
 

T – теоретична частина, П – практична частина  

 
FDM

Програма курсу
 Neuro 

День I  

9.00 

 

Вступ до FDM Neuro  та вишколу II рівня  

Визначення FDM Neuro та обговорення поверхневої фасції, вісцеральної 
фасції , фасціальних рецепторів 

T 

10.30   

10.45 

Нейрофізіологічний розвиток дитини   

 

                                                                         
Основи діагностики неврологічного пацієнта

 
                                                              

Пальпаційна анатомія в теорії та практиці: діафрагма, попереково-клубовий          
мяз (ilipsoas), квадратний мяз попереку (quadratus lumborum), паховий канал,         
центральне сухожилля (гребінь діафрагми), фасція Scarpy, фасція Collesa,             
фасція Campera, попереково-грудна фасція , фасція Toldta, фасція Geroty,              
фасція Zuckerlanda, фасція Bucka  

T/П 

13.00   

13.45 

Релаксуючі техніки поверхневої фасції, як нові техніки терапії Циліндричної 
дисторсії в області: нижньої кінцівки, тазу та грудної клітки  

Цільові техніки ,,укладання” та приготування пацієнта до сеансу FDM в 
області нижнього ланцюга 

T/П 

15.15   

15.30 – 17.00 

 – точна пальпаціяПрактичні вправи    та терапія  в області фасції утримувача шкіри (retinaculum cutis) нижньої кінцівки 

 –Практичні вправи  положення пацієнта перед сеансом терапії, посилення 
пальпації в області вивчених раніше фасціальних структур та терапія додатковими 
циліндричними техніками 

 

День II  

9.00 

Питання та відповіді – повторення технік попереднього дня  

Біомеханіка стопи (в контексті фасціальної анатомії, нейроанатомії, 
нейрофізіології, патомеханіка) 
Техніки Дисторсії континуум i Тригербанду в районі грудного відділу хребта, 
кражового та нижньої кінцівки (специфіка праці з неврологічним пацієнтом в
поєднанні знань з нейрофізіології, інтеграція технік FDM з іншіми видами 
терапії, тривимірною мануальною терапією стопи, Kaltenborna, Cyriaxa та ін.) 

T/П 

10.30   

10.45 

Діафрагма, попереково-грудна фасція та центральний ланцюг, який впливає на 
контроль і функцію абдомінального тиску  

Практичне використання знань з області фасціальних рецепторів, а також інтегр
ація циліндричної техніки, тригербанду та дисторсії континуум в області тулуба 
і нижньої кінцівки  

T/П 

13.00   

13.45 

Спастичність – правда та міфи а також погляд на проблему спастичності з  
точки зору фасціальної системи 

Праця з спастичним пацієнтом згідно з моделлю FDM Neuro 

T/П 

П

Привітання

Кавова перерва
Обідня перерва
Кавова перерва
Кавова перерва
Обідня перерва



 

T – теоретична частина, П – практична частина  

15.15   

15.30 – 17.00 

Практика мануальних технік в області діафрагми, тулуба, тазу,   нижої кінцівки 

з особливим акцентом на стопі  

Лікувальні техніки Дисторсії складок в області нижньої кінцівки і поперекового 
відділу хребта – вдосконалення техніки, отриманої при базовій підготовці,           
специфіка їх використання у неврологічного пацієнта  

День III  

9.00 
Вегетативна нервова система та фасція – як працювати з центральною нервовою 
системою через фасцію та згідно з техніками FDM  

T/П 

10.30   

10.45 

Практичні вправи: в області верхньої кінцівки (праця із спастичною рукою) в 
тому числі опрацювання  регіонів в області шийного відділу хребта, середості
ння (mediastinum) істотних з точки зору вегетативної нервової системи (технік
и тригербанд, континуум, циліндр, релаксуючі техніки) 

 

13.00   

13.45 

Регіон  
OAA

 
–  клінічне  використання  технік  

FDM
 при  терапії  неврологічного  

пацієнта в районі шиї  та потиличного отвору                         
Техніки  FDM  Cranio  як  інтеграція  і  важлива  область  для  праці  з  неврологічним  
пацієнтом,  декомпресія    4 камери  

 

15.15   

15.30  – 17.00 

Інтеграція, раніше вивчених технік та знань  з ціллю терапії пацієнта з проблемою 

спастичного мязового напруження в області нижньої, верхньої кінцівки  

Використання технік FDM Neuro з ціллю допомоги лікування та терапії дитини з 
проблемою ідіопатичного ходу на пальцях, а також іншими проблемами 
сенсорної інтеграції 

T/П 

День IV  

9.00 

Нейролімфологія – чи можливо обєднати та використати знання з області
лімфатичної системи та фасції з ціллю виконання терапії неврологічного 

пацієнта
                                                                                                                  

Техніки терапії черевної порожнини в області діафрагми, cisterna chyli та 
важливі лімфатичні стовбури 

Тектонічні техніки та Дисторсії складок з точки зору нейролімфології 

T/П 

10.30   

10.45 

    рПраця в області егіонуАстеріон та Птеріон  ,  Брегма i носових пазух: техніки 
складок, техніки континуум та релаксуючі техніки – коли і як їх застосовувати 
згідно з моделлю  FDM 

 

13.00   

13.30 – 15.00 

Практичні вправи та праця з пацієнтами:  

• MPDz, SM, інсульт та ін.  

• діти з проблемами сенсоричної інтеграції, ідіопатичною ходьбою 
на пальцях 

 

  

 

 

 

П

П

П

П

П

Обідня перерваКавова перерваКавова перерваКавова перерва
Обідня перерва
Завершення
Роздача сертифікатівПитання та відповіді

Кавова перерва




