання 

 

9.1 Види контролю: 

− поточний; 

− підсумковий. 

9.2 Форми контролю: 

Поточна навчальна діяльність здійснюється під час проведення 

практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Оцінка за заняття визначається як середня за 

поточний тестовий контроль, співбесіду на занятті, виконання практичного 

завдання, виконану самостійну роботу. 

Оцінювання здійснюється відповідно до знань, умінь та навичок 

студента, які він демонструє на занятті та які він здобуває згідно з робочою 

програмою. 

На кожному практичному занятті викладач оцінює знання кожного 

студента за чотирибальною шкалою («5», «4», «3», «2»). 

Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота 

студентів, яка передбачена робочою програмою оцінюється під час поточного 

контролю теми на відповідному практичному занятті. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина 

шкала, яка визначає фіксовані значення для максимально можливої та 

мінімально необхідної кількості балів (110 балів, якщо поточні оцінки – 

«відмінно» та 60 балів, якщо поточні – «задовільно». До 110 максимальних 

балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу – не більше 10). Бали 

за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за 

традиційною чотирибальною системою незалежно від кількості занять в 

модулі. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною 

розробкою для запланованої теми. 

Проміжна атестація проводиться у формі тестування з попередньо 

засвоєних студентами тем у час, визначений деканатом. Студенти, які мають 

академічну заборгованість, повинні її ліквідувати до часу проведення 

проміжної атестації. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі диференційованого 

заліку.  

До складання диф. заліку допускаються студенти, у яких відсутня 

академічна заборгованість (пропуски лекцій, практичних занять, опановано 

теоретичні і методичні аспекти СРС, а також незадовільні оцінки). Студенту, 

який з поважної причини мав пропуски навчальних занять, вносяться 



корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати 

академічну заборгованість до певного визначеного терміну. Для студентів, які 

пропустили навчальні заняття без поважних причин, рішення про їх 

відпрацювання приймається індивідуально деканом факультету. 

Відпрацювання студентом, пропущених ним занять, здійснюється згідно 

графіка консультацій, представленого на кафедрі. 

Диференційований залік – форма підсумкового контролю з дисципліни, 

яка проводиться кафедрою на останньому занятті студенту, у якого відсутня 

академічна заборгованість (пропуски лекцій, практичних занять, незадовільні 

оцінки). Оцінка з дисципліни за диф. залік включає 50% оцінювання поточної 

успішності та 50% підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль проходить у вигляді комп’ютерного (паперового) 

тестування знань і вмінь студентів (максимальна кількість балів – 80, 

мінімальна – 50), прохідний бал 60%.  

Перескладання диф. заліку відбувається відповідно до складеного 

графіку відповідним деканатом. 

Максимальна кількість балів, які можуть отримати студенти при 

засвоєнні дисципліни складає:  

Види навчальної діяльності  
Кількість 

балів 

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність 

на практичних заняттях 

110  

Індивідуальна робота (підготовка огляду наукової літератури, 

або проведення наукового дослідження) 

10  

Диференційований залік 80  

Разом сума балів  200  

 

Загальна кількість балів, набраних студентом при вивченні дисципліни, 

конвертується в національну шкалу оцінювання за таблицею:  

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності  

Оцінка за національною шкалою  

170 – 200  відмінно    

140 – 169  добре   

110 -139  задовільно  

0-109  незадовільно  

Кафедра подає роздруковану з АСУ паперову відомість з диф. заліку в 

деканат з середнім балом поточної успішності та балом підсумкового 

контролю не пізніше наступного дня після дати останнього заняття. 

 

10. Політика навчальної дисципліни  

Студенти мають відвідати усі лекції і практичні заняття з дисципліни. 

До занять допускаються тільки ті студенти, зовнішній вигляд яких відповідає 

Правилам внутрішнього розпорядку ЗДМУ (у білих халатах і шапочках, у змінному 



взутті). Поведінка студентів на кафедрі має відповідати правилам техніки безпеки, 

етики і моралі.  

На практичні заняття студенти приходять підготовленими за питаннями теми.  

У кінці кожного заняття студенти отримують оцінки. Наприкінці вивчення курсу 

проводиться залік з дисципліни. До нього допускаються ті студенти, у яких в 

поточній діяльності немає невідпрацьованих пропущених занять або незадовільних 

оцінок. Графік відпрацювання занять складається на початку семестру і 

оприлюднюється на сторінці кафедри електронних ресурсів ЗДМУ. Пропуск за 

поважної причини відпрацьовується впродовж 2 тижнів – в разі недотримання цієї 

вимоги, студент оплачує довідку з причини, яка стає неповажною. 

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених робочою програмою даної начальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


