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Донбаська державна машинобудівна академія 

 
Силабус навчальної дисципліни 

 
«Фізична терапія з основами масажу» 

 
на 2020 / 2021 навчальний рік 

 
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка. 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт. 

ОПП (ОНП) Фізична культура і спорт. 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський). 

Форма навчання денна форма 

Семестр, в якому 

викладається дисципліна 

рік навчання: 4, 2, 3 Семестр: 8б, 4а, 6а. 

Статус дисципліни обов’язкова 

Обсяг дисципліни 90 годин ( 3 кредитів ЕКТС) 

Мова викладання українська 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

авторський курс 

Факультет економіки і менеджменту 

Кафедра фізичного виховання і спорту 

Розробник Долинний Юрій Олексійович, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри фізичного виховання і спорту. 

Викладач, який 

забезпечує проведення 

лекційних занять 

Долинний Юрій Олексійович, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри фізичного виховання і спорту. 

Викладач, який 
забезпечує проведення 
практичних/ 
лабораторних занять 

Долинний Юрій Олексійович, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри фізичного виховання і спорту. 

Локація та матеріально-
технічне забезпечення  

Лекції: понеділок 4 пара, аудиторія – 2232 
Практика: середа 3 пара, ауд. – 2231 
Забезпечення: проектор, ноутбук. 

Лінк на дисципліну Посилання на розроблений електронний курс: 

http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=1060 
 

Кількість 
годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 
Лабораторні 

заняття 
Самостійна 

робота 

Вид 
підсумкового 

контролю 
90 16 16 - 58 Залік 

http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=1060


 2 

Опис навчальної дисципліни. 

 

Предмет навчання Предметом вивчення дисципліни «Фізична терапія з 

основами масажу» є теоретико-методологічні положення 

формування системи теоретичних знань, практичних вмінь та 

навичок з використання фізичних факторів зовнішнього 

середовища в їхньому природному або преформованому 

вигляді з метою відновлення здоров’я або профілактики 

порушень здоров’я людей; здатність виконувати класичний та 

спортивний масаж 

Мета дисципліни Метою дисципліни «Фізична терапія з основами масажу» є 

формування системи теоретичних знань, практичних вмінь та 

навичок з використання фізичних факторів зовнішнього 

середовища в їхньому природному або преформованому 

вигляді з метою відновлення здоров’я або профілактики 

порушень здоров’я людей. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати: 

- поняття про фізіотерапію, як самостійну дисципліну; 

історію пізнання людиною проблем власного здоров'я в 

контексті розвитку суспільства, науки і культури; внесок 

вітчизняних та зарубіжних вчених у розвиток фізіотерапії, як 

науки та її сучасний стан; предмет, завдання та методи 

фізіотерапії; місце фізіотерапії серед природничих наук та 

наук про людину; місце фізіотерапії в комплексі реабілітації;  

- поняття про специфічні та неспецифічні реакції 

організму на фізичний фактор при певних станах організму; 

- мати поняття про електричні, магнітні, оптичні, 

механічні та теплофізичні властивості біологічних тканин; 

- мати уявлення про нові, так и традиційні методи 

фізіотерапії; 

- загальну характеристику методів електротерапії; 

біофізичні основи електротерапії; особливості методів 

гальванізації, електрофорезу, електросонтерапії, 

транскраніальної електроанальгезії, електростимуляції, 

діадинамотерапії, короткоімпульсної електроанальгезії, 

електропунктури; 

- загальну характеристику методів фототерапії; біофізичні 

основи фототерапії; особливості методів інфрачервоного 

опромінення, хромотерапії, ультрафіолетового опромінення, 

лазеротерапії, фотодинамічної терапії; 

- загальну характеристику методів вібротерапії, 

ультразвукової терапії, баротерапії, аероіонотерапії, 

аерозольтерапії, галотерапії. 

- загальну характеристику методів гідротерапії, 

теплотерапії, парафінотерапії, озокеритотерапії, кріотерапії.  
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- основні аспекти курортотерапії, кліматотерапії, 

аерофітотерапії, спелеотерапії, геліотерапії, таласотерапії, 

бальнеотерапії, пелоїдотерапії, пспмотерапії. 

- принципи організації роботи фізіотерапевтичного 

відділення (кабінету) та техніка безпеки при проведенні 

фізіотерапевтичних процедур. 

вміти: 

- виділяти конкретний фізичний фактор та метод його 

використання серед багатого арсеналу фізіотерапевтичних 

методів та визначати притаманні йому лікувальні ефекти;  

- цілеспрямовано обирати фактор та метод його 

застосування, що складає сутність патогенетичної дії 

лікувальних фізичних факторів, при ураженнях різних органів 

та систем;  

- застосовувати синдромно-патогенетичний вибір 

лікувальних фізичних факторів; 

- самостійно проводити фізіотерапевтичні процедури, 

використовуючи згадані вище методи впливу фізичних 

чинників на організм людини з метою реабілітаційних та 

профілактичних впливів. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

Вивчення дисципліни «Фізична терапія з основами 

масажу» формує у студентів наступні програмні 

компетентності: 

Загальні компетентності (ЗК): 

- здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність планувати та управляти часом; 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово; 

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Фахові компетентності спеціальності (ФКС): 

- здатність визначати заходи з фізкультурно-спортивної 

реабілітації та форми адаптивного спорту для осіб, що їх 

потребують; 

- здатність до безперервного професійного розвитку; 

- здатність до безперервного професійного розвитку. 

Програмні результати навчання (ПРН): 

- студент здатний показувати навички самостійної роботи, 

демонструвати критичне та самокритичне мислення; 

- студент здатний обґрунтовувати вибір заходів з 

фізкультурно-спортивної реабілітації та адаптивного 

спорту; 

- студент здатний визначати функціональний стан організму 

людини та обґрунтовувати вибір засобів профілактики 



 4 

перенапруження систем організму осіб, які займаються 

фізичною культурою і спортом. 

Навчальна 

логістика 

Зміст дисципліни: 
Програма навчальної дисципліни складається з таких 

змістових модулів: 
1. Основи фізичної терапія в системі фізичної 

культури та спорту. 
2. Основи та техніка виконання класичного та 

спортивного масажу. 
Завдання курсу:  

1. Методичні: викласти теоретичні та методологічні 
основи коректного застосування лікувальних фізичних 
чинників, механізми їх фізіологічної та лікувальної дії і 
принципи їх використання при різних нозологіях. 

2. Пізнавальні: сформувати поняття важливості 
цілеспрямованого вибору фактору та методики його 
застосування, що складає сутність патогенетичної дії 
лікувальних фізичних факторів, що має надзвичайне значення 
для проведення реабілітаційних заходів і адаптації в соціуму 
людей зі спеціальними потребами.  

3. Практичні: навчити застосовувати на практиці набуті 
знання про реакції організму на фізичний фактор при певних 
станах організму, виділяти конкретний фізичний фактор серед 
багатьох та метод його застосування, а також визначати 
ефекти, що притаманні саме йому. Оволодіти технікою 
виконання загальноприйнятих основних і допоміжних 
прийомів класичного та спортивного масажу: погладжування, 
розтирання, розминання, вібрації та визначати передбачену 
і непередбачену реакцію різних тканин; вміти вчасно 
усунути небажані реакції. 
 

Види занять: лекційні/практичні 
 

При вивченні навчальної дисципліни «Фізична терапія з 
основами масажу» використовуються наступні методи 
навчання: 

Словесні: лекції, доповіді, повідомлення, дискусії, бесіди, 
дидактичне тестування; 

Наочні: демонстрація з залученням мультимедійних 
проекторів, презентації, відеоматеріалів. 

Практичні: різні види вправляння, виконання графічних 
робіт, проведення експерименту; 

Репродуктивний – в основу якого покладено виконання 
різного роду завдань за зразком; 

Метод проблемного викладу. 
Частково-пошуковий або евристичний. 
Дослідницький. 

Пререквізити Навчальні дисципліни, на основі яких базується вивчення 
курсу: анатомією людини, фізіологією людини, біофізикою, 
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біохімією, цитологією, гістологією, фізичною реабілітацією 
при захворюваннях внутрішніх органів, фізичною 
реабілітацією при захворюваннях нервової системи, фізичною 
реабілітацією при захворюваннях опорно-рухового апарату, 
фізичною реабілітацією при захворюваннях сенсорних систем 
та ін. 

Постреквізити Навчальні дисципліни, де будуть використовуватись 
знання отримані під час вивчення курсу: основи теорії 
здоров’я та здорового способу життя, адаптивний спорт, 
спортивна медицина. 

Політика курсу Курс передбачає індивідуальну та групову роботу. 
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у встановлений термін. 
Якщо здобувач відсутній з поважної причини, він/вона 

презентує виконані завдання під час консультації викладача. 
Під час роботи над індивідуальними завданнями та 

проектами не допустимо порушення академічної 
доброчесності. 

Презентації та виступи мають бути авторськими 
оригінальними. 

Оцінювання 

досягнень 

При оцінюванні знань студентів з навчальної дисципліни 
«Фізична терапія з основами масажу» формується з двох 
складових з коефіцієнтом 0,5 кожна. 

Перша складова. Оцінюється поточна успішність: 
дидактичне тестування або письмова самостійна робота 
проводиться протягом семестру проводиться 2 рази. 
Максимальна сума за тестування – 60 балів. Захист реферату – 
25 балів, виступ з доповіддю або підготовка презентації – 15 
балів. 

Під час завершення кожного заняття кожному 
присутньому здобувачу вищої освіти оголошується кількість 
отриманих ним балів. За кожне заняття студент може набрати 
до «4» бали – за відповідь на питання практичного заняття 
(тестування, письмова самостійна робота). 

Усна відповідь на питання практичного заняття 
оцінюється у «4» бали: 4 бали – студент повністю засвоїв 
теоретичний матеріал, логічно викладає його, робить 
висновки, висловлює гіпотези, дискутує; 3 бали – студент 
засвоїв теоретичний матеріал, вільно викладає його, наводить 
приклади, однак є незначні проблеми з усвідомленням 
системних зв’язків, не завжди дотримується логіки викладу, 
припускається незначних помилок чи неточностей; 2 бали – 
студент засвоїв матеріал на репродуктивному рівні 
(переказування), приймає активну участь у роботі, відтворює 
вивчене не завжди логічно, припускається помилок; 1 бал – 
студент, який невпевнено переказує матеріал, під час відповіді 
потребує допомоги, допускається помилок; 0 балів – студент, 
який не приймає участь в обговоренні питань на занятті або 
студент відсутній на занятті. 
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Студент, який отримав за всі контрольні завдання не 
менше 55 балів, допускається до іспиту. Підсумковий 
контроль здійснюється за шкалою ECTS (див. табл. 3). 

Друга складова – екзамен де студент набирає 100 балів. 
Оцінка за дисципліну «Фізична терапія з основами масажу». 
Загальний бал за засвоєння дисципліни, що підлягає внесенню 
в заліково-екзаменаційну відомість, розраховується наступним 
чином: 

∑ R = 0,5(Пу) + 0,5(ЕР). 
(Пу) – підсумковий бал, який включає тестову 

контрольну роботу, індивідуальне завдання (реферат) та 
виступ з доповіддю або підготовка презентації; (ЕР) – 
підсумковий бал за екзаменаційну роботу. 

Інформаційне 

забезпечення 

Основна література: 
1. Андрєєва О. В. Фізична рекреація різних груп населення: 

монографія / О. В. Андрєєва. – К.: ТОВ «НВП 
Поліграфсервіс», 2014. – 280 с. 

2. Вакуленко Л.О. Атлас масажиста / Л.О. Вакуленко. – 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 306 с. 

3. Глазирін І. Д. Плавання, як засіб фізіотерапії : [навч. посіб.] 
/ І. Д. Глазирін. – Київ : Кондор, 2006. – 502 с. 

4. Єфіменко П.Б. Техніка та методика класичного масажу. – 
Харків : «ОВС», 2007. 

5. Мухін В.М. Фізична реабілітація / Мухін В.М. – Київ. – 
2000. - 423 с. 

6. Оздоровче плавання, як засіб фізіотерапії : навч. посіб. / 
Юрій Бріскін, Тетяна Одинець, Мар’ян Пітин, Олег 
Сидорко. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 200 с. 

7. Олексієнко Я. І., Гунько П. М. Теорія, види та технології 
оздоровчо-рекреаційної рухової діяльності : навч.-метод. 
посіб. / Я. І. Олексієнко, П. М. Гунько. – Черкаси : ЧНУ 
імені Б. Хмельницького, 2018. – 260 с. 

8. Організаційно-методичні засади рекреаційно-оздоровчої 
рухової активності різних груп населення: навч. посібник / 
І. В. Степанова, Є. О. Федоренко. – Дніпро: Інновація, 2016. 
– 188 с. 

9. Основи фізичної фізіотерапії / Магльований А., Мухін В., 
Магльована Г. – Львів, 2006. – 150 с. 

10. Руденко Р. Спортивний масаж : навч. посіб. / Романна 
Руденко. – Вид. 3- тє, допов. – Львів : Ліга Прес, 2008. – 160 
с.  

11. Руденко Р. Масаж : навч. посіб. / Романна Руденко. – Львів 
: ЛДУФК, 2011. – 255 с. 

12. Степашко М.В. Масаж і лікувальна фізкультура в медицині 
: підручник / М.В. Степашко, Л.В. Сухостат. – Київ : 
Медицина, 2006. – 286 с. 

13. Улащик В.С. Очерки общей физиотерапии / Улащик В.С. - 
Минск: Наука й техника, 1994. - 200 с. 

14. Шульга Л. М. Оздоровче плавання, як засіб фізіотерапії : 
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навч. посіб. / Л.М. Шульга. – Київ : Олімпійська література, 
2008. – 232 с. 

15. Фізична рекреація: навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / 
Є. Н. Приступа, О. М. Жданова, М. М. Линець. – Дрогобич: 
Коло, 2010. – 448 с.  

 

Додаткова література. 
1. Андрощук Н. Основи здоров’я і фізична культура 

(теоретичні відомості) / Н. Андрощук, М. Андрощук. – 
Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 160 с. 

2. Глазирін І. Д. Фізичне виховання (теоретичний курс для 
студентів ВНЗ не профільних напрямів підготовки) : 
навчальний посібник / І. Д. Глазирін, Я. І. Олексієнко, Ю. 
В. Петришин. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. 
– 248 с.  

3. Дубогай О. Д. Методика фізичного виховання студентів 
спеціальної медичної групи : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Олександра Дмитрівна Дубогай, Анатолій 
Васильович Цьось, Марина Василівна Євтушок. – Луцьк : 
Східно-європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 276 с. 

4. Музика Ф. В. Анатомія людини : навч. посіб. / Музика 
Ф. В., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М. – Львів : ЛДУФК, 
2014. – 360 с. 

5. Товт В.А., Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності: навчальний посібник для викладачів і 
студентів / В. А. Товт, І. І. Маріонда, Е. М. Сивохоп, В. Я. 
Сусла. – Ужгород, ДВНЗ «УжНУ», «Говерла». 2015. – 88 с. 

 

Інформаційні ресурси інтернет: 

▪ http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=1060  

▪ www.medicwell.com.ua 

 

 

http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=1060
http://www.medicwell.com.ua/

