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Передмова

Важко переоцінити значення масажу в сучасному повсякденному житті людини. З однаковою ефективністю він широко застосовуюється в побуті здорових людей, спортсменами різної кваліфікації
та в лікувально-профілактичних установах: лікарнях, поліклініках, санаторіях, диспасерах і т.д.
Цей засіб підтримання та покращення здоров’я людини здавна застосовувався в різних куточках земної кулі. Кожна народність має своє
пояснення його дії й різний підхід до практичного використання. Тому
в світі існує багато різних систем масажу зовсім не схожих одна на одну.
Однак не зважаючи на це усі вони мають одну мету — покращити стан
або можливості організму людини.
Підготовкою фахівців цього профілю займаються різні організації.
Традиційно найбільш ґрунтовно це здійснюється вищими навчальними закладами фізичного виховання і спорту. Вони мають у цьому
певний досвід і традиції. Їхнім навчальним планом передбачено вивчення спортивного і лікувального масажу в межах загального курсу
обов’язкового для студентів усіх спеціалізацій. А найбільш поширено
його вивчають студенти та магістранти фаху «фізична реабілітація».
Даний посібник вміщує всі необхідні розділи, де початківець знайде потрібні теоретичні відомості про вплив окремих масажних прийомів на організм людини та функціональне призначення кожного з них.
Це сприятиме більш чіткому диференціюванню структури часткового
масажу з урахуванням анатомічної побудови масажованої ділянки тіла.
Детально розкрита методика проведення масажу окремих частин тіла
людини з точки зору сеансу загального гігієнічного масажу.
Для зручності та полегшення опанування навчальним матеріалом,
автором уніфіковано термінологію що до їхніх окремих назв. А саме,
не зовсім зрозумілі, а іноді екзотичні назви, замінені назвами тієї частини руки масажиста, якою виконується той чи інший різновид прийому.
З цією ж метою посібник вміщує таблиці, малюнки, фотографії та словники: українсько-російський та спеціальних умовних термінів (глосарій).
Навчальний матеріал Даного посібника побудовано таким чином,
що послідовно опанувавши технікою загальнозміцнюючого гігієнічного масажу, читач буде підготовлений до засвоєння конкретних методик інших його видів: спортивного та лікувального. Усе необхідне
для цього він знайде у відповідних розділах. Тому початківцю варто
послідовно вивчати зміст цього посібника, не забігаючи у перед. Але й
фахівець, що вже має певну підготовку, знайде деякий новий матеріал,
представлений у автором у власній модифікації.
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