ЗМІСТ КУРСУ: II МОДУЛЬ FDM (Basic)

Час

Кількість
учбових годин

В
9-10.30

10.30-10.45

10.45-13.00
13.00-13.45

2

T
2

П
-

15.15-15.30

15.30-17.00

9-10.30

10.30-10.45

10.45-13.00

3

3

-

13.45-15.15
15.15-15.30

2

1

1

2

1

1

2

1

1

3

1

2

День 3

Питання та відповіді
Практичні вправи: маніпуляція сегменту C1 (Atlas), крижового відділу
хребта, крижово-клубовий суглоб (articulatio sacroiliaca)
Практика: маніпуляція крижового відділу, крижово-клубового суглоба
(articulatio sacroiliaca), декоаптація лобкового симфізу, маніпуляція нижньої
кінцівки: крижово-клубового, колінного, гомілковостопного суглобів

Обідня перерва

2

2

-

Практичні вправи:
маніпуляція
нижньої
кінцівки,
крижово-клубового, колінного та гомілковостопного суглобів

Кавова перерва

-

2

9-10.30

2

-

2

13.00-13.45

Практичні вправи: маніпуляція шийного відділу в напрямку
компресії та тракції, перше ребро, грудний відділ, декоаптація
грудної клітки.
Питання та відповіді

Кавова перерва

2

10.45-13.00

Практичні вправи: маніпуляція шийного відділу в напрямку
компресії та тракції, перше ребро, грудний відділ, декоаптація
грудної клітки.

Кавова перерва

15.30-17.00

10.30-10.45

Практичні вправи: маніпуляція верхніх кінцівок

Обідня перерва

День 2
13.00-13.45

Привітання
Питання та відповіді. Теоретичний вступ в Дисторсію Складок: компресія і
тракція, визначення, симптоми, «мова тіла», діагностика,
опитування, ціль терапії, локализація, сила тиску, прийоми, позиція долоні,
імпульс при певних нозологічних одиницях.

Кавова перерва

День 1
13.45-15.15

Зміст курсу

Практика: маніпуляція крижово-клубового, колінного, гомілковостопного суглобів
Теоретичний вступ в Циліндричну Дисторсію, визначення, симптоми,
діагностика, «мова тіла», опитування, ціль терапії

Кавова перерва

3

1

2

Практика: Циліндрична Дисторсія з використанням інструментів верхня кінцівка, грудна клітка.

Обідня перерва

13.45-15.15

2

15.15-15.30

Кавова перерва

-

2

15.30-17.00

2

1

1

Всього

27

13

14

T – теорія; П – практика; В – всього

Практика: Циліндрична Дисторсія з використання інструментів - нижня
кінцівка, хребет. Теорія: Тектонічна Фіксація, візначення, симптоми,
діагностика, «мова тіла", опитування, ціль терапії
Практичні вправи: мануальна терапія Тектонічної
з допомогою інст румент а льної терапії: верхня
нижня кінцівка, хребет
Питання та відповіді
Роздача сертифікатів
Завершення

Фікс ації
кінцівка,

