
 

    

  
FAST
П рограм а  курсу

 

 Модулі 1+2

 

 1Модуль            Введення в фасцію, фасціальні дисторсії та рухові паттерни 
День I  

9.00 

 

Введення: руховий апарат; фасція; кістки (остеобласти, остеоцити, остеокласти) 

що впливає на добрий стан кісток?; звязки, що впливає на еластичність звязок?; 

мязи (види спазмів); обговорення анатомічних ланцюгів  

T 

10.30   

10.45 

Рухові паттерни: що це і як формуються?  

Завдання рухового апарату та фасції: форма мязів, переніс сили, напруги; оборон
на функція; пропріоцепція, інтероцепція, екстероцепція;   мязова координація. Чи 
можна тренувати фасцію і як виглядає процес перебудови?  

T/П 

13.00 Обідня перерва   

13.45 

Що таке біль (шкала болю, якість, слова, які вживають при описі болю та їх    
значення)? Визначення запального стану  

 

Як біль та запальний стан впливає на сенсорику, епікритичне відчуття, рівнова
гу та ослаблення мязової сили? 

Як спостерігати за пацієнтом/клієнтом і на що звернути увагу (опитування) 

T/П 

15.15   

15.30 – 17.00 

Оцінка позиції тіла  пацієнта/клієнта (оцінка фронтальної та сагітальної площин, 

топографічні точки на тілі, на котрі потрібно звернути увагу) 

 

  

 

T/П 

День II  

9.00 

 

Специфіка розуміння фасції в медицині, реабілітації, професійному спорті   
та фітнесі  

Що таке CRI i PRI?  

Які найчастіші помилки у осіб, які займаються спортом, що призводять   
до утворення фасціальних дисторсій  та травм опорно-рухового апарату? 

T 

10.30   

10.45 
Введення у фасціальні дисторсії (дисфункції фасціальної системи):  ТБ, ДК,     
ГГТ, ЦД, ДС, ТФ  

T/П 

13.00   

13.45 
Обговорення праці терапевта/персонального тренера з конкретними            
дисторсіями; опитування; знаряддя; приготування місця 

T/П 

15.15   

15.30 – 17.00 

 

Практична праця з фасціальними дисторсіями, ціллю якої є зрозуміння роботи     
терапевта FDM 

 

Діяльність дозволена та заборонена для пацієнта/клієнта після терапії/тренування 

T/П 

T –  теоретична частина,  П –  практична частина

Привітання

Кавова перерваОбідня перерваКавова перерваКавова перерваКавова перерва
Питання та відповідіПитання та відповідіОцінка якості рухуФункціональні тести
Подальше обговорення фасціальних дисторсій
Тканинна реакція після терапевтичного сеансу



 

T – теоретична частина, П – практична частина  

 2 Модуль              ТБ та ДК; Рухові паттерни верхньої кінцівки та покращення її мобільності
 

День III  

9.00 

 

 

Детальне введення в Тригербанд та Дисторсію континуум:  різновиди; причини 
виникнення; котра дисторсія може самовилікуватись?; мова тіла пацієнта/клієн
та; фільми ТБ та ДК  

T 

10.30   

10.45 

Продовження введення в Тригербанд та Дисторсію континуум                           
Обговорення ТБ та ДК у поєднанні з анатомічними ланцюгами 

Тренувальні помилки, котрі провокують утворення ТБ або ДК 

На що звернути увагу у дітей, дорослих і старших осіб та  їх профілактика  

T/П 

13.00   

13.45 

Локалізація найчастіших ТБ та ДК на тілі пацієнта/клієнта  

Як собі порадити з цими формами дисторсій не застосовуючи маніпуляцій       
згідно др.Типальдоса (перекачування, мячики, тейпінг, флоссінг)? 

Найчастіші помилки під час використання тренувальних знарядь 

T/П 

15.15   

15.30 – 17.00 

Обговорення найчастіших синдромів, повязаних з ТБ та ДК на цілому тілі 
пацієнта/клієнта 

 

ТБ та ДК як діагностичне знаряддя  

 

T/П 

День IV   

9.00 
 

Обговорення анатомії верхньої кінцівки: плече; лікоть; запястя; пальці 
T 

10.30   

10.45 

 

Вплив  положнення  лопатки  на  мобільн ість  верхньо ї к інц івки                       
Найчастіші тренувальні помилки, стосовно верхньої кінцівки 

T/П 

13.00   

13.45 Мобілізація верхньої кінцівки у кожному з її суглобів  
Праця над стабілізацією лопатки  

 
T/П 

15.15   

15.30 – 17.00 

Обговорення праці терапевта/персонального тренера з найчастішими 
помилками

 

положення верхньої кінцівки під час вправ 

 

 

T/П 

 

Питання та відповіді
Питання та відповіді
Питання та відповіді
Роздача сертифікатів
Завершення

Кавова перерваОбідня перерваКавова перерваКавова перерваОбідня перерваКавова перерва
Рухові паттерни верхньої кінцівки
Повторення тематики першого модулю

Підпорогові ДК




