
 

 

 

 

 

 

 

 

        Програма курсу 

“Патології плечового суглобу. Комплексний підхід фізичного терапевта 

при консервативному та оперативному лікуванні” 
 

 

 

Тривалість:    1 день (8 годин) 

Інструктор:     Кіфа Андрій Миколайович – спеціаліст з фізичної реабілітації, реабілітолог. У 2003 

році з відзнакою закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України, факультет 

фізичної реабілітації та спортивної медицини за спеціальністю «Спеціаліст з фізичної реабілітації», у 

2004 році закінчив магістратуру за спеціальністю «Фізична реабілітація при конкретних 

захворюваннях». У 2007 році закінчив навчання в аспірантурі, де писав кандидатську дисертацію за 

темою «Фізична реабілітація хворих з пошкодженням ротаторної манжети плеча».  

2001-2009 рік ДУ «Інститут ортопедії та травматології НАМН України» м. Київ. 2009-2016 рік 

Дорожня Клінічна Лікарня №1 м. Київ. 

2012-2016 рік Медичний̆ центр «Клініка сучасної̈ ортопедії»̈. 

З 2008 року займається приватною практикою.  

З 2005 по 2010 рік обслуговував низку міжнародних тенісних турнірів в якості «Лікаря турніру»  

Кінезіологічним тейпування займається з 2010 року. Дипломований спеціаліст Школи 

кінезіотейпування "KinesioCourse", Medical Taping Concept, DYNAMIC TAPE інструктор, Mulligan 

Concept, PNF.  

                                                                        

ПЛАН 

 

 

                                                     Теоретична частина 

1. Фізична терапія (реабілітація) плечового суглоба. Основні положення проблематики та цілі. 
2. Побудова співпраці з пацієнтом: 

a. Проблематика побудови робочих відносин фізичного терапевта(реабілітолога) з 
лікарями.  

b. Ефективна зв’язка  лікар – ФТ – пацієнт 
c. Пацієнт – учасник реабілітаційного процесу. 

3. Види порушення функції плечового суглоба. 
4. Види оперативних втручань на плечовому суглобі.  
5. Основні функціональні тести для плечового суглоба. 

 

                                                        



                                                         Практична частина 

1. Погляд на ФТ(реабілітацію) плечового суглоба через призму різних методик: 
a.  MULLIGAN manual therapy concept. 
b. PNF. 
c. FDM. 
d. Тейпування (Kinesiotaping, DynamicTaping) 
e. Міостимуляція 
f. Терапевтичні вправи для домашнього виконання пацієнтами. 

 
2. Тактика розробки індивідуальних програм ФТ. Інтеграція методик фізичної терапії при таких 
патологіях і станах:  

- Адгезивний капсуліт 
- Синдром субакроміального конфлікту 
- Нестабільність плечового суглоба 
- Стан після вправленого вивиху 
- Пошкодження або запалення сухожилка довгої головки біцепса(СДГБ) 
- Часткове пошкодження ротаторної манжети плеча(РМП) 
- Артроз акроміально-ключичного суглоба(АКС) 
- Стани після іммобілізації плечового суглоба 
- Стан після оперативного лікування відновлення РМП 
- Стан після оперативного лікування відновлення пошкоджень суглобової губи 
- Стан після оперативного лікування переломів, МОС плечової кістки 
- Стан після оперативного лікування пошкоджень АКС та ключиці 
- Стан після оперативного лікування звичного вивиха плеча(нестабільність), операція 
Латарже 
- Стан після ендопротезування плечового суглоба 

______________________________________________________________________________ 
 

У вартість курсів включено: 

  Основне: 

➢ кінезіологічний тейп Nasara, біомеханічний тейп Dynamic tape 

➢ Роздатковий матеріал для нотаток під час навчання; 

➢ Сертифікат (із рамкою) про підтвердження проходження курсу; 

➢ Презентація зі слайдами навчального матеріалу; 

➢ Кава-брейк. 

➢ Обід 

 

     Додатково після проходження курсів: 

➢ Інформаційна підтримка і консультації на постійній основі; 

➢ Закріплення за Вами персонального менеджера на постійній основі; 

➢ Надаються знижки на всю продукцію з тейпування; 

➢ Знижки на наступні курси в МедіSCHOOL 

➢ Відправка продукції у день замовлення/Пріоритетність відправки. 

 

У подарунок: 

➢ Фото-звіт з курсів на пам’ять; 

➢ Персональне фото з інструктором 


