
 

T – теоретична частина, П – практична частина  

  
FAST
Програма курсу

 

Модуль 4

 

 4Модуль               ЦД та ТФ; Рухові паттерни тулуба та покращення його мобільності  

День I  

9.00 

 

 

Детальне введення в Циліндричну дисторсію та Тектонічну фіксацію: локалізація; причини 
утворення; мова тіла пацієнта/клієнта; фільми ЦД та ТФ  

T 10.30   

10.45 

Подальше введення в Циліндричну дисторсію та Тектонічну фіксацію                       
Обговорення ЦД та ТФ у поєднанні з анатомічними ланцюгами 

Помилки рухові/тренінгові, котрі провокують утворення ЦД або ТФ 
На що звернути увагу у дітей, дорослих і старших осіб та їх профілактика  

Посттравматичний набряк, як з ним боротись, чи в кожній ситуації є необхідність візиту до  
лікаря?

 

Жировий набряк (целюліт) та гіпертрофія жирової тканини, як з ним працювати  

T/П 

13.00   

13.45 

Локалізація ЦД та ТФ на тілі пацієнта/клієнта 
 

 

Що належить зробити після терапевтичного сеансу/тренінгу скерованому на ЦД або 
ТФ?

 

Різниця в праці ЦД, ТФ з іншими видами фасціальних дисторсій 

T/П 15.15    

15.30 – 17.00 
 

Вплив ЦД та ТФ на положення цілого тіла пацієнта/клієнта 
 

T/П 

День II  

9.00 

 

Обговорення анатомії тулуба: череп; грудна клітина; хребет; внутрішні органи; тулуб як 
цілісність, а не живіт і спина T 10.30   

10.45 

 

Вплив положення грудної клітини та діафрагми на мобільність хребта i внутрішніх 
органів  

Найчастіші тренувальні помилки стосовно тулуба, найчастіші помилки повязані з диха
нням під час руху/вправ 

T/П 

13.00   

13.45 Мобілізація усіх відділів хребта, мобілізація грудної клітини                      
Релаксація розгиначів хребта  

 
Правильне виконання базових вправ з вагою власного тіла  

T/П 15.15   

15.30 – 17.00 

Обговорення праці терапевта/персонального тренера  з найчастішими 
помилками положення тулуба  

 

 

 

T/П 

 

Привітання

Завершення
Роздача сертифікатів
Питання та відповіді
Кавова перерва
Кавова перерва

Кавова перерва
Кавова перерва
Питання та відповіді
Рухові паттерни тулуба
Обідня перерва
Обідня перерва
Повторення тематики третього модулю
Як собі порадити з цими формами дисторсій не застосовуючи маніпуляціий згідно  
др. Типальдоса (перекачування, мячики, тейпінг, флоссінг)?
Найчастіші помилки під час використання тренувальних знарядь
Обговорення найчастіших синдромів повязаних з ЦД та ТФ на цілому тілі 
пацієнта/клієнта




