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r. пOясIIIOBAЛЬ}IA зAпискA

Pефлексoтepaпiя е дiевим спoсoбoм лiкyвaння, який пiдвищyе
функцiонaльнi мoжливoстi оpгaнiзмy й eфекгивнo BикopистoByеться пpи
лисфyнкuii oкpемих систеМ i opгaнiв. ПPo цo свiдчить не тiльки iстopiя if
ЗaстoсyвaннЯ, aJIe й сyraсний .цoсвiД i новi нayкoвi poзрoбки. Кpiм
вiдсyтнoстi пoбiчниx явищ, pефлексoтеpaпiя вi.цзнaчaeться вiДнoснo
висoкoю ефективнiстю пpи певIlиx пaтoлoгiчниx стaнaх' a тaкo)к
.Цoсryпнiстtо i скoнoмiчнiстю',(еякi Метo.ци peфлсксотepaпiТ пpaкгинно
нe пoтpебyютЬ витpaт Ha вI]poBaд)I(енI{я B пpaктикy.

Пoчинaючи з 1993 p.' BедrтЬся Bиклaд'aння кypсy зa вибopом з
pефлексoтepauiТ .цля сrytентiв вищlгх МrдиЧI{их нaвчaJIьI{I{x зaкJraдiB
Укpaiни з Bикopистaнням вiдпoвiднoi пpoгpaми. У зв'язкy з нaбyтши
нaвчzlJIьI{o-мeTo.циtIItим .цoсBiДoм тa пояBoю ltoвиx IIayкoBIтx Дaниx
вкaЗaнa пpoгpaмa пеpеpoблонa Ta poзIцI{pенa' вtсшочений тaкoж
pосiйськo-yкpaiЪський слoвIlик спецiaльних теpмiнiв. Hoвa rrpoгpaмa з
oснов pефлексoтеpaпii Мar нa мeтi oб'еднaTи в одIro}'y t\4етoДичrron,ry

дoкyментi зуcrzшIЛЯ теopeтшIниx тa клiнiчнlо< кaфедp, нaпpaвленi нa
пiдгoтoвкy лiкapя зaгaльнoi пpaктики. Пpoгpaмa poзpoбЛeнa тaким
чиIioN,t' щoб дaTи мorкливiсть сTy,цrнтaМ cтapшиx кypсiв нe тiлЬки
зaсвoiти oсIloвнi теopeтиvнi aспектI,l pефлексoтepапii, a Й нaбщи
IIpaкTI{tIItих нaвичoк [i викopистa}Il{я B кoмIlлексIloтvfy лiкувaннi нa piзниx
етaпax пaтoлoгiчнoгo пpoцесy' a тaкoiк pеaбiлiтaфi хвoprо(.

Пpoгpaмa з oснoв pефлексoтсpaпiТ (кypс зa вибopoм) д'JIя Bищиx
l\{едичI{их зaклa.цiв oсвiти Укpaiни III.IV piвнiв aкpедитaцiТ скПaдеIIa для
спoцizllrьнoстeЙ 7.|1010l <ЛiкyB.lльI{a спpaвa)' 7.l l0l04 кПeдiатpiш,
7. l 10l05 кМедикo-пpoфiлaкгиvнa спpaвa) I{aПpяIvIy пi.цгoтoвки l l01
<Медицинаll y вiдповiднoстi з oсвiтньo-квалiфiкaцiйними хapaктepис-
TикaМи (oКХ) i oовiтньo-пpoфесiйнш,rи пpoгpaмaми (oПп) пiдгoтoвки
фaxiвцiв, зaтBepдil(ениI\,rи llaкaзoм МoH Укpaiни вlд 16.04.0з Ns239,
нaвчurльI{иI!{ плaнoМ, зaтвеpд)кrним I{aкtrЗoМ MoЗ УкpaiЪи вiд 18.06.02
Ng22l., Bpaховytoни, Щo теpмil{ I{aBчaння зa циI!{и спeцiaльнoстями
здiйсrrrоеться пpoтягoм 6 poкiв, бaзoвa ме]lичнa ni.цгoтoвкa, кiнцевi цiлi з
,цисциплiни _ oднaкoвi, тoilry скJIaденa е.цина пpoгpaмa з pефлексoтеpaпii
.цJIя зaзнaЧel{их спецiшIьнoстей.

ЗгiДнo з нaвч.lлЬItим пдaнoм вI4BчеIIнJI oснoв pефлексoтеpaпii
здiйсшоеться нa 5-мy poцi нaв.raння. Пpoгpaмa кypсy зa вибopoм мiстить
oснoвнi poзлiли с1нaснoi pефлексoтеpaпiТ i poзpaxовaнa на З0
aу.циTopниx гoдин (пpaктичнi зarrятгя) i l5 гoлин CPС.

Пpoгpaмa дIrсциплilrи сTpyКтypoBаItа нa 2 змiстoвi мoдyлi.
oбсяг llаBчаЛьtloгo нaвантart(еIrня стy.цеIrтiв oписаниЙ у кpедитaх
ЕсTs - зaлiкoвих креДитаx, якi зapaхoByються студrнтaп' пpи
yспitшнoмy засвoсннi нt{lt,tи мoдyЛя в цiлoмy.



Bи.цaми IraвчaJlЬtII,гх зaIIятЬ згi.цнo З HaвчaJIьHиМ пЛaнoм €:

a) щaктиrнi зaняTтя, б) сaмoстiйнa poбoтa стy.Центiв'
Пpaкти.rнi зaI{яття з pефлексoтеpaпi.i пpoвoдятЬся нa клiнiчниx

бaзaх теpaпeвтиtlнoгo пpoфiлro з деI{oнсTpaцirю xвopиx вiДпoвiднo дo
тeмaтики зaIять, клiнiчним aнaлiзoм стaнy хвopoго Й пpизнaчeнняМ
I\,leтo.цiв pефлeксoтеpaпiТ в зaлeжнoстi вiд фaзи uи стaдiТ гIaтoлогiчнoгo
пpoцесy, iндивi.цyarrьнoi pеaктивнoстi.

Пiд чaс BиклaдaнIIя кypсy з peфлексoтеpaпii Дoгryскa€тьcя
внeсеIIIlЯ змiн дo нaвчaльнoТ пpoгpaми зulЛе)l(нo вiд opгaнiзaцiЙниx i
технiчних МoжJIивoсTей вi.цпoвi.ц.них кaфелp, aJIе I]oBиllеIt бyти
викoнaний в цiлoмy oбсяг вимoг з ДисЦиплiни згi.цнo з кiнцевими цiлями.

Зaсвoення тrми тa змiстoвних мoдyлiв кo}lтpoJlloсться fla
ПpaкTиЧниx зaIUIтTяx y вiдпoвiднoстi З кoнкPетHими цiлями.
Pекoмeн.цyетЬся зaсToсoByвaти тaкi зaсoби дiaгнoстики piвня пiдгoтoвки
сryДeнтiв: тeстoвi зaвдaIIн,I' poзв'язyвaнrrя сиryaцiйниx зaдaв.

Пiдсyмкoвнй кoнтpoль 3aсBo€ItIlя мoДyля зДiйсшоеться пo йoгo
зaвeplценtlю. oцiнка yспirшнoстi стyдентa з Дисциплiни с
pейтингoвorо i вистaвляеться Зa бaгaтoбaльнoю u]калoю i мас
BизнaчeRня зa систеп{oю ЕCTS тa цIкaлoк)' пpиЙнятoю в Укpaiнi'

Oпис навчаЛЬttoгo плаtly 3 Дr'сциплillи
<<oснoви pефлексoтеpaпiiЬ tля сryдентiв

1ие.цичнoгo фaкyльтетy зa спецiальнoстяIип
7.1r0101 <Лiкyвaльна спpaBa>' 7.ll0104 <Педiатpiя>'

7.1 10105 <<Медикo.пpoфiлaктинна сПpаBа)'
квaлiфiкацiя - лiкаp.

Cтрyкгуpa
нaвчальнoТ
Дисциплiни

Кiлькiсть гoдин.3 них
Piк
нaв-

чaння
Bид

кollтpoлю

Bсьoгo
roД.l
крr-
дитiв

AvДитopних
сPс
(гoд.)Лекцiй

(гoд.)

Пpaкт.
3aнятЬ
lгnп^\

4511.5 0 30 l5 4
3мicmoвuЙ
мodvль 1

2l t4 1 пoточний

Tемa l 3 z I пoтoчниЙ
Tемa 2 3 2 I пoтoчний
Teмa 3 3 2 I пoToчHиЙ
Tемa 4 з n

I пoтoчний
Tемa 5 J 2 I пoToчний
Tемa 6 3 2 I пoтoчниЙ
Tемa 7 2 пoTочtiиЙ



1мictпoвuЙ
мodvль 2 20 l4 6 пoтoчний

Tемa 8 J 2 I пoтoчний
Tемa 9 3 2 I пoтoчнии
Tема 10 J 2 I пoтoчIrий
Teмa l l 2 I пoтoчний
Tемa 12 J n I пoтoчний
Темa l3 3 2 пoточний
Teмa 14 I I IIoтoчI{ий
Tемa 15 I I пoтoчниЙ
Пi.Цсyмкoвий
мoдyльний
кoнтPoль:
пpакгиlнoТ
пiдгoтoвки;
теopетиянoT
пlдгoтoвки

4 0 2 2 пЦсyшrкoвий

Пpшrliтки: l кpедltг ЕCтs - 30 гoд.
Ayлrгopне нaвaнтa>кенHя _ 66,7у0, сPC _ зз,зуo

2. MЕтA BиBчEI{IIя
нABчAЛьIIOI ДисципJIIни

Mетorо виBчеI{IUI дисцигUIiIrи € ствopeнIlя y стyдeнтiв цiлiснoгo
yявлеIrня IТрo oсrroBнi твopетипнi i мeтoдиvнi aсIIектIl peфлeксoтеpaпii a
тaкoж нaбyття пpaктиtlнlrх нaвичoк викoPистaншl ii в клiнiчниx yп,roвaх.

Кiнщeв i цiлi вuвuенttя dacцunл iнu :

l. Bизнaчaти ключoвi пoIUIтTя pефлeксoтepaпiТ як клiнiчнoТ
дисIц{гшIiни.

2, Tpaктувaти взaсмoзB'язoк мiж peфлексoгенItими зoIIaмИ' тa iX
pефлeксoтеpaпеBTиtlllими eфекTаь{и.

3. Bизнaчaти пoкaзaння тa пPoТипoкaзaltня дo pефлексотеpaпii,
пpllзнaчaти oптимaльний метoд pефлeкTopнoгo вIIJIивy.

4. oвoлoДiти пPoстиМи спoсoбaми пpoвrдення peфлeксoт€paпiТ
(тoнкoвий i сегментapний lr{aсa)к' теpмopефлексoТrpalriЯ' пoстiзo-
Метpиrllra peлaксaЦiя м'язiв тoщo).



3.3MIсT ПPOгPAMи

ЗмicпoвuЙ мoDуль 1:
<<Зaгальна pефлексoтеpaпiя>>

Кoнкpетнi цiлi:
о ЗaсвoТти визItaче}ltUI pефлексoтepaпii, влaстивoстi Тoчoк

aкyпyнкTypи, oснoвнi кoмIIoIlеItTи гryнктypнoi pефлексoтеpaпii (пpийoм,
мiсцr тa MoМенT стимyляuii), клtoчoвi пoнJ{ття мaнyaльнoi pефлексo-
теpaпiТ.

о !емoнстpyBaти зIraншI щoдo системaтизaцiТ тa пpoведеHHя
pефлoксoдiaгЕoстики.

о Aнa.пiзyвaти aкytryнктуpнi зoни в aспектi ii pефлeксoтеPaIIeB-
тиrlних eфектiв, зoкpемa aкyrryI{кTypнoi aнaлгезiТ.

о BикopистoвyвaTи oснoвнi пpi.вилa вибopy Ta пpoBеденнJ|
гryнкrypнoi тa мaнуaльнoi pефлeксoтepaпii в клiнiчнiй пpaктиui.

Tема 1. Bизначення pефлексoтеpапiТ, lТ poль тa Nliсце в
сyvаснiЙ мe.цицинi.

oснoвнi тeopетltннi тa метoдичнi aспекТи сщaснoТ
нeмr'цикaмеIlтoзIroТ теpaпii тa pеaбiлiтaцii. CaнoгrItетиEIIli Пpoцeси, Тх

сIglaдoвi чaстиIIи (pестиryuiя, pегенepaцiя, компeнсaцiя, дiяльнiсть
iмyннoТ систeI\{и' мiкpoциpкyляцiя). Мoжлrвoстi вIIлиBу нa ниx B

клiнiчниx yllloвax. Пorrятгя пpo мeтoди кoмIIЛеМеHTapнoi (пiдсшrююнoТ,

дoпoBllloючoi) мепиuини. Poль pефлексoтеpaпiТ як скJlaДoвor чaсTиItи
кoмIIJIrMeI{Tapнoi мeдицини.

Cуtaснe BизнaчeI{нЯ pефлексoтсpaпii, pефлексoгеннi зo}Iи.

Cпеuифiкa гryнкrypнoТ pефлексoтеpaпiТ (ПPT)' BизHaчеItt{Я Toчoк
aкyrryнктypи (TA)' схемa pеaкцiй нa гoлкoвкoлIoBaI{IUI. oснoвнi
меxaнiзми лiТ aкуrryнкrypнoТ теpaпii. Tpи oснoвнi кoмпoненти ПPT.
Клtoчoвi пoкaзalrшI Дo зaстoсyBaння ПPT.

Tемa 2. oснoвнi кor}rпoIIентI{ пyнкrypнoi pефлексoтepaпii:
мiсце дii'.

Tpи oснoвнi кoМпollеItти ПPT: мiсце дiТ. Bлacтивoстi TA' Aкуrryнк-
rypнi шapи. Cпoсoби пolltyкy TA. Bикopистaння меpидiaннoТ систeми.

TA зaгшlьнoi дii тa ix фyнкцioнalrьне зItaчeнн,l.

Tема 3. Oснoвнi кol}'пoltеllти пyнrсгypнo.i pефлексoтepапii:
пpийoм i мoмeнтдii..

Tpи oонoвнi кoмпoненти ПРT: пpийом лii (кiлькiснi тa якiснi
oзнaки), Зaгшlьнi цpиHципи дoзyвaI{IIя ПoдpaзIrеIIIrя в ПРT.
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Tpи oснoвнi кoмпoненти ПPT: мoмекг дiТ (vaсoвi пapaметpи i
ypaхyBaIIIIя aкгивнoстi opгaнiв i систeм). Mеpи.Цiaннa систеMa як l\dol\,leнт

дiТ. Зaгaльнi пPoтипoкzвaння дo ПPT'
Cегментapнi TA (тepaпeвтиvнi TA' Shu-rryнкги) тa iх

фyнкцioншrьне знaченt{я.

Tемa 4. Pефлексoдiа гttoсTикa.
Bизнaчення pефлексoпiaгIloстики тa i.i' системaтизaцiя (лoкaльнa,

сегМеI{тapнa, меpи.пiaннa, мiкpoaкyгryнкrypна). opгaнiзauiя вегетaтивноТ
неpвoвoi систeми. Клiнiчнa oцiнкa сIlpямoвaнogтi вегетaтивЕиx пpoявiв.
,{oслiдження Bегетaтивнoгo тoнyсy, вeгrrтaтиBнoТ pеaкгивнoстi тa
Bегетaтивl{oгo зaбeзпечeнпя дiяльнoстi. Biсцеpo.сенсopниЙ фенoмен
(зoни Зaхap'iЪa-Гeдa).

Зaгaльнi пpиI{ципи aкyrryHктypнoi дiагнoстrтки: oпиryвaнIUI' oгляд'
пaльпaцiя, ayскyльтaцiя, aпapaтнi вимipи. Лoкaльнi сигнaльнi (тpигеpнi)
гryIrкти (тouки Ashi). Ceгмeнтapнi сигнальнi TA (Мo-гryнкги).
Елeктporryнкrypнa дiaгнoстикa (стaн.Цapтний вегеTaтивIlий тест).

Tемa 5. Мiкpоакyпyнкгypнi сl{стevrи. Cпoлyнення aкyпyнк-
тyрtlиx зoI|.

Cluaснi yявленн,l пpo мiкpoaкyгryнктypнi системи (МAC) тa iх
влaстивoстi. Aypикyляpнa МAC, систr}Iaтикa iT aкyгryнкгyplll{х зoI{.

ПpинЦипи вибopy тa спoJryчaння TA в ПPТ. Кopпopшtьнi тoчки
зaгaльнoi дii, сeгментapнi тa лoка:tьнi, мo)IшиBoстi ix пoе.цнaння з
мiкpoaкyпyнкTуPними ToчкaMи. Фopмyвaння oпTиMzlльнI.rx кoмпoзицiй
ТA в зallежнoстi вiд нaяBIlих фyнкцioншlьниx pозлaдiв y хBopиx piзнoгo
пpoфiлIо.

Tемa б. Пpинципи pефлектopнoгo зпебoлюBaння.
Пoняття щo IIoцицeпTивI{y тa aнтиI{oцицептивt{y системи.

Ендoгeннi oпioЦи (лoкaлiзaцiя, фyнкфi' oсoбливoстi дii). Пpoтибoльoвi
пapaМетpи стимyляuii aкyгryIrкryplrиx зoII. Mетoдикa пpoвeдelrнЯ
aкyпylrкТypнoi aнaлгезii.

Tемa 7. 3агальнi пoлoжеIIHя мaнyaльнoi peфлексoтepапiT.
Мaнyaльнa теpaпiя i сфеpa iТ зaстoсyвaнIul' Bиди бioмехaнiчних

ПopylцеI{ь. Лiкувaльнi ефeкти мaнyaльнoi теpaпiТ. oсoбливoстi
мaнyaльнoi дiaгнoстики, пoIUlтTя пpo aнaToмiчний i фyнкцioнальний
бap'еpи. Haйвaжливiшi метoдики мaнyaльнoТ теpaпiТ.

Cтpyкrypнo-фyнкцioнaльнi oсобливoстi суглoбiв' xpебетнoгo
сToBпa тa iх рaхyBaння B мaнyшrьнiй теpaпii. Pентгендiaгнoстичнi
oЗнaки oсTroхoн,цpoзy xpeбеTlroгo стoвпa.



ЗмicntoвuЙ мolуль 2:
<<Cпецiальна pефлексoтеpaпiя>>

Кoнкpетнi цiлi:
с Aнaлiзyвaти клiнiчнi пpoяви зaxвopIoBaI{IUI Ta фopмyвaти

aJrгopиT]lt з aстoсyвarrюI pефлeксoтеpaпiТ (rryнкrypнoi тa мaнyaльнoi).
r fiемoнстpyвaти Boлoдiнrrя пpoстими cпoсoбaми пpoве.ценtiя

pефлексoтеpaпil (тo.rкoвий i сегментapний мaсaж' теpмopефлексoтеpaпiя,
пoстiзoмещrrннa pелaксaЦiя м'язiв тoЩo).

. oбгpyнтoByвaTи oгtтимaльнi пapaМетpи елекTpoстиМyляцiТ для
пpoвсде}rlrя неpезIшкipнoТ елeктpoнейpoстимyляцiТ й eлeктpoмio-
стимyляцii.

о Bизнaчaти oсoбливoстi викopистaнrrя метoдiв pефлексoтеpaпii
в piзниx медиtIIlих ситуaцiяx (пеpшa Mе,цичнa .цопoмoгa' лiкyвaння,
peaбiлiтauiя, пpфiлaктикa).

Tемa 8. Aкyпpесypa. Лoкальна бapoтеpaпiя.
Bизнaчення aкyпpесypи i iT види' Меxaнiзми лiкyвaльнoТ дii

тoчкoвoгo МaсDкy. Пepевaги i oбмeження aкyпpeсyp}l. Mетoдики
aкyпprсypи. Пpосте пЕlлЬцeве l{aтискyвaннЯ. TA, якi нaйчaстiшe
викopисToвyloTЬся при aкyпpeсypl. Лoкaльнa бapoтеpaпiя, ii лiкувaльнi
ефекти i спoсoбн ЗaстoсyBaHIUI.

Tема 9. Пoвеpхневa бaгaтoгoлкoвa aкyпyнктypa.
Пoвеpxневa бaгaтoгoлкoвa aкyпyнктypa (ПБA) й iT B|4ДI4'

мехaнiзми лiкyвaльноi дiТ, пoкaзaнIur тa пpoтипoкaзaнI{я. Метoдики
пpoBеДrння ПБA. .(oзyвaння пoдpaзнrнIlя пPи ПБA. Зoни отимyляЦii в
ПБA.

Teмa l0. Tеpмopефлексoтеpапiя.
Tеpмiннi лiкувa.пьнi чинIlики в pефлексoтеpaпiТ. Tемпeparypнa

нщливiсть, теплoвi Ta хoлoдoвi теpмopеaкцiТ, лiкyвальнi ефекти
теpмopефлексoтepaпii. Метoдики IIpoве.цеHня TеIlЛottyнктуpи. Зaгaльнi
пoкaзaнIш дo iT зaстoсyBaння. Лoкшrьнa кpioтеpaпiя,

Tема l1. Електpopeфлексoтеpапiя: vеpезruкipна еЛеI{гpoнейpo-
стимyляцiя (ЧЕIIс).

Елeктpoлiкyвaльнi чиItHики в pефлексoтеpaпiТ. Mехaнiзм
знебoлювшtьнoi дii ЧЕHC: сxемa вopiтнoгo кoнтpoлю бoJло, клaсифiкauiя
неpвoBиx Boлoкoн. Метoдикa цpoBе.цrн}rя чЕI{с. Зoни стимyляцii' чaсoвi
пapaмeTpи ЧЕHс.
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Tемa 12. ЕлекгpомioстимyляЦiя. Лaзеpoтepапiя.
Електpoмioстимyляцiя, iТ лiкрaльнi ефекти Ta спoсoби

зaсToсyBaння.
Лaзеpoтеpапiя i лaзсporryнкTypa: мexaнiзми лiкувaльнoi дii,

lt{стo.цикa пpoведrlrшI' пoкaзaння дo зaстoсyBaння'

Tема 13. MioфaсцiaльниЙ бoльoвпй сиIrдPoil{. Mанyaльнi
гt| етoди ки м' язoвoi кopекцii.

Мaнyaльне Дoслiдл<eння стaнy м'язiв. Mioфaсцiaльнi щигеpнi
гryIrкTи тa спoсoби ix iнaктивaцii. Пoстiзoметpиrl}ra pелaксaцiя м'язiв.

Tемa 14. oптимiзацiя стaтикo-Jlинaмiчниx навaнтall(еI{ь нa
хpeбетний стoBп тa с;lглoби кiнцiвoк.

Aвтoмoбiлiзaцiя й aвтoстaбiлiзauiя, Пoпepе.цlt(rнtи бioмеxaнiчних
пopyIIIенЬ хpебтa тa суглoбiв. Cтpyктypнi невiдпoвiднoстi й ix кopекцiя.
Aлгоpитм зaсToсyвaI{н,I мaнyaпьнoi теpaпii.

Tемa 15. Oсoбливoстi зaстoсyвання pефлексoтepaпil в
медичнiй пpaкгиui.

Pефлексoтеpaпiя як зaсiб пеprпoi меДичнoТ Дoпoмoги.
Peфлeксoтepaпiя в кoмIlлексниx зaxoДax пpи бoльoвиx сиI{дpoh,tax.

Bикopистaння pефлексoтepaпiТ пpи фyнкЦioнaльних пopyЦel{н,lx y
xвopиx piзнoгo пpофiлro. Miжнapoднa клaсифiкauiя фyнкцioнyвaння
IсF(Booз' 200l).

Pефлексoтеpaпiя Як кoмIIoнeнт iнДивiдya,rьнoТ pеaбiлiтaцiйнoТ
пpoгpaм и. Tpи кoлa стш,tyляuii с aнoгеIIеTиtTн иx пpoцесiв

4. oPIrнToBниЙ тЕгvIAтиЧниЙ ПЛAH пPAктичIIих
зAняTЬ

}lЪ

з|n
Tемa Кiлькiсть

гo,Iин
Bизнaчення pефлeксoтеpaпii, iТ poль i мiсце в
сyчaснiй медицинi. 2

2 oсновнi кoМпollrнти rryнктypнoi pефлeксoтеpaпiТ:
мiсце дii.

2

J oснoвнi кoмпoнeнTи пyнкrypнoi pефлексoтеpaпii:
пpийoм i мoмент дiТ'

2

4 PефлексoдiaГнoстикa. Z

5, Miкpoaкyгryнкrypнi систеlylи. Cпoлyvення
aкvпvнктУDних зoн.

2



6. Пpинципи Dефлекгopнoгo знебorповaння. 2

ЗaгшIьнi пoлoжeltltя мarтvaлlьнoi pефлексoтеpaпii. 2

8. Aкvпoесvna. Лoкaльнa бapoтepaпiя. 2
9. Пoвеoхнeва бaгaтoгoлкoBa aкvrTvнкTvDa. 2
l0 Теpмopефлeксoтеpaпiя. 2
ll Елeкщopефлексoтеpaпiя: rеpезпrкipнa

електpoнeйpoсTl,IмУляцiя (чЕнс). 2

t2. ЕлектpoмioстимУляцiя. Лaзеpoтеpaпiя. 2

13. Mioфaсцialrьний бoльoвий синдpoм. Мaнyarrьнi
метo.цики м' язoвoТ кopекцiТ.

2

1.4. Oптимiзaцiя стaтикo-.щиI{aмiчниx нaBaнтa)I(еI{ь нa
xpебетний стoвП тa суглoби.

I

15. Oсoбливoстi зaстoсyBarrrul pефлeксoтеpaпii в
медичнiЙ пpaктицi.

I

r6 Пiдсvмкoвий мoдvльниЙ кoltтDoль 2
Bсьoгo 30

5. oPI€HToBIrиЙ ПЛAII
сAMoстIЙHoi PoБoTи сTУДEHTIB

(сPс)

Ns
ЗlrI

Tемa
Кiлькiсть

гoдItt|
Bид

кoнтDoЛю
I ПiДготoвкa дo пpaктичI{иx зaнять _

тeoprтшIнa пi^цгoтoвкa тa зaсвoeнI{я
пpaктиtltlиx нaвшIoк.

lз

Пoтoчний
кoнTpoлЬ I{a

пpaктIтIIrих
зaIfiттЯх

2. Iндивiдyшlьнa СPC.
Caмoстiйне oпparцоBaнrul тoм, якi
Ilе вхoДять Дo IIЛaIIy ayДиTopниx
зaн,IТЬ:

Pефлексoтеpaпiя в пeдiaщii;
Bегетaтивнi Дисфункцii.

Пoтoчний
кol{TpoлЬ нa
пpaктиtII{I4x
зaнЯттяx

J Пiдгoтoвкa дo пr.цсyмкoBoгo
Мo]IyлЬнoгo кoнтpoлIо. z

Пiдсyмкoвий
мoдyльний
кoнтDoль

Bсьoгo l5
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б. ПЕPЕЛIк ПитAIIЬ Д.IIя IIIДгOTOBки сTУ.цЕIITIB
Дo пЦсУlvlкoBoгo Мo.цУЛЬItoгo кoнтPoЛIo

3м icmo в u Й лt o dул ь 1.. <<Зaгaл ьна pефле ксoтеpaп iя>>.

l. Caнoгенетитнi пpoЦес}t, iх сшraдoвi Чaстини. Мoжливoстi
впливу нa них в к.гliнiчних yмoBaх. Пoняття цpo метoди кoмгtлементapнoТ
(пiдсилlotочoi, дoпoвнюtoчoi) медицини.

2. Bизнaчення pефлeксoтеpaпiТ (PT)' pефлeксoгeннi зoни'
3. Cпеuифiкa гryнкTypнoТ pефлексотepaпii (пPT)' визнaчеIlI{я

тoчoк aкyrryнкTypи (TA), схемa pеaкuiй нa гoJIкoвкoлIoBaння.
4. Bлaстивoстi TA.
5. Cпoсoби пolцyкy TA. BикopистaнIUt меpидiaннoi систeI\{и Ta

i нливiдyaльнo-пpoпopuiйниx вiдpiзкiв.
6. ТA зaгarrьнoi дiТ тa ix фyнкцioн:lJlьне зHaчeння.
1. Tpll oснoвнi кoмпoI{еI{ти ПPT: мiсце дii.
8. Tpи oснoвнi кoмпoltеI{ти ПPT: пpийoм лiТ (кiлькiснi тa якiснi

ознaки).
9. Tpи oснoвнi кoмпoltенти ПPT: мoмент дiТ (чaсoвi пapaметpи i

уpaxyBalrня aктивнoстi opгaнiв i систем).
l0. Mеpидiaннa системa як мoмент дii'
l l. Пoкaзaння тa пpoтипoкaзaння Дo BикopистaнIr,I метo.ц'iв

rryнкrypнoТ pефлeксoтepaпii в клiнiчнiй щaкгиui.
|2' Зaгaльнi пpинциПи дoзyBaння пo.цprrЗнеIIHЯ в ПPT
lз. Toпoгpaфiя тa фyнкцioнulльHе знaчrl{Ilя тoчoк aкyгryrrКrypи

I-7, II-4, II-1 l.
|4. Toпoгpaфiя тa фyнкuioнzulьнe значeннЯ Toчoк aкyrryнкTypи

III-36, lV-6, V-7.
15. Тoпoгpaфiя тa фyнкцioнzlльItе зIIaченtUI Toчoк aкyrryнкTypи

vl-3, vII-60,VIII-6.
16. Toпoгpaфiя тa фyнкuioнaJlьне знaчеIIIlя тoчoк aкyrryIlкTypи

IХ-6, x-5, хI-з4.
|'7. Toпoгpaфiя тa функuioнаJlьнe ЗнaченIUI тoчoк aкyгIyнкTypи

xII-з' XIII-1 4' х|||-26.
l8. Пpинципи BикoPистaнн,l сегментapниx (Shu.гryнкти) тovoк

aкугryнкTypи'
l9. Bизнaченtи pефлексo.шiaгнoстики Ta iT системaтизaцiя

(лoкaльнa, сeгМентapнa, меpи.Цiaннa, мiкpoaкyгryнкrypнa).
20. opгaнiзauiя вепrTaтивItoi нepвoвoi систeми. Клiнiчнa oцiнкa

сIlpямoвaнoстi вегетaтивнrш пpoявiв.
2|. floслiдження вегeтaтивнoгo тoltусy' вегетaтиBI{oТ pеaктив-

нoстi тa вrгеTaтивtloгo зaбeзпeченrrя дiяльнoстi.
22. Biсцepo-сенсopний фенoмен (зoни Зaxap'Тнa.Гелa).

l1



2з. Зaгaльнi IIpиIIципи aкyrryHкTyplroi .ц.iaгнoстики: oпитyвaнHя'
oглЯд, пzulЬпaцiя, ayскyльтaцiя, aпapaтнi вимipи.

24. Лoкальнi сигнaльнi (тpигеpнi) гryнкти (тoнки Ashi) тa
сегмeнтapнi сигнальнi тo.tки (Mo-гryнкти).

25. Елекщorryнкrypнa пiaгнoсTикa (стaндapтний вегетaтивний
тсст)'

26. Miкpoaкyrryнктypнi сиcтеми (MAС) тa iх влaстивoстi'
Aypикyляpнa MAC, систrl{aтикa iТ aкyгryнкryprrих зot{.

2'7. Пpинrщпи вибopy тa кoмпoзицiй aкyпyнктypних зott.
28. Пoнятгя пpo t{oцицептивrтy тa aнTиt{oцицептиBHу систеМи.

Ендoгеннi oпioiди (лoкarriзauiя' фyнкцii, oсoбл ивoстi лii).
29 . Пpoтибoльoвi пapaметpи стимуляuiТ aкyrryнктypних зoll.
30. Мaнyaльнa теpaпiя тa сфеpa iТ зaстoсyвaн|IЯ' BуrДИ бioмехa.

нiчних пopyшIeнЬ.
3l. Лiкyвaльнi ефекти мaнyaльнoiтеpaпii'
з2. oсoбливoстi мaнyaльнoТ дiaгнoстики' пoнятTя IIpo aнaTo-

мiчний i фyнкuioнaльний бap'еpи.
33. Cтpyкrypнo-функцioнaльнi oсoбливoстi сyглoбiв, xpебетнoгo

стoBпa тa iх ypaхyBaHнJI в мaнyaльнiй теpaпiТ. Pентгендiaгнoстlтчнi
oзнaки ocтeoxoндpoзy хpебетнoгo стoBпa.

Зм icmo в u Й lto Dул ь 2.. <Cпецiал ьна pефлексотеpап iя>.
1. Метoдики aкyПpесypи.
2. Пpoсте пirльцеBr Haтискyвaнrfl.
3. TA, якi Haйчaстiше викopистoвyються пpи aкyпpесрi.
4. Лoкaльнa бapoтepапiя, ii лiкyвaльнi ефекти i спoсoби

зaсToсyBaння.
5. Пoвepxневa бaгaтoгoлкoвa aкyrryнкTуpa (ПБA) i iТ ви.ци,

меxaнiзми лiкувaльнoi дif, пoкaзaння тa пpoTипoкaзaння.
6. Mетoдики пpoведенttя ПБA.
7. ,{oзyвaння пo.цp.Bl{еннll пpи ПБA.
8. Зoни стимyляцiТ в ПБA.
9. МетoДики IIpoвeдеIrIrя TеплorryHкTypи' Зaгaльнi пoкaзaнrrя .цo ii

зaсToсyвaння.
l0. Лoкшlьнaкpioтеpaпiя.
l l. Електpoлiкyвaльнi чиtl}tики в pефлексoтepaпiТ .

|2. Меxaнiзм знeбoлroвальнoi .цiТ ЧЕHC: схемa вopiтнoгo
кoнтpoлю бoлro' клaсифiкauiя tlеPвoBиx вoлoкoн.

l3. Метoдикa пpoвеДення чЕI{с.
|4' Зoни стимyляцiТ, чaсoвi пaрaМеTpи ЧЕнс'
l5. Електpoмioстимyляцiя' iT лiкyвarrьнi ефекти i спoсoби

зaстoсyвarrI{я.
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16. Лaзеpoтеpапiя i лaзеpoгryнктypa: меxaнiзми лiкyвaльнot дtl,
МеToДикa пpoBeдel{нЯ' Пoкzlз aHIUl,цo зaстoсyBa}rllя.

|1 . Maкуальнe Дoслi.цження стaнy м'язiв.
l8. Mioфaсцiaльнi тpигеpнi rryнкти (MФTГI)' пpичини iх

виI{икI{еI{IIя' спoсoби iнaктивaцii МФTП.
l9. Пoстiзoмeтpи!ll{a PсЛaксaцiя м'язiв, iT зaстoсyвaння нa piзниx

етaПaх мaнya.льI{oгo лiкyвaнrrя.
20. HaЙвaжливiшi метoдики мaнyaльнoТ теpaпiТ. Tеxнiчнi

пpийоми peлaксaЦii.
2|. Aвтoмoбiлiзaцiя й aвToстaбiлiзaцiя.
22, orrгимiзaцiя pе)Iшмy стaтикo-,циЕtaмiчниx l{aвaнтa)I(ень нa

хpебетний сТoBп тa сyглoби кiнцiвoк, Пoпеpедяteння бioмеxaнiчниx
пopyIIIеIrЬ xpебтa i сyглoбiв.

2з. Cщyктypнi невi.цпoвiднoстi й iх кopекцiя.
24. Пoкaзaння Ta ттpoтипoкaзaннJl дo мaнyaльнoТ теpaпii.

Aлгopитм зaсToсyBaнн,l мaнyaпьнoТ тepaпiТ.
25. Pефлексoтеpaпiя як зaсiб пеpшroТ медlтчнoТ дoпoМoги.
26' Pефлексoтеpaпiя B кo]\,lllлeксЕl,Ix зaxo.цaх пpи бoльoвих

сиHдpoМaх.
2'7. Bикopистaння pефлексoтеpaпiТ пpи фyнкцioнaльних

пopylценtиx y xвopl{х piзвoгo пpoфiшо. Мiжнapoлнa клaсифiкauiя

фyнкцioнувaння lCF (Booз' 2001).
28. Pефлексoтеpапiя як кoмпoнeнТ iн,Цивi,Цyа-llьнoТ peaбiлiтaцiйнoТ

пpoгpal\{и. Tpи кoлa стимyляцiТ сaнoгенeтшIниx пpoЦесiв.

7. ПЕPЕЛIк ПPAктиЧI{иX tIABиtIoк'
якиMи ПoBиIIЕtI BoЛoДtти сTУ.цЕнт

3лticmoвuЙ лtodуль .l.. <<Зaгальнa pефлексoтеpапiя>>.
1' Bизнaчaти oснoвнi tIoк:BaнIUI Ta щoтипoкaзaнI{'т дo

зaсToсyвaння pефлексoтepaпii.
2. Пpoвoдити спсцiaльне клiнiчнe oбстеження хBopl{x i

oбгpyнтoвyвaти Мo)кливiстЬ зaстосyBaнн'l неoбхiДних МeтoДiв
pефлексoтерaпi.

3. Bизнaчaти лoкaлiзaцiю тoчoк aкyrryнкТypи зaгaлЬ}roТ тa
сегментapнoТ дiТ.

4. Пpoвoдити ви6ip i спorryvення aкугryI{ктypниx зoн в зaлежнoстi
вiд нaявних фyнкцioнaльниx poзлaдiв y пaцiентa.

5' Bибиpaти ефективнi пapaмrT?и стимyляЦiT aкyгryнкTypl{иx зoн
лля pефлектoр}Ioгo зttебoлIовaHHя.

6. Bизнaчaти кrшочoвi пoI{,IтTя мaнyaльнoi pефлeксoтеpaпiТ.
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3мicпoвuй мodуль 2.. <<Cпeцiaльна peфлексoтерапiя>>.
l. Bибиpaти неoбxitнi aкyгryIrкTypl{i зoни тa вoлoДiти мeТoДикolo

пaJlьцевoгo тoчкoвoгo мaсiDкy ДДЯ нLaДaНяЯ пеptпoi мсдичноi дoпolvroги.
2. Bизнaчaти IIoкa:laHня тa пpoвo.циTи пpoцe.Цypи ,Цистaнтнoi

теплoгry}Iктypи.
З. Пpизнaнaти lloвrpхIreBy бaгaтoгoлкoвy aкyrryI{кTypy в

зarrежнoстi вiд лoкarriзaцii пaтoлoгiчнoгo пpoцесy.
4. Buб:иpaти ефeктивнi пapaметpи елeкTpoстиМyляцii IJlЯ

пpoведеIIня vеpезпrкipнoi eлeктpoнейpoстимyляфi й електpoмio-
стимyляцii.

5. ПpoвoДити мallyttльне дoслiдження стaнy м'язiв i
пoстiзoметpшIrry prлaксaцiю м'язoвlтх гpyп кiнцiвoк i ryлyбa.

6. Haдaвaти pекoмендaшii щoдo oптимiзaцii peжиму сTaTикo-
диI{zlмiчIrих нaвaIIтaжeIIЬ нa xpебетний стoвп i сyглoби кiнцiвoк.

8. ФoPMикoIITPoЛIo

Фopми кoнTpoлю i системa oцiriloвaння здiйснtotoться вiдпoвiднo
дo вимoг пpoгpaми дисциплiни тa Iнсщyкцii пpo системy oцiнroвaння
нaвчшIьнoi дiяльнoстi стyденТiв пp}t кprдI{TIIo-MoДyJIЬIriй системi
opгaнiзaцiТ нaвчаJIьI{oгo пpoцеcy' зaтBrpд)кенoi Moз УкpaiЪи (2 005 ).

oцiнкa зa lиoдyЛь BизнaчастЬся як сytra oцiнoк пoтoчнoi
нaвчaльнoi .цiяльнoстi (y бaлax) та oцiнки пiдсyмкoвoгo гvro.цyЛЬ}Ioгo

кoнтpoлю (у бaлах)' якa Bистaвляrться пpи oЦiнюваннi теoретичHttx
знaHь та пpакT]rчIrих нaBltчoк вiДпoвiДнo лo пеpелiкiв' Bllзtlачrних
пpoгpамoю,цисциплiни.

Poзпo.цiл бaлiв, якi мorкyть нaбpaти сTуденти

Лb
зlп Пoтoчне тестyвaI{ня Кiлькiсть

балiв
I Змicmoвшй мodуль 1

Tемa l
Tемa2
Tемa 3

Tемa 4
Teмa 5

Tемa 6

Teмa 7

n

'7

,7

1
,l

1
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2 IлlicmoвuЙ мolуль
Tемa 8

Tемa 9
Tемa 10
Tемa l l
Tемa|2
Tемa 13

Tемa 14
Tемa 15

'7

'7

a

'7

7
Mакcuлtgльна кiлькicmь балiв за nolnoчне mесmvвalrпл 105
Iнduвidvollьна CPC l5
Разoм змicmoвi мodvлi t20
ЛidcvtttкoвuЙ 'ttoDvльнuЙ кoн|nDoлb. в moмv чacлi: 80
nDакmцчнoi niDzomoвкa
mеo p е mu ч н oi n idzo mо в кu

Bсьoгo 200

Пpu'vimкu: npu Зocвoeннi meмu за mpаduцiЙнoto сucme]vroю
ctnуdенmу npuсвoloюmься ба,,lu: к5> _ 7 балiв, к4> - 5 балiв, к3> - 3 бацu,
к2> - 0 балiв, Mакcuлtальна кiлькicmь баliв за nomoчну нсIвчсUlьну

diяльнicmь cmуdенmа 120 бaлiв. Cпуdенп doпускаemьcя do
nidcу.мкoвozo мodульнoеo кoнmpoлю npu улloвi вuкol|сll|ня вuЛ'oz
навuа,tьнoi npozPсtlу|u mа в paзi, якщo Зсl nomoчну нсIвчсU.ьI|у diяльнicmь вiн
набpав не lv|енuьe 45 бцiв ([7+8] х 3), Пidcу.мкoвuй мodульнuй кoнrnpoль
Зсtpсlхoвуemься сmуdенmу, якщo вiн на6pав нe n4eнulе 50 балiв з 80.

Maксимaльнa кiлькiсть балiв' щo пpисвolorTЬся стyдентaМ Irpи
зaсвoеннi кo)кItoгo мoдyлю (зшiкoвoгo кpедиry) _ 200, в Toмy числi зa
Пoтoчнy I{aBчaлЬ}Iy дiяльнiсть _ |20 бaлiв (60%)' зa pезyлЬтaтaМи
МoДyлЬнoгo пiдсyмкoвoгo кoнтpoлю - 80 бшiв (40%)'

Пomoчнuй кoнmPoль зДiйсtпoеться нa кo)I(нol\{y щaктиЧI{ol{y
зaняттi вiдпoвiднo кotlкpетI{им цiлям з кoжнoi теми. пpи oцitшoвaннi
нaвчaльнoТ Дiяльнoстi стy.Центiв нeoбхiднo I{aдaвaти ПеpеBaгy
стaндapтизoBaHим мстO.цztм кol{тpoлIo: TесTyвaнHю' с]pyкTуpoBalrиМ
писЬМoвиМ poбoтaм, сTpyктypoвaнoмy зa пpoцеДypoю кoHтPoлК)
пpaкTичI{иx нaвиtloк в yl\,loBax' щo нaбЛиженi дo pешlьниx.

Пpи зaсвoеннi кoжнoi теми l\{oдyля зa пoтoчIry нaBчaльну
дiяльнiсть стy.цеtlTy BиотaBЛяIoTЬся oцiнки зa 4-ptl бaльнoto lPaДиЦiйнotо
IIIкaлoЮ' якi пoтiм кoнвеpTуютЬсяу бaли в зtlлеx{нoстi вi.ц кiлькoстi тем y
мoлyлi. B шpoгpaмi булa зaстoсoBaнa Taкa системa кoнвеpтaцiТ
тpaдицiЙнoТ системи oцiнки у 6aли:
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Tpaлиuiйнa oцiнка Кoнвеpтaцiя y бaли

((5> 1
((4> э
(<3>> 3
<<2>> 0

Максимaльнa кiлькiсть, якy мoже нaбpaти сTy.цент пpи
виBчеI{нi l}toдyЛя' дopiBtlю€ |20 бaлaм. Boнa виpaхoByeться II]ляхоМ
Мtlorl(eнн,I кiлькoстi бa.пiв, щo вiдпoвi.цaють oцiнцi <5>, нa кiлькiсть тем у
мoryлi з дoдaвaIIIUlм бaлiв зa iнливiлyшlьнy сaмoстiйнy poбory.

Miнiмaльна кiлькicть бaлiв, якy r}rox(е нaбpати стyдeнт пpи
вивченнi п{oдyля' BиpaxoBy€ться шляхolr,l мнo)I(rнru кiлькoстi бaлiв, щo
вИпoвiдaютЬ oцiнцi <<3>, нa кiлькiсть Тeм y мoдyлi, тoбтo 45 бa.лriв.

oцiнювання iнduвidуaльнoi cаt+locmiЙнoi poбoпu cmуdенmiв
(iнduв idу ал ьнuх з ав d ан ь) :

Кiлькiсть бaлiв зa piзнi види iндивiдyalrьноТ сaмoстiйнoi.poбoти
сryдеIrтa (CPC) зaлeжить вiД iT oбсяry i знaчшvtoстi, шIе сyvtapнo нr
бiльшe 15 бшiв' {i бaли дoдaloтЬсЯ to сylt{и бaлiв, нaбpaниx сту.цrнтoМ
зa IIoToчHy HaвчirлЬнy дiяльнiсть.

oц iнюв ан ня cаl+l ocmiйн oi poбornu:
oцiшовaння сaмoстiйнoТ poбoти сryпeнтiв, якa пеpе.Цбаненa в темi

пopяд з ayдитopнoю pобoтoю, з,цiйсюoеться пiд чaс пoтoчнoгo кoHTpоJтIo

тeМи нa вi.цпoвiднoмy ayдитopнoму зaняттi.
oцiнroвaння тeм, якi Bиt|oсяться ЛI{lЦе I{a сaмoстiйнy poбory i не

вхoдятЬ дo тем ay.циTop}rиx HaвчaльIlих зaнять' кoнTpoлюсться пpи
пlдсyмкoвoмy мoдyльнoмy кoнщoлi.

П i d сул,t к o вuй'с o н mp oI' ь :

Пiдсyмкoвий мoдyльний кorггpoль з.цiйсrпоеться пo зaBePцIенHIo
BивчеIIIIя всix тrм мoдyля нa oсTaIIIIЬoIvly кoн.Ipoльнoмy зaняттi з Moдyля.

,['o пiлсyмкoBoгo кoнTpoЛю дoгryскaютЬсЯ стyденTи, якi викoнaли
всi види poбiт, пepeдбaченi I{aBчzUIьtIoю пpoгpaМoю' тa при вивченi
мo.цyля нaбpши кiлькiсть бшtiв, не меrrшIy зa мiнiмальнy.

Фopмa щoBrдel{l{я пiдсyмкoвoгo мo,цyльнoгo кoнтpoлю мaе бyти
сTaндaртизoBa]Itoю i включaти кoнтpoЛь тeopетиннoi i пpaкти.tнoi
пiдгoтoвки. Мaксимальнa кiЛЬкiсTь балiв пi,цсyмкoвoгo кoнтpoлIo
dopiвнюe 80.

Пiдсyмкoвий мo.Ц5rльний кoнтpoль Bвalrсa€тЬся зapaхoBal{иrrl'
якu.lo стyдент набpав нe Jпeнu|е 50 баlliв.
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oб,сктивнiсть oцiнювaнHЯ Haвч€tльItoi,цiяльнoстi стy.шeнтiв мaе
пеpeвipятися стaTисTичнt{ми мeтoдaми (кoефiuieнт кopеляuiТ мiхс
пoтoчIloto yспiluнiстto тa peзyлЬтaтaМи пiдсyмкoвolю мoдyлЬrtoгo
кoнтpoлto).

Кoнвepтauiя кiлькостi бaлiв з Дисциплiни y oцit|ки 3a
uIкалaIии ЕCTS тa 4-ри бальнoю (тpадицiЙнoю).

Кiлькiсть бaлliв з дисциплiни, Якa нapaxoBaнa сryдентaМ'
кoнвеpтyrтЬсЯ y rЦкirлy ЕCTS тaким чинoМ:

oцiнка ЕсTs CтaтистичниЙ пoказник
A Haйкpaщi l07o сryдентlв
B Haстvпнi 2 SYo cту дeн.тiв
с Haступнi 30%o студeнтiв
D H аступнi 2 SYo cту Дeнrls
Е oстaннi l07o стyдентiв

Biдсoтoк сry.Цeнтiв визнaчarтЬся Ha
кypсy в мrжaх вi.цпoвiднoТ спецiaльнoстi.

Кiлькiсть бaлiв з дисциrшiни,
кoнвеpry€ться y lцкirлy ECTS тaкпм чинotr,t:

вибopui для стyдентiв .цaнoгo

якa зapaxoBalra сryдrнтaМ'

oцiнкa EсTs oцiнка за 4.бaльнoю цIкaлoю
A к5>

B'с к4>

D'Е к3>
FX, F <<2>>

oцiнкa з дисциrUIiни Fx, F ((2))) BистaBлясTЬся сryДентaм' яким не
зapaхoвaнo мoдyль з .цисциIlлilrи пiсля зaвеpruення iT вI,IBЧеI{IUI.

oцiнкa FХ (к2>) Bистaвляeться стyдеIrтaМ, якi нaбpали мiнiмa.тlьнy
кiлькiсть бaлiв зa пoToчнy нaвч.rлЬнy .Цiяльнiсть, aлe не скЛulли
шtoДyльний пiдсyмкoвиЙ кol{TpoлЬ. Boни мaloтЬ Пpaвo Ha пoвTopне
склaдaння пiдсyмкoвoгo мoд,yлЬt{oгo кoнTpoлю не бiльшe двox paзiв зa
гpaф i кoм, зaTBrpIIжеIIим pекTopoм.

Cтy.Центи, якi oдеpжaли oцiнкy F пo зaвеpшeнi вивчrI{н,I
.цисциплiни (не викoнaли нaBчzrльнy llpoгpaМy мoДyЛя aбo не нaбpa-ли зa
пoтoчI{y HaBчaлЬIIy дiяльнiсть з мo.цyля мiнiмaльнy кiлькiсть бaлiв),
МaIотЬ пpoйти пoвтopне нaвчaннJr 3 Мo.цyля. Pitцення пpиймaсться
кеpiвниЦтвoм BHз вiдпoвiднo дo ltopмaтиBlt}D( дoкyмеrrтiв,
зaтBеpджениМ B yстaнoвлeнoLry пopядку.
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l. Исaев IO.A' Cегмelтгapнo-peфлекгopньtй и тoчечньlй мaссa}к в

клиничеокoй пpaктике. _ К.: Здopoв'я' |993. -225 с,

2. Лисеrпок B.п.' Фaдсев B.o'' Гoлoвчaнський o.M.
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МaнyaлЬItzlя TеpaпI,rя. _ Pигa: Б.и.' 199l. _З44 c,
2. Ибparмoвa B.C' КитaЙскaя rvrедициIla. Мeтoдьl диaгнoстики и

леченI{я. лeкaрстBеt{ньIе сpeдcтBa' Чжэнь-цзю теpaпиJI. - M.: ПКП.
Aнтapес, |994.-6З'7 c.

3. Лaкyстa B.н. Tpaдициoннaя кJIиниrIrскa,I aкyrryHкryPa.
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_ М.: Медицпna, |993, - 5|2c .

5. МекдyнapoднaЯ клaссификaЦия фyнкuиoниpoвaни,|' oГpaни-
чений жизне'цеятeльнoсти и здopoвЬя. _ Женевa, Bсeмщнaя opгaнизaция
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6. Caмoсtoк И.З., ЛьIсеrпок B.П., Лoбoдa М.B. Лaзеpoтepaпия 1,l
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POсIЙCЬкO-УкPAIHськI{Й слoBник
сПЕцIAльних TEPMIнIB

Пунктypнa peфлексoтеpа пiя

A,цaптивнoе биoyпpaвление
Aквaпyнктypa
Aктивнaя тoчкa
Aкyпpессypa
Aкyпyнктypн€Ul Зoнa' Toчкa
A кyгryнкrypнaя aнaлгезI,UI
AкyгryнктypНaЯ I4ГIIa

Aнaл гез ия (aкyгryн ктуpнaя)
Aypикyлoтеpaпия
AypикyляpнЬIе зoltЬt:
l ) зaвиток
2) лaдъя (скaфa)
3) пpoтивoзaвитoк
4) тpeyгoльнaя ямкa
5) кoзелoк
б) пpoтивoкoзeлoк
7) ннжниi,l. )Д{aстoк кoнxи
(paкoвиньr)
8) веpxний yчaстoк кo}txи
(paкoвиньr)
9) мoчкa
l 0) зaдняя ПoBеpxtloсTЬ

Бapoтеpaпия
Би.дигитaльньIй o-кoльцевoй
Trст
БиoлoгическaЯ oбpaTнaя сBязЬ
Бyквеннo-цифpoвoе oбoзнaчоние

Baкyyм-теpaпия
Bведение игльt
B исцеpo-сенсopньlй фенoмен
BнемepeдианI{iUI тoчкa
Boзбуx<дaloщaя тoчкa

Глarцaтaй (сигнaльнaя тo.rкa)

aдaгIтиBHo oloyrтpaBлllltlя
aквaгryHктypa
aктивнa тoчкa
aкyпpесypa
aкytryнктypнa зol{a' тoчкa
aкyгryнктypнa aнaлгезiя
aкytryIrкTypl{a гoJIкa
aнaлгезiя (aкупyнrlтypнa)
aуpикyлoтеpaпlя
aypикyляp}u зoни;
зaвитoк
.rовeн (скaфa)
пpoTизaBитoк
трикyтIIa яМкa
кoзrлoк
IIpoTикoзелoк
ttи)I(н,l дiлянкa кorD(и
(paкoвини)
Brpхня Дiлянкa кoнхи
(paкoвини)
мoчкa
зaдшI пoBеpxt{я

бapoтepaпiя
б i-дiгiтaльний o.кiльцевий тест

бioлoгiчниЙ звopoтнiй зB'яЗoк
лiтеpo-цифpoBr ПoзнaчеHI{,I

вaкуум-теpaпiя
введенI{я гoлки
Bисцrpo.сеIlсopний фенoмен
пoзaмеpидiaннa тoчкa
збу.Цжуюva тovкa

глaцraтaй (сигнaльнa тoнкa)
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[pевневoстoчltiul теopll,l
[испepсия

Зpauкoвaя лиIlия

Иглoaналгезия
Иглoaппликaция
Иглopефлe коoT.epaпи'l
Иглoyкaльтвaние
Извлечение игльt
Индивидyaльнo-
пpoпopциoнальньrй oTprЗoк
ИнфopмaциollHo.BoЛtloвЕUI
тepaпия
Инь-ян (теоpия)

Клaссический кaнaл (мepидиaн)
Клroчевaя тoчкa
Кoнтaкгнaя TеpМoгryнкTypa
Коpпopaльнaя Toчкa
Кpaниоrryнкrypa
Кpиoгryнкrypa

Лaзеpoшункrypa
Лo.гryнкт (стaбилизиpyЮщaя
тoчкa)

Мaгнитorryнктypa
Мaнoгryнкrypa
Мезoтеpaпия
Mеpидиaн:
1) лёгкиx
2) тoлстoЙ киIIIки
3) жrлyлкa
4) селезёнки и поджелyдoннoй
железЬI
5) сеpлua
6) тoнкoй киIIIки
7) мoневoгo tryзЬIря
8) пouек
9) пеpикapлa

20

стapo.цaвIUI схiднa тeopiя
диспеpсiя

зiничнa лiнiя

гoлкoaнiulгeзUI
гoлкoaIIлlкaциJI
гoлкopефлексотеpaпiя
гoлкoвкoJIIовaI{lUI
BивrдrнIUI гoЛки
iндивiдyaльнo.пpoпopЦiйний
вiдpiзoк
iнфopмauiйнo-хв}tлЬoвa теpaпiя

iнь-ян (теopiя)

rulaсутчrтутЙ кaнaл (мepидi aн)
кJIIoчoвa тoчкa
кoltTaктнa теpМoIryнктypa
кopПopirлЬнa Toчкa
кpaнioгryнкrypa
кpioгryнктуpa

Л:rзеpoгryIrкт}?a
лo-tryнкт (стaбiлiзуюнa тouкa)

мaгнiтoпyнктуpa
мal{oпyнкTypa
мезoтеpaпiя
мepидiaн:
легеtlь
ToBстol киlIIки
lIIЛyI{кa

селезiнки тa пi.ЦrrшIyнкoвoi
зflЛoзи
сepця
To}Iкol киIцки
сечoBoгo мixуpa
ниpoк
пеpикapдa



Haпpaвление yкoлa
<Hoвaя> тoчкa
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ПpoтивoбoлrкЦ тoчкa
ПyльсoвaяДиaгнoстикa
Пyнктypa
Пyнкгypнaя pефлексoтеpaпия
Пyстoтьr сиIrдpoм

Pефлексoдиaгнoстикa
Pефлeксoлoгия
Pефлексoтepaпия
Peфлектopньlй мaссaяt
Pиoдopaкy (мeтoд)

Cедaтивнaя тoчкa
Cигapетa пoлЬlI{IIaя
Cигнa.пьнaя тонкa (Мo-гryнкт)
Cимгrгoмaтическaя тoчкa
Covyвственнaя Toчкa (IIIy.rryнкт)
CпapeнньlЙ меpидиalr
Cпецифи.rеск.rя тoчкa
Cтaбилизиpyющaя тoчкa
(Лo-гryнкт)
Cтaндapтньlй гryнкт

Tеплoгryнкrypa:

- IIИcтaРIтHaЯ

- кoнтaктнaя (непoсpедственнaя)

Tеpмorryнкrypa

Тoнизaция
To ни:зиpyюшaя (вoзбyкдaloщaя)
тoчкa
Toчечньтй l\{aссa)к

Torкa aкyгryIrкrypьI

Угoл нaклoнa иглЬI
Укoл пpямoй, нaклoнньlЙ' пoчти
гopизoнтaльньrй
У-син (тeopия)

Фapмaкoгryнктypa
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пpoтиooльoвa Toчкa
rryльсoвa дiaгнoстикa
rryнкTyPa
rryнктypнa pефлeксoтrpaпiя
пyстoти сиrr,цpoм

pефлекоoдiaгнoстикa
pефлексoлoгiя
pефлексoтеpaпiя
peфлектopний мaсax
pioдopaкy (метoд)

седaTивнa тoчкa
цигaPкa пoЛиIIнa
сигI{aльнa тorкa (Мo.пyнкт)
сиМптoмaтиIII{a тoчкa
спiвvyтливa тoнкa (IIIy-пyнкт)
спapений меpидiaн
специфiннa тovкa
стaбiлiзyюva тouкa (Лo-тryнкт)

стaндapтний rryнкт

Tеrшorryнктypa:
дистaктнa
кoнтaкTнa (бeзпoсepeдня)

тrpмoгryнктypa

тoнiзaцiя
тoнiзyюua (збyрк1пoнa) тou кa

тoчкoвиЙ п{aсaх(
тoчкa aкylTyнкrypи

кyт нaхилy гoлки
yкoл пpямий, пoхилий, мaйже
гopизoнтaльний
y.сiн (теopiя)

фapмaкoгryнктypa



-2.7
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Пoстypшlьнaя пrprГpyЗкa
Пpeднaпpяжение
Пpoтивoy.Цepжaние
<Пpyrкинение>
Пpужиняшeе сolrpoтиBлеtlие

Paзгибaние
Pегиoнapньtй пoсrypшьньtй
дисбaлalrс lvrьlцIц

Pелaксaция
Рoтaция
Pьtчaг кopoткий и .цлинньIй

Caнoгeнетическaя praкция
(peпapaтlвнaя,
иIvlMyHoлoгическaя'
MикpoцеpкyлЯTopНaЯ,
биoмexaничeскaя)
Cгибaние
Cинеpгиvескoе yIIparlс{еIrие

Cкoлиoз Гoмo.'
гетepoлaтеpaльlъtй,
aльтеpнщyюший
Cпoндштoapтpoз
Cпoндилoлистeз
Cтaти кo-ди нaмIдtrскaя
нaгpyзкa
Cтaтoкинeмaтически
aдaптиpoвaннaя
(.Цезадaптиpoвaннaя) фopмa
веpтебpа:tьнoй дефopмarии

кTaзовoе BьIжи}raниеD
Toлчoк lv{aниIтvлЯциoнньrй
Toлчкoвая мoбилизaция
Tpaкциorтнo.мaссall(нaя техt{икa
Tpaкциoннo.poтaщroннa,t
тeхникa
Tpaкция
Tpиггepнaя зoнa

пoстyp.rлЬнr ПrpeвaнTaження
пеpедIralTpyженIUl
пpoтиyтpит!raння
(пpy)кинен}rя)
пpyжиня.rий oпip

poзгиIIaI{I{я

pегioнapниЙ пoстypaльний
дисбaлaнс м'язiв
pеJIaксaцlя
poтauiя
вa>кiль кopoткий тa дoвгий

сaнoгеt|еTичнa pеaкЦiя
(pепapaтивнa,
iмyнoлoгirнa,
мiкpoш,rpкyлятopнa,
бioмеxaнivнa)
згинaннЯ
синеpгi,rнi BпpaBи
скoлioз гoмo-'
гетеpoлaтеpальниЙ,
шtьтеpнyвaльний
спoндиJroaPтpoз
спorrдилoлiстез
стaTикo..llинaмlчне
нaвaнтaженI{,t
стaтoкiнемaтичнo
aдaптoBaнa
(.Цезaдaптoвaнa) фopм a
веpтебpальнoТ дeфopмauiТ

(тaзoBе BижиIr4aншI)
пoIIIтoвx мaнiгryля ui йн и й
пoштoвxoва мoбiл iзaцiя
тpaкцiйнo-мaсa)кнa теxнiкa
тpaкцiйнo.poтaцiйнa
тexнiкa
тpaкцiя
TpIrгеpHa зoнa
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