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Дитяча шкала рівноваги  

Пацієнт: ________________________________________ Дата народження _____________  

Обстежував:_________________________________________ Дата проведення  _____________ 

 

 Завдання Бал 

1. Вставання з крісла - «Підніми руки і встань» 

4- може встати без допомоги рук і утримувати положення 

3 – може встати самостійно, але з допомогою рук 

2 – може встати з допомогою рук, після декількох спроб 

1 – потребує незначної допомоги для вставання чи утримання положення 

0 – потребує середньої або суттєвої допомоги, щоб встати 

 

2. Сідання зі стояння - «Повільно сядь без допомоги рук» 

4 – сідає впевнено з мінімальним використанням рук 

3 – контролює сідання руками 

2 – контролює опускання опираючись ногою до крісла 

1 – сідає самостійно, але неконтрольовано опускається 

0 – потребує допомоги, щоб сісти 

 

3. Пересідання з крісла на крісло 

4 – може пересісти впевнено, з незначним використанням рук 

3 – може пересісти зі суттєвою допомогою рук 

2 – може пересісти зі словесними підказками та наглядом 

1 – потребує допомоги однієї людини 

0 – потребує дві особи для допомоги та нагляду для безпечного пересідання 

 

4. Стояння без підтримки  

4 – впевнено стоїть 30 сек  

3 – може стояти при нагляді 

2 – може стояти 15 сек без підтримки 

1 – потребує декілька спроб щоб простояти 10 сек без підтримки 

0 – не може стояти 10 сек без підтримки 

 

 

 

__ 

сек 

5. Сидіння без підтримки - «Сиди зі складеними на грудях руками 30 секунд» 

4- може впевнено сидіти 30 секунд 

3- може сидіти 30 секунд при нагляді (або потребує допомоги рук для утримання 

положення) 

2 – може сидіти 15 сек 

1 – може сидіти 10 сек 

0 – не може сидіти 10 сек буз підтримки 

 

 

 

 

__ 

сек 

6. Стояння із заплющеними очима  - «Коли я скажу закрий очі, я хочу щоб ти стояв 

спокійно, закрив очі , і не відкривав, доки я не скажу відкрити» 

4 – може стояти впевнено стояти 10 сек 

3 – може стояти 10 сек з підстраховкою 

2 – може стояти 3 сек 

1 – не може стояти из закритими очима 3 сек, але стоїть впевнено 

0 – потребує допомоги, щоб не впасти 

 

7. Стояння, ноги разом  

4 – може поставити і стояти ноги разом  самостійно 30 сек 

3 – може поставити і стояти ноги разом  самостійно 30 сек з підстраховкою 

2 – може сам поставити ноги разом, але не може стояти так 30 сек 

1 – потребує допомоги, щоб поставити ноги разом, але може стояти 30 сек 

0 потребує допомоги, щоб прийняти положення і не може його утримувати 30 сек 

 

 

 

__ 

сек 
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8. Стояння одна нога попереду  

4 – може поставити п’ятку перед пальцями і стояти 30 сек 

3 – може поставити ногу попереду іншої і стояти 30 сек 

2 – може зробити маленький крок самостійно і утримуватися 30 сек, або потребує 

допомоги , щоб поставити ногу вперед, але може стояти 30 сек 

1- потребує допомоги, щоб зробити крок, може стояти 15 сек 

0 – втрачає рівновагу після кроку, або при стоянні 

 

 

 

 

___ 

сек 

9. Стояння на одній нозі  

4- може сам підняти одну ногу і триматися 10 сек 

3- може сам підняти одну ногу і тримати 5-9 сек 

2 – може сам підняти ногу і тримати 3-4 сек 

1 – пробує підняти ногу, не може утримувати 3 сек, але залишається стояти 

0 – не може попробувати, або потребує допомоги, щоб не впасти 

 

 

 

___ 

сек 

10. Поворот на 360 градусів - «Повернися навколо себе повний кру, зупинися і потім 

повернися повний круг в протилежному напрямі» 

4 - може повернутися на 360 градусів за 4 сек, або швидше в кожну сторону (всього 8 сек) 

3- може повернутися на 360 градусів за 4 сек, але поворот в другу сторону повільніший 

2 - може сам повернутися на 360 градусів, але повільно 

1- потребує постійного нагляду, або постійних словесних підказок 

0 -  потребує допомоги щоб повернутися 

 

 

 

 

___ 

сек 

11. Повертання, щоб глянути назад - «Слідкуй за предметом, який я рухаю. Дивися на нього, 

але на переставляй свої ноги» 

4- дивиться назад через кожне плече, повертає тулуб 

3 – дивиться назад з поворотом тулуба через одне плече 

2 – повертає голову і плечі, але без тулуба 

1 – потребує догляду при повороті, щелепа повертається більше ніж на половину відстані 

до плеча 

0 – потребує допомоги для утримання рівноваги, рух щелепи менше половини відстані до 

плеча 

 

12. Піднімання предмета з підлоги 

4 – може сам легко підняти предмет (губка для дошки) з підлоги 

3 – може підняти губку, але потребує нагляду 

2 – не може підняти губку, але тягнеться на 3 5 см до губки і утримує рівновагу 

1 – не може підняти губку, потребує нагляду при спробах 

0 – не може спробувати, потребує допомоги, щоб не впасти 

 

13. Ступання ногами по черзі на сходинку  

4 – стоїть самостійно і 8 раз по черзі наступає ногами на сходинку за 20 сек 

3 – стоїть самостійно, 8 раз наступає на сходинку більш ніж за 20 сек 

2 – може 4 рази наступити на сходинку без допомоги, але потребує нагляду 

1 – не може 2 рази наступити, потребує незначної допомоги 

0 – потребує допомоги для утримання рівноваги, не може спробувати 

 

 

___ 

сек 

14. Досягання вперед випрямленою рукою - «Випрями пальці, потім стисни кулак і досягни 

як найдальше не зрушуючи свої ніг» 

4 – сягає вперед впевнено, більше 25 см 

3- сягає вперед впевнено, більше 12 см 

2 – сягає вперед більше 5 см, впевнено 

1 – сягає вперед, але потребує нагляду 

0 – втрачає рівновагу при спробі, потребує підтримки 

 

 

___ 

см 

Загальний бал ( максимум 56)         ______ 


