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І. Опис навчальної дисципліни 

 

Загальнi 

характеристики 

дисципліни 

Навчальне 

навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання i 

форми контролю 

Галузь знань 

01  Освіта/Педагогіка 

Кiлькiсть кредитiв – 3 Методи навчання: 

лекції та лабораторні заняття 

з використанням 

електронних дидактичних 

демонстраційних матеріалів 

(презентації, схеми, відео- й 

аудіоматеріалів тощо), 

відвідування національних 

музеїв. 

Спецiальнiсть 

014 Середня освіта  

(Здоров’я людини)  

Загальна кiлькiсть годин  – 90  

Денна 

форма  

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Освiтнiй рівень 

Магістр 

Лекцiї: 

4 год 4 год 

Семiнарськi (практичнi) 

заняття: 

Вибіркова  10 год 4 год 

Лабораторнi заняття: 

Рiк вивчення дисциплiни  

за навчальним планом  

ІІ-й 

16 год 4 год Форми поточного 

контролю: 

усний (фронтальне та 

індивідуальне опитування), 

письмовий (тестові завдання, 

експрес-контроль), захист 

рефератів на задані теми 

Індивiдуальна робота: 

Семестр 

4 

– - 

Самостiйна робота: 

Тижневе навантаження 

(год.) 

- аудиторне: 3 год 

- самостiйна робота: 6 год 

60 78 

Форма пiдсумкового 

контролю:  залік 

 

Мова навчання – українська Спiввiдношення аудиторних 

годин i годин СРС: 

1 до 3 1 до 6 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Практикум з кінезіотейпування» є 

методика використання кінезіологічних тейпів для зміцнення здоров’я людини, а також для її 

оздоровлення та реабілітації. 

Міждисциплінарні зв’язки – «Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Сучасні 

валеологічні технології», «Онтокінезіологія» тощо. 

 

Мета навчальної дисципліни:  забезпечити відповідні сучасним вимогам знання про 

формування і зміцнення здоров’я населення шляхом використання кінезіологічних тейпів. 

Завданнями навчальної дисципліни є: 

- вивчення історії використання кінезіотейпування, загальних закономірностей 

збереження здоров’я людини за допомогою кінезіологічних тейпів; 
- ознайомлення з принципами організації кінезіотейпування, властивостями 

кінезіологічних тейпів; 

- ознайомлення студентів з показаннями та протипоказаннями до застосування методики 

кінезіотейпування; 

- вивчення валеологічних основ кінезіотейпування як галузі фізичної реабілітації. 
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ІІ. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують 

 

№ з/п Результати навчання Компетентності 

1 

Знати – сучасний досвід і методи кінезіотейпування. 

Випускник: 

- здатний використовувати 

базові знання з 

кінезіотейпування у 

збереженні здоров’я 

населення, реабілітації. 
Вміти – використовувати сучасний досвід і методи 

кінезіотейпування у професійній діяльності. 

2 

Знати – механізм дії кінезіологічних тейпів. 
- здатний використовувати 

та аналізувати сучасні 

данні, використовувати 

інформаційні джерела, 

критично оцінювати 

інформацію. 

Вміти – аналізувати ці дані і робити висновки щодо 

покращення стану пацієнтів і розробки відповідних 

методів використання кінезіологічних тейпів  для 

покращення стану здоров’я населення. 

3 

Знати – основні правила роботи з кінезіологічними 

тейпами.  
- здатний використувати 

кінезіологічні тейпи у 

професійній діяльності. Вміти – проводити реабілітаційні заходи з 

використанням методу кінезіотейпування 

4 

Знати –  особливості підготовки шкіри до 

кінезіотейпування, правила його нанесення, натягу і 

видалення зі шкіри. 

- здатний здійснювати і 

впроваджувати знання в 

реабілітаційний процес для 

оздоровлення людини. Вміти – впроваджувати ці знання у професійну 

діяльність. 

5 

Знати – основні техніки використання кінезіологічних 

тейпів.  

- здатний використовувати 

ці знання і розвивати 

професійні навички, 

використовувати 

інформаційні джерела, 

залучати їх в 

реабілітаційний процес і 

професійну діяльність. 

Вміти –впроваджувати техніки кінезіотейпування 

(методика інгібіції, фацилятації, механічної та 

фасціальної корекції, сухожильну та лімфатичну 

корекцію) у професійній діяльності. 

6 

Знати – особливості кінезіотейпування у травматології та 

ортопедії. 

- здатний використовувати 

набуті знання про 

кінезіотейпування, його 

практичне застосування 

для збереження здоров’я, 

профілактики і лікування 

захворювань у 

травматології і ортопедії. 

Вміти – володіти методикою кінезіотейпування для 

реабілітації у випадках розтягнення м’язів та зв’язок. 

7 

Знати – . особливості кінезіотейпування у косметології - здатний використовувати 

знання про кінезіологічні 

тейпи у галузі косметології Вміти – складати комплекси оздоровчих заходів з 

використанням кінезіотейпування у косметології 
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ІІІ. Тематичний план 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС – 90 годин. 

№ 

з/п 
Назва модулів і тем 

Кількість годин 

(денна форма навчання) 

Кількість годин 

(заочна (вечірня)  

форма навчання) 

А
у
д
и

т
о
р

н
і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 
 

(с
ем

ін
а
р

сь
к

і)
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

С
Р

С
 

А
у
д
и

т
о
р

н
і 

Л
ек

ц
ії

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

С
Р

С
 

Модуль І. Загальні основи 

кінезіотейпування 
10 2 4 4 20     

1.1 
Тема 1. Вступ. Поняття про 

кінезіотейпування. 
1 1 - - -     

1.2 
Тема 2. Історія 

кінезіотейпування 
1 1 -  4     

1.3 

Тема 3. Кінезіотейпи: види, 

характеристика, основні 

принципи роботи 

2 - - 2 4     

1.4 

Тема 4. Показання та 

протипоказання до 

кінезіотейпування 

2 - 2 - 4     

1.5 
Тема 5. Механізм дії 

кінезіотейпування на організм. 
4 - - 4 4     

Модуль ІІ. Практичні аспекти 

кінезіотейпування  
20 2 6 12 40     

2.1 
Тема 1. Анатомія м’язів 

людини. 
2 - - 2 4     

2.2. 
Тема 2. Основні правила 

нанесення кінезіотейпів. 
2 - - 2 10     

2.3. 
Тема 3. Техніки 

кінезіотейпування  
6 2 2 2 10     

2.4. 
Тема 4. Кінезіотейпування в 

ортопедії і травматології 
4 - - 4 6     

2.5. 
Тема 5. Кінезіотейпування в 

косметології 
2 - 2 - 4     

Разом годин –  30 4 10 16 60     
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ІV. Змiст дисциплiни 
 

4.2. Плани семiнарських і лабораторних занять 

 

Модуль І. Народна культура здоров’я України 

Семінарське заняття 1 

Тема: Показання та протипоказання до кінезіотейпування 

Мета: ознайомлення з показаннями та протипоказаннями використання кінезіологічних тейпів. 

Питання для обговорення 

1. Показання до кінезіотейпування. 

2. Абсолютні показання до кінезіотейпування. 

3. Відносні показання до кінезіотейпування. 

 

Лабораторне заняття 1 

Тема: Кінезіотейпи: види, характеристика, основні принципи роботи 

Мета: ознайомити студентів з сучасними кінезіологічними тейпами. 

Питання для обговорення 

1. Будова кінезіологічного тейпа. 

2. Форми кінезіотейпів. 

3. Види кінезіологічних тейпів. 

4.Основні принципи використання кінезіологічних тейпів. 

 

Лабораторне заняття 2 

Тема: Механізм дії кінезіотейпування на організм. 

Мета: ознайомлення з механізмом дії кінезіотейпів, які використовуються у методиці 

кінезіотейпування. 

Питання для обговорення 

1. Вплив кінезіологічного тейпа на поверхневі тканини тіла людини. 

2. Вплив кінезіологічного тейпа на зменшення больового синдрому. 

3. Вплив кінезіологічного тейпа на відновлення функціональної активності м’язів. 
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Модуль ІІ. Практичні аспекти кінезіотейпування. 

Семінарське заняття 1 

Тема: Техніки кінезіотейпування  

Мета: ознайомлення з техніками використання кінезіологічних тейпів. 

Питання для обговорення 

1. Механічна корекція. 

2. Фасціальна корекція. 

3. Послаблююча корекція («ліфтинг»). 

4. Зв’язково-сухожильна корекція («тиск»). 

5. Функціональна корекція («пружинування»). 

6. Лімфатична корекція («тунелювання»). 

 

Семінарське заняття 2 

Тема: Кінезіотейпування в косметології 

Мета: засвоїти основні принципи використання кінезіологічних тейпів у косметології. 

Питання для обговорення 

1. Тейпування обличчя і шиї в естетичній косметології. 

2. Показання для естетичного кінезіотейпування. 

3. Особливості використання тейпів під час тренувань з фейсбілдінгу. 

4. Накладання тейп-масок. 

 

Лабораторне заняття 1 

Тема: Анатомія м’язів людини. 

Мета: ознайомлення з особливостями анатомії поверхневих м’язів. 

Питання для обговорення 

1. Будова м’язів. 

2. Класифікація м’язів. 

3. Основні групи м’язів. 

4. Фізичні властивості м’язів. 

5. Причини втоми м’язів.  
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4.3. Організація самостійної роботи студентів 

 

Зміст завдань для самостійної роботи студентів: 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основні поняття кінезіотейпування.  

Написання реферату (Р. 1).  

5 

2 Властивості кінезіологічного тейпу. 4 

3 Механізм дії кінезіологічного тейпування на організм людини. 

Написання реферату (Р. 2). 

5 

4 Основні техніки кінезіотейпування. 4 

5 Кінезіологічне тейпування в травматології та ортопедії.  

Написання реферату (Р. 3)  

5 

6 Кінезіологічне тейпування в подіатрії. Анатомія та функція стопи.  10 

8 Кінезіологічне тейпування в неврології. Синдром зап’ястного 

канала. Синдром грушевидного м’яза. Ішиас. Кривошея. 

5 

9 Кінезіологічне тейпування в педіатрії. Пупочна грижа. Діастаз 

прямих м’язів живота. Бронхіт. Алергічний риніт. Еквінус стоп 

або «синдром балерини». 

4 

10 Кінезіологічне тейпування в косметології. 

Написання реферату (Р. 5). 

8 

11 Залежність ступеня натяжіння кінезіологічного тейпу в залежності 

від фізичного стану пацієнта. 

2 

12 Класична методика кінезіологічного тейпування. 4 

 

V. Контроль якостi знань студентів 

5.1. Форми i методи поточного контролю 

 

Усне опитування, перевірка конспекту та рефератів, модульні контрольні роботи. 

 

Питання до І модулю 

 

1. Історія створення і розвитку кінезіологічного тейпування. 

2. Поняття про кінезіотейпування. 

3. Мета кінезіотейпування. 

4. Основні завдання кінезіотейпування. 

5. Основні поняття кінезіологічного тейпування. 

6. Місце кінезіотейпування в системі реабілітаційних знань про людину. 

7. Властивості кінезіологічного тейпу. 

8. Показання, протипоказання до кінезіотейпування. 

9. Підготовка шкіри до процедури кінезіотейпування. 

10. Нанесення та видалення кінезіологічного тейпу. 

11. Ступені натяжіння кінезіологічного тейпу. 

12. Основні види аплікацій кінезіологічного тейпу. 

13. Мета і завдання використання кінезіотейпування в системі спортивного тренування. 

14. Робоче місце, обладнання, матеріали, які використовуються для нанесення кінезіотейпу. 

15. Механізм дії кінезіологічного тейпування на організм людини. 

17. Варіанти використання кінезіотейпування для підтримки м’язів гомілки. 

18. Методика кінезіотейпування при ушкодженні колінного суглобу. 
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19. Методика кінезіотейпування при ушкодженні бокових зв’язок і менісків колінного суглобу. 

20. Методика кінезіотейпування при проблемах власної зв’язки надколінника.  

21. Схеми кінезіотейпування при ушкодженнях м’язів передньої та задньої поверхонь бедра. 

22. Методики кінезіотейпування при ушкодженнях сідничних м’язів.  

23. Методики кінезіотейпування при ушкодженнях м’язів та зв’язок пахової області. 

24. Методики кінезіотейпування при ушкодженнях міжреберних м’язів. 

25. Методики кінезіотейпування при ушкодженнях косих і прямих м’язів живота. 

26. Методики кінезіотейпування пальців кисті. 

27. Методика кінезіотейпування при ушкодженнях пястно-фалангового суглобу 1 пальця кисті. 

28. Методика кінезіотейпування при ушкодженнях пястно-фалангового суглобу 2-5 х пальців. 

 

Питання до ІІ модулю 

1. Основні техніки кінезіотейпування. 

2. Класична методика кінезіологічного тейпування. 

3. Аплікація Y-образною полоскою. 

4. Аплікація І-образною полоскою. 

5. Аплікація Х-образною полоскою. 

6. Аплікація веерообразною полоскою. 

7. Аплікація павутинною полоскою. 

8. Аплікація полоскою з отвором. 

9. Комбінований тейпінг при розтягненнях кисті. 

10. Комбінований тейпінг при вальгусній деформації у ліктьовому суглобі. 

11. Комбінований тейпінг при молотообразній деформації пальців стопи. 

12. Методика кінезіотейпування для підтримки склепіння стопи. 

13. Методика кінезіотейпування ахілового сухожилля. 

14. Комбінований тейпінг при медіальному великоберцовому стрес-синдромі. 

15. Комбінований тейпінг при розтягненні / контузії квадрицепса. 

16. Комбінований тейпінг при плантарному фасціїті. 

17. Комбінований тейпінг при тендиніті сухожилля надколінника. 

18. Кінезіотейпування для лікування ран, шрамів і профілактики рубців. 

19. Кінезіологічне тейпування в травматології та ортопедії.  

20. Кінезіологічне тейпування в подіатрії 

21. Кінезіологічне тейпування в неврології. 

22. Кінезіологічне тейпування в педіатрії. 

23. Кінезіологічне тейпування в косметології. 

24. Залежність ступеня натяжіння кінезіотейпу в залежності від фізичного стану пацієнта. 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти в поточному тестуванні 

 

 Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ  

сума 

 

 

Т 

1.1 

Т 

1.2 

Т 1.3 

\ 

Р1 

Т 1.4 

\ 

Р2 

Т 

1.5 

Т. 2.1 

\ 

Р3 

Т 

2.2 

Т 2.3 

\ 

Р4 

Т 2.4 

\ 

Р5 

Т  

2.5 

Т 

2.6 

 

К1 

 

 

К2  Σ 

 

2б 

 

 

3б 

 

6б 

\10б 

 

8б\5б 

 

 

3б 

 

4б \5б 

 

3б 

 

3б \ 

10б 

 

6б\ 

10б 

 

3б 

 

5б 

 

5б 

 

 

5б 

  

100б 

 

100б 
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5.2. Форми i методи пiдсумкового контролю 

 

Питання до заліку 

                                                                        

 

1. Історія створення і розвитку кінезіологічного тейпування. 

2. Поняття про кінезіотейпування. 

3. Мета кінезіотейпування. 

4. Основні завдання кінезіотейпування. 

5. Основні поняття кінезіологічного тейпування. 

6. Місце кінезіотейпування в системі реабілітаційних знань про людину. 

7. Властивості кінезіологічного тейпу. 

8. Показання, протипоказання до кінезіотейпування. 

9. Підготовка шкіри до процедури кінезіотейпування. 

10. Нанесення та видалення кінезіологічного тейпу. 

11. Ступені натяжіння кінезіологічного тейпу. 

12. Основні види аплікацій кінезіологічного тейпу. 

13. Мета і завдання використання кінезіотейпування в системі спортивного тренування. 

14. Робоче місце, обладнання, матеріали, які використовуються для нанесення кінезіотейпу. 

15. Механізм дії кінезіологічного тейпування на організм людини. 

17. Варіанти використання кінезіотейпування для підтримки м’язів гомілки. 

18. Методика кінезіотейпування при ушкодженні колінного суглобу. 

19. Методика кінезіотейпування при ушкодженні бокових зв’язок і менісків колінного суглобу. 

20. Методика кінезіотейпування при проблемах власної зв’язки надколінника.  

21. Схеми кінезіотейпування при ушкодженнях м’язів передньої та задньої поверхонь бедра. 

22. Методики кінезіотейпування при ушкодженнях сідничних м’язів.  

23. Методики кінезіотейпування при ушкодженнях м’язів та зв’язок пахової області. 

24. Методики кінезіотейпування при ушкодженнях міжреберних м’язів. 

25. Методики кінезіотейпування при ушкодженнях косих і прямих м’язів живота. 

26. Методики кінезіотейпування пальців кисті. 

27. Методика кінезіотейпування при ушкодженнях пястно-фалангового суглобу 1 пальця кисті. 

28. Методика кінезіотейпування при ушкодженнях пястно-фалангового суглобу 2-5 х пальців. 

25. Основні техніки кінезіотейпування. 

26. Класична методика кінезіологічного тейпування. 

27. Аплікація Y-образною полоскою. 

28. Аплікація І-образною полоскою. 

29. Аплікація Х-образною полоскою. 

30. Аплікація веерообразною полоскою. 

31. Аплікація павутинною полоскою. 

32. Аплікація полоскою з отвором. 

33. Комбінований тейпінг при розтягненнях кисті. 

34. Комбінований тейпінг при вальгусній деформації у ліктьовому суглобі. 

35. Комбінований тейпінг при молотообразній деформації пальців стопи. 

36. Методика кінезіотейпування для підтримки склепіння стопи. 

37. Методика кінезіотейпування ахілового сухожилля. 

38. Комбінований тейпінг при медіальному великоберцовому стрес-синдромі. 

39. Комбінований тейпінг при розтягненні / контузії квадрицепса. 

40. Комбінований тейпінг при плантарному фасціїті. 

41. Комбінований тейпінг при тендиніті сухожилля надколінника. 

42. Кінезіотейпування для лікування ран, шрамів і профілактики рубців. 

43. Кінезіологічне тейпування в травматології та ортопедії.  

44. Кінезіологічне тейпування в подіатрії 
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45. Кінезіологічне тейпування в неврології. 

46. Кінезіологічне тейпування в педіатрії. 

47. Кінезіологічне тейпування в косметології. 

48. Залежність ступеня натяжіння кінезіотейпу в залежності від фізичного стану пацієнта. 

 

5.3. Критерiї оцiнювання знань студентiв 

Підсумковий контроль знань з дисципліни «Практикум з кінезіотейпування» (залік): 

поточне тестування за шкалою ECTS. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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VІ. Основнi й допомiжнi iнформацiйнi джерела для вивчення курсу 

 

Основні 

 

1. Артюх А.Ф., Балумок В.Г, Болтарович З.Е. Народи і культури. - К., 1994. 

2. Болторович З.Є..Народна медицина українців.-Київ: Наук. Думка, 1990.-207с. 

3. Влияние кинезиотейпирования на функциональное состояние микроциркуляции у 

человека / И.Г. Михайлюк, Е.В. Сальников, Н.Н. Спирин, Ф.А. Кузьмин // Вестник 

Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2014. – Т. 20. – 

№ 7. – С. 50–52.  

4. Глиняна О.О. Основи кінезіотейпування: навчальний посібник / О.О. Глиняна, Ю.В. 

Копочинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 

125 с. 

5. Глиняна, О. О. Особливості кінезіотейпування при набряках нижніх кінцівок / О. О. 

Глиняна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична 

культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 

2018. - Вип. 3К (97). - С. 150-154. 

6. Касаткин М.С. Кинезиотейпирование: история создания оригинальной методики и 

свойства кинезиотейпов // Спортивная медицина: наука и практика. 2015. №1. С.77-

81. ISSN 2223-2524. 

7. Касаткин М.С. Основы кинезиотейпирования: учебное пособие / М.С. Касаткин; Е.Е. 

Ачкасов; О.Б. Добровольский. – М. : Спорт, 2015. – 76 с. 

8. Киселев Д. Кинезиотейпинг в лечебной практике неврологии и ортопедии – М.: 

Медицина – 2015. – 168 с. 

9. Клюйков А.И. Тейпирование и применение кинезиотейпа в спортивной практике. 

Методическое пособие / А.И. Клюйков; – М.: РАСМИРБИ, 2009. – 140 с. 

10. Крюков В.Г. Применение оригинального кинезитейпирования при травмах и 

заболеваниях. Инструкция по применению / В.Г. Крюков, А.П. Сиваков, С.С. 

Василевский и др. // МЗ Республика Беларусь, Минск. - 2010. – С.112-115. 

11. Поляков Д.В. Кинезиологическое тейпирование. Клиническое применение 

кинезиотейпов : учебноепособие / Д.В. Поляков, Е.А. Мазуркевич, А.В. Поляков. – 

СПб. : СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2013. – 44 с. 

12. Пяйнаппел Г. Руководство по медицинскому тейпингу / Г. Пяйнаппел, К. Петер // 

Verhaag печати из Нидерландов. - 2012. - С.64-73.  

13. Субботин Ф. А. Применение кинезиотейпировнаия в медицинской практике. – 

Одесса: 2014. – 40 с. 

14. Субботин Ф. А. Пропедевтика функционального терапевтического кинезио-

тейпирования / Ф.А. Субботин. – М. : Ортодинамика, 2014. – 192 с. 

15. Шеремет І. В. Внесок учителя основ здоров’я та фізичного реабілітолога в 

оздоровлення дітей шкільного віку / І. В. Шеремет, О. В. Матвієнко // Наукові засади 

підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного 

напрямків : матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (м. Бердянськ, 

26-31 березня 2018 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2018. – С. 177-180. 

16. Шеремет І. В. Профілактика шкільних захворювань учнів початкових класів 

засобами кінезіології / І. В. Шеремет // Наукові засади підготовки фахівців 

природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків : матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-31 березня 2018 року). 

– Бердянськ: БДПУ, 2018. – С. 174-177. 

17. Шубникова Е.А. Мышечные ткани: учебное пособие / Е.А. Шубникова, Н.А. Юрина. 

– М.: Медицина, 2001. – 240 с. 
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Допоміжні 

1. Василевский С. С., Крючок В. Г. (2012). Механизмы действия оригинальных 

кинезиотейпов «K-Active». Інформ. вісник. Фізіотерапія та реабілітація, 2-3(19-20), 

20-23. 

2. Епифанов В.А. Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях 

позвоночника / В.А.Епифанов, А.В.Епифанов. – М.:МЕДпресс-информ,2008. – 374 с. 

3. Роен Й.В. Большой атлас по анатомии / Й.В. Роен, Ч. Йокочи, Е. Л Дреколл. – М..: 

ВНЕШСИГМА, 1997. – 477 с. 

4. Кейл Энн (2015). Тейпирование в спортивной и клинической медицине. М.: Спорт. 

5. Кензо Касе. Иллюстрированный Кинесио Обмотка / Кензо Касе. Токио : Кини-Кай, 

2005. – С. 110. 

6. Клочкова Е.В. Введение в физическую терапию: физическая реабилитация детей с 

церебральным параличом и другими двигательными нарушениями неврологической 

природы. – М.: Теревинф, 2014. – 288 с. 

7. Нагорная О.Б. Физическая реабилитация детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата / О.Б. Нагорная, И.М. Григус // Физическая культура и спорт 

– основы здоровой нации : III Междунар. науч.- практ. конф. / Забайкал. гос. ун-т ; 

отв. ред. Е.Г. Фоменко. – Чита : ЗабГУ, 2016. – С. 206–213. 

8. Перрин Д. Повязки и ортезы в спортивной медицине / Д. Перрин. – М. : Практика, 

2011. – 126 с. 

9. Сокрута В. Н., Казакова В. Н. (Ed.). (2011). Медицинская реабилитация в спорте. 

Донецк: «Каштан». 

10. Субботин Ф.А. Консервативное лечение миофасциального болевого синдрома / Ф.А. 

Субботин // Ялта. – 2013. – 220 с. 

11. Aytar A., Ozunlu N., Surenkok O., Baltaci G., Oztop P. Initial effects of kinesio taping in 

patients with patellofemoral pain syndrome: a randomized, double-blind study Isokinetics 

and Exercise Science 2011; 19(2):135-142 clinical trial. 

12. Briones-Arean Y., M.Soto-Gonzalez Eficacia de la fisioterapia en el syndrome del 

pinzamiento del hombre Fisioterapia, Volume 36, Issue 4, Jule-Semtember 2014, Page 

187-196. 

13. Chang H-Y, Cheng S-C, Lin C-C, Chou K-Y, Gan S-M, Wang C-H The effectiveness of 

Kinesio taping for athletes with medical elbow epicondylar tendinopathy International 

Journal of Sports Medicine 2013 Nov; 34(11): 1003-1006 clinical trial. 

14. Farrell E., Naber E., Geigle P. Description of a multifaceted rehabilitation program 

including overground gait training for a child with cerebral palsy: A case report. Physiother 

Theory Pract. 2010 Jan; 26(1):56-61. 

15. Fernandez Roman M., A. Castro Mendez, M. Albornoz Cabello Efectos del tratamiento 

con Kinesio tape en el pie planoOrigional Research Article Fisioterapia, Volume 34, Issue 

1, January-February 2012, Pages 11-15. 

16. Fernandez Roman M., A. Castro Mendez, M. Albornoz Cabello Efectos del tratamiento 

con Kinesio tape en el pie planoOrigional Research Article Fisioterapia, Volume 34, Issue 

1, January-February 2012, Pages 11-15. 
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