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Анотація до дисципліни: 

«Сучасні оздоровчі технології»

Дисципліна спрямована на: ознайомлення студентів з базовими

знаннями щодо застосування методу кінезіотейпування, масажу,

формування у студентів теоретичних знань та отримання

практичних навичок в організації та проведенні

кінезіотейпування, масажу при різних патологічних станах. Обсяг

дисципліни – 3 кредити ЄКТС. Основні теми: загальні основи

застосування методу кінезіотейпування у фізичній терапії та

ерготерапії; особливості застосування методу кінезіотейпування

при травмах і захворюваннях ОРА; особливості застосування

методу кінезіотейпування в нейрореабілітації; особливості

застосування методу кінезіологічного тейпування при хірургічних

захворюваннях. Теми занять присвячені основам застосування

комбінованому тейпуванню, сполученню методу терапевтичного

кінезотейпування з методами фізіотерапії, лікувальної фізичної

культури, при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату,

при хірургічних захворюваннях та застосування нетридаційного

виду оздоровчого масажу .



Основні завдання:
- формування професійного інтересу, науково обґрунтованих поглядів, вмінь, навичок, необхідних для

професійної діяльності у сфері реабілітації;

- озброїти майбутніх спеціалістів знаннями з оздоровчих технологій;

- сформувати уявлення про зміст різноманітних технологій;

- сформувати у студентів практичні навики управлінської діяльності;

- навчити застосуванню у майбутній професійній діяльності отриманих знань щодо технологій в реабілітації

та оздоровчій фізичній культурі;

- викласти теоретичні основи та методологічні особливості основ кінезіологічного тейпування, як складової

частини фізичної терапії, як системи заходів щодо відновлення або компенсації фізичних можливостей,

підвищення функціонального стану та адаптаційних резервів організму людини засобами кінезіологічного

тейпування, нетрадиційних методик масажу та застосування різних прийомів реабілітації;

- ознайомити студентів із сучасними методиками кінезіологічного тейпування, нетрадиційних методик

масажу та навчити застосувати їх на практиці;

- відпрацювати навички застосування кінезіотейпування при різних захворюваннях.

Очікувані результати навчання: 
Знати і застосовувати процедури і заходи забезпечення якості навчання та критерії оцінювання освітньої

діяльності; реалізувати комплекс функцій управління (планування, прогнозування, організації, мотивування,

виконання, контролю і корекції) навчально-виховною діяльністю; розробляти і застосовувати засоби

діагностики освітніх результатів здобувачів освіти; розуміти місце дисципліни в системі підготовки

фахівця та її взаємозв’язки з іншими галузями знань і навчальними дисциплінами.

.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 


