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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Курсова робота 3 (Методика та техніка 

класичного масажу при різних 

захворюваннях) 

Освітня програма  Фізична терапія, ерготерапія 

Спеціалізація (за наявності)  

Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я  

Освітній рівень  бакалавр 

Статус дисципліни вибіркова 

Курс / семестр 3/6 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання (якщо 

передбачені інші види, додати) 

Самостійна робота – 90 год. 

Мова викладання українська 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

www.d-learn.pnu.edu.ua 

 

2. Опис дисципліни 

Мета та цілі дисципліни 
 

Компетентності  
 

Програмні результати навчання  
 

 

3. Структура дисципліни 

№ Тема Результати навчання Завдання 

1.  Розглянути поняття, формувати знання, 

узагальнити основні положення для 

формування загальних та спеціальних 

компетентностей із таких питань: 

  

  

 Тести вхідного рівня 
знань,  

 Тести вихідного 

рівня знань,  

 Контрольні 

запитання, 

 Кейси,  

 завдання для 
індивідуальної 

роботи,  

 Завдання для 
самостійної роботи 

2.  Розглянути поняття, формувати знання, 

узагальнити основні положення для 

формування загальних та спеціальних 

компетентностей із таких питань: 

 

 Тести вхідного рівня 
знань,  

 Тести вихідного 
рівня знань,  

 Контрольні 
запитання, 

 Кейси,  

 завдання для 
індивідуальної 

роботи,  

 Завдання для 

самостійної роботи 



3.    Тести вхідного рівня 
знань,  

 Тести вихідного 
рівня знань,  

 Контрольні 
запитання, 

 Кейси,  

 завдання для 

індивідуальної 

роботи,  

 Завдання для 

самостійної роботи 

4.  Розглянути поняття, формувати знання, 

узагальнити основні положення для 

формування загальних та спеціальних 

компетентностей із таких питань: 

 

 Тести вхідного рівня 

знань,  

 Тести вихідного 
рівня знань,  

 Контрольні 
запитання, 

 Кейси,  

 завдання для 

індивідуальної 
роботи,  

 Завдання для 
самостійної роботи 

5.  Розглянути поняття, формувати знання, 

узагальнити основні положення для 

формування загальних та спеціальних 

компетентностей із таких питань: 

  

 Тести вхідного рівня 

знань,  

 Тести вихідного 

рівня знань,  

 Контрольні 

запитання, 

 Кейси,  

 завдання для 
індивідуальної 

роботи,  

 Завдання для 
самостійної роботи 

6.  Розглянути поняття, формувати знання, 

узагальнити основні положення для 

формування загальних та спеціальних 

компетентностей із таких питань: 

 

 Тести вхідного рівня 

знань,  

 Тести вихідного 

рівня знань,  

 Контрольні 

запитання, 

 Кейси,  

 завдання для 
індивідуальної 

роботи,  

 Завдання для 
самостійної роботи 

7.  Розглянути поняття, формувати знання, 

узагальнити основні положення для 

формування загальних та спеціальних 

компетентностей із таких питань: 

 

 Тести вхідного рівня 
знань,  

 Тести вихідного 
рівня знань,  

 Контрольні 

запитання, 

 Кейси,  

 завдання для 
індивідуальної 

роботи,  

 Завдання для 

самостійної роботи 

8.  Розглянути поняття, формувати знання, 

узагальнити основні положення для 

формування загальних та спеціальних 

компетентностей із таких питань: 

 

 Тести вхідного рівня 
знань,  

 Тести вихідного 
рівня знань,  

 Контрольні 
запитання, 

 Кейси,  

 завдання для 

індивідуальної 

роботи,  

 Завдання для 

самостійної роботи 

9.  Розглянути поняття, формувати знання, 

узагальнити основні положення для 

формування загальних та спеціальних 

 Тести вхідного рівня 

знань,  

 Тести вихідного 
рівня знань,  



компетентностей із таких питань: 

 

 Контрольні 
запитання, 

 Кейси,  

 завдання для 

індивідуальної 
роботи,  

 Завдання для 
самостійної роботи 

10.  Розглянути поняття, формувати знання, 

узагальнити основні положення для 

формування загальних та спеціальних 

компетентностей із таких питань: 

 

 Тести вхідного рівня 

знань,  

 Тести вихідного 

рівня знань,  

 Контрольні 

запитання, 

 Кейси,  

 завдання для 
індивідуальної 

роботи,  

 Завдання для 

самостійної роботи 

11.  Розглянути поняття, формувати знання, 

узагальнити основні положення для 

формування загальних та спеціальних 

компетентностей із таких питань: 

 

 Тести вхідного рівня 
знань,  

 Тести вихідного 

рівня знань,  

 Контрольні 

запитання, 

 Кейси,  

 завдання для 
індивідуальної 

роботи,  

 Завдання для 
самостійної роботи 

 
4. Система оцінювання курсу 

Накопичування балів під час вивчення дисципліни 

Види навчальної роботи Максимальна 

кількість балів 

  

  

  

  

 

 

5. Оцінювання відповідно до графіку навчального процесу 
    

    

 

 

 

6. Ресурсне забезпечення 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

 

Література: 
Рекомендована література 

 

Додаткова: 

 

 



7. Контактна інформація 

Кафедра Кафедра фізичної терапії, ерготерапії 

м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57 

каб. 103 

тел. (0342) 59-61-47 

https://kfr.pnu.edu.ua 

kfte@pnu.edu.ua 

Викладач 

 

Лапковський Едуард Йосипович 

кандидат медичних наук, доцент  

Контактна 

інформація 

викладача 

+380667257241 

eduard.lapkovskyi@pnu.edu.ua 

 

 

  

Академічна 

доброчесність 

Дотримання академічної доброчесності засновується на ряді 

положень та принципів академічної доброчесності, що 

регламентують діяльність здобувачів вищої освіти та викладачів 

університету: 

 Кодекс честі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» 

 Положення про запобігання академічному плагіату та іншим 

порушенням академічної доброчесності у навчальній та науково-

дослідній роботі студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». 

 Положення про Комісію з питань етики та академічної 

доброчесності ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». 

 Положення про запобігання академічному плагіату у ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника”. 

 Склад комісії з питань етики та академічної доброчесності ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника”. 

 Лист МОН України “До питання уникнення проблем і помилок у 

практиках забезпечення академічної доброчесності”. 

Ознайомитися з даними положеннями та документами можна за 

посиланням: ttps://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/ 

Пропуски занять 

(відпрацювання) 

Можливість і порядок відпрацювання пропущених студентом занять 

регламентується «Положення про порядок організації та проведення 

оцінювання успішності студентів ДВНЗ “Прикарпатського 

національного університету ім. Василя Стефаника ” ( введено в дію 

наказом ректора №799 від 26.11.2019) (див. стор. 4.).  

Ознайомитися з положенням можна за посиланням: 

ttps://nmv.pnu.edu.ua/нормативні-документи/polozhenja/ 

Виконання 

завдання пізніше 

У разі виконання завдання студентом пізніше встановленого 

терміну, без попереднього узгодження ситуації з викладачем, оцінка 

mailto:kfte@pnu.edu.ua
mailto:eduard.lapkovskyi@pnu.edu.ua
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/code_of_honor-2.doc
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/code_of_honor-2.doc
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/pol.doc
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/pol.doc
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/pol.doc
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/pol.doc
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%9D%D0%A3.doc
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%9D%D0%A3.doc
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%9D%D0%A3.doc
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83-%D1%83-%D0%94%D0%92%D0%9D%D0%97-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83-%D1%83-%D0%94%D0%92%D0%9D%D0%97-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83-%D1%83-%D0%94%D0%92%D0%9D%D0%97-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%BF%D0%B8%D1%82.%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4.%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83-%D0%9F%D0%9D%D0%A3.docx
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%BF%D0%B8%D1%82.%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4.%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83-%D0%9F%D0%9D%D0%A3.docx
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%BF%D0%B8%D1%82.%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4.%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83-%D0%9F%D0%9D%D0%A3.docx
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/1_9-263.pdf
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/1_9-263.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/PORYaDOK-Orhanizatsii-Ta-Provedennia-Otsiniuvannia-Uspishnosti-Studentiv-Prykarpatskoho-Natsionalnoho-Universytetu-Im.-Vasylia-Stefanyka.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/PORYaDOK-Orhanizatsii-Ta-Provedennia-Otsiniuvannia-Uspishnosti-Studentiv-Prykarpatskoho-Natsionalnoho-Universytetu-Im.-Vasylia-Stefanyka.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/PORYaDOK-Orhanizatsii-Ta-Provedennia-Otsiniuvannia-Uspishnosti-Studentiv-Prykarpatskoho-Natsionalnoho-Universytetu-Im.-Vasylia-Stefanyka.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2019/11/PORYaDOK-Orhanizatsii-Ta-Provedennia-Otsiniuvannia-Uspishnosti-Studentiv-Prykarpatskoho-Natsionalnoho-Universytetu-Im.-Vasylia-Stefanyka.pdf


встановленого 

терміну 

за завдання - «незадовільно», відповідно до «Положення про 

порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів 

ДВНЗ “Прикарпатського національного університету ім. Василя 

Стефаника ” ( введено в дію наказом ректора №799 від 26.11.2019) – 

стор. 4-5.  

Ознайомитися із положенням можна за посиланням: 

https://nmv.pnu.edu.ua/нормативні-документи/polozhenja/ 

Невідповідна 

поведінка під час 

заняття 

Невідповідна поведінка під час заняття регламентується рядом 

положень про академічну доброчесність (див. вище) та може 

призвести до відрахування здобувача вищої освіти (студента) «за 

порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього 

розпорядку вищого закладу освіти», відповідно до п.14 

«Відрахування студентів» «Положення про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти» - 

ознайомитися із положенням можна за посиланням: 

https://nmv.pnu.edu.ua/нормативні-документи/polozhenja/ 

Додаткові бали Отримання додаткових балів за дисципліною можливе в разі 

виконання індивідуальних завдань, попередньо узгоджених з 

викладачем. Перелік індивідуальних завдань міститься у навчальній 

програмі до курсу. 

Також за рішенням кафедри професійної освіти та інноваційних 

технологій студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі 

(роботі конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних 

груп, підготовці публікацій), а також були учасниками олімпіад, 

конкурсів, можуть присуджуватися додаткові бали «Положення про 

порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів 

ДВНЗ “Прикарпатського національного університету ім. Василя 

Стефаника ” ( введено в дію наказом ректора №799 від 26.11.2019) – 

стор. 3.  

   

Неформальна 

освіта 

Можливість зарахування результатів неформальної освіти 

регламентується «Положенням про порядок зарахування результатів 

неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом 

ректора №819 від 29.11.2019) - https://nmv.pnu.edu.ua/нормативні-

документи/polozhenja/ 
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