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Запропоновано один із ефективних шляхів розв'язання важливої і гострої
для суспільства проблеми дитячих церебральних паралічів, а саме: описано
метод лікування, який уже здобув визнання у світі, за проф. В.І. Козявкіним –
Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Викладені концепція та
особливості кінезотерапії в лікуванні за цією системою. Описані підходи та
методи мобілізуючої гімнастики на етапах реабілітації, формування
правильного рухового стереотипу з допомогою програми біодинамічної
корекції. Акцент ставиться на активації мотивації, використанні нових
інформаційно*технічних технологій та оригінальних технічних засобів.
Показано особливості застосування методів корекції сенсорної дезінтеграції –
музикотерапії, ритмічної гімнастики та арттерапії. Книга містить каталог
вправ для занять мобілізуючою гімнастикою.

Видання призначене для дитячих неврологів, педіатрів, фахівців медичної
та фізичної реабілітації, а також для батьків і самих пацієнтів.



Передмова

Проблема органічних уражень нервової сис�
теми у дітей, зокрема дитячих церебраль�
них паралічів (ДЦП), є однією з найакту�
альніших у дитячій неврології і в медичній
реабілітації. Це обумовлено поширеністю
цієї патології, поліморфізмом клінічних
проявів, складнощами лікування в гостро�
му та хронічному перебігах, високим

ступенем неповносправності хворих з порушенням їх соціально�побутової
адаптації.
Нині в різних країнах світу застосовується значна кількість різноманітних
методів реабілітації пацієнтів із цими захворюваннями. Серед цих методів
найпоширенішими є нейророзвиткова терапія за Бобат, метод рефлекс�
локомоції Войта та кондуктивна педагогіка Петьо. Ці реабілітаційні
програми охоплюють різні аспекти впливу на дисфункцію центральної
нервової системи, але у них недооцінюється значення патологічного впливу з
боку суглобово�м’язового апарату хребта на подальший моторний та
психічний розвиток хворої дитини.
Мій багатолітній досвід лікування дорослих хворих із різноманітними рухо�
вими порушеннями при вертеброгенних захворюваннях, із наслідками черепно�
мозкових травм, інсультів, показав очевидну нормалізацію м’язового тонусу,
поліпшення рухливості тулуба і кінцівок після здійснення біомеханічного
впливу на хребет та великі суглоби. У середині 80�х років цей позитивний
досвід було вперше застосовано для лікування хворих дітей із дитячими
церебральними паралічами, для яких порушення тонусу та мобільності є
основними симптомами важкого неврологічного дефіциту.
Із часом я помітив, що застосування класичних методів мануального впливу на
хребет у дітей далеко не завжди є прийнятним і можливим, що пояснюється їх
анатомо�фізіологічними особливостями. Тому засобами адаптації класичних
методик мануальної терапії до дитячого організму було створено оригінальну
техніку полісегментарної біомеханічної корекції хребта та великих суглобів.
Подальший досвід лікування хворих на дитячі церебральні паралічі показав,
що при застосуванні цієї методики в організмі дитини формувався новий
функціональний стан. Він супроводжувався нормалізацією м’язового тонусу,
збільшенням об’єму пасивних та активних рухів у суглобах, поліпшенням
трофіки тканин, активацією психічних процесів. У більшості дітей відкри�
вались нові можливості для подальшого удосконалення моторного та когні�
тивного розвитку, що висувало вимогу ширшого використання нових сучасних
технологій медицини для їх розкриття, підтримки і всебічного розвитку.
Виходячи з цього, була створена цілісна Система інтенсивної нейрофізіоло�
гічної реабілітації (СІНР), яка спрямована на активацію внутрішніх ком�
пенсаторних можливостей пацієнтів та пластичності їх нервової системи.



Пропонована Вам книга – це спроба передати частинку нашого досвіду в ліку�
ванні хворих на дитячі церебральні паралічі. Перший розділ описує значення
проблеми хворих з обмеженими можливостями через ДЦП як у медичному, так
і в соціальному плані. В ньому подана характеристика основних застосову�
ваних у світі методик реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової
системи. В другому розділі показано в чому полягає новизна і оригінальність
системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Описано структуру
СІНР, особливості наших підходів до реабілітологічної діагностики та класи�
фікації церебральних паралічів, а також наведена характеристика основних
компонентів СІНР. Важливе місце серед них посідає кінезотерапевтичне ліку�
вання, яке використовує рух як засіб реабілітації.
У цій книзі, яка є продовженням серії публікацій колективу Міжнародної клініки
відновного лікування, описана концепція кінезотерапії в системі інтенсивної
нейрофізіологічної реабілітації, вказано на особливості наших підходів у порів�
нянні з іншими, широко відомими в світі методами лікування органічних уражень
нервової системи. Особлива увага надана так званій мобілізуючій гімнастиці,
яка, використовуючи нові можливості пацієнта, сприяє формуванню найбільш
наближеного до фізіологічного стереотипу активних рухів.
Основний наголос у книзі зроблено на формуванні в пацієнтів своєрідної аури
„пробудження”, активування мотивації до одужання шляхом використання
екоконцепції інтер’єру нашої Міжнародної клініки відновного лікування,
застосування методів ритмічної гімнастики, музикотерапії, арттерапії
тощо.
Описана в книзі система біодинамічної корекції рухів з використанням найно�
віших технологічних досягнень допоможе читачам побачити якісний дина�
мічний розвиток нашої системи реабілітації. Каталог вправ мобілізуючої
гімнастики може стати як наочним посібником для спеціалістів реабілі�
тологів, так і керівництвом до дії для батьків та самих пацієнтів.
Автори вважають своїм обов’язком висловити подяку всім, хто брав участь
у підготовці цієї книги. Будемо вдячні за всі критичні зауваження, побажання
та доповнення.

З повагою

Генеральний директор
Міжнародної клініки відновного лікування
Герой України
Доктор медичних наук, професор

Заслужений діяч науки і техніки України

В.І. Козявкін.
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Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden,
es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun.

Johann Wolfgang von Goethe

Не досить знати – треба ще і застосовувати,
Не досить хотіти – треба ще і діяти.

Йоганн Вольфганг фон Гете
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ƒËÚˇ˜≥ ˆÂÂ·‡Î¸Ì≥ Ô‡‡Î≥˜≥†ñ Ô‡ÚÓÎÓ„≥ˇ
ÒÚÛÍÚÛË Ú‡ ÙÛÌÍˆ≥ø

—Óˆ≥‡Î¸Ì‡ ÁÌ‡˜Û˘≥ÒÚ¸ ‰ÓÔÓÏÓ„Ë ı‚ÓËÏ
Á Ó·ÏÂÊÂÌËÏË ÏÓÊÎË‚ÓÒÚˇÏË

Лікування дітей з церебральними паралічами (ДЦП) є однією з най*
складніших проблем дитячої неврології та медичної реабілітації. У біль*
шості випадків це захворювання пов’язується зі шкідливими впливами
на мозок дитини різних чинників як у період її розвитку в утробі матері,
так і в перші два роки життя. Патологія пренатального та перинаталь*
ного періодів залишається однією з найпевніших причин, які спричиня*
ють органічні ураження нервової системи і викликають появу неповнос*
правних дітей.

За період від 1993 по 2000 рік кількість дітей*інвалідів в Україні зросла
майже на 58% [1]. У структурі інвалідності дітей віком до 16 років пер*
ше місце посідають хвороби нервової системи (23,7%), далі – вродже*
ні аномалії (19,7%) і психічні та поведінкові розлади (16,0%). Це по*
над 55 000 соціально дезадаптованих дітей. На 2003 рік абсолютне чис*
ло дітей*інвалідів від захворювань нервової системи віком до 16 років
складає 32 358, із них 18 683 – хворі на дитячий церебральний параліч
[2]. Поширеність цієї важкої органічної патології нервової системи (НС)
в індустріально розвинених країнах складає 2,0*2,5 на 1000 дітей [3,4,5].
ДЦП – друга за частотою (після розумової ретардації) хвороба мозку,
яка виникає в ранньому нейроонтогенезі.

Органічне ураження структури і функції нервової системи призво*
дить у подальшому до різноманітних рухових, психо*мовленнєвих, по*
ведінкових порушень, які стають причиною інвалідності дитини, її ізо*
ляції від однолітків і соціальної дезадаптації. У дитячій неврології ці ура*
ження умовно поділяються на „великі” та „мінімальні” мозкові дисфун*
кції. До великих, виражених уражень НС відносять хвороби, які можуть
спричиняти практично пожиттєву інвалідність дитини – церебральні па*
ралічі, олігофренію, прогресуючу гідроцефалію, епілепсію. Мінімальні
мозкові дисфункції трактуються як хвороби розвитку НС, які зазвичай
виникають у дитячому віці. До них належать поведінкові порушення,
розлади активності та уваги, а також шкільна дезадаптація – неспро*
можність дитини опанувати навички читання, письма, математики.
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Народження дитини з органічним ураженням нервової системи, зок*
рема з дитячим церебральним паралічем, різко змінює уклад життя, ство*
рює напруженість у родині, викликає цілий комплекс негативних емо*
цій, які нерідко заважають тверезому погляду на наявну ситуацію і до*
сить часто призводять до затягування початку відновного лікування.

Значні економічні витрати на тривале лікування і соціальне забезпе*
чення роблять актуальною та надзвичайно важливою проблему розроб*
ки нових ефективних методів реабілітації ДЦП, спрямованих на макси*
мальну соціально*побутову адаптацію і всебічне підвищення якості жит*
тя цих дітей.

œË˜ËÌË ‚ËÌËÍÌÂÌÌˇ Ú‡ ‚‡ÊÎË‚≥ÒÚ¸
‡ÌÌ¸Ó„Ó ‰≥‡„ÌÓÒÚÛ‚‡ÌÌˇ ‰ËÚˇ˜Ëı ˆÂÂ·‡Î¸ÌËı Ô‡‡Î≥˜≥‚

За визначенням наукової групи Всесвітньої організації охорони здоров’я
(1980), дитячі церебральні паралічі – це група психо*мовленнєвих та мо*
торних непрогресуючих синдромів, спричинених ураженням мозку у внут*
рішньоутробному, інтранатальному та ранньому постнатальному періодах.
Термін “дитячі церебральні паралічі” поєднує групу непрогредієнтних син*
дромів, які виникають унаслідок ураження незрілого мозку на ранніх ета*
пах його розвитку і визначаються нездатністю хворого утримувати верти*
кальне положення тіла та виконувати довільні рухи.

Умовна назва хвороби – “церебральний параліч” (Сerebral Palsy – в
англомовній літературі, Zerebralparese – в німецькомовній літературі)
не відображає всієї різноманітності і сутності наявних при цьому захво*
рюванні неврологічних порушень. Однак його широко використовують
у світовій літературі, оскільки іншого терміну, який би всебічно харак*
теризував ці патологічні стани, дотепер не запропоновано. Натомість
об’єднання синдромів дитячого церебрального паралічу в єдину нозо*
логічну групу дає змогу планувати організаційні заходи, спрямовані на
ранню діагностику і лікування ДЦП, оскільки ця проблема має не тіль*
ки медичне, але і соціальне значення [6].

Аналіз літературних даних про фактори виникнення ДЦП показує, що
їх досить багато [7,8,9,10,11]. Тим не менше, донині етіологія цього захво*
рювання до кінця не вивчена і серед фахівців немає цілковитого взаєморо*
зуміння в питанні, які ж саме патогенні фактори і при яких умовах призво*
дять до розвитку ДЦП. Отже можна констатувати тільки поліетіологічність
церебрального паралічу та необхідність більшої уваги до вивчення
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як біологічних чинників, так і факторів середовища, які негативно впли*
вають на організм плоду і немовляти.

Описано понад 400 факторів, які порушують хід нормального внут*
рішньоутробного розвитку. У 80% спостережень ураження мозку, які
викликають церебральний параліч, відбуваються в період внутрішньо*
утробного розвитку плоду, а в подальшому ця патологія обтяжується
ще й інтранатально. Причиною виникнення патології НС при ДЦП в 70–
80% випадків є вплив на мозок комплексу шкідливих факторів. Однак
у кожному третьому випадку, навіть при детальному аналізі акушерсько*
го та перинатального анамнезу, причину церебрального паралічу вста*
новити не вдається.

Діти, які народилися в нездорових батьків, у матерів із обтяженим
перебігом вагітності і пологів, глибоко недоношені немовлята, малюки,
які перенесли внутрішньоутробно або в перші 2 роки життя важкі ін*
фекції чи травми, складають так звану „групу ризику”. Для них є не*
безпека розвитку в подальшому різноманітних психо*неврологічних по*
рушень, у тому числі і дитячих церебральних паралічів. Вони потребу*
ють тривалого спостереження і лікування.

У випадках гострих перинатальних інсультів або гіпоксично*ішеміч*
них енцефалопатій дітей лікують неонатологи, а пізніше за ними спос*
терігають і консультують їх батьків педіатри, дитячі неврологи, психі*
атри, ортопеди, логопеди і лікарі інших спеціальностей. У час відновного
періоду перинатальних уражень НС в процесі спостереження за дітьми
"групи ризику" педіатри і дитячі неврологи можуть виявити такі клінічні
прояви: синдроми підвищеної нервово*рефлекторної збудливості; вегета*
тивно*вісцеральних дисфункцій; гідроцефально*гіпертензійний; судом*
ний; а також синдром затримки темпу розвитку моторних та психо*
мовленнєвих навичок; синдроми рухових порушень; затримки психіч*
ного, стато*кінетичного та мовленнєвого розвитку. Чотири останні син*
дроми можуть бути першими початковими проявами ДЦП – гетероген*
ної групи клінічних синдромів непрогресуючих неврологічних розладів,
на перший план у яких виступає важкий моторний дефіцит.

Відновне лікування порушених функцій нервової системи – це довгот*
ривалий безперервний процес, який ґрунтується на принципах ранньої
діагностики і лікування, ранньої медичної та психо*педагогічної корекції
для максимально можливої соціальної адаптації і поліпшення якості життя
пацієнта (дитини, підлітка, дорослого). Зрозуміло, що до цього процесу
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мають бути залучені в першу чергу батьки і вся родина неповносправної
особи, лікарі різних спеціальностей, неврологи*реабілітологи, а також ло*
гопеди, спеціальні педагоги, психологи, соціальні працівники. Детально
рання діагностика ДЦП з позиції неонатолога, педіатра, невролога та бать*
ків хворого описана В. І. Козявкіним, М. О. Бабадагли, С. К. Ткаченко,
О. О. Качмарем в монографії “Детские церебральные параличи. Основы
клинической реабилитационной диагностики” [3].

ÕÂÈÓÙ≥Á≥ÓÎÓ„≥˜Ì≥ ÏÂı‡Ì≥ÁÏË ÛıÓ‚Ëı ÔÓÛ¯ÂÌ¸ ÔË ƒ÷œ
На відміну від відомих гострих, наприклад, інфекційних хвороб, ДЦП

починається поступово і початкові прояви неврологічного дефіциту в
перші місяці, а в легких випадках і роки, можуть розцінюватись непра*
вильно. ДЦП має в більшості випадків свій період розвитку чи форму*
вання, тобто, як кажуть неврологи, „ДЦП має свою ходу”.

Основний клінічний патерн ДЦП характеризується нездатністю хво*
рого зберігати нормальну вертикальну поставу тіла та виконувати до*
вільні рухи. В нормі формування складних сенсо*моторних систем для
виконання спочатку простих, а потім складних рухів і пересування тіла
в просторі формується в перші роки життя дитини. Цей процес можна
умовно порівняти з навчанням грамоті: спочатку дитина вивчає літери,
потім слова, далі слова складаються в речення, а з них складаються на*
укові трактати, літературні твори, вірші і поеми. Прості односуглобові
рухи – це літери, дво* і трисуглобові складні рухи – це слова. На їх ос*
нові шляхом багаторазового повторення і тренування утворюються ру*
хові стереотипи, формується праксис.

Поетапно переборюючи силу земного тяжіння здорова дитина від*
ривається від горизонтальної площини і починає впевнено підніматися
сходами локомоторного розвитку. Поступово протягом перших 2*3 ро*
ків життя, у дитини „зіграються” окремі ланки кістково*суглобово*зв’яз*
кового і нервово*м’язового апаратів в єдину дзеркальну біфункціональ*
ну симетрію тіла, що є основою для створення гармонійного рухового
стереотипу здорової дитини.

Аналіз розвитку рухів і засобів долання людиною сил земного тяжін*
ня з допомогою безумовних постуральних рефлексів показує, що мото*
рика формується на основі схеми рухів. Здорова дитина поступово вер*
тикалізується. З положення лежачи на животі, тобто з пронації, це від*
бувається шляхом підняття голови і випрямлення тулуба з подальшим
перевертанням на спину і вставанням. З положення на спині, тобто
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супінації – шляхом згинання голови, ніг, перевертання на живіт і подаль*
шою вертикалізацією тіла. Для виконання цієї генетично обумовленої
онтогенетичної програми моторного розвитку потрібна нормальна афе*
рентація з сенсорних систем, переважно із пропріоцепторів, тобто кі*
нестетична.

У випадку захворювання на ДЦП у дитини внаслідок спотвореного на
ранніх етапах моторного онтогенезу є порушеними зв'язки між сенсор*
ними і моторними системами, з'являється патологічна пропріоцептивна
імпульсація, настає сенсомоторна дезінтеграція і поступово, в залежності
від переважаючого ураження пірамідної чи екстрапірамідної систем, почи*
нає формуватися патологічний моторний стереотип спастичного, ато*
нічного чи дистонічного розвитку.

Існує чимало складних нейрофізіологічних механізмів рухових порушень
при ДЦП. До них належить затримка редукції безумовних рефлексів, які у
випадку норми повинні згасати в дитини у 4*5 місяців після народження.
Через таку затримку настає „звільнення і розквіт” на тривалий час пато*
логічних тонічних шийних та лабіринтних рефлексів. Така ситуація на ран*
ніх етапах формування ДЦП порушує послідовність становлення посту*
ральних рефлекторних механізмів, реакцій випрямлення тіла і рівноваги.
Через ослаблення гальмівних впливів на сегментарні структури стовбура
та спинного мозку (гама*системи і тонічні альфа*мотонейрони), гіперактив*
ність гальмівних центрів стовбура головного мозку (як наслідок усунення
мозочкового контролю) настає порушення реципрокної іннервації (гальму*
вання м’язів*антагоністів при збудженні агоністів) та брак залучення м’язів*
синергістів. Порушення м’язового тонусу внаслідок розладів нервово*м’язо*
вого контролю призводить до того, що спастичний м’яз не здатен розсла*
битись, гіпотонічний – скоротитись, а при дистонії порушене скорочення
і розслаблення, тобто наявна паратонія.

Найчастіше спостерігається порушення м’язового тонусу за типом
його підвищення – гіпертонусу (спастики чи ригідності м’язів), що пос*
тупово фіксує дитину в положенні „ембріона”, тобто згинальній позі з
різко напруженими і зігнутими руками чи ногами, або в позі розгинан*
ня з закинутою назад головою, витягнутими, розігнутими руками і но*
гами. Очевидно, що вертикалізувати своє тіло, перебороти силу земно*
го тяжіння і поступово опанувати контроль над головою, опертися на
руки, перевернутися, сісти і встати для такої дитини буде дуже склад*
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ним завданням. У таких випадках неврологи говорять про затримку
рухового розвитку (ЗРР). Поступово в хворого можуть формувати*
ся м’язові контрактури, деформації кінцівок і тулуба, що характерно для
патологічного моторного розвитку за спастичним типом.

Спастика може торкатися м’язів однієї половини тіла, коли виникає
спастичний геміпарез (легкий ступінь ураження кінцівок) чи геміпле*
гія (цілковитий параліч однієї половини обличчя, руки і ноги). При роз*
витку спастики в нижніх кінцівках кажуть про нижній спастичний па*
рапарез чи диплегію. Найважчою формою ДЦП є ураження всіх чотирь*
ох кінцівок – спастична тетраплегія, яка у більшості випадків супровод*
жується порушеннями мови, інтелектуальним дефектом, розладами емо*
ційно*вольової і мотиваційної сфери.

При наявності в дитини м’язового тонусу, який часто змінюється від роз*
слаблення мускулатури до раптового напруження, короткочасного чи три*
валого напруження окремих м’язових груп, кажуть про м’язову дистонію.
Коли в таких дітей (частіше після року) з’являються насильницькі, надлиш*
кові рухи – гіперкінези, то це в поєднанні з патологією м’язового тонусу ство*
рює клінічну картину гіперкінетичного розвитку дитини.

Порушення м’язового тонусу за типом його зниження (гіпотонія) чи ціл*
ковитої відсутності (атонія) призводить до патологічного розвитку дитини
за гіпотонічним чи млявим типом. Через низький тонус у м’язах шиї
дитина не може випрямити її і втримати голову. Зниження тонусу м’язів кін*
цівок призводить до підвищеної рухливості в суглобах, перерозгинання в них.
При спробі поставити дитину у вертикальну позу спостерігається відсутність
опори її тіла, ніжки дитини мляві, а при спробі посадити вона наче „склада*
ється” навпіл, її голова падає вперед.

 Î≥Ì≥˜Ì≥ ÏÓÚÓÌ≥ Ô‡ÚÂÌË ÔË ≥ÁÌËı ÙÓÏ‡ı ƒ÷œ
Всю різноманітну і строкату клініку ДЦП можна розділити на окре*

мі синдроми:
• первинні (основні або провідні) – поява яких первинно обумов*

лена вищезгаданими патофізіологічними механізмами;
• вторинні, які розвиваються внаслідок тривалих основних;
• асоційовані, які є супутніми синдромами з боку інших органів та сис*

тем при ДЦП.

До первинних моторних синдромів при різних формах ДЦП мож*
на віднести розлади активних, свідомих рухів; затримку редукції та на*
ростання активності безумовних позотонічних рефлексів, рухових
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автоматизмів; зміни м’язового тонусу; порушення вертикалізації тіла;
порушення контролю пози тіла та кінцівок; порушення контролю над
серединними структурами (тулубом і головою), що призводить до по*
рушення рівноваги; патологічні синергії та синкінезії. Всі вони посту*
пово формують патологічні моторні патерни спастичного, гіперкінетич*
ного або атонічного розвитку. До первинних чутливих синдромів нале*
жать розлади кінестетичної та інших видів загальної чутливості, які спот*
ворюють формування схеми тіла хворої дитини.

Вторинні клінічні ефекти у хворих внаслідок розладів тонусу, контр*
олю пози та рівноваги тіла виявляються частіше при нейро*ортопедичному
або вертебрологічному обстеженні. Головним вторинним синдромом при
ДЦП є патологія суглобів, тобто виникнення м’язово*суглобових контрак*
тур та деформацій. Контрактури або пасивне вкорочення обмежують рухи в
суглобах та м’яких тканинах. Вони фіксують дитину в патологічних позах,
ускладнюють розвиток рівноваги, статичних та локомоторних функцій, під*
вищують частоту соматичних та вегето*трофічних розладів, затрудняють ког*
нітивні процеси, обмежують можливості соціальної адаптації дитини. Контр*
актури і деформації кінцівок, порушення їх росту супроводжуються вираже*
ними вегето*судинними і вегето*трофічними змінами в них. Деформації хреб*
та, тулуба, грудної клітки є облігатними і клінічно достатньо вираженими
симптомами. При спеціальному обстеженні виявляються функціональні бло*
кади хребцево*рухових сегментів, активні та латентні міофібрози, які, як нас*
лідок, можуть викликати вторинний м’язовий біль.

До асоційованих розладів при ДЦП належать синдроми психо*емо*
ційних та когнітивних розладів; зорових, слухових та інших сенсорних пору*
шень; судомні синдроми; соматичні порушення та вегетативні розлади.

Незважаючи на різноманітність клініки цієї важкої недуги, при всіх
формах – пірамідних, екстрапіамідних, змішаних – та ступенях важкості
ДЦП S. Levitt (1984) виділяє такі спільні моторні порушення:
• асиметричність моторних патернів;
• патологічний моторний стереотип активних рухів та пози тіла, який

має свою характеристику та змінюється в різні вікові періоди;
• наявність деформацій, які поступово виникають у хворих через змі*

ни м’язового тонусу, що частіше буває у хворих*спастиків;
• патологічні рефлекторні реакції, які не тільки не згасають до першо*

го півріччя життя (на відміну від нормального моторного розвитку),
а стають вираженішими, наростають у своїй активності та тривало
існують у хворих з церебральними паралічами. [12].

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
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Вплив на подолання або зменшення всіх цих спільних патогенетичних
ланок різноманітних моторних порушень і складає суть реабілітації ДЦП.

ÃÂÚÓ‰ËÍË Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø Ô‡ˆ≥∫ÌÚ≥‚
≥Á ‰ËÚˇ˜ËÏË ˆÂÂ·‡Î¸ÌËÏË Ô‡‡Î≥˜‡ÏË

„Стандартними правилами забезпечення рівних можливостей для ін*
валідів”, прийнятими на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН у грудні
1993 року, визначено, що реабілітація є процесом, який має на меті до*
помогти неповносправним дітям досягти оптимального фізичного, інте*
лектуального, психічного і (або) соціального рівня діяльності та підтри*
мувати його, надаючи цим самим засоби для зміни їх життя та розши*
рення обмежень їх незалежності.

Формування підходів до основ та методів лікування при такому склад*
ному і довготривалому захворюванні, як ДЦП, відбувалось паралельно
із розвитком наукових та практичних знань про його причини та пато*
морфологію змін в нервовій системі. Всі наявні методи реабілітації ор*
ганічних уражень НС і ДЦП можна розділити на такі групи (рис. 1):

рис. 1. Методи реабілітації органічних поражень НС і ДЦП.

Дитячі церебральні паралічі – патологія структури та функції
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I. Медикаментозні

• для ліквідації спастики
(наприклад, баклофен, дантролен, діазепам, мідокалм та ін.);

• для симптоматичного лікування
(дегідратуюча, стимулююча, протисудомна терапія тощо).

II. Ортопедичне і хірургічне втручання

• операції на м’язах та сухожилках (міотенотомії);
• реконструктивні операції на кістках та суглобах;
• блокади нервово*м’язових пучків (ботулінові, фенолові, спиртові та ін.);
• нейрохірургічні втручання на головному та спинному мозку (лікво*

ро*шунтуючі операції, різотомії, імплантація ембріональної тканини
та стовбурових клітин тощо);

• імплантації спеціальних помп з інтратекальним введенням антиспас*
тичних речовин.

III. Соціально�педагогічні методи (кондуктивна педагогіка
Петьо, система Монтесорі [13] та ін.), які беруть за основу навчання
пацієнтів навичкам соціальної адаптації.

IV. Зоо� або анімалотерапія, тобто методи з використанням тва*
рин (іппотерапія, дельфінотерапія тощо). Ці методи корекції психомо*
торних порушень при ДЦП, які з’явились останнім часом, використо*
вують крім загальномобілізуючого впливу також і емоційні аспекти кон*
такту пацієнта з тваринами.

V. Авторські терапевтичні системи

У різних країнах світу було створено донині чимало систем і мето*
дик лікування хворих з органічними ураженнями НС. Ми згадаємо ко*
ротко лише основні авторські методики, які переважно базуються на
засадах кінезотерапії і з’являлися у практиці реабілітації в другій поло*
вині XX та на початку XXI століття. Наприкінці розділу ми докладніше
зупинимось на найпоширеніших у країнах Європи та Америки реабілі*
таційних технологіях.
ï Метод У.М.Фелпс (Phelps W.M.,1952*1956) для лікування спастич*

них паралічів шляхом тренування і поступового навчання хворого па*
сивним, пасивно*активним, активним, рухам з опором, умовним, ав*
томатичним рухам тощо. Він був використаний пізніше для розробки
методики Домен – Делякато.

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
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ï Метод Карела і Берти Бобат (Bobaths, 1953*1969) – Neurodevelop*
mental Treatment (NDT) – нейророзвиткова терапія, спрямована на
пригнічення активності патологічних тонічних рефлексів на першо*
му етапі роботи з хворим із подальшим відновленням статики, локо*
моцій та довільних рухів згідно з онтогенетичними етапами постна*
тального розвитку моторики.

ï Метод Домен – Делякато (Patterning Therapy Doman and Delacato,
1956*1957). Філогенетичне відновлення моторики у дітей з неона*
тальними і набутими мозковими ураженнями шляхом поступового
навчання хворого рухам риб, амфібій, рептилій і ссавців.

ï Метод Тардьє (Tardieu G., 1963) – кінетотерапія, розслаблення –
звільнення від страху, в поєднанні з ортопедично*хірургічною допо*
могою.

ï Метод Кнота (Knott M., Voss D., 1969) – пропріоцептивне нейрон*
м’язове полегшення – фацилітація.

ï Метод сенсорної інтеграції Аерса (Ayers A.J., 1972) для дітей з ау*
тизмом, сенсо*моторною дезінтеграцією та шкільною дезадаптацією.

ï Метод Войта (Vojta V.,1974) – застосування рефлекс*локомоцій,
вроджених рефлекторних механізмів у процесі проведення кінезо*
терапії, що базується на принципах онтогенетичного розвитку мото*
рики для запобігання дитячих церебральних паралічів у дітей „гру*
пи ризику” на ранніх етапах хвороби.

ï Метод динамічної пропріоцептивної корекції (ДПК), розроблений
і введений у практику проф. Семеновою К.О. (1992*1999) для реабі*
літації пізньої резидуальної стадії ДЦП, особливо підлітків і дорос*
лих хворих. Основним об’єктом впливу методу є функціональна сис*
тема антигравітації (ФСА) з використанням модифікованого ліку*
вального костюма космонавтів „Пінгвін”, та його пізніших варіантів –
моделей “Адель”, “Гравістат”, „Гравітон”.

ï Метод проф. Козявкіна В.І. (1988*2004). Система інтенсивної ней*
рофізіологічної реабілітації (CІНР ) – мультимодальний підхід до від*
новного лікування дітей і дорослих, який базується на біомеханічній
корекції хребта і великих суглобів із подальшою побудовою набли*
женого до фізіологічного рухового стереотипу.

Дитячі церебральні паралічі – патологія структури та функції
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Найвідомішими в останні десятиріччя методами є системи реабілі*
тації за Бобат, Войта, Петьо і метод проф. В.І. Козявкіна (Система ін*
тенсивної нейрофізіологічної реабілітації).

Метод Кароля і Берти Бобатів, створений в 1953*1969 роках і роз*
повсюджений в Європі та Америці, – це нейророзвитковий метод ліку*
вання (Neurodevelopmental Treatment). Він ґрунтується на нейрофізіо*
логічних особливостях організму, який росте, та поступовому стадій*
ному освоєнні моторних навичок (повзання, стояння, хода) незалежно
від віку хворого. Метод спрямовано на гальмування патологічних пос*
туральних реакцій і патологічних рухових стереотипів. Він також вико*
ристовує спеціальні пози для зміни положення тіла, які є протилежни*
ми до тих, що стали причиною патологічних синергій [14,15,16].

Досить відомою системою лікування хворих на ДЦП є метод реф*
лекс*локомоцій Войта. Доктор В. Войта у 1974 році на підставі спеці*
альних методів обстеження дітей раннього віку з „групи ризику” розро*
бив систему ранньої діагностики. Він використовував рефлекси, які час*
тково відкрив сам, щоб з’ясувати фізіологічну й патологічну кінезіоло*
гію немовляти. Його метод дає змогу розпізнати у дітей раннього віку
будь*яку реакцію патологічного характеру, яка не відповідає віковій ка*
тегорії і на підставі спостережень за перебігом такої реакції будувати
подальший прогноз. Він застосував реакцію рефлекторного повзання
і рефлекторного перевертання для лікування, щоб перетворити патоло*
гічну реакцію у фізіологічний руховий стереотип. Лікування церебраль*
них рухових порушень за методом Войта найефективнішим є для дітей
раннього віку [17].

Метод кондуктивної педагогіки був запропонований А. Петьо в
1945*1967 рр., а в подальшому розвинутий М. Гарі. В його основі ле*
жить педагогічний підхід до виховання навиків і вмінь, які є потрібними
в самостійній активності та незалежності дитини. Термін „кондуктив*
на педагогіка” означає навчання, яке здійснює „кондуктор” – спеціа*
ліст*педагог, обізнаний у галузі медицини, ЛФК, психології та логопе*
дії. Педагогічний підхід за Петьо будується на концепції, згідно з якою
мозок розвивається під час навчання на шляху досягнення біологічних
і соціальних потреб. Спочатку виникає підсвідома побудова рухового
стереотипу, а далі руховий акт переходить у сферу свідомості як засіб
досягнення мети, стаючи врешті*решт автоматичним [18].

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
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У середині 80*тих років В.І. Козявкін створив принципово новий підхід
до лікування ДЦП, заснований на біомеханічній корекції хребта і великих
суглобів. Ця методика лікування ДЦП отримала назву "метод В. І. Козяв*
кіна", або "Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації – СІНР".
Вона була успішно втілена в практичну роботу реабілітаційного центру у
Львові (1990 р.) і в Трускавці, спочатку в Інституті проблем медичної реа*
білітації (1996 р.), а згодом у Міжнародній клініці відновного лікування
(2003 р.) [19,20,21,22,23]. Про методику лікування за методом проф. В.І. Ко*
зявкіна – СІНР – ітиметься в наступному розділі.
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—ËÒÚÂÏ‡ ≥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓø ÌÂÈÓÙ≥Á≥ÓÎÓ„≥˜ÌÓø Â‡·≥Î≥-
Ú‡ˆ≥ø (—≤Õ–)†ñ ÌÓ‚‡ ÚÂıÌÓÎÓ„≥ˇ ‚ Î≥ÍÛ‚‡ÌÌ≥ ƒ÷œ

¿ÍÚË‚Ì‡ Ù≥ÎÓÒÓÙ≥ˇ ‚ Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø
Á‡ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ÔÓÙ. ¬.≤.  ÓÁˇ‚Í≥Ì‡

Людський організм є системою, яка саморегулюється і значною мі*
рою самовдосконалюється та самовідновлюється. Від самого зароджен*
ня в яйцеклітині він стикається із впливом зовнішнього середовища,
який часто може мати пошкоджуючий, руйнуючий характер, у тому чис*
лі під час вагітності, родів, у перші роки життя (коли такі впливи є особ*
ливо небезпечними), а згодом і в періоди більшої стабільності і стійкос*
ті організму. Це може призводити до різних захворювань і травм. Але
пристосувальні можливості організму здатні до компенсації цього нега*
тивного впливу і відновлення генетично детермінованого розвитку. То*
му в лікуванні захворювань дуже важливим є активізувати ці компен*
саторні можливості.

Однак, на жаль, чимало методик реабілітації неврологічних, травма*
тологічних хворих мають ознаки пасивного лікування, спрямованого ли*
ше на пристосування неповносправної особи до наявного стану. Біль*
шість із них застосовують різноманітні ортопедичні засоби (інвалідні віз*
ки, ортези, шини, ортопедичне взуття тощо), високотехнологічні опе*
рації для корекції контрактур і деформацій. Система інтенсивної нейро*
фізіологічної реабілітації, на відміну від цих методик, має на меті іншу
філософію, яка ґрунтується на активному ставленні до вирішення проб*
леми. Вона опирається на використання пластичних, відновних меха*
нізмів організму хворого та на активацію його внутрішніх, генетично
обумовлених компенсаторних можливостей нервової системи.

Схематично деякі закономірності реабілітації за методом проф.
В. І. Козявкіна для наочнішого ілюстрування можна подати у вигляді
принципу зірки (рис. 2). Якщо умовно зобразити людину у вигляді
зірки, то її промені будуть символічно відповідати за 5 частин тіла – го*
лову*шию, руки і ноги. Всі вони об’єднуються навколо осьових струк*
тур організму – хребта і спинного мозку. Кожен промінь містить основ*
ні складники – м’язи, кості, суглоби, судини та нерви. Ближче до цен*
тру зірки розташовані проксимальні, великі суглоби, великі м’язові гру*
пи, судини та нерви. На кінцях променів зірок перебувають середні та
дистальні дрібні суглоби, м’язи, судини та нерви. За аналогією з проме*
нями кінцівок вертикальний промінь голови*шиї проксимально містить
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філогенетично старші структури стовбуру мозку, потім підкіркові та дис*
тально найновіші структури кори головного мозку, які складають прог*
рами розвитку моторики та управляють „найтоншими” когнітивними,
психічними функціями та розвитком мовлення.

рис. 2. Принцип “зірки” в реабілітації.

Для нормального розвитку цілого організму потрібен тісний взаємо*
зв’язок усіх структур, що забезпечується передусім потоком сенсорної, афе*
рентної (з периферії до центру) та моторної, еферентної (від центру до пе*
риферії) інформації. При ДЦП одним із патологічних факторів, які пору*
шують цей взаємозв’язок, є наявність функціональних блокад хребцево*
рухових сегментів, які не тільки обмежують рухливість суглобів, але і по*
рушують потік пропріоцептивної інформації. Це можна уявити як порушен*
ня взаємодії між променями зірки. Відновлення нормальної взаємодії всіх
частин „зірки”, тобто досягнення гармонії цілого організму в СІНР відбу*
вається в послідовності „від центру до периферії”, тобто від центральних,
осьових структур до кінчиків „променів”, тобто кінцівок.

На початку лікування вплив здійснюється переважно на центральні
структури (круг A на рисунку), передовсім на хребет і його суглоби. Зав*
данням цього впливу є усунення функціональних блокад хребцево*ру*
хових сегментів, що супроводжується нормалізацією м’язового тонусу,
відновленням рухливості суглобів хребта, поліпшенням трофіки та кро*
вопостачання – створюється новий функціональний стан. Він супровод*
жується також явищами загальної психоемоційної активації, так зва*
ним феноменом „пробудження” пацієнта. Створення нового функціо*
нального стану відкриває набагато ширші можливості для ефективного
впливу на структури та функції організму.

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
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У подальшому до впливу на центральні структури поступово долу*
чається вплив на проксимальні структури (круг В на рисунку) плечово*
го і тазового поясу, із застосуванням методик мобілізації суглобів, кіне*
зотерапії та масажу. Поступово в програму реабілітації залучаються ме*
тодики впливу на середні суглоби (круг С на рисунку), і вже потім на
дистальні (круг D на рисунку). Формування „дистальних” функцій тон*
кої моторики, розвиток рівноваги, поліпшення артикуляції оро*фаціаль*
ної мускулатури і вимови можливі лише за умови становлення поперед*
ніх, більш „проксимальних” функцій.

Таким чином, для реабілітації за методом проф. В.І. Козявкіна харак*
терний активний вплив на структури та функції організму за певною
послідовністю – від центру до периферії. Корекція починається від „цен*
тральних” структур, які забезпечують філогенетично старші, простіші
функції, потім доповнюється впливом на проксимальні, згодом середні
відділи, і закінчується приєднанням впливу на „дистальні” структури,
які виконують новіші і „тонші” функції в організмі людини.

—≤Õ–†ñ ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„≥ˇ Î≥ÍÛ‚‡ÌÌˇ Ô‡ˆ≥∫ÌÚ≥‚ Á ƒ÷œ
Нашими дослідженнями, започаткованими в середині 80*х років, було

показано, що порушення тонусу та дизрегуляція м’язової діяльності, наяв*
ність нередукованих патологічних рефлексів, перевага патологічних рухо*
вих стереотипів сприяють виникненню у пацієнтів із ДЦП функціональ*
них блокад хребцево*рухових сегментів та суглобів кінцівок [1, 2, 3, 4]. Афе*
рентація з патологічно змінених периферичних структур потенціює дизре*
гуляцію центральних структур нервової системи і ще більше сповільнює
та спотворює моторний розвиток пацієнтів із ДЦП [5, 6].

Для ліквідації цього патологічного впливу професор В.І. Козявкін роз*
робив і впровадив у практику методику біомеханічної корекції хребта
та великих суглобів, адаптовану до анатомо*фізіологічних особливос*
тей дитячого організму. Шляхом усунення функціональних блокад хреб*
цево*рухових сегментів та ліквідації вогнищ патологічної аферентації
в організмі дитини формується новий функціональний стан. Він клініч*
но супроводжується нормалізацією м’язового тонусу, збільшенням
об’єму пасивних та активних рухів у суглобах, поліпшенням трофіки
тканин, активацією психічних процесів, що відкриває нові можливості
для подальшого моторного та психічного розвитку хворої дитини [7, 8].

У 1989 році наукова комісія Всесоюзного науково*методичного цен*
тру відновного лікування дітей із церебральними паралічами на чолі з
проф. К.О. Семеновою офіційно визнала цей метод як новий напрям
у реабілітації пацієнтів хворих на ДЦП. Цього ж року на Всесоюзній

СІНР – нова технологія в лікуванні ДЦП
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науково*практичній конференції у Вільнюсі було представлено аналіз
ефективності нової методики впливу за В.І. Козявкіним на прикладі гру*
пи 48 пацієнтів з різними формами ДЦП.

На основі описаного понад 15 років тому феномену створено цілісну
систему інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, яка нині офіційно
визнана в Україні, запропонована до впровадження у практику лікуваль*
но*реабілітаційних закладів, а також викликала широкий міжнародний
інтерес. В енциклопедичному виданні з дитячої ортопедії під редакцією
проф. Ф. Нітарда реабілітація за методом проф. В. І. Козявкіна вміщена
у четвірку найефективніших консервативних методів лікування пацієн*
тів з ДЦП [9].

За цією системою за останні десять років пройшло лікування понад
15 тис. хворих із хронічними ураженнями нервової системи, в тому числі
понад 7 тис. хворих із Німеччини, Австрії, Швейцарії, Греції, Франції, Іспа*
нії, США та інших країн.

—ÚÛÍÚÛ‡ ÒËÒÚÂÏË ≥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓø ÌÂÈÓÙ≥Á≥ÓÎÓ„≥˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø
В основу системи лікування за методом проф. В.І. Козявкіна покладений

блок*модульний підхід, в якому виділено 2 підсистеми або блоки (рис. 3):

1. інтенсивної корекції;

2. стабілізації і потенціювання ефекту.

рис. 3. Блок�модульний підхід в СІНР.

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
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Заходи підсистеми інтенсивної корекції здійснюються в умовах ре*
абілітаційної клініки і тривають протягом двох тижнів. Вона має такі ета*
пи*фази: адаптації, діагностики, релаксації, мобілізації, маніпуляції, фікса*
ції, побудови нових рухових стереотипів та активації внутрішніх мотива*
цій. Стрижневим елементом цієї системи є полісегментарна корекція хребта
і великих суглобів. Крім того, індивідуальний алгоритм маршруту реабілі*
тації включає застосування рефлексотерапії, мобілізуючої гімнастики, ма*
сажу, механотерапії, апітерапії, комп’ютерної ігротерапії, ритміки тощо. Як
показує наш досвід роботи з медичної реабілітації органічних уражень ЦНС,
завдяки застосуванню СІНР у хворого створюється новий функціональний
стан організму, з’являються нові можливості, а відтак і мотивації до подаль*
шого лікування і поліпшення якості свого життя.

Заходи підсистеми стабілізації й потенціювання ефекту тривають
від 6 до 12 місяців і містять регулярне продовження вдома занять кінезотера*
пією згідно з нашими рекомендаціями. У цей період пацієнтам за індивіду*
альною програмою додатково рекомендовано велотренування, плавання, гід*
рокінезотерапію, механотерапію, ерготерапію, іппотерапію тощо.

ƒ≥‡„ÌÓÒÚË˜ÌËÈ ‡Î„ÓËÚÏ —≤Õ–
У системі лікування за методом проф. В.І. Козявкіна існує струк*

турований діагностичний алгоритм, який складається зі скринінгів
чотирьох рівнів (рис. 4).

рис. 4. Діагностичний алгоритм в СІНР.

СІНР – нова технологія в лікуванні ДЦП
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Скринінг першого рівня має за мету відбір пацієнтів для реабілітації
за СІНР. Його реалізують на доклінічному етапі на основі аналізу представ*
леної медичної документації та анкети оцінки функціональних можливос*
тей хворого, яку заповнюють батьки або родичі хворого. Аналіз показни*
ків цієї анкети про ступінь самообслуговування, характер харчування, спо*
сіб транспортування потрібні для попередньої оцінки можливостей хворо*
го в плані визначення виду пересування і потреби в додатковому персона*
лі та в допоміжних засобах, а також в організації його харчування.

Під час перебування в клініці пацієнт проходить старт� і фініш�діаг�
ностику. Вони являють собою скринінг другого (долікарський рівень)
і скринінг третього рівня (лікарський рівень). Перед початком лікуван*
ня для оцінки функціонального стану пацієнта проводиться старт*діагнос*
тика, на основі якої розробляється програма і маршрут реабілітації. В кінці
кожного курсу інтенсивної реабілітації пацієнт проходить фініш*діагности*
ку, при допомозі якої оцінюється ефективність проведеного лікування, да*
ються рекомендації для занять у домашніх умовах.

Завданням скринінгу другого рівня є оцінка функціонального стану
хворого на долікарському рівні. Як на початку курсу інтенсивної корекції,
так і наприкінці проводяться і аналізуються дані антропометрії, гоніомет*
рії, відеоконтролю великих моторних функцій, оцінюються функції кисті.

Скринінг третього рівня – лікарський. Він спрямований під час старт*
діагностики на встановлення реабілітологічного діагнозу і формування зав*
дань на період інтенсивної корекції. Для цього детально вивчається сома*
тичний, психо*неврологічний і нейро*ортопедичний статус пацієнта з ак*
центом на біомеханіку рухів, стан хребта і суглобів кінцівок. Аналізують*
ся параклінічні обстеження: електрокардіографія, функція зовнішнього ди*
хання, електроенцефалографія, електроміографія. У разі потреби прово*
диться телеметричний аналіз біомеханіки хребта та аналіз біомеханіки хо*
ди. У результаті детального обстеження для пацієнтів з ДЦП обґрунтову*
ється реабілітологічний діагноз, визначається руховий режим на період ін*
тенсивної корекції. В наступному складається індивідуальна програма і мар*
шрут реабілітації з завданнями для кожного складника методики СІНР.

Завданням лікарського рівня фініш*діагностики є оцінка ефективності
проведеної реабілітації і побудова програми подальшого лікування вдома.
Для цього наприкінці курсу інтенсивної корекції повторно здійснюється лі*
карське обстеження соматичного, неврологічного та ортопедичного стату*
су пацієнта. Враховуються результати повторних параклінічних та функці*
ональних методів дослідження. Виходячи з цих показників, лікар клінічно
дає оцінку динаміці стану пацієнта і пропонує конкретні рекомендації що*
до подальшої реабілітації в домашніх умовах.

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
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Скринінг четвертого рівня призначений для розв’язання завдань
важких діагностичних випадків, для наукових досліджень, узагальнен*
ня отриманих результатів лікування і, відтак, оптимізації лікувального
процесу. Він містить консультації вузькопрофільних спеціалістів (психі*
атра, нейрохірурга, генетика, психолога, сурдолога, логопеда й ін.),
параклінічні обстеження (комп'ютерну або магнітно*резонансну томо*
графію, генетичну діагностику тощо). Важливим у вирішенні складних
завдань діагностики є застосування сучасних методів телемедицини,
консультації через інтернет, обговорення медичних питань у телекон*
ференціях тощо. На цьому діагностичному рівні здійснюються науко*
вий аналіз і статистична обробка результатів лікування.

Розроблений діагностичний алгоритм забезпечує раціональну і ефек*
тивну організацію діагностичних обстежень, розробку для кожного па*
цієнта адекватної індивідуальної програми і маршруту реабілітації, ди*
намічне спостереження і оцінку ефективності проведеного курсу інтен*
сивної корекції з формуванням завдань для подальшої роботи вдома.

 Î‡ÒËÙ≥Í‡ˆ≥ˇ ƒ÷œ, ‡‰‡ÔÚÓ‚‡Ì‡ ‰Ó ÒËÒÚÂÏË Î≥ÍÛ‚‡ÌÌˇ
Á‡ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ÔÓÙ. ¬.≤.  ÓÁˇ‚Í≥Ì‡

Для об’єктивізації реабілітаційного процесу, докладного розуміння фун*
кціональних можливостей кожного конкретного пацієнта, особливо зв’яза*
них з життєво важливими функціями, для тіснішого співробітництва ме*
дичних працівників, хворих та їх батьків, була створена нова реабілітацій*
на класифікація ДЦП [10].

Провідними критеріями оцінки стану пацієнтів із ДЦП є рухові, ін*
телектуальні і мовленнєві функції. Тому при встановленні основного ді*
агнозу ми виділяємо три основних синдроми:

I. синдром рухових порушень;
II. синдром порушень інтелекту;
III.синдром мовленнєвих розладів.

Детальна характеристика цих трьох синдромів, з урахуванням мож*
ливих супутніх діагнозів (гідроцефалія, епілепсія, соматичні захворю*
вання, алергії тощо) дає можливість індивідуалізувати програму і мар*
шрут реабілітації кожного хворого.

I. Синдром рухових порушень.

1. Вираженість рухових порушень: парез (слабкість чи обмежен*
ня рухів) і плегія (цілковита відсутність рухів).
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2. Поширеність рухових порушень: моно*, пара*, три*, тетра*, ге*
міплегія чи парез.

3. Тип порушень – за змінами м’язового тонусу: гіпертонія м’язів
(спастика, ригідність); гіпотонія (атонія); дистонія.

Гіпертонію м’язів поділяємо на такі градації; а) підвищений м’язовий
тонус – опір пасивному руху в обстежуваній групі м’язів лікар відчуває
тільки на початку руху; б) високий м’язовий тонус – опір відчувається
протягом половини руху; в) ригідоспастика – опір м’язів супроводжує
весь рух; г) ригідність – рух практично неможливий. Наявність м’язо*
вої гіпертонії протягом тривалого часу призводить у хворих із ДЦП до
формування типових контрактур і деформацій хребта та кінцівок.

Гіпотонія виявляється зниженням м’язового тонусу, атонія – цілко*
витою відсутністю м’язового тонусу. М’язова гіпотонія сприяє розвит*
ку рекурвації та гіпермобільності суглобів.

Дистонія характеризується коливаннями м’язового тонусу від його під*
вищення при рухах (іноді у вигляді дистонічних атак) до цілковитого зни*
ження в спокої.

Для чіткого відображення ступеня затримки рухового розвитку на виз*
наченій стадії моторного онтогенезу для кожного хворого на ДЦП ввизна*
чається стадія локомоторного розвитку і фаза вертикалізації.

Стадії локомоцій: а) відсутність пересування; б) пересування пере*
вертанням; в) повзання по*пластунськи; г) неальтерноване повзання (стриб*
ками); д) альтерноване, реципрокне повзання; е) ходьба на колінах; ж) ходь*
ба з допоміжними засобами; з) самостійна патологічна ходьба.

Фази вертикалізації: а) лежання без контролю голови; б) лежан*
ня з контролем голови; в) самостійне сідання; г) вставання біля опори;
д) самостійне вставання.

II. Синдром порушення інтелекту: а) затримка психічного роз*
витку легкого ступеню; б) виражена затримка психічного розвитку.

III. Синдром мовленнєвих розладів: а) затримка мовленнєвого
розвитку, б) алалія (сенсорна, моторна чи змішана); в) дислалія; г) ди*
зартрія (спастична, гіперкінетична, атактична, змішана).

Застосування такої класифікації з використанням синдромологічно*
го і функціонального підходу дає змогу індивідуалізувати програму і мар*
шрут реабілітації, а також оцінювати динаміку стану хворого в процесі
тривалої реабілітації.

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
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ŒÒÌÓ‚Ì≥ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË ÒËÒÚÂÏË
≥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓø ÌÂÈÓÙ≥Á≥ÓÎÓ„≥˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø

В основі системи реабілітації за методом проф. В.І. Козявкіна лежить
полімодальний підхід із застосуванням різнобічних методів впливу на
пацієнта. Дія одних методик доповнює та потенціює інші. Основний ком*
плекс лікувальних заходів містить біомеханічну корекцію хребта, мобі*
лізацію суглобів кінцівок, рефлексотерапію, мобілізуючу гімнастику,
спеціальну систему масажу, ритмічну гімнастику, апітерапію та меха*
нотерапію (рис. 5).

рис. 5. Основні компоненти СІНР.

Біомеханічна корекція хребта
Основою системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації є оригі*

нальна методика полісегментарної біомеханічної корекції хребта, створена
проф. В. І. Козявкіним. Вона спрямована на усунення функціональних
блокад хребцево*рухових сегментів та відновлення нормальної рухливості
суглобів хребта, що дає можливість зменшити прояви дизрегуляції нер*
вової системи на різних рівнях чутливих та рухових систем.

Корекція хребта проводиться після мануальної діагностики та відповід*
ної підготовки послідовно в усіх відділах хребта – поперековому, грудному
та шийному. У поперековому відділі маніпуляція здійснюється одномомен*
тно на всіх заблокованих сегментах, при цьому застосовується розробле*
на нами методика „ротації в протилежний бік”. Корекція блокованих сег*
ментів грудного відділу виконується спеціальними імпульсними
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методиками послідовно згори донизу на фазі видиху. Корекція шийного
відділу здійснюється спеціальною технікою із застосуванням руху за
складною траєкторією, який забезпечує одномоментий вплив на забло*
ковані сегменти. При наявності блокад ілео*сакрального з’єднання зас*
тосовуються імпульсні методики мобілізації. Паралельно використову*
ються спеціальні прийоми релаксації м’язів.

Мобілізація суглобів кінцівок
Методики мобілізації суглобів кінцівок застосовуються для відновлен*

ня рухливості суглобів, корекції м’язово*суглобового дизбалансу, поліпшен*
ня трофіки та створення передумов до стимулювання нових рухів. Мобілі*
зація починається з впливу на великі суглоби (кульшові, колінні, плечові,
ліктьові), з подальшою дією на дрібні суглоби кисті та ступні.

Застосовуються класичні і запропоновані нами нові прийоми мобіліза*
цій, спрямовані на плавне виведення суглоба за межі фізіологічного об’єму
пасивного руху з дозованим навантаженням на зв’язковий апарат сугло*
ба. Широко використовується методика тракції у поєднанні з вібраційни*
ми рухами, а також імпульсні техніки „простукування” за ходом суглобо*
вої щілини, спрямовані на пасивне розклинювання заблокованих суглобів
і досягнення „центрації” суглобових поверхонь.

Протягом курсу лікування інтенсивність мобілізації поступово підвищу*
ється. При наявності показів здійснюється мобілізація скронево*нижньо*
щелепних суглобів, що в поєднанні зі спеціальним масажними прийомами
сприяє зменшенню дизартричних проявів та поліпшенню артикуляції.

Рефлексотерапія
Для потенціювання досягнутого ефекту розслаблення м’язів, дезактуалі*

зації міофасфіальних тригерних пунктів та корекції сомато*вегетативних по*
рушень застосовується методика рефлексотерапії, розроблена в наших реа*
білітаційних установах. Вона містить у собі застосування класичних методів
рефлексотерапії у поєднанні зі створеним нами алгоритмом впливу.

Процедура здійснюється із застосуванням портативного електрости*
мулятора, який впливає пучками імпульсів низької напруги складної кон*
фігурації. Сеанси рефлексотерапії відбуваються без пошкодження ціліс*
ності шкірних покривів і не викликають больових реакцій. Використо*
вуються точки класичних меридіанів та специфічні пункти. Влив на три*
герні зони м’язово*суглобового апарату здійснюється одночасно з ізо*
тонічним чи постізометричним напруженням м’язів. До цього ми широ*
ко застосовуємо також релаксуючі положення та пози.

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
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Мобілізуюча гімнастика

Мобілізуюча гімнастика спрямована на удосконалення наявних та
формування нових моторних функцій, досягнення досконаліших форм
пересування та освоєння важливих для щоденного життя навичок. Во*
на базується на основних класичних методиках кінезотерапії з ураху*
ванням індивідуальних особливостей пацієнта. Основою її є принцип „від
центру до периферії”, який передбачає переважний вплив спочатку на
формування рухів тулуба та проксимальних суглобів із поступовим за*
лученням дистальних дрібних суглобів. Опанування нових моторних ак*
тів відбувається за принципами „від пасивних рухів через пасивно*ак*
тивні до активних” і „від простих рухів до складних”. Велика увага на*
дана правильності виконання руху, з урахуванням вираженості у хво*
рого нередукованих патологічних рефлексів, постуральних реакцій та
патологічних синкінезій. Кожне заняття включає вправи дихальної гім*
настики, вправи для „розробки суглобів”, які спрямовані на підвищен*
ня мобільності суглобів хребта та кінцівок, а також вправи для зміцнен*
ня м’язово*суглобового апарату.

Важливою запорукою ефективності реабілітації за СІНР є дотриман*
ня пацієнтами потрібного рухового режиму під час перебування в кліні*
ці на курсі інтенсивної корекції, а також правильне і регулярне вико*
нання в домашніх умовах рекомендованих вправ. Тому батьки хворих
дітей залучаються до занять за програмою „Школа батьків”. Вони опа*
новують потрібний комплекс вправ для продовження занять вдома.

Спеціальна система масажу

У рамках реабілітаційної програми для підготовки до проведення біо*
механічної корекції хребта, для розслаблення спастичних або зміцнення
гіпотонічних м’язів, для впливу на міофасціальні тригерні пункти засто*
совується спеціальна система масажу. Вона має в собі прийоми класич*
ного, сегментарного та периостального масажу в поєднанні з елемента*
ми постізометричної та антигравітаційної релаксації. Для ефективного
проведення біомеханічної корекції потрібна відповідна підготовка сугло*
бово*м’язового апарату, яка здійснюється шляхом застосування релак*
саційних методик масажу. Використовуються елементи мобілізації суг*
лобів кінцівок для збільшення їх рухливості та прийоми точкового маса*
жу для впливу на тригерні пункти. Для активізації гіпотонічних, безді*
яльних м’язів застосовуються прийоми тонізуючого масажу.
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Ритмічна гімнастика
Для розвитку рухових можливостей, поліпшення емоційної сфери,

інтелектуальних та комунікативних функцій пацієнтів у реабілітаційній
клініці проводяться групові заняття з ритмічної гімнастики. Заняття ба*
зуються на ігрових методах із використанням музики і танців. Групи
пацієнтів формуються в залежності від віку, рівня моторного та психо*
мовленнєвого розвитку. Позитивний емоційний фон сприяє опануван*
ню пацієнтами нових, як моторних, так і комунікативних, навичок. До
участі у групових заняттях активно залучаються батьки. Ці заняття
спрямовані не стільки на вдосконалення моторної сфери пацієнта, скіль*
ки, насамперед, на розвиток соціальної поведінки дитини, активації мо*
тивацій особистості до одужання та зміцнення віри у власні сили.

Апітерапія
Для стимулювання захисних сил організму, локального поліпшення

кровообігу, трофіки та метаболічних процесів застосовуються воско*па*
рафінові аплікації та методика бджоловжалювання. Перед сеансами апі*
терапії пацієнтів обстежують для виявлення алергічних реакцій на про*
дукти бджільництва. Воско*парафінові аплікації виконуються у вигляді
теплових обгортань різних груп м’язів та суглобів за певною схемою.
Крім теплової дії, здійснюється вплив на м’язово*суглобовий апарат шля*
хом дифузії біологічно*активних речовин через шкіру. Бджоловжалю*
вання проводиться у місця за ходом суглобової щілини, в міофасціальні
тригерні пункти та болючі периостальні зони. Застосування видалено*
го з бджоли жала дає можливість дозувати введення бджолиної отрути
та зменшити у дитини негативний вплив фактора страху.

Механотерапія
Засоби механотерапії використовуються для розвитку сили м’язів,

поліпшення координації рухів та формування правильного рухового сте*
реотипу. Тренування м’язів нижніх кінцівок здійснюється за допомогою
апаратів важільного типу. Шляхом добору довжини важелів, маси об*
тяження та кількості повторів забезпечується оптимальний тренуваль*
ний режим. Для розвитку сили та витривалості м’язів верхніх кінцівок
переважно застосовуються апарати блочного типу. Для формування
правильного стереотипу рухів та поліпшення координації проводяться
заняття на біговій доріжці та велотренажері. Використовуються також
апарати типу віброекстензора, у яких дозована дія тепла, вібрації та ме*
ханічного масажу паравертебральних зон сприяє проведенню мобіліза*
ції суглобів хребта.

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.



33

Біодинамічний коректор „Спіраль”

Під час занять мобілізуючої гімнастики, механотерапії та при зви*
чайній руховій активності пацієнтів з ДЦП для забезпечення правиль*
ної постави тіла та корекції патологічних рухових стереотипів застосо*
вується створений нами біодинамічний коректор „Спіраль”. Він дає змо*
гу прикладати додаткові зусилля керованої сили та напрямку до відпо*
відних частин тіла пацієнта, не обмежуючи при цьому його загальної
рухливості.
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 ≥ÌÂÁÓÚÂ‡Ô≥ˇ†ñ Ó„‡Ì≥˜ÌËÈ ÒÍÎ‡‰ÌËÍ ÏÂÚÓ‰ËÍË
Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø Á‡ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ÔÓÙ. ¬.≤.  ÓÁˇ‚Í≥Ì‡

≤ÒÚÓ≥ˇ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌˇ ÏÂÚÓ‰ËÍ Î≥ÍÛ‚‡ÌÌˇ Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ Ûı≥‚
Ще до нової ери для профілактики захворювань і відновлення здоров’я

прадавні медики широко застосовували методи лікувальної гімнастики.
Давньоіндійська йога – комплекс дихальних, фізичних, розумових

і духовних вправ * вважалась корисною для затримки симптомів старін*
ня організму і використовувалась також ще за 3000 років до н.е. для лі*
кування астми, артритів, закрепів, повноти та інших захворювань. Го*
ловним завданням йоги було приведення в гармонію тіла і душі.

Вважається, що китайська система “кунг фу” створена на основі
йоги. У стародавньому Китаї збереглись медичні тексти, написані за
400 років до н.е., в яких фізичні вправи поряд з акупунктурою, маса*
жем, були складовою частиною лікування геміплегії, атеросклеро*
зу, діабету, ревматоїдного артриту й інших захворювань.

Творцем медичної гімнастики у стародавній Греції вважався Героді�
кус (Herodicus, 484–425 р.р. до н.е.). Дещо пізніше реформатор антич*
ної медицини Гіппократ (Hippocrates, близько 460*370 р.р. до н.е.) у своїх
працях висловив ідеї щодо цілісності організму, індивідуального підходу
до пацієнта, потреби лікувати хворого, а не хворобу. Саме йому належать
слова, такі актуальні для нашої бурхливої епохи: „Гімнастика, фізичні
вправи, хода повинні на тривалий час увійти в повсякденний побут кож*
ного, хто хоче зберегти працездатність, здоров’я, повноцінну радість жит*
тя”. Гіппократ не тільки детально описав застосування і дію фізичних
вправ, масажу при різних захворюваннях, але й вживав термін „analepsis”
(відновлення здоров’я, повернення сил після хвороби) в значенні „медич*
на реабілітація”. Його можна вважати одним із перших реабілітологів,
який, ще не використовуючи сучасного терміну „реабілітація”, говорив,
що „лікує хвороби лікар, але цілком виліковує природа”.

Гіппократа вважають також одним із перших вертебрологів, він ви*
користовував термін “сколіоз” у випадках, коли у хворого хребет був
викривлений або скручений. Маючи досвід лікування таких хворих, Гіп*
пократ твердив, що „всі хвороби – від хребта”. І, можливо, ця фраза ду*
же лаконічно пояснює нам сьогодні патогенез і ефективність лікування
цілої низки неврологічних і соматичних захворювань.
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У стародавньому Римі для лікування паралічів лікар Целій (Caelius
Aurelianus, біля IV ст. н.е.) застосовував, крім фізичних вправ, термаль*
них ванн і масажу, різні апарати для пасивних рухів у суглобах. Вони ста*
ли прообразом блокових апаратів сучасної механотерапії.

Наукові основи методів ЛФК, масажу, трудотерапії, динамічної анато*
мії пов’язуються з іменем давньоримського лікаря Галена (Galen, біля 130 –
200 р.р. н.е.). Гален не тільки дав перше анатомо*фізіологічне описання ці*
лісного організму, але й показав, що анатомія і фізіологія – основа науко*
вої діагностики, лікування і профілактики. Він узагальнив уявлення антич*
ної медицини в вигляді єдиного вчення, яке мало значний вплив на розви*
ток природознавства до 15*16 століть. Послідовник Галена, Аурілеанус
(Aurileanus) у книзі „Про хронічні захворювання” опублікував свою кон*
цепцію застосування водолікування з підвішуванням хворого в воді і кіне*
зіотерапію з блоками і вантажами.

Викладання лікувальної фізкультури і масажу при навчанні майбут*
ніх лікарів почалось від IV століття в Китаї. Багато зробив для розвитку
і впровадження фізкультури, методів загартовування організму для про*
філактики захворювань в XI столітті знаменитий арабський лікар Абу�
Алі Ібн�Сіна (латинізовано Авіценна, 980 – 1037 р.р.). Його трактат „Ка*
нон лікарської науки” був багато століть обов’язковим керівництвом для
лікарів і витримав 30 видань латинською мовою.

Бурхливий розквіт науки і мистецтва під час епохи Відродження не
залишив осторонь і методів відновлення фізичного здоров’я. У відомому
трактаті „Мистецтво гімнастики”, написаному Ієронімусом Меркурі�
алюсом (Hieronymus Mercurialis) у 1556 році, викладені основні прин*
ципи фізичної культури для здорових (всі здорові люди повинні займати*
ся гімнастикою регулярно) і хворих (вправи не повинні викликати загос*
трення хвороби, спеціальні вправи треба індивідуально добирати для тих,
хто видужує). Не втратила актуальності нині, в час багатогодинного си*
діння за комп’ютером чи біля телевізора, і теза автора: особам, які прова*
дять сидячий спосіб життя обов’язково потрібні вправи.

Свій подальший розвиток методи лікування хворих із допомогою рухів
отримали в XVIII столітті. Опубліковані книги „Медична гімнастика” (Фул*
лер, 1750), „Трактат з ортопедії” (Гофман, 1771) і особливо „Медична і хі*
рургічна гімнастика” (Тіссо, 1780) зіграли велику роль для розвитку від*
новного лікування хворих.
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Жозеф–Клемент Тіссо (Joseph*Clement Tissot, 1750*1826 р.р.) був
армійським хірургом і опублікував свою книгу, коли йому було 33 ро*
ки. Будучи таким молодим він зумів відійти від традиційних поглядів
свого часу і пропонував рекомендації, які співзвучні нинішньому дню.
Він наполягав на постхірургічній мобілізації хворих і заперечував про*
ти тривалого ліжкового їх утримання. Автор дав рекомендації щодо від*
новлення хворих після респіраторних захворювань, артритів, геміпаре*
зів тощо, а також адаптував спорт як рекреаційну терапію (від лат.
recreatio – відновлення). Тіссо особливо рекомендував фехтування як
спосіб зміцнення м’язів кінцівок, збільшення об’єму рухів у суглобах, а
також поліпшення кровообігу.

Він визначив, що найважливішим завданням відновного лікування є
підвищити здатність хворого удосконалювати свій спосіб життя і дати
можливість радіти життю. Давній вираз, проголошений у 1780 році Тіс*
со: „Багато медикаментів можуть бути замінені рухом, але жоден із ме*
дикаментів не замінить руху”, здатний бути девізом сучасних реабілі*
тологів, які створюють і реалізують програми відновного лікування хво*
рих, у тому числі і з дитячими церебральними паралічами.

До висновку про те, що рух допомагає лікувати хвороби і виправля*
ти фізичні дефекти прийшов і творець „шведської” гімнастики Пер Хен�
рік Лінг (Per Henrik Ling, 1776*1839 р.р.). Він розділив усі вправи на
цілком пасивні, напівпасивні, активно*пасивні, і ця класифікація є ак*
туальною для сучасної кінезотерапії. Його теоретичні пошуки були ре*
алізовані в 1812 році створенням у Стокгольмі Королівського гімнастич*
ного центрального інституту, де здійснювали підготовку медиків і педа*
гогів з лікувальної гімнастики.

На початку XVIII століття починається і прогресує розвиток техніч*
них засобів відновлення рухів. Англійський інженер Вільям Кабіт
(William Cubitt, 1785*1861 р.р.) створює „stepping wheel” (крокове ко*
лесо) – прообраз сучасної бігової доріжки.

У 1821 році французький хірург*ортопед Жак�Матьє Дельпеш
(Jacques*Mathieu Delpech, 1777*1832 р.р.), який займався проблемою
викривлень хребта, засновує першу школу для дівчат зі сколіозами. Вона
може вважатись першим реабілітаційним центром для стаціонарних па*
цієнтів. У 1828 г. він створює класичний трактат з ортопедії, узагаль*
нюючи свій досвід служби армійським хірургом, згодом роботи профе*
сором хірургії медичного факультету та засновником ортопедичного ін*
ституту в Монпельє.

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
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У Росії перший кабінет лікувальної гімнастики було відкрито в Мос*
кві в 1830 році і через 8 років на базі заснованого ортопедичного інсти*
туту почалась підготовка спеціалістів цього фаху.

У 1851 році з’являється одне з перших повідомлень Томаса Хана (Tho*
mas Hun) про успішне вилікування постінсультної геміплегії. В основу від*
новного лікування автор поклав заняття з відновлення мови і виконання
фізичних вправ (англійське слово вправа – exercise * походить від латин*
ського слова exercitum, що означає практика).

Для удосконалення техніки виконання вправ у 1858 році в Швеції
було відкрито Інститут Цандера, який мав свої філіали в Європі, США,
Єгипті та Аргентині. Шведський фізіотерапевт Густав Цандер (Hustav
Zander, 1835*1920) вважається засновником механотерапії. Він розроб*
ляв методи масажу і створив близько 70 типів апаратів для різних видів
рухів, які давали змогу точніше локалізувати і дозувати рухи.

У 1865 році в роботі іспанця Торро Бускі (Torro Busquey)
„Gymnastica, Hygienica, Medica y Ortopedica” описані рухи, які автор
трактував як „ортопедичну гімнастику”.

У XX столітті потужним стимулом для розвитку теорії і практики як
фізіотерапії, так і медичної реабілітації стала низка вкрай негативних
подій в історії людства – поява і швидке поширення нових захворювань,
наприклад епідемії летаргічного енцефаліту, інфлюенци, поліомієліту,
збільшення частоти судинних захворювань мозку, а до того ж дві світо*
ві війни, наслідки яких вимусили удосконалювати методи лікування і від*
новлення хворих і поранених.

У книзі „Система загального догляду за бідними” Франц Йозеф Ріт�
тер фон Бус вже в 1903 році дає визначення поняттям „реабілітація” і „лі*
кування рухами”, які спочатку трактувались як допомога особам із фізич*
ними вадами та інвалідам.

У 1905 році в французькому місті Льєж відбувся медичний конгрес фі*
зіотерапевтів. Цього ж року в Петербурзі Петро Францієвич Лесгафт
(1837*1909 р.р.) – засновник наукової системи фізичного виховання, ди*
намічної анатомії і лікарсько*педагогічного контролю в фізичній культурі –
організовує перші в Росії курси інструкторів фізичного виховання. На їх
основі після 1917 року було створено Інститут фізичної культури, якому
присвоєно ім’я його засновника.

Кінезотерапія – органічний складник методики реабілітації
за методом проф. В.І. Козявкіна
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У 1920 році в Москві було відкрито Державний інститут фізичних
методів лікування. Першим завідувачем кафедри лікувальної фізкуль*
тури в ньому був І.М. Саркізов�Серазіні (1887–1964 р.р.). Саме він
у 1935 році випустив перший підручник для студентів з цієї дисциплі*
ни. Від 1923 року почав виходити у світ журнал „Питання курортології,
фізіотерапії і лікувальної фізкультури”. Розширення методів фізичної
культури для лікування і профілактики захворювань призвело до появи
нової медичної спеціальності – лікувальна фізична культура. Тер*
мін “лікувальна фізична культура” замінив зарубіжні назви кінезотера*
пія, мототерапія, лікувальна гімнастика, ерготерапія та ін. Цей термін,
який отримав статус державного, був запропонований у 1929 році
Б. Я. Шимшелевичем. Від цього часу починають активно створюватись
інститути фізичної культури, відкриваються кафедри ЛФК при медич*
них вузах, створюються науково*дослідні інститути фізіотерапії, курор*
тології, з’являються центри відновного лікування, розвивається мере*
жа курортного лікування.

“ÂÏ≥ÌÓÎÓ„≥ˇ ÏÂÚÓ‰≥‚ Î≥ÍÛ‚‡ÌÌˇ, ˇÍ≥ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸ ÛıË
Нині в медицині є чимало термінів, які охоплюють поняття лікуван*

ня рухом. В американській літературі використовуються назви „Physi*
cal therapy”, “Physiotherapy”, “Occupational therapy”, „Kinesiotherapy”,
“Therapeutic exercise”.

Згідно з загальним визначенням фізична терапія – це галузь ме*
дицини, яка містить у собі:

• обстеження пацієнтів із пошкодженнями, функціональними обме*
женнями, неспроможністю, чи іншими станами здоров’я для визна*
чення діагнозу, прогнозу і методу втручання;

• зменшення ступеня пошкодження чи функціонального обмежен*
ня шляхом планування, вибору та здійснення терапевтичного
втручання;

• попередження травм, пошкоджень, функціональних обмежень і нес*
проможності, включаючи сприяння і підтримку самопочуття, здо*
ров’я та якості життя в людей різного віку;

• участь у консультаціях, навчанні та дослідженнях [1,2].
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Відмінності понять фізична терапія (Physical therapy) та праце�
терапія (Occupational therapy) є такими:

Фізична терапія опирається передусім на стимулювання пацієн*
тів до опанування основними руховими навичками, потрібними для фун*
кціональної мобільності. Ідеться про такі основні навички:

* навички, які використовують великі м’язи або групи м’язів;

* здатність всюди безпечно пересуватись;

* постуральний контроль і вертикалізацію, потрібні для підвищення
незалежності в повсякденному житті.

Працетерапія, в свою чергу, опирається на опанування іншою гру*
пою навичок, або їх компенсацію:

* дрібних рухових навичок: малих, тонко координованих рухів кисті та
пальців;

* здатності розуміти, інтерпретувати бачене та координувати візуаль*
ну інформацію з рухами;

* навичок самообслуговування: харчування, одягання, гігієни тощо.

Фізична терапія має на меті допомогти пацієнтам досягти макси*
мально можливого рівня функціональної незалежності. Збір анамнезу,
обстеження і тестування дають можливість отримати інформацію про
стан пацієнта: м’язову силу, стан рефлексів, порушення чутливості, пос*
тави тіла, якості ходи, витривалість пацієнта до фізичних навантажень
і можливості самообслуговування. Фізичні терапевти використовують
різноманітні форми лікувальних вправ і фізичних чинників, які містять
вплив на організм хворого тепла, холоду, ультразвуку, електричного
струму, а також різні методики, в яких лікування здійснюється з допо*
могою рук (хіропрактика, остеопатія, масаж).

Хоча деякі з цих методик лікування застосовувались ще в античнос*
ті, фізична терапія як окрема дисципліна була виділена в часи першої
світової війни. Для забезпечення ранньої реабілітації поранених солда*
тів у США було створено відділення спеціальних госпіталів та фізично*
го відновлення (Division of Special Hospitals and Physical Reconstruction).
У цьому відділенні працювали так звані відновні помічники („Reconstruc*
tion Aides”), яких у подальшому почали називати фізичними терапев*
тами. Понад 2000 відновних помічників були послані до госпіталів Фран*
ції для допомоги в реабілітації поранених.

Кінезотерапія – органічний складник методики реабілітації
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Від цього часу фізична терапія як окрема медична професія почала
поступово набирати сили і ставала дедалі потрібнішою. Особливого
значення вона набула під час епідемій поліомієліту в 40*х*50*х роках
минулого століття, коли фізичні терапевти могли відчутно допомогти в
боротьбі з синдромами млявого паралічу при цій важкій недузі. Відтоді
фізична терапія продовжувала бурхливо розвиватись як у плані розши*
рення практичних методик допомоги хворим, так і в напрямку нових на*
укових розробок відновного лікування.

Нині фізичні терапевти допомагають пацієнтам різного віку з різни*
ми станами здоров’я та ступенями неповносправності досягати опти*
мальної адаптації в різних життєвих ситуаціях. Вони лікують дітей піс*
ля пологових травм, коригуючи моторний розвиток і формуючи функці*
ональні здатності вертикалізації тіла та локомоцій. Фізичні терапевти
активно втручаються в процес лікувального відновлення пацієнтів з опі*
ками чи фізичними травмами, запобігаючи обмеженням рухливості ту*
луба і кінцівок. Вони є надійними помічниками пацієнтів після інсуль*
тів у процесі відновлення моторних та мовленнєвих порушень, зміцнен*
ня психоемоційного статусу та мотиваційного підкріплення оздоровлен*
ня і адаптації до активного життя, забезпечення незалежності в подаль*
шому житті. У пацієнтів, хворих на рак, застосовуються методики для
відновлення фізичної сили, зменшення болю і зниження дискомфорту.
Хворі з болями в нижньому відділі спини з допомогою методів фізичної
терапії отримують засоби пом’якшення болю, відновлення функцій хреб*
та, загалом нервової системи. Фізичні терапевти мають також у своєму
арсеналі численні профілактичні рухові програми для підтримки у паці*
єнтів високого рівня здоров’я і доброго самопочуття.

Нині у США існує Американська асоціація фізичної терапії (The
American Physical Therapy Association – APTA). Її завданням є розви*
ток практики фізичної терапії, наукові розробки і навчання. Вона випус*
кає журнали “Physical Therapy” і “PT magazine”. Асоціація була засно*
вана в 1921 році і тоді вона називалась Американська жіноча асоціація
фізичної терапії (American Women’s Physical Therapeutic Association),
а налічувала лише 274 члени. Першим президентом її була Мері Мак*
Міллан (Mary McMillan). До кінця 1930 року асоціація змінила свою
назву на Американську асоціацію фізичної терапії. Нині вона має у сво*
єму складі понад 63 тисячі спеціалістів.
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Інший термін, який застосовується в США для характеристики про*
фесії, яка використовує лікування рухами є кінезіотерапія. Згідно з
визначенням, кінезіотерапія – це застосування гімнастичних вправ
для збільшення сили, витривалості і рухливості пацієнтів з функціональ*
ними обмеженнями чи тих осіб, які потребують розширення своїх фі*
зичних можливостей [3]. Кінезіотерапевти – це професіонали в галузі
медицини, які під керівництвом лікаря лікують наслідки різних захво*
рювань, травм чи пологових ушкоджень шляхом використання лікуваль*
них вправ чи навчання. Вони повинні бути компетентні у галузі реалі*
зації м’язово*скелетних, неврологічних, ергономічних, біомеханічних,
психосоціальних завдань і у виконанні специфічних тестів і вимірювань.

Кінезіотерапія як медична професія існує від 1946 року. Тоді її нази*
вали корективною терапією. Корені цієї професії сягають часу другої сві*
тової війни. Піонерами цієї професії вважають американців, а саме хі*
рурга генерал*майора Нормана Т. Кірка (Norman T. Kirk) і доктора Го*
варда Раска (Howard Rusk). Від 1946 року за підтримки і фінансування
уряду вони наглядали за навчанням спеціалістів цього фаху для потреб
армії. У 1953 році було створено Американську асоціацію корективної
терапії, яка відповідала за акредитацію, навчання та підтримання пев*
ного професійного рівня кінезіотерапевтів. Назва „корективна терапія”
була формально змінена на „кінезіотерапія” в 1987 році, і національну
організацію почали називати Американською кінезіотерапевтичною асо*
ціацією. Вона випускає журнал “Clinical Kinesiology“. Близько 2 тисяч
професіоналів зареєстровані і працюють як кінезіотерапевти в відділен*
нях для ветеранів в медичних центрах, державних і приватних госпіта*
лях, закладах спортивної медицини, програмах поліпшення здоров’я, ко*
леджах і університетах, навчальних центрах для неспроможних і як кон*
сультанти в галузі гімнастичних вправ.

Термін Therapeutic exercise або лікувальні вправи означає вужче
поняття, яке входить у поняття фізіотерапії чи кінезіотерапії. Відповід*
но до визначення енциклопедії здоров’я доктора Йозефа Ф. Сміта (Dr.
Joseph F. Smith) вправою є фізична активність, спланована, побудова*
на і повторювана для приведення до норми будь*якої частини організ*
му. Вправи застосовують для поліпшення здоров’я, підтримання витри*
валості, і вони є важливим засобом фізичної реабілітації. Вправи пот*
рібні для запобігання чи лікування серцевих захворювань, остеопоро*
зу, астенічних станів, діабету, депресії та ін. Вправи для збільшення
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об’єму рухів у суглобах є важливими для підвищення чи підтримання
їх функцій. Силові вправи завдяки відповідному опору м’язів сприяють
підвищенню їх витривалості та сили. Вправи для „серцевої” реабіліта*
ції розвинуті й індивідуалізовані для поліпшення роботи кардіоваску*
лярної системи, для запобігання інфарктів і реабілітації хворих з важ*
кими серцевими захворюваннями. Добре збалансована програма вправ
підвищує загальний рівень здоров’я, поліпшує витривалість і затримує
стрімке наростання багатьох проблем старечого віку. Користь від вправ
виходить за межі чисто фізичного здоров’я, вони одночасно також пок*
ращують емоційне та психологічне самопочуття.

У західноєвропейській літературі застосовують такі терміни, як
„Kinesotherapie“, “Kinesitherapy”, “Krankengymnastik”, “Physiotherapie”
та інші. Всі вони практично є синонімами. У німецькій літературі впер*
ше професію „кранкенгімнаста” (кінезотерапевта) було описано в згад*
ках берлінського лікаря Альберта Ноймана (Dr. Albert C. Neumann),
який ще в середині позаминулого століття стверджував, що кранкен*
гімнаст потрібен так само часто, як і аптекар. Він готує для хворого свої
ліки – комплекс рухів для одужання.

На початку XX століття в німецьому місті Кіль було відкрито „Kieler
Lehranstalt für Heilgymnastik” – перший навчальний заклад у галузі кі*
незотерапії із державним визнанням. У 1919 році в Дрездені засновано
ще один інститут для підготовки спеціалістів, який називався
„Sächsische Staatsanstalt für Krankengymnastik und Massage”. У подаль*
ші десятиліття в Німеччині фізичну терапію застосовували не тільки для
реабілітації ортопедично*хірургічних хворих, але і в інших галузях ме*
дицини – при внутрішніх хворобах, жіночих захворюваннях, при допо*
мозі в пологах, нервових, дитячих хворобах та психіатрії.

У східноєвропейських країнах, зокрема на пострадянському просто*
рі в описах методів лікування з допомогою рухів найчастіше послугову*
ються термінами “лікувальна фізкультура” і “кінезотерапія”.

Відповідно до усталеного за останні десятиліття визначення ліку�
вальна фізкультура (ЛФК) – це метод лікування, який використо*
вує засоби фізичної культури для лікувально*профілактичних завдань
та для швидшого відновлення здоров’я, працездатності хворого і запо*
бігання наслідкам патологічного процесу [4].
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 ≥ÌÂÁÓÚÂ‡ÔÂ‚ÚË˜Ì≥ ÏÂÚÓ‰Ë†ñ ÓÒÌÓ‚‡ ‰Îˇ ÔÓ·Û‰Ó‚Ë
ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓø ÏÓ‰ÂÎ≥ ‡ÍÚË‚ÌËı Ûı≥‚

Рух як основна біологічна властивість живої матерії розвивається й
удосконалюється разом з еволюцією живої природи. Найбільшої доско*
налості рух досягає у філогенетичному розвитку людини. З біологічного
погляду рух є одним із основних механізмів урівноважування системи „ор*
ганізм – середовище”. Саме тому в людини рух як засіб зв’язку із середо*
вищем і впливу на середовище, засіб активної адаптації до зовнішніх умов,
засіб трудової діяльності, “перетворення матерії” застосовують і як по*
тужний фактор профілактики, лікування та реабілітації.

Кінезотерапія (від грецького kinetikos – той, що приводить у рух) –
це використання рухів, рухової активності і природних моторних фун*
кцій людини для профілактики, лікування та відновлення здоров’я при
хворобі [5]. Цей термін найповніше відображає увесь спектр форм і за*
собів руху для лікування та реабілітації.

Як уже було попередньо зазначено, в СІНР після проведення біоме*
ханічної корекції хребта в пацієнтів із ДЦП створюється новий функці*
ональний стан. Він відкриває нові можливості як у руховій, так і в пси*
хо*мотиваційній сферах. На цьому етапі постає важливе завдання ви*
користання і розвитку цих можливостей і на їх основі побудови найбільш
оптимальної моделі активних рухів. Стереотипи патологічного розвит*
ку при ДЦП фіксуються в пам’яті хворого і „стерти” їх дуже складно,
оскільки дитина з церебральним паралічем не має схеми нормального
моторного розвитку. Виходячи з цього, ми повинні його поступово нав*
чити, розбудити у хворого бажання, мотивацію, прагнення до подолан*
ня свого дефекту і в подальшому регулярним тривалим повторенням но*
вих моторних навичок закріпити їх у пам’яті. Саме для успішного вирі*
шення цих завдань найефективнішими є методи кінезотерапії.

Базовим кінезотерапевтичним складником СІНР є так звана мобі�
лізуюча гімнастика (МГ). Вона органічно входить у структуру на*
шої системи реабілітації і є основним методом впливу на формування
активних рухів у пацієнтів з дитячими церебральними паралічами. Мо*
білізуюча гімнастика, як і біомеханічна корекція хребта, рефлексотера*
пія, спеціальна система масажу, належить до основного пакету лікуваль*
них засобів, тобто призначається практично всім пацієнтам, які прохо*
дять курс інтенсивної корекції. Ясна річ, формування завдань для
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мобілізуючої гімнастики, вибір комплексів вправ, їх дозування і режим
виконання занять здійснюють спільно лікуючий лікар та інструктор ЛФК
у залежності від індивідуальних можливостей пацієнта. Додаткові
форми кінезотерапії (механотерапія, велотренування, моделювання
ходи тощо) призначаються хворому, у залежності від стадії його локо*
моцій та фази вертикалізації, на якій він перебуває, а також рівня його
інтелектуального розвитку.

 ÓÌˆÂÔˆ≥ˇ ÏÓ·≥Î≥ÁÛ˛˜Óø „≥ÏÌ‡ÒÚËÍË ‚ —≤Õ–
У процесі здійснення реабілітації дітей із церебральними параліча*

ми за нашою системою було доведено, що після біомеханічної корекції
хребта та великих суглобів спостерігається поступова оптимізація то*
нусу м’язів, поліпшення мікроциркуляції, трофіки та вегетатики в нап*
рямі від центру до периферії (описані нами клінічні симптоми „панта*
лон”, „теплої хвилі” та ін.) [6]. Саме цей принцип „від центру до пе�
риферії” є домінуючим у формуванні програми реабілітації для кож*
ного хворого. Виходячи з цього принципу, при створенні уніфікованої
схеми послідовності проведення мобілізуючої гімнастики в системі ре*
абілітації за методом проф. В.І. Козявкіна ми застосовуємо метод „про�
торення шляхів”. Він полягає в тому, що спочатку після активної ко*
рекції хребта та великих суглобів усі засоби реабілітації спрямовують*
ся на глобальну мобілізацію компенсаторних можливостей організму.

Під час цієї першої хвилі мобілізації активується біомеханіка хребта
і великих суглобів. Для цього використовуються пакети вправ для релак*
сації м’язів, які обслуговують ці зчленування, а також спеціальні релак*
суючі положення. Із урахуванням ступенів функціональної свободи цих
суглобів здійснюється пасивна, пасивно*активна їх розробка з поступо*
вим переходом до активного відтворення рухів у всіх фізіологічно мож*
ливих площинах. Дітям із затримкою редукції примітивних, тонічних
та лабіринтних рефлексів, які мають глобальний характер, признача*
ють набір пасивно*активних рухів у всіх відділах хребта і великих суг*
лобах при функціонально зафіксованих кінцівках.

Друга хвиля мобілізації передбачає моделювання біомеханіки серед*
ніх (колінних, ліктьових), а в подальшому і малих (суглоби кисті, ступ*
ні) периферичних суглобів на фоні використання максимального рухо*
вого спектра, досягнутого на попередньому етапі. Застосовуються па*
кети вправ для релаксації м’язів, які обслуговують середні й малі суглоби.
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У залежності від ступенів функціональної свободи цих суглобів здійсню*
ється пасивна, пасивно*активна їх розробка із поступовим переходом до
активного відтворення рухів у всіх фізіологічно можливих площинах. Ос*
новна увага при цьому надається послабленню патологічних горизонталь*
них, вертикальних, діагональних синкінезій, які мають менший, ніж на
попередньому етапі, об’єм рухових одиниць. На цьому етапі відробляєть*
ся широкий спектр рухів у суглобах ступні та кисті, які є складнішими в
ієрархічному руховому ланцюгу.

Важливим принципом моделювання рухів є також постулат “від
пасивного – до активного, асоційованого руху”. При відсутнос*
ті або обмеженні активних рухів використовується метод циклічного
повторення пасивних рухів у напрямках фізіологічних площин із пос*
туповим переведенням їх у пасивно*активні (пасивні ідеомоторні, ак*
тивно*пасивні з допомогою інструктора та гравітації) і наступним їх
активним відтворенням.

ŒÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ≥ ÏÓ·≥Î≥ÁÛ˛˜Óø „≥ÏÌ‡ÒÚËÍË ‚ ÒËÒÚÂÏ≥ Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø
Á‡ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ÔÓÙ. ¬.≤.  ÓÁˇ‚Í≥Ì‡

Дитячі церебральні паралічі є патологією з різноманітними невроло*
гічними та ортопедичними порушеннями, які затримують, спотворюють
і трансформують ріст та розвиток організму дитини. Дослідження мор*
фологів показують, що не завжди наявна безпосередня залежність між
клінічною картиною ДЦП та топікою, поширеністю, характером і типом
пошкодження ЦНС [7, 8, 9].

Добре відомо, що центральна нервова система має великі резервні
можливості [10,11]. Навіть при наявності значних структурних уражень
нервової системи моторний та когнітивний розвиток пацієнта може від*
буватися у відносно нормальних параметрах. Пластичність нервової сис*
теми базується на здатності мозку змінювати свою структуру та кори*
гувати функції після пошкодження, навіть у процесі онтогенезу. Дос*
лідженнями останніх років встановлено, що процеси пластичності моз*
ку модулюються імпульсами з периферії [12,13]. Нові нейрональні зв’яз*
ки не можуть сформуватися тільки на основі генетичної програми. Для
нормального розвитку та адаптації організму потрібна адекватна афе*
рентна інформація, яка є визначальним фактором не тільки нормально*
го розвитку, а також і процесів відновлення після пошкодження нерво*
вої системи. Формування зв’язків відбувається завдяки основним
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механізмам пластичності, до яких належать відновлення синаптичної пе*
редачі, синаптична гіперактивність, утримання гіперінервації, активація
сплячих синапсів, регенерація та коллатеральний спраутінг [14,15,16].

СІНР, використовуючи механізми пластичності мозку, раціонально
поєднує методи кінезотерапевтичного, рефлексотерапевтичного, фізіо*
терапевтичного й інших методів лікування. Тобто увесь потенціал реа*
білітації скеровується на використання компенсаторних можливостей
дитячого організму, який є пластичним як у функціональному, так і в
морфологічному виявах.

В порівнянні з іншими методиками, які найчастіше використову*
ються у світовій практиці, мобілізуюча гімнастика в системі реабілі*
тації за методом В.І. Козявкіна має свої особливості. Базовою відмін*
ністю цієї методики є те, що її реалізують на принципово новому
функціональному стані організму, який виникає після здійснен*
ня біомеханічної корекції хребта та великих суглобів. Клінічно новий
функціональний стан проявляється значним зниженням тонусу м’язів
у спастичних хворих та нормалізацією тонусу в пацієнтів із гіпотоніч*
ними та дистонічними формами ДЦП, відновленням рухливості на всіх
рівнях хребта та у великих суглобах, відновленням провідності ушкод*
жених моторних та сенсорних зв’язків на „горизонтальному” та „вер*
тикальному” рефлекторних рівнях, поліпшенням кровопостачання та
трофіки тканин. Все це дає можливість кінезотерапевту ефективніше
використовувати програми побудови й корекції рухів.

Другою особливістю мобілізуючої гімнастики є те, що вона є гар�
монійним складником цілого комплексу реабілітаційних захо�
дів, які мають взаємодоповнюючий та потенціюючий ефект. Усі
вони використовуються в певному порядку й послідовності. Кожному
хворому за методикою СІНР створюється маршрут реабілітації, в яко*
му лікар добирає найефективніше поєднання за часом, тривалістю і пос*
лідовністю засобів реабілітації.

Формування моторних функцій згідно з ідеологією СІНР іде в поряд*
ку „відкриття” їх у процесі реабілітації. Це означає, що кінезотера�
певтична програма використовує новi функцiональнi можливос�
тi, якi з’являються в пацієнта в процесі реабілітації, і кожний
наступний сеанс застосовує максимальний об’єм рухів, досяг�
нутий на попередньому етапi. Звичайно, при цьому враховується іє*
рархія поетапної вертикалізації тіла та розвитку локомоцій. Разом з тим
важливо відзначити, що побудова конкретної програми роботи з паці*
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єнтом не висуває вимоги обов’язкового поступового проходження всіх
функціональних рівнів вертикалізації та пересування.

Вироблення правильних стереотипів активних рухів, зміц�
нення м’язового корсету відбувається шляхом застосування ме�
тоду репетиції (повторення). Він полягає у збільшенні кількості пов*
торень рухів чи вправ у процесі виконання реабілітаційної програми.
Збільшення силового навантаження на м’язи не використовується, що
обумовлено функціонально*біохімічними змінами в м’язах із довготри*
валим патологічним тонусом, які приводять до значного зменшення їх
толерантності до силових навантажень, а також до збільшення часу від*
новлення їх після навантаження.

ÃÓ·≥Î≥ÁÛ˛˜‡ „≥ÏÌ‡ÒÚËÍ‡ Ì‡ ÂÚ‡Ô‡ı Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø Û —≤Õ–
Мобілізуюча гімнастика є важливим етапом у Системі ін�

тенсивної нейрофізіологічної реабілітації хворих з ДЦП і ба�
зується на класичних принципах кінезотерапії з урахуванням
нових функціональних можливостей, а також внутрішніх мо�
тивацій хворих, які активуються після здійснення біомеха�
нічної корекції хребта і великих суглобів.. У нашій модифікації
вона складається з таких складників (рис. 6):

рис. 6. Складові мобілізуючої гімнастики в СІНР .

1) Мобілізуючої гімнастики в період курсу інтенсивної корекції (про*
тягом 2*х тижнів в умовах реабілітаційної клініки).

2) Мобілізуючої гімнастики в період стабілізації й потенціювання
ефекту (триває в основному 6*12 місяців удома).
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Підсистема інтенсивної корекції (рис. 7)

рис. 7. Етапи підсистеми інтенсивної корекції .

На етапі адаптації реалізується поступова психологічна й фізична
адаптація до сеансів мобілізуючої гімнастики. Створення гармонійного фі*
зичного оточення та сприятливої психотерапевтичної „аури” мають істот*
ний адаптуючий та мотивуючий вплив на психічний стан пацієнта. Еколо*
гічно чисті матеріали інтер’єру (березові меблі, двері, підлога тощо (рис. 8),
льняна постіль (рис. 9)), застосування елементів арттерапії, орнаменти, які
відображають пробудження природи (рис. 10), у поєднанні зі спеціально
підібраною музикою в усіх приміщеннях клініки сприяють швидкій психо*
логічній адаптації пацієнта та успішній його реабілітації.

  

рис. 8. Елементи екоконцепції – рис. 9. Елементи екоконцепції –
березові меблі. льняна постіль
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рис. 10. Відображення “пробудження” природи в орнаментах.

Внутрішнє оформлення Міжнародної клініки відновного лікування
здійснено у стилі нео*сецесії, для якого є характерним звільнення від
старих традицій і догм, м’яка експресивність архітектурної композиції.
Усі холи нашої клініки оздоблені оригінальними квітковими орнамен*
тами. Стилізовані проліски та фіалки символізують весняне пробуджен*
ня природи (рис. 11). М'яка робоча атмосфера, використання музико*
терапії, ігротерапії дає змогу пацієнту пластично перейти від повсяк*
денного життя до інтенсивних щоденних занять гімнастикою. У контак*
тах між пацієнтом та реабілітологом переважають позитивні, підбадьо*
рюючі стосунки і поступово налагоджується взаємна довіра. На цьому
етапі батьків і пацієнтів інформують у доступній формі про завдання й
методологію мобілізуючої гімнастики. Їм надають широкі повноважен*
ня та активно залучають до реабілітаційного процесу.

На етапі діагностики комплексно оцінюються дані старт*діагности*
ки, враховується анамнез (колишні оперативні втручання, наявність епі*
лептичного синдрому, гідроцефалії, супутніх соматичних захворювань то*
що). Здійснюється інтегральний аналіз рухових та статичних можливос*
тей пацієнта, відповідно до даних відеоконтролю та заповненої нами
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рис. 11. Елемент стилю нео�сецесії – стилізовані проліски та фіалки.

„Шкали оцінки великих моторних функцій” (рис. 12). Визначаються також
можливості серцево*судинної та дихальної систем шляхом оцінки толеран*
тності до фізичних навантажень, контролю артеріального тиску (АТ), моні*
торингу пульсу, частоти дихання. Виходячи з цих даних, складається план
виконання мобілізуючої гімнастики для кожного конкретного пацієнта.

На етапі релаксації використовуються різноманітні методи психо*
логічної та фізичної релаксації пацієнта. Встановлення психоемоційного
контакту з ним, аутотренінг, метод переключення уваги, музикотерапія
є елементами психорелаксації. Дихальні вправи, спеціальні положення,
використання постізометричної релаксації (ПІР), антигравітаційне роз*
тягнення м’язів, вібраційні методики з індивідуально підібраними часто*
тою та амплітудою сприяють фізичній релаксації пацієнта.

На етапі мобілізації рухи в суглобах (пасивні й активні) здійснюються
кінезотерапевтом до патологічного опору у всіх площинах із подальшим збіль*
шенням їх об’єму, який поступово наближається до фізіологічного. Рухи ви*
конують від центру до периферії, що розвиває рухову сферу в міру „розкрит*
тя” нових функціональних можливостей організму.
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рис. 12. Проведення відеоконтролю великих моторних функцій .

На етапі фіксації використовуються вправи, які сприяють оптимі*
зації тонусу периартрикулярних м’язів, поліпшенню живлення тканин*
брадитрофів (сухожилків, зв’язок, хрящів), тобто формуванню внутріш*
ньої фіксації суглобів. Ефект зміцнення м’язового корсету досягається
не за рахунок застосування рухів з опором, чи навантаженням, а шля*
хом поступового збільшення кратності повторень вправ. Подальше удос*
коналення локомоторного апарату відбувається в процесі поетапної вер*
тикалізації хворого (стояння на колінах, стояння біля опори з фіксацією
чи без фіксації, їзда на велосипеді тощо).

Етап моделювання є основним для різнобічного використання ме*
тодик мобілізуючої гімнастики. Активація рухових можливостей паці*
єнта здійснюється поетапно: від центру до периферії, від пасивного до
активного, від простого до складного. Для поліпшення функції пересу*
вання в дітей із патологічними моторними стереотипами використову*
ють збільшення кількості повторень, швидкості та точності рухів, вихо*
дячи з рівня функціональної свободи суглобів. Корекція статичних по*
ложень у пацієнта, передбачає поступове вироблення домінанти пра*
вильних моделей постави тулуба і кінцівок. Це здійснюється шляхом
виправлення старих стереотипів (корекція з допомогою медпрацівників,
постійний контроль з боку батьків та близьких, самоконтроль) і поступо*
вого збільшення часу використання правильних стереотипів.

Кінезотерапія – органічний складник методики реабілітації
за методом проф. В.І. Козявкіна



52

Зменшення проявів атаксії, поліпшення координації рухів досягають*
ся шляхом поступового зменшення площі опори і виконанням спеціаль*
них вправ у розвитку відчуття свого тіла в просторі. Наша терапія спря*
мована на активацію адаптативних можливостей і стимулювання ком*
пенсаторних систем пацієнта через постійне ускладнення завдань. Нап*
рикінці кожного сеансу пацієнту дають прості домашні завдання до нас*
тупного заняття, а також паралельно навчають і пацієнтів, і батьків пот*
рібним елементам мобілізуючої гімнастики.

На етапі активації внутрішніх мотивацій пацієнтам та їх бать*
кам демонструють нові функціональні можливості, які відкриваються в
процесі застосування системи реабілітації за методом проф. В.І. Козяв*
кіна. Важливим є також використання ефекту „пробудження” в оточен*
ні пацієнта. Використання в інтер’єрі міжнародної клініки відновного
лікування орнаментів весняного пробудження природи дає можливість
„підняти голову” навіть тим пацієнтам, які через особливості клінічних
проявів захворювання раніше не могли цього зробити (рис. 13).

Рис. 13. Використання орнаментів інтер’єру для ефекту
„пробудження” і „підняття голови”

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
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В процесі проведення курсу інтенсивної реабілітації хворий активно
залучається до ігротерапії, музикотерапії, арттерапії, які створюють
своєрідний позитивний емоційний фон, а також використовують, підтри*
мують і розвивають природне прагнення особистості самореалізуватися.
Заняття з ритмічної гімнастики, органічно поєднуючи музику і рухи,
сприяють поліпшенням рухової сфери, сенсомоторної координації.

Методологічно всі пацієнти поділені на спеціальні групи відповідно до їх
рухових та інтелектуальних можливостей. Для кожної групи сформований
свій алгоритм заняття і підібрано музичний пакет. Активне залучення батьків
до занять, емоційний підйом у дітей, адекватний підбір для них гімнастичних
засобів (м'ячів, стрічок, прапорців тощо) сприяють усвідомленню нових мо*
торних можливостей і мотивують їх до нових досягнень.

Важливим є також застосування компоненту змагання в програмі реа*
білітації. Активне використання позитивного настрою боротьби, підбадьо*
рювання словами, призами і дипломами заохочує пацієнтів бути кращими.
Кожен пацієнт клініки бере участь у спеціальних змаганнях – спортивній
олімпіаді, конкурсі дитячих малюнків, виступах на завершальних вечорах
(рис. 14). Це сприяє налагодженню соціальних контактів, підвищенню
відповідальності за свою команду, зняттю відчуття самотності.

Розширюються також можливості використання пацієнтами спеці*
ально розроблених у нашій клініці біокінематичних комп'ютерних сис*
тем, спрямованих на активацію, вдосконалення рухів хребта та перифе*
ричних суглобів. Особливої уваги ми надаємо подальшому розвитку
тонкої моторики, що є важливим для активації психомовленнєвої сфери
і розвитку самообслуговування хворого.

   

Рис. 14. Участь пацієнтів в спеціальних змаганнях

Кінезотерапія – органічний складник методики реабілітації
за методом проф. В.І. Козявкіна
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Підсистема стабілізації та потенціювання ефекту

На цьому етапі в домашніх умовах здійснюється планомірне, достат*
нє за інтенсивністю закріплення і потенціювання результатів, досягну*
тих у період інтенсивної корекції. Основними завданнями на цей час є:

• утримання та поліпшення мобільності хребта й суглобів кінцівок;

• закріплення й поліпшення сформованих рухів;

• поступове формування вищих в ієрархічному ланцюгу рівнів локо*
моцій та вертикалізації;

• створення внутрішньої фіксації суглобів (зміцнення їх м’язового
корсета);

• постійне і цілеспрямоване оволодіння навичками щоденного життя
та самообслуговування.

Наприкінці курсу інтенсивної корекції створюється індивідуальна
програма реабілітації пацієнта в міжкурсовий період. Одним із основ*
них складників її є продовження занять мобілізуючою гімнастикою за
нашою методикою. Кожне заняття передбачає базові вправи для мобі*
лізації хребта та суглобів, що складає вступну частину заняття. В ос*
новній частині виконуються рекомендовані нами вправи для формуван*
ня вищих рівнів пересування і вертикалізації та для удосканалення вже
набутих функцій. Завершальна частина містить дихальні вправи, нав*
чання навичкам щоденного життя. Частота і тривалість занять мобілі*
зуючою гімнастикою добирається індивідуально, в залежності від толе*
рантності до фізичного навантаження, рівня когнітивних функцій та
можливостей мотиваційної сфери хворого. Переважно ми рекомендує*
мо заняття з інструктором від 2*х до 5*ти разів на тиждень, щоденні за*
няття з батьками чи близькими та щоденну самогімнастику, триваліс*
тю зазвичай по 30 хв.

Залежно від клінічного синдрому та індивідуальних особливостей
пацієнта у програму реабілітації в міжкурсовий період включається
ерготерапія (працетерапія), гідрокінезотерапія (лікування рухами у
воді), плавання, елементи механотерапії, велотренування, іппотерапія
(лікування їздою на конях) (рис. 15). Ці додаткові форми кінезотерапії
допомагають у виконанні вищезгаданих завдань на даному етапі ліку*
вання і використовують значною мірою позитивний емоційний фактор
та зростаючу мотивацію хворого до одужання.

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
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Рис. 15. Додаткові форми кінезотерапії в міжкурсовий період

œÓÙ≥Î¸ Á‡ÌˇÚÚˇ ÏÓ·≥Î≥ÁÛ˛˜Ó˛ „≥ÏÌ‡ÒÚËÍÓ˛
Заняття мобілізуючою гімнастикою складається з таких частин (рис. 16):

вступної, базової (основної), завершальної.
Вступна частина обіймає 20*30% (5*10 хвилин) загальної трива*

лості заняття. Використовуються дихальні і релаксуючі вправи, а та*
кож вправи, які сприяють розвитку пасивної рухливості в хребті та
периферичних суглобах.

Базова частина займає 50*70% загальної тривалості. Протягом 15*
20 хвилин кінезотерапевт добирає для пацієнта навантаження, опти*
мальне для індивідуального рівня його функціональних можливостей.
Використовуються вправи для розвитку мобільності в суглобах хребта
та кінцівок, для зміцнення м’язового корсета суглобів, вправи на розви*
ток рівноваги та координації, для формування і вдосконалення опірності
на передпліччя, кисті, коліна, ступні тощо.

Тривалість завершальної частини сягає 10*20% загальної тривалості
заняття (3*5 хвилин). Застосовуються вправи для повторення та відпрацьо*
вування вивчених рухів чи навичок, корекції статичних положень. Напри*
кінці заняття разом із батьками здійснюється оцінка досягнутого на поперед*
ніх і поточному заняттях. Даються рекомендації з удосконалення самогім*
настики, або гімнастики, яку допомагають робити батьки чи близькі.

Рис. 16. Профіль заняття мобілізуючою гімнастикою

Кінезотерапія – органічний складник методики реабілітації
за методом проф. В.І. Козявкіна
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Важливим аспектом правильного виконання гімнастики є можливість
контролю фізичного навантаження під час різних частин заняття. Одним із
основних показників, які дають змогу відслідковувати інтенсивність наван*
таження, є частота серцевих скорочень (ЧСС). Фізіологічна крива пока*
зує зміни частоти серцевих скорочень під час проведення заняття гімнасти*
кою. ЧСС є найбільш лабільним показником у порівнянні з іншими функціо*
нальними характеристиками, оскільки інші показники в процесі заняття
можуть відставати від частоти пульсу. Таким чином, судження про відповід*
ність частоти пульсу до інших фізіологічних змін у дитячому організмі є най*
достовірнішим під час фізичної активності середньої інтенсивності на фоні
збереженої адаптації серцево*судинної системи до навантаження. ЧСС при
навантаженнях середньої інтенсивності коливається від 120*130 до 150*160
на 1 хв. Пульс до 120 на 1 хв. вказує, що фізична активність є нижчою за
середню інтенсивність, при збільшенні пульсу понад 160 на 1 хв. – вищою за
середню. При пульсі 170*180 в 1 хв. навантаження досягає субмаксимально*
го і максимального рівня [17]. Підрахунок пульсу здійснюється шляхом пос*
тійного моніторингу – з допомогою пульсометра, або традиційним способом –
пальцем на променевій чи сонній артеріях протягом 10 сек.

У нашій клініці впроваджена оцінка показників інтенсивності фізичного
навантаження з використанням монітора серцевого ритму „Polar” (рис. 17).

Рис. 17. Моніторинг серцевого ритму з використанням системи „Polar”

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
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Суть цього моніторингу полягає в тому, що під час заняття мобілізую*
чою гімнастикою пульсові характеристики пацієнта фіксуються спеціаль*
ним поясом із датчиками, розміщеним на грудній клітці. Показники пере*
даються на приймач*дисплей, виготовлений у вигляді годинника і одягну*
тий на руку пацієнта чи кінезотерапевта. Ця інформація також може пере*
даватися через інфрачервоний порт у комп’ютер.

За пульсовими характеристиками можна судити про рівень навантажен*
ня пацієнта під час заняття, розподіл цього навантаження протягом занят*
тя та відновлення після навантаження. Крім того, відомості про кожного
пацієнта зберігаються в банку інформації. Це дає можливість сформувати
найоптимальніший руховий режим для конкретного пацієнта, динамічно
оцінювати його толерантність до фізичного навантаження в процесі реабі*
літації, а також здійснювати наукові дослідження щодо визначення опти*
мального дозування вправ під час кінезотерапевтичних занять.

Для підвищення достовірності за рівнем навантаження під час гім*
настики спостерігають також за зовнішніми ознаками втоми: зміною
кольору шкіри (збліднення, почервоніння), появою пітливості, зміною
координації рухів, відчуттям дискомфорту, неспокоєм, плаксивістю, дра*
тівливістю тощо. Порівняння цих даних дає можливість судити про від*
повідність навантаження можливостям дитячого організму.

Щільність заняття – це відношення часу, затраченого на вправи,
до загального часу заняття. Оптимальна щільність сягає 60*70%, що від*
повідає рекомендованій щільності здійснення занять мобілізуючою гім*
настикою в системі реабілітації за методом проф. В.І. Козявкіна.

ƒÓÁÛ‚‡ÌÌˇ Ó·í∫ÏÛ Ù≥ÁË˜ÌÓ„Ó Ì‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌˇ
Дозування лікувального засобу є однією з найважливіших умов ефектив*

ності лікування. Це залишається актуальним також і для кінезіотерапії.
Контроль рівня фізичного навантаження здійснюється за такими по*

казниками:
* за фізіологічними показниками: за пульсом (оптимально 130*150 на

1 хв.); за артеріальним тиском (при підвищенні максимального понад
180 мм рт.ст., при підвищенні мінімального понад 110 мм рт.ст., при
зменшенні пульсового нижче за 20 мм рт.ст. заняття припиняється);

* за суб’єктивними відчуттями („розмовний темп” – при занятті є
можливим легко вести розмову, вільне дихання, немає відчуття диском*
форту, втоми тощо).

У кінезотерапевтичній практиці є досить широкий спектр можливос*
тей для дозування об’єму фізичного навантаження.

Кінезотерапія – органічний складник методики реабілітації
за методом проф. В.І. Козявкіна
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Кількість повторів. Цей спосіб дозування має провідне значення у
СІНР. Під час занять мобілізуючою гімнастикою вправа повторюється в се*
редньому 6*10 і більше разів. Кількість повторів залежить від величини вклю*
чення м’язових груп та від індивідуальних особливостей пацієнта.

Темп виконання вправ. Від темпу, в якому виконуються вправи, знач*
ним чином залежить дозування об’єму фізичного навантаження. Існують по*
вільний, середній та швидкий темпи. За методикою СІНР перевага надаєть*
ся повільному та середньому темпам. Реабілітологу потрібно знати, що швид*
кий темп не завжди пропорційно збільшує об’єм навантаження, деколи че*
рез інерцію інтенсивність навантаження зменшується.

Ритм, якщо його дотримуються під час заняття, зменшує об’єм фізично*
го навантаження. Крім того, при ритмічному виконанні вправ швидше від*
працьовується рухова навичка. Також ритмічність рухів поліпшує гемоди*
намічні показники хворого, що також сприяє зменшенню навантаження.

Величина та кількість використовуваних м’язових груп. Існує без*
посередня залежність між величиною, кількістю м’язових груп, які викорис*
товуються, і дозою фізичного навантаження на пацієнта.

Амплітуда рухів. При збільшенні амплітуди рухів зростає і об’єм фізич*
ного навантаження. Однак для реабілітації пацієнтів із ДЦП, а також з інши*
ми неврологічними і ортопедичними порушеннями велике значення має до*
ведення рухів у суглобах до фізіологічно можливої амплітуди на поточний
момент. Тому в практиці СІНР використовується, як правило, максимально
можлива амплітуда рухів у суглобах, але з різною кількістю повторів.

Точність рухів. У хворих зі спастикою, атаксією, гіперкінезами вико*
нання точного руху потребує більшого зусилля. Це має велике значення для
дозування навантаження і для вироблення правильного стереотипу рухів.

Складність вправ. Навантаження при їх виконанні поступово збільшу*
ється від простих до складних вправ. Винятком є дискінетичні форми ДЦП,
при яких прості рухи потребують однакового або і більшого навантаження.

Ступінь зусилля (пасивні, пасивно*активні, активні, активні з протиді*
єю вправи). Збільшення активних зусиль відповідно збільшує ступінь наван*
таження.

Вихідне положення – (лежачи, сидячи, стоячи). Для дозування мобі*
лізуючої гімнастики має особливе значення, в якій фазі вертикалізації пере*
буває хворий на ДЦП. У період адаптації, а також в пацієнтів зі значним зни*
женням толерантності до фізичного навантаження використовується, як пра*
вило, вихідне положення лежачи.

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
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Час навантаження. Величина фізичного навантаження залежить від
щільності заняття.

Важливо також наголосити, що заняття з мобілізуючої гімнастики за СІНР
треба виконувати постійно і регулярно. Вони є тим сполучним чинником,
який робить ланцюг реабілітаційного процесу неперервним і послідовним.

ƒÓ‰‡ÚÍÓ‚≥ ÙÓÏË Í≥ÌÂÁÓÚÂ‡Ô≥ø ‚ —≤Õ–
До комплексу лікування хворих за Системою інтенсивної нейрофізі*

ологічної реабілітації в Міжнародній клініці відновного лікування нале*
жать також додаткові форми кінезотерапії: механотерапія, велотрену*
вання, моделювання ходи на біговій доріжці, віброекстензор.

Під механотерапiєю (МТ) розуміють виконання гімнастичних
вправ для розвитку якості рухів в окремих суглобах з допомогою різних
механічних апаратів [18] (рис. 18).

Рис. 18. Механотерапія

Кінезотерапія – органічний складник методики реабілітації
за методом проф. В.І. Козявкіна
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Існують важільні, маятникові, блоковi апарати з еластичним або пру*
жинним опором. Основною метою застосування МТ є:

* активний вплив на контрактильні та еластичні властивості м’язів;
* збільшення сили i витривалості гiпотрофованих м’язів;
* підвищення рухомості суглобів;
* поліпшення потоку пропріорецептивної інформації від м’язово*суг*

лобових структур.
Як невід’ємний складник кінезотерапії в СІНР механотерапія вико*

ристовує тривале багаторазове повторення однотипних рухів. МТ*тре*
нування забезпечують механічне розтягування м’яких тканин при спас*
тицi. Заняття з механотерапії сприяють розробці суглобових контрак*
тур, дають змогу обмежити розсіювання силової спрямованості i засто*
совувати тренування в бажаному напрямку.

Позитивна дія механотерапії пов’язана зі збудженням пропрiорецеп*
торiв i центральних зон моторного аналізатора, що сприяє кращому
контролю за довільними рухами, поліпшенню рухливості суглобів. За
механізмом моторно*вiсцеральних i моторно*шкiрних рефлексiв поси*
люється кровообіг у кiнцiвцi, яка тренується. Циклічність рухів під час
виконання вправ удосконалює свідому регуляцію скорочення i розслаб*
лення м’язів, збільшує їх силу.

Заняття виконуються в певній послідовності – спочатку динамічні,
циклічні, потім вправи із деталізацією впливу на окремі м’язові групи.
При спастичних парезах i контрактурах використовуються методики з
пакетами вправ на розтяг, при млявих парезах – на посилення гіпото*
нічних чи атонічних м’язів.

Ефективність МТ забезпечується системністю i послідовністю за*
нять. Тренування починається з мінімальних дозувань. Навантаження
на суглоб i його м’язові групи регулюється зміною маси тягаря, довжи*
ни i кута маятника, частоти його коливань i тривалістю сеансу.

Поліпшення місцевої i загальної гемодинамiки та трофіки тканин,
збільшення м’язової сили, можливість дозувати опір, ритмічність вправ
під час занять МТ допомагають досягти оптимальнішого ефекту від ре*
абілітації за СІНР.

Важливим складником кінезотерапевтичних методів лікування в Сис*
темі інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації є велотренування
(рис. 19). Заняття на велотренажерах сприяють поліпшенню рухливості
в суглобах, координації рухів, збільшенню сили в ослаблених, гіпотро*
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фованих м’язах. Оскільки рухи під час занять на велотренажері нагаду*
ють кроки людини, то ці заняття можна вважати за підготовку до ходь*
би, або як „сидячу ходьбу”, тобто її пом’якшений варіант.

Виходячи з логічної послідов*
ності формування рухів, ми зас*
тосовуємо апарати, які можуть
здійснювати пасивні обертальні
рухи, пасивно*активні, а також
активні. Заняття з пасивними
обертальними рухами педалей у
пацієнтів зі спастикою сприяють
розслабленню м’язів кінцівок.
На велотренажерах „Moto*
med” можна тренувати мотори*
ку як ніг, так і рук. Ми застосо*
вуємо і такий варіант заняття,
коли виконуються одночасно
альтерновані рухи руками і нога*
ми, що сприяє вдосконаленню
координації. Для підвищення
ефективності вправи виконують
у послідовності підвищення тем*
пу і збільшення навантаження
на педалі. Це забезпечує посту*
пову адаптацію до навантажен*
ня і найбільш оптимальний ре*
жим збільшення м’язової сили.

Одним із завдань реабілітації пацієнтів з моторними порушенням є фор*
мування у них правильної та ефективної ходи, адже вона є не тільки основ*
ним актом локомоції людини, але і, безсумнівно, важливою передумовою
успішної соціально*побутової адаптації. Нормальна хода людини є мотор*
ним актом з одночасними рухами за складною траєкторією в багатьох суг*
лобах одночасно. Патологічна хода у хворих на дитячі церебральні паралі*
чі з її усією різноманітністю виявляється ще складнішою.

Для реабілітації пацієнтів із патологічною ходою надзвичайно цін*
ним є детальне коригування і повторення всіх її нових скоригованих
складників, а згодом і відпрацювання послідовності фаз ходи. В умовах
Міжнародної клініки відновного лікування це досягається на заняттях

Рис. 19.  Велотренування

Кінезотерапія – органічний складник методики реабілітації
за методом проф. В.І. Козявкіна
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з моделювання ходи (рис. 20). Вони виконуються індивідуально на
електричних, механічних бігових доріжках, чи на спеціальних коректо*
рах ходи для пацієнтів, які можуть ходити тільки з допомогою. Ці за*
няття не тільки дають змогу коригувати положення різних кінематич*
них ланок тіла під час ходьби, формувати правильні моделі ходи, від*
працьовувати певні рухові стереотипи, але й значно підсилюють толе*
рантність кардіореспіраторної системи до навантажень.

Рис. 20.  Моделювання ходьби

Реабілітаційна програма в нашій системі реабілітації може залучати
і вплив апаратів вібраційно�екстензорного типу. Комплексна дія
механічних і фізичних факторів, таких, як дозована тракція, механічний
масаж паравертебральних зон, вібрація змінної частоти і вплив тепла,
сприяють релаксації певних груп м’язів, мобілізації суглобів хребта.
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‘ÓÏÛ‚‡ÌÌˇ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó ÛıÓ‚Ó„Ó ÒÚÂÂÓÚËÔÛ
Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÔÓ„‡ÏË ·≥Ó‰ËÌ‡Ï≥˜ÌÓø ÍÓÂÍˆ≥ø

œÓÌˇÚÚˇ ÔÓ ÏíˇÁÓ‚≥ ÒÔ≥‡Î≥ Ú‡ øı ÓÎ¸ ‚ ÓÌÚÓ„ÂÌÂÁ≥ ÎÓÍÓÏÓˆ≥È
Пошуки нових підходів у реабілітації хворих із руховими порушен*

нями призвели до виникнення потреби інтегрування всіх знань з анато*
мії, фізіології і функціональної взаємодії м’язів та осмислення їх на рів*
ні організму в цілому. Наприкінці XX сторіччя були закладені основи
нової науки – інтегративної антропології, складником якої є інтегратив*
на анатомія [1]. Одним із нових напрямків у рамках інтегративної ана*
томії є проблема функціональних взаємовідносин скелетних м’язів.

Як відомо, скелетні м’язи складають 40–50% від маси людини , тоб*
то є найбільшим „органом” людського тіла. Скелетні м'язи за своєю
будовою відображають загальні принципи організації тіла: одноосність,
антимерію і метамерію. Одноосність проявляється у розподілі всіх м’язо*
вих елементів уздовж однієї осі – від голови до куприка. Антимерія обу*
мовлює білатеральну симетрію тіла – серединна сагітальна площина по*
діляє тіло на дві симетричні половини. Із понад 600 скелетних м’язів
практично всі парні. Принцип метамерії проявляється у сегментарності
будови, тобто у поділі тіла на групи повторюваних сегментів подібної
будови (сегменти спинного мозку, хребці, ребра, чимало м'язів тощо).
Ці принципи зберігаються і при організації функціональних об’єднань
скелетних м’язів, які представлені поздовжніми м’язовими групами,
м’язовими парами і м’язовими спіралями.

Взаємодіючи між собою, парні повздовжні об’єднання м’язів збе*
рігають симетрію тіла і беруть участь у рухах хребта й осьового скелета
в цілому. М’язи, розташовані вентральніше хребта, виступають як зги*
начі, м’язи, розташовані дорзальніше – як розгиначі, а одночасне ско*
рочення гомолатеральних вентральних і дорзальних груп доповнює дію
бічних метамерних м’язів, які забезпечують нахили хребта вбік.

М’язові пари – це об’єднання м’язів, які відповідають за стабіліза*
цію й рух кінематичних ланок тіла навколо конкретної осі обертання.
Вони відображають принцип реципрокної (співдружньої) взаємодії
м’язів. М’язові пари формуються з двох груп м’язів, які взаємодіють та*
ким чином, що робота, яка виконується м’язами*агоністами контролю*
ється м’язами*антагоністами.
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М’язові пари, які забезпечують рухи в суглобах, містять групи флек*
сорів і екстензорів, абдукторів і аддукторів, супінаторів і пронаторів.
На верхній кінцівці флексори сильніші від екстензорів, аддуктори силь*
ніші від абдукторів, пронатори сильніші від супінаторів. На нижній кін*
цівці уже внутрішньоутробно виявляється, а з віком збільшується пе*
ревага екстензорів над флексорами, що є важливим для опорної й ло*
комоторної функцій. Результатом процесу вертикалізації тіла людини
є переважання м’язів розгиначів тулуба над згиначами, супінаторів
стегна і стопи над пронаторами.

М’язові спіралі – функціональні об’єднання м’язів, які забезпечу*
ють обертально*поступальні рухи. Спіраль – це універсальна форма прос*
торової організації, архіформа всього живого, починаючи від молекули
ДНК. Основа м’язових спіралей – ланцюг скелетних м’язів; суть їхнього
функціонування – передача зусилля від ланки до ланки біокінематичної
моделі тіла. При цьому в кожну спіраль входить певний набір м’язів, ок*
ремі з яких можуть брати участь в інших спіралях. Передача зусиль у
м’язових спіралях відбувається через сполучнотканинні структури – фас*
ції, апоневрози, зв’язки, капсули суглобів, сухожилки м’язів [2].

У хворих з органічними ураженнями нервової систем порушуються
спіральні м’язові взаємодії і розвиваються зміни, які порушують білате*
ральну симетрію тіла і понижують працездатність м’язів.

Значення м’язових спіралей тулуба й кінцівок надзвичайно високе.
Переходячи з одного боку тіла на інший і поєднуючи праву і ліву поло*
вини тіла, м’язові спіралі забезпечують:

* збереження білатеральної симетрії вертикально розташованого ті*
ла в умовах гравітаційного поля Землі;

* поєднані обертальні рухи тулуба й сегментів кінцівок;

* перехресну координацію роботи поясу верхніх і поясу нижніх кін*
цівок при локомоціях (ходьба, біг, стрибки);

* підтримку внутрішніх органів;

* амортизацію тіла при пересуванні;

* збереження нормальної постави.

Регіональні м’язові об’єднання містять м’язові спіралі кінематич*
них ланок тіла. Це „власні” м’язові спіралі тулуба, а також спіралі
кінцівок (рис. 16).
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Рис. 21.  М'язові спіралі кінематичних ланок тіла

М’язові спіралі тулуба починаються з одного боку в ділянці голо*
ви і шиї, обвивають тіло в ділянці тулуба і, перехрещуючись зі спіраллю
іншого боку, ідуть на протилежний бік. Одним із їх різновидів є глибокі
спіралеподібні об’єднання м’язів, які створюють обертальні рухи окре*
мих хребцевих сегментів [3].

Спіралі м’язів кінцівок використовуються в основному для обер*
тальних рухів навколо поздовжньої осі [4]. М’язові спіралі кінцівок, особ*
ливо нижніх, є найістотнішою ланкою в системі амортизації при локо*
моціях та професійних і спортивних рухах. Взаємодія спіралей кінцівок
відображає біомеханічні основи функціонування суглобів. При цьому
спіралі зовнішньої ротації нижньої кінцівки перешкоджають внутріш*
ній ротації сегментів нижньої кінцівки.

У випадку норми м’язові спіралі проходять від верхньої кінцівки до
протилежної нижньої кінцівки. Вони підтримують осьовий скелет, ди*
намічно фіксують положення голови, зберігають фізіологічні вигини
хребта, беруть участь у дихальних рухах грудної клітки, а також забез*
печують стабільність положення тіла та рухи кінцівок.

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
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При патологічних станах порушується нормальне формування та

функціонування м’язових спіралей. Особливо виражені ці порушення
при спастичних, дистонічних і гіпотонічних паралічах, патологічних ус*
тановках тіла, при остеохондрозі хребта тощо.

У процесі здійснення реабілітації за методом проф. В.І. Козявкіна у
хворих, як уже було сказано вище, відкриваються можливості для швид*
шого подальшого моторного розвитку. Вони реалізуються шляхом зас*
тосування адекватних інтенсивних програм рухового навчання та пе*
ренавчання. Ці програми використовують переваги нового функціональ*
ного стану (нормалізацію м’язового тонусу, збільшення об’єму актив*
них та пасивних рухів, активацію мотивації до одужання і набуття но*
вих рівнів розвитку локомоторних функцій, „пробудження” когнітив*
них функцій і зростання мовленнєвих та комунікативних можливостей
пацієнта) для побудови правильних рухових стереотипів, усунення па*
тологічних та примітивних рухових моделей.

Відомо, що при дитячому церебральному паралічі значна кількість
м’язів, сухожилків та суглобів перебувають у стані тривалої та вираже*
ної дисфункції. Це призводить до порушення основної функції м’язів –
здатності до скорочення та розтягу, до змін взаємодії м’язів – синергіс*
тів і антагоністів, що є однією з причин формування патологічного ру*
хового стереотипу. Це супроводжується змінами в онтогенетичному роз*
витку, спотворенням наявних та побудовою патологічних м’язових спі*
ралей. Тому для формування правильного рухового стереотипу потріб*
но „штучно” відтворити фізіологічні м’язові спіралі та підсилити групи
гіпотонічних чи ослаблених унаслідок гіподинамії м’язів.

При розробці нашого підходу до корекції рухів ми виходили з пере*
думови, що розвиток рухової системи і її адаптативних можливостей від*
бувається в процесі становлення самого рухового акту на основі зво*
ротної аферентації, яка, власне, визначає й контролює руховий акт.

Це завдання реалізовано шляхом створення простого й зручного в
застосуванні костюму корекції рухів – біодинамічного коректора „Спі*
раль” (рис. 22). При його розробці ми використали ідею професора
К.О. Семенової щодо можливості застосування принципу динамічної ко*
рекції рухів у системі реабілітації пацієнтів із ДЦП [5].

Формування правильного рухового стереотипу
з допомогою програми біодинамічної корекції
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Рис. 22. Біодинамічний коректор “Спіраль”

Основними складниками біодинамічного коректора “Спіраль” є опор*
ні елементи (жилетка, шорти, наколінники, налокітники, настопники,
рукавички) і система еластичних тяг.

Опорні елементи костюма добирають із урахуванням антропометрич*
них показників пацієнта. Завдяки розбірній формі з боковими защіпками, ці
елементи надійно фіксуються на поверхні тіла хворого. Вся їх зовнішня по*
верхня виготовлена зі спеціального матеріалу, придатного для прикріплен*
ня еластичних тяг. Відсутність жорстких пластин в опорних елементах значно
розширює діапазон можливих вправ лікувальної фізкультури.

Система еластичних тяг складається з аксіальної спіралі, основних
спіралей кінцівок та додаткових тяг. Еластичні тяги спіралеподібно нак*
ладаються на тулуб та кінцівки, прикріплюючись до опорних елементів.
Вони виготовлені зі спеціального пружного матеріалу, один бік якого, зав*
дяки своєму покриттю, має здатність прикріплятися до поверхні опорних
елементів у будь*якому місці, що дає можливість легко створювати на*
вантаження потрібної сили та напрямку, враховуючи особливості опор*
но*рухового апарату пацієнта та поставлену мету лікування.

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
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Після фіксації опорних елементів на тіло пацієнта інструктор накла*
дає еластичні тяги, починаючи з аксіальної спіралі – одного з основ*
них елементів костюма. Дія аксіальної спіралі спрямована на корекцію
положення тулуба, плечового поясу й тазу. Вона кріпиться до жилета
й шортів і накладається за типом подвійної вісімкоподібної пов’язки. Для
поступової адаптації пацієнта до нових умов у перший день лікування
використовується тільки аксіальна спіраль.

У наступні дні накладаються основні спіралі кінцівок, вплив яких
спрямований на корекцію положення та рухів верхніх і нижніх кінцівок.
На руках їх накладають спіралеподібно, починаючи від надпліччя, че*
рез лікоть до кисті, на ногах – від тазу, через колінні суглоби до стоп.
Проходження основних спіралей кінцівок через декілька опорних еле*
ментів додатково динамічно стабілізує їх положення на тілі пацієнта і дає
можливість задавати різні за силою та напрямком навантаження на різ*
ні ділянки тулуба й кінцівок. При потребі додаткової корекції порушень
в окремих суглобах накладаються додаткові тяги. Сила натягу та міс*
це прикріплення еластичних тяг добирається індивідуально в залежності
від ступеня порушення м’язового тонусу, характеру й ступеня вираже*
ності деформацій і контрактур.

œÓ„‡Ï‡ ·≥Ó‰ËÌ‡Ï≥˜ÌÓø ÍÓÂÍˆ≥ø Ûı≥‚
Створений маршрут реабілітації в біодинамічному коректорі „Спі*

раль” дає можливість хворому перебувати певний час у ньому і дина*
мічно моделювати рухи чи функції на заняттях з мобілізуючої гімнасти*
ки, велотренуваннях, механотерапії, на біговій доріжці чи заняттях на
ігрових маніпуляторах. Поступове формування нового, наближеного до
фізіологічного стереотипу рухів досягається шляхом збільшення крат*
ності повторень руху чи сукупності рухів у динамічно коригованому фі*
зіологічному положенні.

Особливе значення при заняттях у біодинамічному коректорі „Спі*
раль” має також активне використання новітніх досягнень технічних
та комп’ютерно*інформаційних технологій із використанням фактора мо*
тивації хворого [6].

Ігровий комплекс на базі кистевого маніпулятора

Найбільш емоційно адекватною і мотивованою формою розвитку ру*
хів, координації та вправності у дітей є гра, під час якої діти досягають

Формування правильного рухового стереотипу
з допомогою програми біодинамічної корекції
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максимально можливих результатів на поточний момент лікування, що
забезпечується внутрішньою зацікавленістю та емоційним підйомом. У
програмі реабілітації дітей із ДЦП ми використовуємо елементи гри для
розвитку рухливості, точності та швидкості реакції.

Групою спеціалістів Міжнародної клініки відновного лікування розроб*
лено ігровий комплекс на базі оригінального кистевого маніпулятора
(рис. 23). Він складається з двох частин – опорної та мобільної. Опорна
має вигляд ложементу для проксимального (нерухомого) сегмента руки
й манжети для його закріплення. Вона регулюється у відповідності до ан*
тропологічних параметрів руки пацієнта. Мобільна частина забезпечує
обсяг руху та силове навантаження в таких функціональних площинах:
супінація * пронація, флексія та екстензія для кисті та пальців.

Принцип роботи системи ґрунтується на тому, що дані про об’єм ру*
хів, їх точність та швидкість реакції відслідковує комп’ютер. Програмне
забезпечення має у складі цікаві дитячі ігри, які шляхом використання
активних асоціативних рухів пацієнта розширюють їх спектр, поліпшу*
ють координацію рук і кистей. Комп’ютерна програма має засоби збо*
ру, обробки та оцінки інформації. Формується банк даних для кожного
пацієнта, що дає можливість оцінити зміни моторних функцій окремого
пацієнта і здійснювати статистичну обробку результатів.

 

Рис. 23. Ігровий комплекс
на базі кистевого маніпулятора

Рис. 24.
Система мультивекторного
моделювання рухів хребта
з використанням віртуальної
реальності та ігротерапії

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
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Система мультивекторного моделювання рухів хребта
з використанням віртуальної реальності та ігротерапії
Здійснення біомеханічної корекції хребта значно поліпшує рухливість

його в шийному, грудному та попереково*крижовому рівнях. Це розши*
рює можливості активних рухів у суглобах хребта практично в усіх фі*
зіологічних площинах.

Для активної мобілізації суглобів хребта, поліпшення координації ту*
луба ми розробили спеціальне крісло для мобілізації хребта (рис. 24), у
якому теж використано принцип мотивації пацієнтів до гри. Конструк*
ція крісла полягає в тому, що рухома спинка дає можливість рухів у са*
гітальній, фронтальній та горизонтальній площинах. Дані про рухи хреб*
та транслюються в комп’ютер і керують рухами віртуального об’єкта на
дисплеї або на екрані ігрового шолома.

Програмне забезпечення має цікаві ігри з 3*вимірною графікою, з еле*
ментами віртуальної реальності. Таким чином, використовуючи елементи
гри та віртуальної реальності, ми мобілізуємо хребет в усіх площинах, по*
ліпшуємо координацію тулуба. Програма містить також засоби для збору,
оцінки й обробки інформації, вона оцінює амплітуду рухів хребта, швид*
кість реакції, координацію рухів тулуба для кожного пацієнта, надає мож*
ливість створити банк даних для кожного хворого, оцінити динаміку пара*
метрів рухливості хребта та здійснювати їх статистичну обробку.

Апарат “Дельфін�імітатор”
У реабілітації дітей із церебральними паралічами останнім часом усе шир*

ше використовуються методики зоо* або анімалотерапії (дельфінотерапія, іп*
потерапія тощо). Під час сеансів такого лікування поряд із емоційним впли*
вом від контакту з тваринами тілу пацієнта передаються гармонічні, хвиле*
подібні коливання. Ці рухи мають як ефект мобілізації суглобів хребта та кін*
цівок, так і релаксуючу дію для спастичних і перенапружених груп м’язів.

Враховуючи саме ці впливи, ми запропонували апарат „Дельфін*імі*
татор” (рис. 25). Його конструкція передбачає опорну й рухому части*
ни. Рухома частина апарата, яка має вигляд м’якого ложа для нижньої
частини гомілок з манжетами для їх закріплення, створює плавні коли*
вальні рухи в горизонтальній площині. Передбачено також можливість
плавної зміни частоти коливань.

Коливальні рухи рухомої частини апарату передають через випрямлені
ноги лежачого на спині пацієнта гармонійні хвилі, які імітують рухи риби
у воді. Хвилеподібні рухи поступово проходять всі відділи хребта. Тим са*
мим ми досягаємо гармонійної загальномобілізуючої дії для хребта і сугло*
бів, а також розслабленню спастичних і перевантажених груп м’язів.

Формування правильного рухового стереотипу
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Рис. 25. Апарат “Дельфін�імітатор”

Релаксуючий ефект підсилює комфортне лежаче положення хворого і роз*
слаблюючий звуковий супровід (шуми моря, характерні звуки дельфінів).

Окрім того, гра в ігровій кімнаті, групові заняття ритмікою і просто
сам час перебування пацієнта в костюмі "Спіраль" завдяки зворотному
пропріорецептивному впливу створює навички побутових, звичних ру*
хів із коригованим положенням тулуба й кінцівок.
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 ÓÂÍˆ≥ˇ ÒÂÌÒÓÌÓø ‰ÂÁ≥ÌÚÂ„‡ˆ≥ø
Á ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌˇÏ Á‡ÒÓ·≥‚ ÏÛÁËÍË, Ú‡Ìˆ˛
≥†Ó·‡ÁÓÚ‚Ó˜Ó„Ó ÏËÒÚÂˆÚ‚‡

Органи чуття, якi дають нам уявлення про зовнiшнiй свiт, – це зiр,
слух, нюх, рецептори смаку i дотику. Разом із пропріорецептивною, кі*
нестетичною чутливістю вони відіграють велику роль у формуванні ці*
лісного образу середовища, в якому живе людина, а також є основою
для формування рухового стереотипу та схеми тіла. Діти, хворі на ди*
тячий церебральний параліч, можуть мати обмеження в сприйнятті нав*
колишнього світу як за рахунок ураження моторних систем, так і через
спотворення вестибулярного апарату, зору, слуху, поверхневої та гли*
бокої чутливості. Очевидно, що вплив на сенсорні системи та корекція
їх дезінтеграції є потужним засобом відновної медицини.

ÃÛÁËÍÓÚÂ‡Ô≥ˇ ‚ —≤Õ–
Добре відомо, що для ефективної реабілітації хворого потрібен інтер*

дисциплінарний підхід, при якому спеціалісти різного профілю повинні
спільно працювати над плануванням та виконанням реабілітаційної прог*
рами для кожного конкретного пацієнта. Одним із таких методів, які здо*
бувають щораз ширше визнання і все частіше застосовуються у комплек*
сних реабілітаційних програмах для хворих з органічними ураженнями
мозку, є музикотерапія.

Згідно з визначенням, музикотерапія – це методика, яка викорис*
товує спеціально розроблені музичні програми, спрямовані на корекцію
емоційних відхилень, рухових та мовленнєвих розладів, психосоматич*
них захворювань, а також комунікативних та поведінкових порушень
[1]. Музикотерапія існує в двох основних формах: активна і пасивна.
Активна музикотерапія – це терапевтично скерована, активна музич*
на діяльність, а саме відтворення, фантазування, імпровізація з допомо*
гою людського голосу або вибраних музичних інструментів. Пасивна
або рецептивна музикотерапія передбачає процес сприйняття музи*
ки з терапевтичною метою [2].

У лікуванні за методом проф. В.І. Козявкіна музикотерапія є важливим
компонентом цілісної системи впливу на пацієнта і існує в двох її формах.
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До активної музикотерапії належить звукова гімнастика, яка діє
за принципом вібраційного масажу. Вона полягає у вимовлянні звуків
під час активного видиху з особливим акцентом на голосні звуки. Для
підвищення ефективності звукова гімнастика поєднується з вокало�
терапією. Спочатку хворі прослуховують мелодії, які або наспівують
медичні працівники, або відтворюють аудіо*пристрої (застосовуються
спеціальні музичні програми, дитячі касети). Надалі пацієнти залу*
чаються до співу, намагаючись повторити вокальний елемент, чи піс*
ню. Відповідно підібрана музика сприяє швидшому контакту з пацієн*
том, поліпшенню його настрою, полегшує виконання поставленого зав*
дання і тим самим підвищує ефективність лікування. Наприкінці кур*
су реабілітації чимало пацієнтів на завершальному вечорі виконують
вивчені пісні перед аудиторією, яка складається з інших пацієнтів,
батьків та членів реабілітаційної команди (рис. 26). Це сприяє не ли*
ше поліпшенню мовленнєвих та дихальних функцій, але й підвищує
віру пацієнта в свої сили.

Рис. 26. Виступи пацієнтів на завершальному вечорі

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
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Для закріплення досягнутого ми рекомендуємо хворому для трену*
вань вдома застосування музичних іграшок, дитячих музичних інстру*
ментів (наприклад, дудочок, свистульок, гармонік, трубочок), заняття
музикою, вокалом, караоке [3].

У нашій практиці для посилення впливу на хворого та підвищення
ефективності реабілітації використовується також рецептивна музи�
котерапія. Вона застосовується не як ізольований лікувальний метод,
а, переважно, у вигляді доповнення музичним супроводом інших корек*
ційних прийомів. Спеціально підібраний репертуар музичних творів суп*
роводжує більшість реабілітаційних процедур, таких, як мобілізація пе*
риферичних суглобів, масаж, мобілізуюча гімнастика, механотерапія,
ритмічна гімнастика та ін.

Одним із важливих завдань музикотерапії в СІНР, особливо на по*
чатку курсу реабілітації є створення позитивного емоційного фону, що
сприяє адаптації пацієнта до умов лікувального закладу, його релакса*
ції та встановлення взаємодовіри між пацієнтом і медперсоналом. Адек*
ватний музичний супровід та спеціально розроблені музичні програми
під час кінезотерапевтичних занять сприяють оволодінню хворими но*
вих моторних навичок. Застосування музикотерапії відкриває дітям
можливості до самовираження, уміння додатковими засобами виявити
свої почуття, допомагає розширенню соціальних контактів, сприяє на*
буттю мовленнєвих та комунікативних навичок.

Програми музикотерапії враховують психоемоційні особливості кон*
кретної дитини і мають на меті створити позитивне підтримуюче сере*
довище, в якому дитина може бути активним учасником відповідно до
свого рівня розвитку. Це допомагає формуванню позитивної самооцін*
ки в дитини, мотивує її до активного залучення в реабілітаційний про*
цес і сприяє виконанню поставлених цілей.

Вищевказані завдання музикотерапії здійснюються протягом реалі*
зації основних реабілітаційних компонентів СІНР. Під час масажу та мо*
білізації периферичних суглобів застосовуються музичні програми, які
добираються з урахуванням віку пацієнта, рівня його інтелектуального
розвитку, наявності емоційних відхилень та етно*культурного середо*
вища, в якому він виріс. Переважно застосовується спокійна музика.
Багато дітей добре реагують на широко відомі дитячі пісні з кіно* та муль*
тфільмів. При заняттях із пацієнтами, які приїхали в Україну на ліку*

Корекція сенсорної дезінтеграції з використанням засобів музики,
танцю і образотворчого мистецтва
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вання з інших країн ми заохочуємо батьків до застосування тих музич*
них творів, які любить слухати дитина в домашніх умовах. Прослухову*
вання вже знайомої музики допомагає пацієнту швидше адаптуватися
до умов лікувальної установи, сприяє релаксації пацієнта, налагоджен*
ню кращого психологічного контакту між дитиною і реабілітологом,
створює позитивний емоційний фон на весь період інтенсивної корек*
ції. При роботі зі старшими пацієнтами, які мають певний рівень музич*
ної освіти, ми широко застосовуємо твори класичної музики.

Дещо інші підходи використовуються при застосуванні музикотера*
пії на заняттях мобілізуючої гімнастики та механотерапії. Основним зав*
данням тут є не релаксація пацієнта, а стимуляція його до оволодіння
новими руховими навичками. Тому, перевага надається енергійній, жва*
вій, мажорній музиці.

Велике значення має застосування музики з чітко вираженим рит*
мом. Частіше ми застосовуємо музику помірно швидкого та швидкого,
маршового темпу з частотою від 80 до 100 сильних долей або ударів на
хвилину. Музика такого темпу підвищує загальний тонус організму, ак*
тивує пацієнта до швидшого входження в реабілітаційну програму.

Під час занять ритмічною гімнастикою застосування музикотерапії
не обмежується простим пасивним прослуховуванням музики. В поєд*
нанні з танце*руховою терапією вона є одним із основних лікувальних
чинників [4].

Таким чином, музикотерапія як метод корекції психо*емоційних, ру*
хових, дихальних, комунікативних та поведінкових порушень є важли*
вим складником СІНР. Застосування музикотерапії в комплексній прог*
рамі неврологічної реабілітації сприяє як релаксації пацієнта та усунен*
ню можливих стресів під час лікування, так і освоєнню нових моторних
навичок, поліпшенню дихальних та мовленнєвих функцій, а також сти*
мулює хворого до активного залучення в реабілітаційну програму.

“‡ÌˆÂÛıÓ‚‡ ÚÂ‡Ô≥ˇ ‚ Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø
Á‡ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ÔÓÙ. ¬.≤. ÓÁˇ‚Í≥Ì‡

У комплексі відновного лікування неповносправних дітей поряд з
фізичною реабілітацією, велике значення мають також форми впли*
ву, спрямовані на розвиток психо*емоційної сфери дитини, розши*
рення соціальних контактів та її інтеграцію в суспільство. Однією з

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
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таких форм є ритмічна гімнастика, яка застосовується в СІНР вже
понад 10 років (рис. 27). Вона базується на засадах танцерухової те*
рапії і адаптована нами для реабілітації дітей з хронічною невроло*
гічною патологією.

Рис. 27. Заняття ритмічною гімнастикою

Згідно з визначенням танцерухова терапія * це психотерапевтич*
не використання руху як процесу, який сприяє інтеграції емоційної та
фізичної сфери особистості [5]. Корені танцювально*рухової терапії ся*
гають ще стародавніх цивілізацій. Тисячоліттями в різних культурах іс*
нували ритуальні танці – і для святкування перемог, і для оплакування
померлих, і для лікування хворих. Стародавні греки взагалі не мали сум*
нівів у тому, що людина від танцю стає кращою і досконалішою. Саме
тому не дивно, що однією з перших муз у грецькій міфології була Тер*
психора – муза танців.

Засновницею танцерухової терапії офіційно вважають Меріен Чейс
(Chace M.), яка працювала в госпіталі св. Єлизавети в Вашингтоні. Во*
на ще в 40–і роки минулого століття впровадила танець в реабілітацій*
ний процес і досягла при цьому значних результатів.

Ритмічна гімнастика в СІНР об’єднує нескладні гімнастичні впра*
ви з музикою, танцями, стрибками та бігом. Вона сприяє розвитку фі*
зичних якостей та поліпшує психо*емоційний стан дитини. Ігрова форма

Корекція сенсорної дезінтеграції з використанням засобів музики,
танцю і образотворчого мистецтва
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заняття дає змогу відволікти увагу дітей від власне дії, а зосередити їх
на взаємодії та руховому спілкуванні з іншими учасниками заняття. Ви*
конання простих гімнастичних вправ в оптимальному пульсовому ре*
жимі позитивно впливає на весь організм пацієнта, сприяючи збагачен*
ню організму киснем, поглибленню вентиляції легенів, підвищенню ре*
зервних можливостей серцевого м’яза, посиленню кровообігу вінцевих
і периферичних судин, тренуванню нових рухових функцій та навичок.
Заняття ритмічною гімнастикою також розширюють соціальні контак*
ти дитини, посилюють її мотивації до одужання, створюють позитивний
емоційний фон, що в кінцевому результаті сприяє процесу соціалізації.

Групи для занять формуються за принципом однорідності з ураху*
ванням віку, діагнозу, ступеня важкості хворого та рівня фізичного роз*
витку. Заняття відбуваються 2*3 рази на тиждень тривалістю по 30–45
хвилин. Основою методики є дитяча гра з використанням музики і тан*
ців. У процес виконання ритмічної гімнастики активно залучаються бать*
ки пацієнтів. Вони спостерігають за діями методиста, навчаючись його
методиці організації заняття. Часто батьки знімають відеофільми або фо*
тографують окремі ланки ритмічної гімнастики для подальшого повто*
рення їх у домашніх умовах.

Усі вправи під час заняття виконуються під музику з чітким ритмом.
Яскраво виражені акцентовані звуки спрощують виконання вправ, ін*
коли можуть заміняти прийнятий у гімнастиці рахунок „1*2*3”, а з ін*
шого боку виховують почуття ритму, музикальність, уміння узгоджу*
вати свої рухи з музикою. Виконання рухів під музику перетворює за*
няття з виконанням потрібних хворому вправ у веселу гру. Застосову*
ються як прості танцювальні рухи – наприклад, плескання в долоні, при*
топування, ритмічні рухи руками, * так і елементи приспівування, які
поєднуються з дихальними вправами, що є важливим компонентом фор*
мування ритмічного дихання.

Методист задає ритм правильного вдиху та видиху в супроводі му*
зики чи ритмічного рахунку (вдих*затримка – видих*затримка). У по*
дальшому цей заданий ритм утверджується шляхом повторень цих вправ
вдома. Тренування допомагають формувати активну затримку дихання
на вдиху і видиху, а також обирати відповідний темп дихання. Ці на*
вички потрібні для формування диференційованого дихання – важли*
вого складника мовленнєвого розвитку. Вони також тренують функцію
відкашлювання, очищення носа від слизу [3].

Козявкін В.І., Волошин Б.Д.
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Сеанс ритмічної гімнастики складається з трьох частин: розминки,
основної та завершальної частини, кожна з яких має свої завдання, тех*
ніку виконання та музичний супровід.

Розминка триває п’ять*десять хвилин і використовується для адап*
тації дитини до початку ритміки. На першому занятті всі учасники зна*
йомляться між собою. Дітям і батькам роз’яснюють методику виконан*
ня заняття, демонструють основні елементи танцювальних вправ. На
початку роботи з групою методисту важливо привернути увагу дітей,
налаштувати на згуртування їх у єдиний колектив. Під час розминки
виконуються прості вправи для розігріву м’язів. Для нормалізації дихан*
ня застосовуються вищезгадані дихальні вправи.

Основна частина заняття триває 20–25 хвилин, протягом яких ви*
конується комплекс гімнастичних вправ і танцювальних елементів. Всі
вони об’єднані спільним ігровим сценарієм і відбуваються під спеціаль*
но підібрану музику. При доборі музичного репертуару в різних групах
враховується вік дітей, стан їх психічного розвитку, а також смаки та
побажання пацієнтів. Застосування танцювальних елементів надає за*
няттям позитивного емоційного настрою, який сприяє опануванню па*
цієнтами нових моторних та комунікативних навичок. Надзвичайно важ*
ливою для ефективності заняття є психологічна спрямованість дітей та
батьків на досягнення поставлених завдань. Методист своїми діями і сло*
вами намагається посилити віру дітей у власні сили та можливості. Ак*
тивні учасники заняття – батьки та родичі пацієнтів – психологічно го*
тують дитину до виконання всіх вимог методиста, допомагають їм при
виконанні вправ та своєчасно коригують поведінку дитини.

Протягом 5*10 хвилин завершальної частини відбувається посту*
пове сповільнення ритму вправ та зниження фізичного навантаження.
Наприкінці заняття методист відзначає позитивні досягнення кожного
з учасників, заохочує їх до повторення елементів занять удома, а також
коротко вказує батькам на допущені дитиною помилки та дає рекомен*
дації щодо їх подолання.

Як показує наш досвід, групові заняття ритмічною гімнастикою, ба*
зуючись на ігрових методах з використанням музики і танців, сприяють
опануванню пацієнтами нових моторних, психо*мовленнєвих та кому*
нікативних навичок. Позитивний емоційний фон заняття в колективі
однолітків стимулює розвиток соціальної поведінки дитини, активує мо*
тивацію до одужання та зміцнює віру пацієнта у власні сили [6].
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Останнім часом у нашій країні та за кордоном зростає інтерес до зас*

тосування методів арттерапії в соціальній сфері, психології, реабілітації
тощо. Уже понад 100 років тому чимало авторів почали описувати випад*
ки спонтанної творчості пацієнтів психіатричних установ. До створення
художніх образів їх штовхала внутрішня потреба самовияву, висловлен*
ня переживань, що було особливо актуальним для тих, хто мав проблеми
у спілкуванні і вияві своїх почуттів звичайними вербальними засобами,
тобто певною мірою був відокремлений від суспільства. Ці спостережен*
ня підштовхнули лікарів до ширшого застосування засобів художньої
творчості у методах лікування, а зокрема дітей, хворих на ДЦП.

Арттерапія визначається як спосіб допомоги людям, який викорис*
товує мистецькі засоби, образи та сам процес творчості, а також реак*
цію пацієнта на твір і його трактування як відображення його розвитку,
складу особистості, здібностей, інтересів, переживань та неусвідомле*
них конфліктів [7]. Застосування арттерапії ґрунтується на знанні за*
кономірностей розвитку людини, висновків психологічних теорій, які
застосовуються в клінічній діагностиці та лікуванні. Арттерапія викорис*
товує освітні, психодинамічні, когнітивні, трансперсональні та інші мето*
ди впливу, спрямовані на усунення емоційних конфліктів, на сприяння
самопізнанню та розвитку соціальних навичок, на виховання вмінь керу*
вати власною поведінкою та на підвищення самооцінки.

Ще Карл Густав Юнг (Carl Gustav Jung) стверджував, що образот*
ворча діяльність є внутрішньою потребою людини [8], а одна із зас*
новників арттерапії Маргарет Наумбург (Margaret Naumburg) вказу*
вала, що найважливіші думки та переживання людини виявляються
передусім в образах [9].

Для теоретичного пояснення арттерапії часто застосовується пси*
ходинамічний підхід. Методики арттерапії ґрунтуються на концепціях
З. Фрейда та К. Юнга про те, що переживання, які виникають у підсві*
домості, частіше виявляються не вербально, а в формі образів і симво*
лів [10]. Відомий психолог Л.С. Виготський теж називав дитяче малю*
вання графічною мовою [11]. Лікувальний вплив арттерапії будується
на взаємодії результатів мистецтва, процесу творчості (креативності)
та психотерапії. Починаючи спонтанно малювати, людина розкриває
несвідоме і виплескує свої проблеми у символічній формі на папір. При
цьому вона звільняється від внутрішніх конфліктів та значних негатив*
них переживань.
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Одним із важливих аспектів застосування арттерапії в практиці СІНР
є заохочування дітей до малювання з подальшим обговоренням як на*
мальованого, так і аналізу з коментарями в процесі створення малюн*
ків. Важливим завданням для медичних працівників є формування ат*
мосфери довіри, створення таких умов, у яких дитина не відчуває не*
безпеки і вільно експериментує.

Усі пацієнти, які за рівнем свого розвитку можуть малювати, заохо*
чуються до образотворчої діяльності. Переважно діти охоче виконують
завдання з малювання на вільну тему. Створені малюнки мають, до то*
го ж, велике діагностичне значення і дають можливість оцінити:

* рівень психомоторного розвитку;

* стан тонкої моторики;

* окремі складники внутрішнього світу та проблем хворого.

У роки дитинства розвиток захоплення образотворчою діяльністю
має кілька стадій, кожна з яких характеризується певними особливос*
тями рисунків, за якими можна судити про те, чи відповідає дитина ві*
ковому рівню, чи відстає від однолітків у своєму розвитку. Календар*
ний вік та „вік розвитку” дитини далеко не завжди співпадають. Термі*
ни кожної стадії у різних дітей дещо зміщуються в залежності від умов
виховання, а також від ставлення дорослих до малювання. Нетривалі
затримки (до півроку) дитини на способах і якості відтворення зобра*
жень, характерних для попередньої стадії, не слід вважати ознакою від*
ставання дитини в розвитку.

Дослідження психологів та педагогів виділяють такі стадії, які охоп*
люють увесь період дитинства: дозображувальна стадія, або стадія ка*
ракуль (2–3*річний вік), стадія безформних зображень (від 3* до 4*річ*
ного віку), стадія зображувальних схем (у нормі від 4* до 6*річного ві*
ку), стадія правдоподібних зображень (починається від 8 років і продов*
жується до кінця дитинства, тобто до 13*14 років), стадія правильних,
або реалістичних зображень (малюнки переважно тих дітей і підлітків,
які навчаються в спеціальних образотворчих секціях та школах) [12].
Таким чином виходячи з відповідності „календарного віку” і рівня ви*
раження дитини через образотворчу діяльність можна судити про стан
психомоторного розвитку.
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Процес малювання значною мірою залежить від можливостей тон*
кої моторики хворого – вміння захопити пальцями олівець, накресли*
ти лінію чи коло, замалювати картинку. Для пацієнтів, хворих на ДЦП,
характерне формування контрактур суглобів, серед яких особливо час*
то відзначається пронація передпліччя, приведення великого пальця
і затискання інших пальців в кулак. Таке положення кисті суттєво зат*
рудняє і унеможливлює тримання олівця чи фломастера а, таким чи*
ном, і малювання.

У системі реабілітації за методом проф. В.І. Козявкіна для оцінки
стану моторики кисті застосовується спеціально розроблена комплек*
сна програма діагностики функцій кисті та тонкої моторики [13,14].
На основі наших досліджень, здійснених спільно з Німецькою акаде*
мією розвиткової реабілітації, було показано, що у 49% пацієнтів зі
спастичними формами ДЦП, які перед початком лікування не могли
відкрити кисті, вже після двотижневого курсу реабілітації відкрилася
кисть і почала формуватися хапальна функція [15]. Часто вже після
першого курсу реабілітації в клініці дитина вперше починає брати в
руки олівець і малювати, а цей акт є доволі чутливим до найменших
змін моторики. Можливість схопити олівець відкриває перед ними но*
вий світ образотворчого мистецтва і є поштовхом до подальшого роз*
витку і самовдосконалення.

Аналіз дитячих малюнків дає змогу психологам судити про стан осо*
бистості дитини, виявляти її психологічні проблеми. Оцінюється ком*
позиція, тобто взаєморозташування елементів малюнка, їх положення
на аркуші, пропорційність та взаємопов’язаність. Велике значення для
аналізу має і кольорова гама. Методика аналізу палітри малюнка базу*
ється на тому, що сприйняття кольору традиційно пов’язується зі сфе*
рою почуттів людини.

Для дітей колір є показником і краси, і емоційності (виразності ма*
люнку). Тому, відповідно, він є важливою ознакою розвитку емоційно*
го складника при побудові дитиною художніх образів. Предметом ана*
лізу є як переважання окремих тонів, так і оцінка взаємодії кольорів між
собою. Аналіз кольорової гами малюнка ґрунтується на розробках швей*
царського психотерапевта Макса Люшера (Max Lusher), колірний тест
якого є одним із найпоширеніших у психодіагностиці, а інтерпретація
його детально розроблена [16].
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За даними М. Люшера, перевага сірого кольору вказує на свідоме від*
городження від зовнішніх впливів, щоб зберегти ідеальний спокій та внут*
рішню стабільність. Якщо ж навпаки сірий колір пацієнт не використовує,
то це, скоріше за все, вказує на дійовість, активність та можливу агресив*
ність. Такі люди прагнуть яскравих вражень. Голубий колір – це символ
вразливості, прив’язаності, вірності. Той, хто обирає його, в хвилини нев*
дач легко впадає в депресію. Відкидання голубого кольору в палітрі малюн*
ка означає внутрішній неспокій і бажання змін, які б допомогли позбави*
тися від депресії та пасивності. Вибір зеленого кольору вказує на прямо*
лінійність, тенденцію до ідеалізації самого себе, з одночасною тенденцією
“покращувати інших”. Люди, які відкидають зелений колір в малюнках, час*
то cкаржаться на те, що оточуючі надто багато від них вимагають. Перева*
га червоного кольору вказує на бажання інтенсифікувати свої емоційні
відчуття. Уникання червоного кольору вказує на несприйняття агресії. Ті,
хто віддає перевагу жовтому кольору, виявляють прагнення до незалеж*
ності та сподівання на щасливе життя. Противникам цього кольору бракує
стабільності та психологічної самостійності. Люди, які люблять фіолето�
вий колір, створюють навколо себе атмосферу гармонії і згоди, однак час*
то сумніваються приймаючи рішення. Ті, хто ставить фіолетовий колір на
останнє місце висловлюють неусвідомлений сум за чуттєвими переживан*
нями. Коричневий колір означає значну потребу у відпочинку та роз*
слабленні. Якщо цей колір вам нелюбий, то це означає, що ви рішуче від*
кидаєте всяку буденність та рутину. Ті, хто обирає чорний колір, часто
терпить поразку в поєдинках із долею. Люди, які ставлять його на останнє
місце, не збираються ні від чого відмовлятися, але тим самим ризикують,
очікуючи надто багато від життя.

Велике діагностичне значення мають малюнки, на яких діти зображують
нашу клініку, процес лікування, та свої досягнення. Вони характеризують*
ся, як правило, життєрадісною гамою кольорів. Свої малюнки діти пере*
важно детально розмальовують, кольорові олівці використовують цілком
диференційовано, палітру для розмалювання добирають доволі адекватно,
частіше застосовують барвисті, насичені тони [17] (рис. 28).

Крім аналізу загальної композиції, кольорової гами, особливої уваги
ми надаємо оцінці окремих елементів малюнка. Найчастіше діти зобра*
жають фігурки людей, процеси їх діяльності, будинки, природу. Намаль*
оване аналізується за такими показниками: склад зображення, форма
та конструкція.
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Рис. 28. Малюнок, виконаний пацієнтом, хворим на ДЦП

Склад зображення. Тут встановлюються наявність чи відсутність
усіх важливих для впізнавання елементів об’єкта. В зображеннях лю*
дини – це частини тіла, риси обличчя, деталі одежі. Форма зображен�
ня оцінюється по тому, як передається на рисунку об’ємність всіх чи
окремих частин об’єкту. Для зображення людини – це товщина тіла,
рук, ніг, шиї. Додатково враховується переважання округлих чи кутас*
тих елементів та їх поєднання. Конструкція зображення оцінюється
за тим, як окремі елементи зображення об’єднані між собою – об’єкт
може бути розчленованим, складеним або цілісним.

На думку багатьох дослідників, фігури людей на дитячих малюнках
відображають різні ознаки психічного розвитку дитини. Інтерпретація зоб*
раження людини будується на послідовному аналізі такої інформації –
хто зображений на малюнку, – що він робить у цю хвилину за словами
автора, – пропорційність фігури і особливості зображення окремих час*
тин, розташування на аркуші, – декорування та розфарбування, – наяв*
ність додаткових аксесуарів, – якість ліній (натиск, рівномірність). Час*
то в малюнку людської фігури символічно відображаються проблеми ди*
тини, і такий рисунок стає глибинним портретом особистості.
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У процесі арттерапії пацієнта просять висловити себе через малю*
нок. При запрошенні, заохоченні дітей до образотворчого мистецтва
важливим є акцент на тому, що це не є змагання між дітьми – хто нама*
лює краще, хто вміє краще, а метод передавання своїх думок. Лікар чи
психолог особисто не коментують малюнок, а дають можливість дитині
самій розповісти про намальоване, висловити її ставлення як до проце*
су малювання, так і до його результатів. Часто сам малюнок є тільки
місточком до початку конструктивного вербального діалогу. Таким чи*
ном, арттерапія є поєднанням і сплавом двох форм спілкування – візу*
ального та вербального.

Малювання, як мова комунікації, у поєднанні з вербальним діалогом
стає додатковим інструментом успішного вирішення внутрішніх проб*
лем та конфліктів дитини. Однією з важливих причин внутрішніх проб*
лем пацієнтів є невідповідність між внутрішнім баченням себе і бажа*
ним, ідеальним образом, який формується на основі соціальної думки
або критичних висловлювань батьків та однолітків. Тому арттерапія про*
понує дітям „незагрозливий” шлях до виявлення своїх внутрішніх по*
чуттів і є добрим інструментом психодіагностики і психокорекції.

Дуже важливим етапом у реалізації арттерапії є “винагорода”, тоб*
то оцінка роботи дитини. Більшість хворих на ДЦП мають досить обме*
жений, скупий досвід “позитивних оцінок” своїх досягнень. Тому отри*
мання винагороди за створене підсилює в них віру у власні сили, моти*
вує до нових досягнень. У нашій клініці наприкінці кожного курсу ін*
тенсивної корекції пацієнти отримують в урочистій обстановці дипло*
ми за намальовані малюнки. Дизайн нагород змінюється в залежності
від складу групи, пори року тощо. Досить часто спеціальні дипломи, от*
римані на завершальному вечорі є предметом родинної гордості за ди*
тину, за її досягнення. Деякі пацієнти, які побували на лікуванні у нас
10 і більше разів, мають цілі галереї дипломів, які зберігаються у рам*
ках і розвішані на стінах на видних місцях.

Отже атртерапія як метод психодіагностики та інтегрованого впли*
ву на хворого має велике значення в програмі лікування за Системою
інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Мистецькі засоби розширю*
ють спектр інтересів дитини, сприяють розвитку тонкої моторики, роз*
кривають її психологічний світ і допомагають його коригувати. Ця ко*
рекція носить м’який терапевтичний вплив, має неагресивний харак*
тер, що в результаті допомагає досягти вищих рівнів соціальної інтегра*
ції неповносправної особи в суспільство.

Корекція сенсорної дезінтеграції з використанням засобів музики,
танцю і образотворчого мистецтва
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 ‡Ú‡ÎÓ„ ‚Ô‡‚ ‰Îˇ Á‡ÌˇÚ¸
ÏÓ·≥Î≥ÁÛ˛˜Ó˛ „≥ÏÌ‡ÒÚËÍÓ˛ Á‡ —≤Õ–

У Системі інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації за методом проф.
В.І. Козявкіна існує блок*модульний підхід до використання засобів мобілі*
зуючої гімнастики. Пакети вправ сформовані за 3*ма основними блоками:
базовий блок мобілізації, блок формування вертикалізації та пересування
і блок удосконалення функцій.

Блок мобілізації поділений на 2 рубрики: вправи для мобілізації при обме*
женій функціональній свободі суглобів і вправи при достатній свободі сугло*
бів. У першому випадку, тобто при обмеженні об’єму рухів у суглобах, це
пакет вправ для пасивної мобілізації хребта і периферичних суглобів. При
достатній функціональній свободі суглобів призначаються вправи для актив*
ної їх мобілізації. Ці пакети вправ включають рухи у всіх відділах хребта та
в периферичних суглобах, спочатку великих, а згодом – середніх і дрібних.

Наступним є блок формування пересування та вертикалізації. Перша йо*
го рубрика – формування пересування або локомоцій – містить пакети вправ
для створення функцій перевертання, повзання по*пластунськи, неальтер*
нованого, альтернованого повзання, ходьби на колінах, ходьби з допоміжни*
ми засобами і самостійної ходьби. Друга рубрика вищевказаного блоку – це
формування вертикалізації. Вона має пакети вправ для побудови контролю
голови, сідання, вставання біля опори і самостійного вставання. Для кожно*
го конкретного пацієнта добираються вправи для формування саме тієї фун*
кції, яку він за своїм моторним розвитком готовий створити.

Блок удосконалення функцій містить пакети вправ для поліпшення та
удосконалення тих рухових можливостей, які вже досягнуті пацієнтом. Цей
блок складається із вправ для поліпшення рівноваги при сидінні, стоянні
на колінах, стоянні на двох ногах, на одній нозі та при ходьбі; для поліп*
шення координації шиї і тулуба, ніг та рук; для поліпшення постави в сидя*
чому, стоячому положеннях та при ходьбі. У цей блок також залучено па*
кети вправ для активації м’язів шиї, тулуба і кінцівок; для гальмування гі*
перкінезів; а також – дихальні вправи. Значну увагу в цьому блоці приділе*
но вправам для моделювання функцій кисті та ступні, які поділені на три
види складності: мінімальний, середній та максимальний.

Поданий каталог налічує близько 300 вправ, які можна виконувати
як під час лікування в умовах реабілітаційної клініки, так і вдома. Блок*
модульний підхід дає можливість підібрати кожному пацієнту саме той
набір вправ, який відповідає його індивідуальним особливостям та рів*
ню стато*моторного розвитку.
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œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ
„ÓÎÓ‚Ë Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
ÎÂÊ‡˜Ë Ì‡ ÒÔËÌ≥.
В .п. Лежачи на спині.

Інструктор піднімає голову
пацієнта та опускає.

Œ·ÂÚ‡ÌÌˇ „ÓÎÓ‚Ë
‚ ·ÓÍË Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
ÎÂÊ‡˜Ë Ì‡ ÒÔËÌ≥.
В .п. Лежачи на спині.

Інструктор обертає голову
пацієнта в боки.

Õ‡ıËÎË „ÓÎÓ‚Ë ‚ ·ÓÍË
Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ ÎÂÊ‡˜Ë
Ì‡ ÒÔËÌ≥.
В. п. Лежачи на спині.

Інструктор нахиляє голову
пацієнта в боки.

Õ‡ıËÎË „ÓÎÓ‚Ë ‚ ·ÓÍË
Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ ÎÂÊ‡˜Ë
Ì‡ ÊË‚ÓÚ≥.
В .п. Лежачи на животі.

Інструктор нахиляє
голову пацієнта в боки.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ
ÚÛÎÛ·‡ Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
ÎÂÊ‡˜Ë Ì‡ ÊË‚ÓÚ≥.
В. п. Лежачи на животі.

Інструктор, фіксуючи однією
рукою поперекову ділянку
пацієнта, іншою піднімає та
опускає його тулуб.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ
ÚÛÎÛ·‡ Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
ÎÂÊ‡˜Ë Ì‡ ÒÔËÌ≥.
В. п. Лежачи на спині.

Інструктор, фіксуючи однією
рукою в ділянці живота пацієнта,
іншою піднімає та опускає його
тулуб.

œ‡ÒË‚Ì≥ Ì‡ıËÎË Á≥„ÌÛÚËı
Û ÍÓÎ≥Ì‡ı Ì≥„ ‚ ·ÓÍË.
В. п. Лежачи на спині. Ноги
зігнуті в колінах з опорою на
ступні.

Інструктор, фіксуючи однією
рукою ступні пацієнта, іншою
нахиляє ноги в боки.

œ‡ÒË‚Ì≥ Ì‡ıËÎË Á≥„ÌÛÚÓø
Û ÍÓÎ≥Ì≥ ÌÓ„Ë ‚ ·≥Í
‚ËÔˇÏÎÂÌÓø ÌÓ„Ë.
В. п. Лежачи на спині. Одна нога
випрямлена. Друга – зігнута в
коліні, опирається на ступню.

Інструктор, фіксуючи однією
рукою ступню пацієнта, іншою
нахиляє ногу, зігнуту в коліні,
досередини. Повертає у в. п.

œ‡ÒË‚Ì≥ Ì‡ıËÎË ÚÛÎÛ·‡ ‚
·ÓÍË Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
ÎÂÊ‡˜Ë Ì‡ ÒÔËÌ≥.
В .п. Лежачи на спині. Руки
пацієнта вздовж тулуба,
інструктор фіксує прямі ноги.

Утримуючи пацієнта за руки,
інструктор почергово нахиляє
його тулуб в боки

¡‡ÁÓ‚ËÈ ·ÎÓÍ ‰Îˇ ÏÓ·≥Î≥Á‡ˆ≥ø ıÂ·Ú‡ ≥ ÔÂËÙÂË˜ÌËı ÒÛ„ÎÓ·≥‚
Œ·ÏÂÊÂÌ‡ ÙÛÌÍˆ≥ÓÌ‡Î¸Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰‡ ÒÛ„ÎÓ·≥‚
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œ‡ÒË‚Ì≥ Ì‡ıËÎË ÚÛÎÛ·‡
‚ ·ÓÍË Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
ÎÂÊ‡˜Ë Ì‡ ÊË‚ÓÚ≥.
В. п. Лежачи на животі, голова
повернута вбік. Руки пацієнта
вздовж тулуба, інструктор
фіксує прямі ноги.

Утримуючи пацієнта за руки,
інструктор почергово нахиляє
його тулуб в боки.

œ‡ÒË‚Ì≥ ÓÚ‡ˆ≥ÈÌ≥ ÛıË
‚ ÔÎÂ˜Ó‚ÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥ Á
≥ÁÌËı ÔÓÎÓÊÂÌ¸.
В .п. Лежачи на спині. Рука зіг'
нута в лікті під прямим кутом.
Інструктор, однією рукою, підтри$
муючи пацієнта за лікоть, а іншою
тримаючи його за передпліччя
(кисть), виконує обертальні рухи
в плечовому суглобі з різних поло$
жень до м'якого опору.

œ‡ÒË‚ÌÂ ‚≥‰‚Â‰ÂÌÌˇ Ú‡
ÔË‚Â‰ÂÌÌˇ ÔˇÏÓø ÛÍË.
В. п. Лежачи на спині. Руки
випростані вздовж тулуба.

Інструктор, однією рукою,
підтримуючи пацієнта за
лікоть, а іншою тримаючи його
за передпліччя, відводить і
приводить пряму руку.

œ‡ÒË‚ÌÂ Á„ËÌ‡ÌÌˇ Ú‡
ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ ÔˇÏÓø ÛÍË.
В п. Лежачи на боці. Руки
випростані вздовж тулуба.

Інструктор, однією рукою,
підтримуючи пацієнта за
лікоть, а іншою, тримаючи
його за передпліччя, згинає і
розгинає пряму руку.

œ‡ÒË‚Ì≥ ÓÚ‡ˆ≥ÈÌ≥ ÛıË
‚ ÍÛÎ¸¯Ó‚ÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥
Á ≥ÁÌËı ÔÓÎÓÊÂÌ¸.
В .п. Лежачи на спині. Нога зігнута
в коліні під прямим кутом.

Інструктор, однією рукою, трима$
ючи пацієнта за коліно, іншою –
за гомілку (ступню), виконує обер$
тальні рухи з різних положень до
м'якого опору.

œ‡ÒË‚ÌÂ ‚≥‰‚Â‰ÂÌÌˇ Ú‡
ÔË‚Â‰ÂÌÌˇ ÔˇÏÓø ÌÓ„Ë.
В. п. Лежачи на спині. Руки
вздовж тулуба, ноги прямі.

Інструктор, однією рукою
притримуючи пацієнта за таз,
іншою $ тримаючи за гомілку,
відводить і приводить
випростану ногу.

œ‡ÒË‚ÌÂ ‚≥‰‚Â‰ÂÌÌˇ
Ú‡ ÔË‚Â‰ÂÌÌˇ Á≥„ÌÛÚËı
Û ÍÓÎ≥Ì‡ı Ì≥„.
В. п. Лежачи на спині. Ноги
зігнуті в колінах з опорою на
ступні. Ступні фіксовані
інструктором.

Інструктор, тримаючи за коліна
пацієнта, відводить і приводить
ноги.

œ‡ÒË‚Ì‡ ÁÓ‚Ì≥¯Ìˇ
Ú‡ ‚ÌÛÚ≥¯Ìˇ ÓÚ‡ˆ≥ˇ
‚ ÍÛÎ¸¯Ó‚ÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥.
В. п. Лежачи на животі. Нога
зігнута в коліні під прямим
кутом.
Інструктор, однією рукою
притримуючи пацієнта за таз,
другою, тримаючи його за
гомілку, виконує зовнішню та
внутрішню ротацію ноги.

œ‡ÒË‚ÌÂ Á„ËÌ‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÁ„Ë-
Ì‡ÌÌˇ ‚ ÍÛÎ¸¯Ó‚ÓÏÛ Ú‡ ÍÓ-
Î≥ÌÌÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·‡ı.
В. п. Лежачи на боці. "Нижні" нога
і рука прямі. "Верхня" рука, зігнута
в лікті, опирається на долоню.
Інструктор, однією рукою підтри$
муючи пацієнта за таз, а іншою
тримаючи його за гомілку "верх$
ньої ноги", згинає і розгинає її в
кульшовому та колінному суглобах.

¡‡ÁÓ‚ËÈ ·ÎÓÍ ‰Îˇ ÏÓ·≥Î≥Á‡ˆ≥ø ıÂ·Ú‡ ≥ ÔÂËÙÂË˜ÌËı ÒÛ„ÎÓ·≥‚
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œ‡ÒË‚ÌÂ Á„ËÌ‡ÌÌˇ
Ú‡ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ
‚ Î≥ÍÚ¸Ó‚ÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥.
В. п. Лежачи на спині.

Інструктор, однією рукою
притримуючи пацієнта за
плече, а іншою, тримаючи його
за передпліччя, виконує
згинання та розгинання в
ліктьовому суглобі.

œ‡ÒË‚Ì‡ ÒÛÔ≥Ì‡ˆ≥ˇ Ú‡
ÔÓÌ‡ˆ≥ˇ ÔÂÂ‰ÔÎ≥˜˜ˇ.
В .п. Лежачи на спині. Рука зігнута
в лікті під прямим кутом.

Інструктор, однією рукою
притримуючи пацієнта за
плече, а іншою $ тримаючи
його за долоню, здійснює
зовнішнє та внутрішнє
обертання передпліччя.

œ‡ÒË‚ÌÂ Á„ËÌ‡ÌÌˇ
Ú‡ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ
‚ ÍÓÎ≥ÌÌÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥.
В. п. Лежачи на животі.

Інструктор, однією рукою притри$
муючи пацієнта за стегно (таз), а
іншою тримаючи його за гомілку,
виконує згинання та розгинання в
колінному суглобі.

œ‡ÒË‚Ì‡ ÒÛÔ≥Ì‡ˆ≥ˇ Ú‡
ÔÓÌ‡ˆ≥ˇ „ÓÏ≥ÎÍË.
В. п. Лежачи на животі. Нога
зігнута в коліні під прямим кутом.

Інструктор, однією рукою притри$
муючи пацієнта за коліно, а іншою
тримаючи його за стопу, здійснює
зовнішнє та внутрішнє обертання
гомілки.

œ‡ÒË‚ÌÂ Á„ËÌ‡ÌÌˇ ≥ ÓÁ„Ë-
Ì‡ÌÌˇ ÍËÒÚ≥ ‚ ÔÓÏÂÌÂ‚Ó-
Á‡Ô'ˇÒÌÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥.
В. п. Лежачи на спині. Рука зігнута
в лікті під прямим кутом.

Інструктор, однією рукою фіксує
передпліччя пацієнта, а іншою,
тримаючи його за кисть, виконує
згинання і розгинання.

œ‡ÒË‚ÌÂ ÚËÎ¸ÌÂ Ú‡ ÔÎ‡ÌÚ‡-
ÌÂ Á„ËÌ‡ÌÌˇ ÒÚÛÔÌ≥ ‚ „ÓÏ≥Î-
ÍÓ‚Ó-ÒÚÛÔÌÂ‚ÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥.
В. п. Лежачи на животі. Нога зіг'
нута в коліні під прямим кутом.

Інструктор однією рукою фіксує
гомілку, а іншою, тримаючи за
ступню, виконує згинання в гоміл$
ково$ступневому суглобі в бік пі$
дошви та тильної поверхні ступні.
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œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ
„ÓÎÓ‚Ë Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
Ì‡ ÒÔËÌ≥.
В. п. Лежачи на спині.

Пацієнт піднімає голову та
опускає.

Œ·ÂÚ‡ÌÌˇ „ÓÎÓ‚Ë
‚ ·ÓÍË Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
Ì‡ ÒÔËÌ≥.
В .п. Лежачи на спині.

Пацієнт обертає голову в боки.

Õ‡ıËÎË „ÓÎÓ‚Ë ‚ ·ÓÍË
Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Ì‡ ÒÔËÌ≥.
В. п. Лежачи на спині.

Пацієнт нахиляє голову в боки.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ
„ÓÎÓ‚Ë Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ≥.
В. п. Лежачи на животі.

Пацієнт піднімає голову
та опускає.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ, Ó·ÂÚ‡ÌÌˇ
‚ ·ÓÍË Ú‡ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ
„ÓÎÓ‚Ë Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ≥.
В. п. Лежачи на животі.

Пацієнт піднімає голову,
обертає її в боки та опускає.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ
„ÓÎÓ‚Ë ≥ ÔÎÂ˜ÂÈ
Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Ì‡ ÊË‚ÓÚ≥.
В. п. Лежачи на животі.
Інструктор фіксує руками
поперекову ділянку пацієнта.

Пацієнт піднімає та опускає
голову і плечі.

ƒÓÒÚ‡ÚÌˇ ÙÛÌÍˆ≥ÓÌ‡Î¸Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰‡ ÒÛ„ÎÓ·≥‚

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ
„ÓÎÓ‚Ë ≥ ÔÎÂ˜ÂÈ
Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Ì‡ ÒÔËÌ≥.
В. п. Лежачи на спині.
Інструктор фіксує рукою
ділянку живота пацієнта.

Пацієнт піднімає та опускає
голову і плечі.

Õ‡ıËÎË Á≥„ÌÛÚËı
Û ÍÓÎ≥Ì‡ı Ì≥„ ‚ ·ÓÍË.
В. п. Лежачи на спині. Ноги
зігнуті в колінах з опорою на
ступні. Інструктор фіксує
руками плечовий пояс
пацієнта.

Пацієнт почергово нахиляє
обидві ноги в боки.

Õ‡ıËÎË Á≥„ÌÛÚÓø Û ÍÓÎ≥Ì≥
ÌÓ„Ë ‚ ·≥Í ‚ËÔˇÏÎÂÌÓø
ÌÓ„Ë.
В. п. Лежачи на спині. Одна нога
випрямлена. Друга ' зігнута в ко'
ліні, опирається на ступню. Інст'
руктор фіксує руками плечовий
пояс пацієнта.
Пацієнт проводить внутрішній
нахил зігнутої в коліні ноги.
Повертається у в. п.
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Õ‡ıËÎË ÚÛÎÛ·‡ ‚ ·ÓÍË
Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ ÎÂÊ‡˜Ë
Ì‡ ÒÔËÌ≥.
В. п. Лежачи на спині. Руки
вздовж тулуба, прямі ноги
фіксовані інструктором.

Пацієнт виконує почергові
нахили тулуба в боки, ковзаючи
при цьому руками вздовж тіла.

œÂÂ‰‡ÌÌˇ ÔÂ‰ÏÂÚ‡ Á
Ó‰Ì≥∫ø ÛÍË ‚ ≥Ì¯Û.
В. п. Лежачи на спині. Прямі
ноги фіксовані інструктором.
Прямі руки розведені в боки. В
одній руці паличка (м'яч).

Пацієнт передає паличку
(м'яч) з однієї руки в іншу,
повертається у в. п.

Õ‡ıËÎË ÚÛÎÛ·‡ ‚ ·ÓÍË
Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ ÎÂÊ‡˜Ë
Ì‡ ÊË‚ÓÚ≥.
В. п. Лежачи на животі, голова
повернута вбік. Руки вздовж
тулуба, інструктор фіксує
прямі ноги.

Пацієнт виконує почергові
нахили тулуба в боки, ковзаючи
при цьому руками вздовж тіла.

¬≥‰‚Â‰ÂÌÌˇ ÔˇÏËı ÛÍ
‚≥‰ ÚÛÎÛ·‡ ‚ ·ÓÍË Ú‡ øı
Ô≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ì‡‰ „ÓÎÓ‚Ó˛.
В. п. Лежачи на спині. Руки
випростані вздовж тулуба.

Пацієнт відводить руки від
тулуба в боки і піднімає їх над
головою. Повертається у в. п.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ ÔˇÏËı ÛÍ
‰Ó ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Ì‡‰
„ÓÎÓ‚Ó˛.
В. п. Лежачи на спині. Руки
випрямлені вздовж тулуба.

Пацієнт піднімає руки до
положення над головою.
Повертається у в. п.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ô‡ÎË˜ÍË
ÔˇÏËÏË ÛÍ‡ÏË Ì‡‰
„ÓÎÓ‚Ó˛.
В. п. Лежачи на спині. Руки
випрямлені вздовж тулуба і
утримують паличку.

Пацієнт піднімає руки з
паличкою до положення над
головою. Повертається у в. п.

 Û„Ó‚≥ ÛıË Ô‡ÎË˜ÍÓ˛,
˘Ó ÛÚËÏÛ∫Ú¸Òˇ
‚ ÔˇÏËı ÛÍ‡ı
ÔÂÂ‰ ÒÓ·Ó˛.
В. п. Лежачи на спині. Паличка
в прямих руках перед собою.

Пацієнт робить кругові рухи
паличкою.

«„ËÌ‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ
ÔˇÏÓø ÛÍË ‚ ÔÎÂ˜Ó‚ÓÏÛ
ÒÛ„ÎÓ·≥.
В. п. Лежачи на боці. Руки
випростані вздовж тулуба.

Пацієнт згинає і розгинає
пряму руку в плечовому суглобі.

–ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ ‚ ÔÎÂ˜Ó‚ÓÏÛ
ÒÛ„ÎÓ·≥ ≥ Á‡‚Â‰ÂÌÌˇ Á‡
ÒÔËÌÛ ÛÍË.
В. п. Лежачи на боці. Руки
випростані вздовж тулуба.

Пацієнт розгинає руку в
плечовому суглоб і заводить її
за спину. Повертається у в. п.
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–ÓÚ‡ˆ≥ÈÌ≥ ÛıË ‚
ÔÎÂ˜Ó‚ÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥
Á ≥ÁÌËı ÔÓÎÓÊÂÌ¸.
В. п. Лежачи на спині. Рука
зігнута в лікті під прямим
кутом.

Пацієнт виконує обертальні
рухи в плечовому суглобі з
різних положень.

œÓ˜Â„Ó‚Â Á„ËÌ‡ÌÌˇ Ì≥„,
ÍÓ‚Á‡˛˜Ë ÒÚÛÔÌˇÏË
ÔÓ Ô≥‰ÎÓÁ≥.
В. п. Лежачи на спині. Руки
вздовж тулуба, ноги прямі.

Пацієнт почергово згинає ноги,
ковзаючи ступнями по підлозі.

œÓ˜Â„Ó‚Â Á„ËÌ‡ÌÌˇ Ì≥„,
Ô≥‰Úˇ„Û˛˜Ë øı ‰Ó ÚÛÎÛ·‡.
В. п. Лежачи на спині. Руки
вздовж тулуба, ноги прямі.
Одна нога фіксована
інструктором.

Пацієнт почергово згинає ноги,
підтягуючи їх до тулуба.

«„ËÌ‡ÌÌ  ̌Ú‡ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌ  ̌ÌÓ-
„Ë ‚ ÍÛÎ¸¯Ó‚ÓÏÛ Ú‡ ÍÓÎ≥ÌÌÓ-
ÏÛ ÒÛ„ÎÓ·‡ı.
В. п. Лежачи на боці, голова на
валку. "Нижні" нога і рука прямі.
"Верхня" рука, зігнута в лікті, опи'
рається на долоню.
Пацієнт почергово переміщає
"верхню" ногу вперед, згинаючи в
колінному та кульшовому суглобах,
і назад, розгинаючи в колінному та
кульшовому суглобах.

–ÓÁ‚Â‰ÂÌÌˇ Ú‡ ÔË‚Â-
‰ÂÌÌˇ ÔˇÏËı Ì≥„.
В. п. Лежачи на спині. Руки
вздовж тулуба, ноги прямі.

Пацієнт розводить і приводить
випрямлені ноги.

–ÓÁ‚Â‰ÂÌÌˇ Ú‡ ÔË‚Â-
‰ÂÌÌˇ Ì≥„, Á≥„ÌÛÚËı
‚ ÍÓÎ≥Ì‡ı.
В. п. Лежачи на спині. Руки
вздовж тулуба, ноги зiгнутi в
колінах з опорою на ступні.

Пацієнт розводить і приводить
коліна.

«Ó‚Ì≥¯Ìˇ Ú‡ ‚ÌÛÚ≥¯Ìˇ
ÓÚ‡ˆ≥ˇ ÔˇÏÓø ÌÓ„Ë.
В. п. Лежачи на спині. Руки
вздовж тулуба, ноги прямі.

Пацієнт виконує обертання
прямої ноги назовні та
досередини.

«Ó‚Ì≥¯Ìˇ Ú‡ ‚ÌÛÚ≥¯Ìˇ
ÓÚ‡ˆ≥ˇ Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ Ó·Óı
ÔˇÏËı Ì≥„.
В. п. Лежачи на спині. Руки вздовж
тулуба, ноги прямі. Ступні розмі'
щені разом так, що п'яти і великі
пальці доторкаються.
Пацієнт одночасно обертає дві
ноги назовні, п'яти при цьому
разом, потім досередини, при
цьому великі пальці разом.

œÓ˜Â„Ó‚Â Ô≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ
ÔˇÏËı Ì≥„ Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
Ì‡ ÒÔËÌ≥.
В. п. Лежачи на спині. Руки
випрямлені вздовж тулуба, ноги
прямі.

Пацієнт піднімає пряму ногу,
повертається у в. п.
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œÓ˜Â„Ó‚Â Ô≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ
ÔˇÏËı Ì≥„ Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ≥.
В. п. Лежачи на животі. Голова
розміщена на тильних
поверхнях кистей, ноги прямі.

Пацієнт піднімає пряму ногу,
повертається у в. п.

Õ‡ıËÎË Ú‡ÁÛ ‚ ·ÓÍË.
В. п. Лежачи на спині. Руки
вздовж тулуба, ноги прямі.

Пацієнт тазом підтягує пряму
ногу вверх так, що вона стає
ніби коротшою, повертається у
в. п.

«„ËÌ‡ÌÌˇ ≥ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ
ÛÍË ‚ Î≥ÍÚ≥.
В. п. Лежачи на спині. Руки
вздовж тулуба.

Пацієнт згинає і розгинає  руку
в лікті.

—ÛÔ≥Ì‡ˆ≥ˇ Ú‡ ÔÓÌ‡ˆ≥ˇ
ÔÂÂ‰ÔÎ≥˜˜ˇ.
В. п. Лежачи на спині. Рука
зігнута в лікті під прямим
кутом, передпліччя і кисть
підняті вгору.

Пацієнт почергово виконує
зовнішнє та внутрішнє
обертання передпліччя.

œÓ˜Â„Ó‚Â Á„ËÌ‡ÌÌˇ
Ú‡ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ ÌÓ„Ë
‚ ÍÓÎ≥ÌÌÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥
Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Ì‡ ÊË‚ÓÚ≥.
В. п. Лежачи на животі. Руки
вздовж тулуба, ноги прямі.
Інструктор рукою фіксує таз
пацієнта.

Пацієнт почергово згинає та
розгинає ногу в коліні.

«„ËÌ‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ
Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ Ó·Óı Ì≥„
Û ÍÓÎ≥ÌÌËı ÒÛ„ÎÓ·‡ı Á
ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Ì‡ ÊË‚ÓÚ≥.
В. п. Лежачи на животі. Руки
вздовж тулуба, ноги прямі.
Інструктор рукою фіксує таз
пацієнта.

Пацієнт одночасно згинає та
розгинає дві ноги в колінах.

œÓ˜Â„Ó‚‡ ÁÓ‚Ì≥¯Ìˇ Ú‡
‚ÌÛÚ≥¯Ìˇ ÓÚ‡ˆ≥ˇ „ÓÏ≥ÎÍË
Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Ì‡ ÊË‚ÓÚ≥.
В.п. Лежачи на животі. Руки вздовж
тулуба, одна нога зігнута в коліні
під прямим кутом і напрямлена вго'
ру, інша пряма. Інструктор рукою
фіксує таз пацієнта.
Пацієнт почергово виконує зовніш$
нє та внутрішнє обертання гомілки.

«„ËÌ‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ
ÍËÒÚ≥ ‚ ÔÓÏÂÌÂ‚Ó-
Á‡Ô'ˇÒÌÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥ Á
‚ËÔÓÒÚ‡ÌËÏË Ô‡Î¸ˆˇÏË.
В. п. Сидячи на кріслі.
Передпліччя лежить на столі,
кисть за краєм стола.

Пацієнт згинає і розгинає
кисть із випростаними
пальцями.

–ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ ÍËÒÚ≥ ‚
ÔÓÏÂÌÂ‚Ó-Á‡Ô'ˇÒÌÓÏÛ
ÒÛ„ÎÓ·≥ Á Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌËÏ
ÒÚËÒÍ‡ÌÌˇÏ øø ‚ ÍÛÎ‡Í.
В. п. Сидячи на кріслі.
Передпліччя лежить на столі,
кисть за краєм стола.

Пацієнт піднімає кисть,
стискаючи її в кулак, потім
опускає її, розслабляючи.
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¡ÓÍÓ‚≥ ÛıË ÍËÒÚ≥ Û
ÔÓÏÂÌÂ‚Ó-Á‡Ô'ˇÒÌÓÏÛ
ÒÛ„ÎÓ·≥.
В. п. Сидячи на кріслі.
Передпліччя і кисть лежать на
столі, пальці прямі.

Пацієнт почергово рухає кистю
в напрямку великого та малого
пальців.

 Û„Ó‚≥ ÛıË ÒÚÛÔÌÂ˛.
В. п. Сидячи на підлозі (на краю
крісла ). Ноги прямі.

Пацієнт виконує кругові рухи
кожною ступнею.

œÎ‡ÌÚ‡ÌÂ ≥ ÚËÎ¸ÌÂ
Á„ËÌ‡ÌÌˇ ÒÚÛÔÌ≥.
В. п. Сидячи на підлозі (на краю
крісла ). Ноги прямі.

Пацієнт розгинає і згинає
кожну ступню.

¡‡ÁÓ‚ËÈ ·ÎÓÍ ‰Îˇ ÏÓ·≥Î≥Á‡ˆ≥ø ıÂ·Ú‡ ≥ ÔÂËÙÂË˜ÌËı ÒÛ„ÎÓ·≥‚
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œ‡ÒË‚ÌÓ-‡ÍÚË‚ÌÂ
ÔÂÂ‚ÂÚ‡ÌÌˇ
Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Ì‡ ÊË‚ÓÚ≥
Á Ô≥‰ÚËÏ‡ÌÌˇÏ Ô‡ˆ≥∫ÌÚ‡
Á‡ ÔÎÂ˜Ó‚ËÈ ÔÓˇÒ.
В. п. Лежачи на животі. Руки
випростані вперед.

Інструктор допомагає пацієнту
перевернутися, підтримуючи
його за плече

œ‡ÒË‚ÌÓ-‡ÍÚË‚ÌÂ ÔÂÂ-
‚ÂÚ‡ÌÌˇ Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ≥ Á Ô≥‰ÚËÏ‡Ì-
ÌˇÏ Ô‡ˆ≥∫ÌÚ‡ Á‡ Ú‡Á.
В. п. Лежачи на животі. Руки
випростані вперед.

Інструктор допомагає пацієнту
перевернутися, підтримуючи
його за таз.

œ‡ÒË‚ÌÓ-‡ÍÚË‚ÌÂ ÔÂÂ-
‚ÂÚ‡ÌÌˇ Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ≥ Á ÛÚËÏ‡ÌÌˇÏ
Ô‡ˆ≥∫ÌÚ‡ Á‡ Á≥„ÌÛÚÛ ÌÓ„Û.
В. п. Лежачи на животі. Руки
випростані вперед.

Обертаючи зігнуту ногу,
інструктор допомагає пацієнту
перевернутися.

¿ÍÚË‚ÌÂ ÔÂÂ‚ÂÚ‡ÌÌˇ
Ì‡ ·≥Í Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ≥, ÓÔË‡˛˜ËÒ¸
Ì‡ ‰ÓÎÓÌ˛.
В. п. Лежачи на животі. Руки
зігнуті в ліктях, долоні донизу.

Пацієнт, розгинаючи одну руку
в лікті, намагається
перевернутись на бік.

œ‡ÒË‚ÌÓ-‡ÍÚË‚ÌÂ ÔÂÂ-
‚ÂÚ‡ÌÌˇ Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
Ì‡ ÒÔËÌ≥ Á Ô≥‰ÚËÏ‡ÌÌˇÏ
Ô‡ˆ≥∫ÌÚ‡ Á‡ ÔÎÂ˜Ó‚ËÈ
ÔÓˇÒ.
В. п. Лежачи на спині.

Обертаючи плечовий пояс,
інструктор допомагає пацієнту
перевернутися.

œ‡ÒË‚ÌÓ-‡ÍÚË‚ÌÂ ÔÂÂ-
‚ÂÚ‡ÌÌˇ Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
Ì‡ ÒÔËÌ≥ Á Ô≥‰ÚËÏ‡ÌÌˇÏ
Ô‡ˆ≥∫ÌÚ‡ Á‡ Á≥„ÌÛÚÛ ÌÓ„Û.
В. п. Лежачи на спині.

Обертаючи зігнуту ногу,
інструктор допомагає пацієнту
перевернутися.

ƒÓÒˇ„‡ÌÌˇ ÔÂ‰ÏÂÚ‡
ÛÍÓ˛ Ì‡ ÔÓÚËÎÂÊÌÓÏÛ
·Óˆ≥.
В. п. Лежачи на спині.

Пацієнт намагається дістати
рукою іграшку з протилежного
боку тулуба.

¡ÎÓÍ ‰Î  ̌ÙÓÏÛ‚‡ÌÌ  ̌≥ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌ  ̌ÔÂÂÒÛ‚‡ÌÌ  ̌≥ ‚ÂÚËÍ‡Î≥Á‡ ≥̂ø
‘ÓÏÛ‚‡ÌÌˇ ≥ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ÔÂÂÒÛ‚‡ÌÌˇ

‘ÓÏÛ‚‡ÌÌˇ Ú‡ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ÔÂÂ‚ÂÚ‡ÌÌˇ
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œÂÂÒÛ‚‡ÌÌˇ ‚ÔÂÂ‰ Á
ÓÔÓÓ˛ Ì‡ ÍËÒÚ≥.
В. п. Лежачи на животі. Руки
випростані вперед, кисті
фіксовані інструктором, ноги
прямі.

Опираючись на кисті, пацієнт
намагається підтягнутися
руками вперед.

œÂÂÒÛ‚‡ÌÌˇ ‚ÔÂÂ‰,
‚≥‰¯ÚÓ‚ıÛ˛˜ËÒ¸ ÒÚÛÔ-
ÌÂ˛ ‚≥‰ ÓÔÓË.
В. п. Лежачи на животі. Руки вип'
ростані вперед, одна нога зігнута
в коліні і відведена в бік.

Пацієнт відштовхується
ступнею від підставленої
інструктором долоні.

œÂÂÒÛ‚‡ÌÌˇ ‚ÔÂÂ‰, ‚≥‰-
¯ÚÓ‚ıÛ˛˜ËÒ¸ ÒÚÛÔÌÂ˛
≥ Ô≥‰Úˇ„Û˛˜ËÒ¸ ÛÍ‡ÏË.
В. п. Лежачи на животі. Руки вип'
рямлені вперед, одна нога зігнута в
коліні і відведена в бік.

Пацієнт намагається одночасно
відштовхнутись ступнею
зігнутої ноги від підлоги і
підтягнутись руками вперед.

œÂÂÒÛ‚‡ÌÌˇ Á ÔÓÎÓ-
ÊÂÌÌˇ "Ì‡ ˜ÓÚË¸Óı"
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ≥ÁÌÓ-
ÈÏÂÌÌ≥ ÛÍÛ ≥ ÌÓ„Û.
В. п. Стоячи "на чотирьох".

Пацієнт одночасно переставляє
руку і протилежну ногу вперед і
назад.

œÂÂÒÛ‚‡ÌÌˇ Á ÔÓÎÓ-
ÊÂÌÌˇ "Ì‡ ˜ÓÚË¸Óı"
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë Ó‰ÌÓ-
ÈÏÂÌÌ≥ ÛÍÛ ≥ ÌÓ„Û.
В. п. Стоячи "на чотирьох".
Інструктор фіксує руку і ногу з
одного боку.

Пацієнт переміщає одночасно
незафіксовані руку і ногу
вперед і назад.

œÂÂÏ≥˘ÂÌÌˇ Á ‰ÓÔÓÏÓ-
„Ó˛ ÛÍ Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
"Ì‡ ˜ÓÚË¸Óı".
В. п. Стоячи "на чотирьох".

Пацієнт, утримуючи ноги
нерухомо, робить руками
кілька "кроків" вперед і назад.

œÂÂÏ≥˘ÂÌÌˇ Á ‰ÓÔÓÏÓ-
„Ó˛ Ì≥„ Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ "Ì‡
˜ÓÚË¸Óı".
В. п. Стоячи "на чотирьох".

Пацієнт, опираючись на руки,
робить колінами кілька "кроків"
вперед, назад.

œÂÂÒÛ‚‡ÌÌˇ ÍÓÎ≥Ì‡ÏË
Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ "Ì‡ ˜ÓÚË-
¸Óı" Á ÛÚËÏ‡ÌÌˇÏ
ÛÍ‡ÏË ÓÎËÍ‡.
В. п. Стоячи "на чотирьох". В
руках ролик.

Пацієнт, їдучи роликом вперед
(назад), пересувається на
колінах вперед (назад).

‘ÓÏÛ‚‡ÌÌˇ Ú‡ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ÔÓ‚Á‡ÌÌˇ ÔÓ-ÔÎ‡ÒÚÛÌÒ¸ÍË

‘ÓÏÛ‚‡ÌÌˇ Ú‡ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ‡Î¸ÚÂÌÓ‚‡ÌÓ„Ó ÔÓ‚Á‡ÌÌˇ

¡ÎÓÍ ‰Î  ̌ÙÓÏÛ‚‡ÌÌ  ̌≥ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌ  ̌ÔÂÂÒÛ‚‡ÌÌ  ̌≥ ‚ÂÚËÍ‡Î≥Á‡ ≥̂ø
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‘ÓÏÛ‚‡ÌÌˇ Ú‡ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ıÓ‰¸·Ë Ì‡ ÍÓÎ≥Ì‡ı

’Ó‰¸·‡ Ì‡ ÍÓÎ≥Ì‡ı Á
Ô≥‰ÚËÏÍÓ˛ Á‡ ÛÍË.
В. п. Стоячи на колінах.
Інструктор підтримує
пацієнта за руки.

Інструктор легко підтягуючи
пацієнта до себе, стимулює
його до ходьби на колінах
вперед.

’Ó‰¸·‡ Ì‡ ÍÓÎ≥Ì‡ı ‚ÔÂÂ‰-
Ì‡Á‡‰, ÓÔË‡˛˜ËÒ  ̧ÛÍ‡ÏË
Ì‡ Ï'̌  ̃(‚‡ÎÓÍ).
В. п. Стоячи на колінах.

Пацієнт, опираючись руками
на м'яч (валок), іде на колінах
вперед і назад.

’Ó‰¸·‡ Ì‡ ÍÓÎ≥Ì‡ı,
ÚËÏ‡˛˜ËÒ¸ Ó‰Ì≥∫˛
ÛÍÓ˛ Á‡ ¯‚Â‰Ò¸ÍÛ
ÒÚ≥ÌÍÛ.
В. п. Стоячи на колінах боком
до шведської стінки. Рука
тримається за шведську
стінку.

Пацієнт, утримуючи спину
рівною, йде вперед і назад.

œÂÂÏ≥˘ÂÌÌˇ ‚‡„Ë Ú≥Î‡
Á Ó‰Ì≥∫ø ÌÓ„Ë Ì‡ ≥Ì¯Û,
ÒÚÓˇ˜Ë Á ÓÎˇÚÓÓÏ.
В. п. Стоячи з ролятором. Одна
нога виставлена вперед.

Пацієнт переносить вагу тіла з
однієї ноги на іншу,
пересуваючись при цьому
вперед і назад.

œÓ˜Â„Ó‚Â Á„ËÌ‡ÌÌˇ Ú‡
Ô≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ó‰Ì≥∫ø ÌÓ„Ë Á
ÓÔÓÓ˛ Ì‡ ÔˇÏÛ ≥Ì¯Û
ÌÓ„Û, ÒÚÓˇ˜Ë Á
ÓÎˇÚÓÓÏ.
В. п. Стоячи з ролятором.

Пацієнт, переносячи вагу тіла
на одну ногу, згинає і піднімає
іншу ногу. Те ж саме з
протилежного боку.

‘ÓÏÛ‚‡ÌÌˇ Ú‡ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ıÓ‰¸·Ë Á ‰ÓÔÓÏ≥ÊÌËÏË Á‡ÒÓ·‡ÏË

¡ÎÓÍ ‰Î  ̌ÙÓÏÛ‚‡ÌÌ  ̌≥ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌ  ̌ÔÂÂÒÛ‚‡ÌÌ  ̌≥ ‚ÂÚËÍ‡Î≥Á‡ ≥̂ø
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‘ÓÏÛ‚‡ÌÌˇ Ú‡ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ Ò‡ÏÓÒÚ≥ÈÌÓø ıÓ‰¸·Ë

«„ËÌ‡ÌÌ  ̌Ú‡ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌ  ̌ÌÓ„Ë
‚ ÍÛÎ¸¯Ó‚ÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥, ÒÚÓ-
ˇ˜Ë Ó·ÎË˜˜ˇÏ ‰Ó ¯‚Â‰Ò¸ÍÓø
ÒÚ≥ÌÍË Á Ô≥‰ÚËÏÍÓ  ̨Á‡ ÛÍË.
В. п. Стоячи обличчям до шведської
стінки і тримаючись прямими
руками за неї.
Опираючись на одну ногу, пацієнт
згинає іншу до горизонтального по$
ложення стегна, потім розгинає і від$
водить назад.

«„ËÌ‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ
ÌÓ„Ë ‚ ÍÛÎ¸¯Ó‚ÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥,
ÒÚÓˇ˜Ë ·ÓÍÓÏ ‰Ó ̄ ‚Â‰Ò¸ÍÓø
ÒÚ≥ÌÍË Á Ô≥‰ÚËÏÍÓ  ̨Á‡ ÛÍÛ.
В. п. Стоячи боком до шведської
стінки і тримаючись однією рукою
за неї.
Опираючись на одну ногу, пацієнт
згинає іншу до горизонтального по$
ложення стегна, потім розгинає і від$
водить назад.

Ã‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÂ Ô≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ
ÒÚÂ„Ì‡, ÒÚÓˇ˜Ë Ó·ÎË˜˜ˇÏ ‰Ó
¯‚Â‰Ò¸ÍÓø ÒÚ≥ÌÍË Á Ô≥‰-
ÚËÏÍÓ˛ Á‡ ÛÍË.
В. п. Стоячи обличчям до шведсь'
кої стінки і тримаючись прями'
ми руками за неї.

Опираючись на одну ногу, паці$
єнт згинає і піднімає максималь$
но високо іншу ногу на щаблі.

’Ó‰¸·‡ Ì‡ Ï≥Òˆ≥, ÒÔËÌÓ˛
‰Ó ¯‚Â‰Ò¸ÍÓø ÒÚ≥ÌÍË
Á Ô≥‰ÚËÏÍÓ˛ Á‡ ÛÍË.
В. п. Стоячи спиною до
шведської стінки, опущені руки
тримаються за неї.

Пацієнт ходить на місці.

’Ó‰¸·‡ Ì‡ Ï≥Òˆ≥, ÒÔËÌÓ˛ ‰Ó
¯‚Â‰Ò¸ÍÓø ÒÚ≥ÌÍË.
В. п. Стоячи спиною до
шведської стінки, руки вздовж
тулуба.

Пацієнт, опираючись на
шведську стінку, ходить на
місці.

¡ÎÓÍ ‰Î  ̌ÙÓÏÛ‚‡ÌÌ  ̌≥ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌ  ̌ÔÂÂÒÛ‚‡ÌÌ  ̌≥ ‚ÂÚËÍ‡Î≥Á‡ ≥̂ø
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‘ÓÏÛ‚‡ÌÌˇ ≥ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ‚ÂÚËÍ‡Î≥Á‡ˆ≥ø
‘ÓÏÛ‚‡ÌÌˇ Ú‡ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ÍÓÌÚÓÎ˛ „ÓÎÓ‚Ë

Õ‡ıËÎË „ÓÎÓ‚Ë Ì‡Á‡‰
Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛.
В. п. Лежачи на животі. Руки
зігнуті, розведені в боки.

Інструктор пропонує пацієнту
підняти голову, допомагаючи
йому при цьому.

Õ‡ıËÎË „ÓÎÓ‚Ë Ì‡Á‡‰ Á
ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ ÎÂÊ‡˜Ë Ì‡
ÊË‚ÓÚ≥ Ì‡ Ï'ˇ˜≥.
В. п. Лежачи на животі на
м'ячі. Руки вздовж тулуба, ноги
прямі.

Пацієнт намагається підняти
голову.

œÓ‚ÓÓÚË „ÓÎÓ‚Ë ‚ ·ÓÍË
Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ ÎÂÊ‡˜Ë Ì‡
ÊË‚ÓÚ≥ Ì‡ Ï'ˇ˜≥.
В. п. Лежачи на животі на
м'ячі. Руки вздовж тулуба, ноги
прямі.

Пацієнт намагається повертати
голову в боки.

–ÛıË „ÓÎÓ‚Ó˛ ÔË Ù≥ÍÒ‡-
ˆ≥ø ÔÓ„Îˇ‰Û Ì‡ ÔÂ‰ÏÂÚ≥,
˘Ó ÔÂÂÏ≥˘‡∫Ú¸Òˇ.
В. п. Лежачи на животі. Під
грудною кліткою подушка.
Опора на передпліччя.

Пацієнт фіксує погляд на
яскравому предметі, піднімає за
ним голову, повертає її за ним в
боки.

Õ‡ıËÎË „ÓÎÓ‚Ë ‚ÔÂÂ‰
Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛.
В. п. Лежачи на спині. Руки
вздовж тулуба, ноги прямі.

Інструктор пропонує пацієнту
підняти голову, допомагаючи
йому при цьому.

œ‡ÒË‚ÌÓ-‡ÍÚË‚Ì≥
ÔÓ‚ÓÓÚË „ÓÎÓ‚Ë ‚ ·ÓÍË.
В. п. Лежачи на спині. Руки
вздовж тулуба, ноги прямі.

Інструктор пропонує пацієнту
підняти голову. Він пропонує
пацієнту обертати її в боки,
допомагаючи йому при цьому.

”ÚËÏ‡ÌÌˇ „ÓÎÓ‚Ë, Ì‡ıË-
ÎÂÌÓø ‚ÔÂÂ‰ (2-3 ÒÂÍ.).
В. п. Лежачи на спині, голова на
напіввалку. Руки вздовж тулуба,
ноги прямі.

Інструктор легко підтягує плечі
пацієнта вгору. Пацієнт намага$
ється відірвати голову від підви$
щення і утримати її 2$3 сек.

¡ÎÓÍ ‰Î  ̌ÙÓÏÛ‚‡ÌÌ  ̌≥ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌ  ̌ÔÂÂÒÛ‚‡ÌÌ  ̌≥ ‚ÂÚËÍ‡Î≥Á‡ ≥̂ø
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‘ÓÏÛ‚‡ÌÌˇ Ú‡ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ Ò≥‰‡ÌÌˇ

—≥‰‡ÌÌˇ Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛.
В. п. Лежачи на спині. Руки
вздовж тулуба, утримують
паличку, ноги прямі.

Інструктор, тримаючи за
паличку, підтягує пацієнта до
сидячого положення.

œÓ‚ÓÓÚ ÚÛÎÛ·‡ Ì‡ ·≥Í
Á ÓÔÓÓ˛ Ì‡ Î≥ÍÓÚ¸
Ú‡ ÍËÒÚ¸.
В. п. Лежачи на спині.

Пацієнт із допомогою інструктора
(без допомоги) обертає тулуб вбік,
опирається на лікоть і намагається
випрямити руку в лікті до опори на
кисть.

—≥‰‡ÌÌˇ Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Ì‡-
ıËÎÂÌÓ„Ó ‚ÔÂÂ‰ ÚÛÎÛ·‡,
Ô≥‰Úˇ„Û˛˜Ë ÛÍ‡ÏË ÓÎËÍ.
В. п. Тулуб нахилений вперед, сід'
ниці на п'ятках. Руки випроста'
ні вперед, утримують ролик.

Пацієнт підтягує ролик до тулуба,
розпрямляючи при цьому тулуб
до сидячого положення.

ŒÔÓ‡ Ì‡ ÒÚÛÔÌ˛ ÔÓÔÂÂ-
Ï≥ÌÌÓ ÍÓÊÌÓ˛ ÌÓ„Ó˛,
ÚËÏ‡˛˜ËÒ¸ Á‡ ÛÍË.
В. п. Стоячи на колінах обличчям
до шведської стінки. Тулуб пря'
мий, руки тримаються за швед'
ську стінку.
Пацієнт переміщає ногу вперед
до опори на ступню, повертаєть$
ся у в. п. Вправа виконується кож$
ною ногою.

¬ÒÚ‡‚‡ÌÌˇ Á ÓÔÓÓ˛ Ì‡
"ÔÂÂ‰Ì˛" ÌÓ„Û Ú‡ Ô≥‰-
ÚËÏÍÓ˛ Á‡ ÛÍË.
В. п. Стоячи на коліні обличчям
до шведської стінки, руки три'
маються за неї, тулуб прямий.
Інша нога переміщена вперед з
опорою на ступню.
На "передній" нозі пацієнт встає,
потім повертається у в. п. Вправа
виконується кожною ногою.

¬ÒÚ‡‚‡ÌÌˇ Á ÒË‰ˇ˜Ó„Ó
ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Ì‡ Í≥ÒÎ≥,
ÚËÏ‡˛˜ËÒ¸ Á‡ ÛÍË.
В. п. Сидячи на кріслі перед
шведською стінкою.

Пацієнт, тримаючись руками за
шведську стінку, намагається
встати з крісла.

‘ÓÏÛ‚‡ÌÌˇ Ú‡ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ‚ÒÚ‡‚‡ÌÌˇ ·≥Îˇ ÓÔÓË

¡ÎÓÍ ‰Î  ̌ÙÓÏÛ‚‡ÌÌ  ̌≥ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌ  ̌ÔÂÂÒÛ‚‡ÌÌ  ̌≥ ‚ÂÚËÍ‡Î≥Á‡ ≥̂ø
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‘ÓÏÛ‚‡ÌÌˇ Ú‡ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ Ò‡ÏÓÒÚ≥ÈÌÓ„Ó ‚ÒÚ‡‚‡ÌÌˇ

œÓ˜Â„Ó‚Â ÔÂÂÒÚ‡‚ÎˇÌÌˇ
ÌÓ„Ë ‚ÔÂÂ‰ Á ÓÔÓÓ˛ Ì‡
ÒÚÛÔÌ˛.
В. п. Стоячи на колінах. Руки
опираються на підлогу.

Пацієнт переставляє одну ногу
вперед, опираючи її на ступню,
потім повертається у в. п. Вправа
виконується кожною ногою.

œÓ˜Â„Ó‚Â ÔÂÂÒÚ‡‚ÎˇÌÌˇ
ÌÓ„Ë ‚ÔÂÂ‰ Á ÓÔÓÓ˛ Ì‡
ÒÚÛÔÌ˛ Ú‡ ÛÚËÏ‡ÌÌˇÏ
≥‚ÌÓ‚‡„Ë.
В. п. Стоячи на колінах. Тулуб
прямий, руки опущені.
Пацієнт переставляє одну ногу впе$
ред, опираючи її на ступню і утри$
муючи при цьому рівновагу, потім
повертається у в. п. Вправа викону$
ється кожною ногою.

¬ÒÚ‡‚‡ÌÌ  ̌Á ‰ÓÔÓÏÓ„Ó  ̨ÛÍ
Á ÔÓÎÓÊÂÌÌ  ̌ÒÚÓˇ˜Ë Ì‡ Ó‰-
ÌÓÏÛ ÍÓÎ≥Ì≥.
В. п. Стоячи на одному коліні. Руки
опираються на підлогу. Інша нога
переміщена вперед з опорою на
ступню.

На "передній" нозі пацієнт встає з
допомогою рук, повертається у в. п.
Вправа виконується кожною ногою.

¬ÒÚ‡‚‡ÌÌˇ Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
ÒÚÓˇ˜Ë Ì‡ Ó‰ÌÓÏÛ ÍÓÎ≥Ì≥.
В. п. Стоячи на одному коліні.
Руки опущені. Інша нога
переміщена вперед з опорою на
ступню.

На "передній" нозі пацієнт
встає, повертається у в. п.
Вправа виконується кожною
ногою.

¬ÒÚ‡‚‡ÌÌˇ Á ÒË‰ˇ˜Ó„Ó
ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Á ÛÚËÏ‡ÌÌˇÏ
ÛÍ ÔÂÂ‰ ÚÛÎÛ·ÓÏ.
В. п. Сидячи на кріслі. Руки
випрямлені вперед.

Пацієнт, переміщуючи вагу тіла
вперед, намагається встати з
крісла.

¬ÒÚ‡‚‡ÌÌˇ Á ÒË‰ˇ˜Ó„Ó
ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ, ÓÔË‡˛˜ËÒ¸
Ì‡ ‚ËÔˇÏÎÂÌ≥ ÛÍË.
В. п. Сидячи на кріслі. Руки
утримуються за краї крісла.

Пацієнт, переміщуючи вагу тіла
вперед і опираючись на
випрямлені руки, намагається
встати з крісла.

¡ÎÓÍ ‰Î  ̌ÙÓÏÛ‚‡ÌÌ  ̌≥ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌ  ̌ÔÂÂÒÛ‚‡ÌÌ  ̌≥ ‚ÂÚËÍ‡Î≥Á‡ ≥̂ø
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¡ÎÓÍ Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌˇ ÙÛÌÍˆ≥È
œÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ≥‚ÌÓ‚‡„Ë

œÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ≥‚ÌÓ‚‡„Ë ÔË ÒË‰≥ÌÌ≥

Õ‡ıËÎË ÚÛÎÛ·‡ ‚ ·ÓÍË
Ú‡ ‚ÔÂÂ‰.
В. п. Сидячи на кріслі (на
підлозі).

Пацієнт нахиляє тулуб в боки
та вперед, намагаючись руками
досягнути до підлоги і підняти
предмет.

Õ‡ıËÎË ÚÛÎÛ·‡
‚ ·ÓÍË, ‚ÔÂÂ‰ ≥ Ì‡Á‡‰.
В. п. Сидячи на кріслі (на
підлозі). Руки за головою (або
утримують гімнастичну
палицю).

Пацієнт нахиляється в боки,
вперед, прогинається назад.

œÓ˜Â„Ó‚Â ÔÂÂÌÂÒÂÌÌˇ
‚‡„Ë Ú≥Î‡ Á Ó‰ÌÓø Ò≥‰ÌË ≥̂
Ì‡ ≥Ì¯Û, ‚ÔÂÂ‰, Ì‡Á‡‰.
В. п. Сидячи на кріслі. Руки на
поясі, тулуб прямий.

Пацієнт переносить вагу тіла на
праву, на ліву сідницю, вперед,
назад.

–ÛıË Ú‡ÁÓÏ ‚ ·ÓÍË.
В. п. Сидячи на кріслі (на
підлозі) на балансувальному
крузі, спина пряма.

Пацієнт рухає тазом в боки,
намагаючись утримувати
грудну клітку та плечовий пояс
нерухомими.

”ÚËÏ‡ÌÌ  ̌≥‚ÌÓ‚‡„Ë ÚÛÎÛ·‡
ÔË ÔÓıËÚÛ‚‡ÌÌ≥ ÓÔÓË.
В. п. Сидячи на м'ячі (на валку).

Інструктор фіксує пацієнта за
таз і похитує м'яч (валок) в
боки, вперед, назад.
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œÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ≥‚ÌÓ‚‡„Ë ÔË ÒÚÓˇÌÌ≥ Ì‡ ÍÓÎ≥Ì‡ı

œËÒ≥‰‡ÌÌˇ Ì‡ Ô'ˇÚË Á ÔÓ-
ÎÓÊÂÌÌˇ ÒÚÓˇ˜Ë Ì‡ ÍÓÎ≥Ì‡ı
(ÛÚËÏÛ˛˜ËÒ¸ Á‡ ÛÍË).
В. п. Стоячи на колінах перед
шведською стінкою, руки
тримаються за неї. Тулуб
прямий.

Пацієнт присідає на п'яти,
повертається у в. п.

œÓ˜Â„Ó‚Â ÔËÒ≥‰‡ÌÌˇ Ì‡
ÍÓÊÌÛ Ô'ˇÚÛ Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
ÒÚÓˇ˜Ë Ì‡ ÍÓÎ≥Ì‡ı
(ÛÚËÏÛ˛˜ËÒ¸ Á‡ ÛÍË).
В. п. Стоячи на колінах перед
шведською стінкою, руки три'
маються за неї. Тулуб прямий.
Пацієнт присідає на праву п'яту,
повертається у в. п., потім на ліву
п'яту, повертається у в. п.

œÂÂÌÂÒÂÌÌˇ ˆÂÌÚ‡ ‚‡„Ë
Ú≥Î‡ Á ÍÓÎ≥Ì‡ Ì‡ ÍÓÎ≥ÌÓ Á
ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ ÒÚÓˇ˜Ë Ì‡
ÍÓÎ≥Ì‡ı (ÛÚËÏÛ˛˜ËÒ¸ Á‡
ÛÍË).
В. п. Стоячи на колінах перед швед'
ською стінкою, руки тримаються
за неї. Тулуб прямий.
Пацієнт переносить центр ваги
тіла з одного коліна на інше.

œÓ˜Â„Ó‚Â ‚≥‰‚Â‰ÂÌÌ  ̌Ì‡Á‡‰
≥ Ô≥‰Ì≥Ï‡ÌÌ  ̌ÍÓÊÌÓø ÌÓ„Ë Á
ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ ÒÚÓˇ˜Ë Ì‡
ÍÓÎ≥Ì‡ı.
В. п. Стоячи на колінах перед
шведською стінкою, руки три'
маються за неї. Тулуб прямий.

Пацієнт відводить одну ногу назад,
піднімає її, повертається у в. п.
Повторює те ж з іншою ногою.

œËÒ≥‰‡ÌÌˇ Ì‡ Ô'ˇÚË
Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ ÒÚÓˇ˜Ë
Ì‡ ÍÓÎ≥Ì‡ı.
В. п. Стоячи на колінах. Тулуб
прямий.

Пацієнт присідає на п'яти,
повертається у в. п.

œÓ˜Â„Ó‚Â ÔËÒ≥‰‡ÌÌˇ Ì‡
ÍÓÊÌÛ Ô'ˇÚÛ Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
ÒÚÓˇ˜Ë Ì‡ ÍÓÎ≥Ì‡ı.
В. п. Стоячи на колінах.
Тулуб прямий.

Пацієнт присідає на праву п'яту,
повертається у в. п., потім на
ліву п'яту, повертається у в. п.

œÂÂÌÂÒÂÌÌˇ ˆÂÌÚ‡ ‚‡„Ë
Ú≥Î‡ Á ÍÓÎ≥Ì‡ Ì‡ ÍÓÎ≥ÌÓ Á
ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ ÒÚÓˇ˜Ë Ì‡
ÍÓÎ≥Ì‡ı.
В. п. Стоячи на колінах. Тулуб
прямий.

Пацієнт переносить центр ваги
тіла з одного коліна на інше.

Õ‡ıËÎË ÚÛÎÛ·‡ ‚ÔÂÂ‰, Ì‡-
Á‡‰, ‚ ·ÓÍË Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
ÒÚÓˇ˜Ë Ì‡ ÍÓÎ≥Ì‡ı.
В. п. Стоячи на колінах.
Тулуб прямий.

Пацієнт нахиляється вперед,
прогинається назад,
нахиляється в боки.

¡‡Î‡ÌÒÛ‚‡ÌÌˇ, ÒÚÓˇ˜Ë
Ì‡ ÍÓÎ≥Ì‡ı.
В. п. Стоячи на колінах на
балансувальній дошці (батуті).
Тулуб прямий.

Пацієнт, стоячи, балансує.

¡ÎÓÍ Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌˇ ÙÛÌÍˆ≥È



105

œÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ≥‚ÌÓ‚‡„Ë ÔË ÒÚÓˇÌÌ≥

’Ó‰¸·‡ Ì‡ Ï≥Ò ≥̂ Á ‚ËÒÓÍËÏ
Ô≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇÏ ÍÓÎ≥Ì Á
ÓÔÓÓ  ̨Ì‡ ÒÚ≥ÌÛ.
В. п. Стоячи спиною до стіни,
долонями притримуючись за
стіну (або без притримування).

Пацієнт ходить на місці з
високим підніманням стегна.

œÓ˜Â„Ó‚≥ Ì‡ıËÎË ÚÛÎÛ·‡
‚ ·ÓÍË, ‚ÔÂÂ‰ Á ÓÔÓÓ˛
Ì‡  ÒÚ≥ÌÛ.
В. п. Стоячи спиною до стіни,
долонями притримуючись за
стіну (або без притримування).

Пацієнт почергово нахиляє
тулуб в боки, вперед.

œËÒ≥‰‡ÌÌ  ̌Á ÓÔÓÓ˛
Ì‡ ÒÚ≥ÌÛ.
В. п. Стоячи спиною до стіни,
долонями притримуючись за
стіну (або без притримування).
Ступні біля стіни (або на
відстані 10'20 см).

Пацієнт присідає, піднімається.

¡‡Î‡ÌÒÛ‚‡ÌÌ  ̌ÒÚÓˇ˜Ë
·≥Î  ̌ÒÚ≥ÌË.
В. п. Стоячи спиною до стіни
на балансувальній дошці,
долонями притримуючись за
стіну (або без притримування).

Пацієнт, стоячи, балансує.

œÂÂÌÂÒÂÌÌ  ̌‚‡„Ë Ú≥Î‡ Á
Ô‡Î¸ ≥̂‚ ÒÚÛÔÌ≥ Ì‡ Ô'̌ ÚË.
В. п. Стоячи. Ступні розміщені
паралельно на рівні плечей.

Пацієнт переносить вагу тіла
вперед на пальці, потім назад
на п'яти, утримуючи рівновагу.

œÂÂÌÂÒÂÌÌ  ̌‚‡„Ë Ú≥Î‡ Á
·ÓÍÛ Ì‡ ·≥Í, ·‡Î‡ÌÒÛ˛˜Ë.
В. п. Стоячи на підлозі (на
балансувальній дошці, батуті).
Ступні розміщені паралельно
на рівні плечей.

Пацієнт переносить вагу тіла
вправо, вліво, утримуючи
рівновагу.

œÂÂÌÂÒÂÌÌ  ̌‚‡„Ë Ú≥Î‡
‚ÔÂÂ‰, Ì‡Á‡‰, ·‡Î‡ÌÒÛ˛˜Ë.
В. п. Стоячи на підлозі (на балан'
сувальній дошці, батуті). Одна но'
га спереду, друга позаду.

Пацієнт переносить вагу вперед,
назад, утримуючи рівновагу. Те ж
саме з іншого боку.

œÓ‚ÓÓÚË ÚÛÎÛ·‡ ‚ ·ÓÍË
·≥Î  ̌¯‚Â‰Ò¸ÍÓø ÒÚ≥ÌÍË Á
ÛÚËÏ‡ÌÌˇÏ ≥‚ÌÓ‚‡„Ë.
В. п. Стоячи лицем (боком) до
шведської стінки на "Грації".
Руки (рука) тримаються
('ється) за шведську стінку.

Пацієнт обертає тулуб в боки,
утримуючи рівновагу.

œÓ‚ÓÓÚË ÚÛÎÛ·‡ ‚ ·ÓÍË Á
ÛÚËÏ‡ÌÌˇÏ ≥‚ÌÓ‚‡„Ë.
В. п. Стоячи на "Грації".

Пацієнт обертає тулуб в боки,
утримуючи рівновагу.

¡ÎÓÍ Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌˇ ÙÛÌÍˆ≥È



106

”ÚËÏ‡ÌÌˇ ≥‚ÌÓ‚‡„Ë
Á Á‡ÔÎ˛˘ÂÌËÏË Ó˜ËÏ‡
ÔË ÔÓÎÓÊÂÌÌ≥ Ì≥„ Ó‰Ì‡
Á‡ Ó‰Ì≥∫˛ Ì‡ Ó‰Ì≥È Î≥Ì≥ø.
В. п. Стоячи на підлозі (на
балансувальній дошці, батуті). Одна
нога спереду, друга ззаду, розміщені на
одній лінії.
Пацієнт стоїть з заплющеними очима.

”ÚËÏ‡ÌÌˇ ≥‚ÌÓ‚‡„Ë
Á Á‡ÔÎ˛˘ÂÌËÏË Ó˜ËÏ‡
ÔË ÔÓÎÓÊÂÌÌ≥ Ì≥„ ‡ÁÓÏ.
В. п. Стоячи на підлозі (на
балансувальній дошці, батуті).
Ноги разом.

Пацієнт стоїть з заплющеними
очима.

œÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ≥‚ÌÓ‚‡„Ë ÔË ÒÚÓˇÌÌ≥ Ì‡ Ó‰Ì≥È ÌÓÁ≥

œÓ‚ÓÓÚË ÚÛÎÛ·‡ ‚ ·ÓÍË,
·‡Î‡ÌÒÛ˛˜Ë Ì‡ Ó‰Ì≥È ÌÓÁ≥,
Á Ô≥‰ÚËÏÍÓ˛ Á‡ ÛÍË.
В. п. Стоячи на одній нозі на
"Грації" (на балансувальній
дошці) і тримаючись рукою
(руками) за шведську стінку.

Пацієнт обертає тулубом в
боки, утримуючи рівновагу.

œÓ‚ÓÓÚË ÚÛÎÛ·‡ ‚ ·ÓÍË,
·‡Î‡ÌÒÛ˛˜Ë Ì‡ Ó‰Ì≥È ÌÓÁ≥.
В. п. Стоячи на одній нозі на
"Грації" (на балансувальній
дошці).

Пацієнт обертає тулубом в
боки, утримуючи рівновагу.

¬ËÒÓÍÂ Ô≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ ÒÚÂ„Ì‡.
В. п. Стоячи. Одна рука пряма
перед тулубом, інша опущена
вздовж тулуба.

Пацієнт піднімає зігнуту в
коліні ногу з однойменного
(або протилежного до піднятої
руки) боку.

¬≥‰‚Â‰ÂÌÌˇ Ô≥‰ÌˇÚÓ„Ó
ÒÚÂ„Ì‡ ‚·≥Í.
В. п. Стоячи. Руки вздовж
тулуба.

Пацієнт, згинаючи ногу,
піднімає стегно, відводить його
вбік, у зворотному порядку
повертається у в. п. Те ж саме
іншою ногою.

”ÚËÏ‡ÌÌˇ ≥‚ÌÓ‚‡„Ë
Ì‡ Ó‰Ì≥È ÌÓÁ≥
Á Á‡ÔÎ˛˘ÂÌËÏË Ó˜ËÏ‡.
В. п. Стоячи на одній нозі  на
підлозі (на балансувальній
дошці, батуті).

Пацієнт стоїть з заплющеними
очима.

≤Ï≥Ú‡ˆ≥ˇ Ó‰ˇ„‡ÌÌˇ ¯Í‡-
ÔÂÚÍË, ÒÚÓˇ˜Ë
Ì‡ Ó‰Ì≥È ÌÓÁ≥.
В. п. Стоячи на одній нозі.

Пацієнт одягає на ногу
шкарпетку чи панчоху. Те ж
саме іншою ногою.

¡ÎÓÍ Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌˇ ÙÛÌÍˆ≥È
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œÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ≥‚ÌÓ‚‡„Ë ÔË ıÓ‰¸·≥

œÂÂÌÂÒÂÌÌˇ ‚‡„Ë Ú≥Î‡
‚ÔÂÂ‰ ñ Ì‡Á‡‰ ÔË
·‡Î‡ÌÒÛ‚‡ÌÌ≥.
В. п. Стоячи на балансувальній
дошці (батуті). Одна нога
виставлена вперед.
Пацієнт переносить вагу тіла впе$
ред, назад, утримуючи рівновагу. Те
ж саме, переставивши ноги.

’Ó‰¸·‡ ‚ÔÂÂ‰, Ì‡Á‡‰,
·ÓÍÓÏ, ·‡Î‡ÌÒÛ˛˜Ë.
В. п. Стоячи на балансувальній
дошці (батуті).

Пацієнт ходить вперед, назад,
боком.

’Ó‰¸·‡ Ì‡ "Stepper".
В. п. Стоячи на тренажері
"Stepper".

Пацієнт ходить.

’Ó‰¸·‡ ‚Á‰Ó‚Ê Î≥Ì≥È (-ø).
В. п. Стоячи.

Пацієнт ходить вздовж двох
(однієї) ліній ($ї), вперед, назад.

’Ó‰¸·‡ "ˇÎËÌÍÓ˛".
В. п. Стоячи.

Пацієнт ходить слідами,
розміщеними "ялинкою".

’Ó‰¸·‡ Á Á‡ÔÎ˛˘ÂÌËÏË Ó˜ËÏ‡.
В. п. Стоячи.
Пацієнт ходить з заплющеними
очима.

’Ó‰¸·‡ Ì‡ ·‡ÚÛÚ≥.
В. п. Стоячи на батуті.

Пацієнт ходить вперед, назад,
по колу.

’Ó‰¸·‡ Á ÔÂÂ¯ÍÓ‰‡ÏË.
В. п. Стоячи.

Пацієнт ходить, переступаючи
через іграшку, м'яч тощо.

’Ó‰¸·‡ Á ÁÛÔËÌÍÓ˛
(ÔÓ‚ÓÓÚ‡ÏË)
Á‡ ÍÓÏ‡Ì‰Ó˛.
В. п. Стоячи.

Пацієнт ходить, зупиняється,
повертається за командою.

’Ó‰¸·‡ Ì‡‚ÍÓÎÓ Ï'ˇ˜‡.
В. п. Стоячи.

Пацієнт, тримаючись рукою за
м'яч, обходить його навколо. За
командою "Стоп", зупиняється.

’Ó‰¸·‡ ÒıÓ‰‡ÏË ‚„ÓÛ,
‚ÌËÁ, ·ÓÍÓÏ.
В. п. Стоячи.

Пацієнт ходить сходами вгору,
вниз, боком.
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œÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ≥ø ¯Ëø, ÚÛÎÛ·‡
œÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ≥ø

œÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ≥ø ÛÍ

œÓ˜Â„Ó‚Â Ô≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ
Ú‡ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ ÍÓÊÌÓ„Ó
ÔÎÂ˜‡.
В. п. Сидячи на кріслі
(на підлозі).

Пацієнт почергово піднімає
та опускає кожне плече.

œÓ˜Â„Ó‚≥ ÍÛ„Ó‚≥ ÛıË
ÍÓÊÌËÏ ÔÎÂ˜ÂÏ.
В. п. Сидячи на кріслі (на
підлозі).

Пацієнт почергово виконує
кругові рухи кожним плечем.

–ÛıË ‚ËÔÓÒÚ‡ÌÓ˛ ÔÂÂ‰
ÚÛÎÛ·ÓÏ ÛÍÓ˛ ‚ ÛÒ≥ı
ÔÎÓ˘ËÌ‡ı.
В. п. Стоячи (лежачи на спині,
сидячи). Рука і вказівний палець
випростані перед тулубом.

Пацієнт малює в повітрі (або
на стіні) своє ім'я. Те ж саме
іншою рукою.

 Û„Ó‚≥ ÛıË ÔˇÏËÏË
ÛÍ‡ÏË ‚ ÔÎÂ˜Ó‚Ëı
ÒÛ„ÎÓ·‡ı.
В. п. Сидячи на кріслі (вздовж
валка), або лежачи. Руки
розведені в боки.

Кругоподібні рухи руками.

"√ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì≥ ÌÓÊËˆ≥"
ÔˇÏËÏË ÛÍ‡ÏË.
В. п. Сидячи на кріслі (вздовж
валка), або лежачи.

Пацієнт виконує
"ножицеподібні" рухи
випростаними перед тулубом
руками.

œÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ≥ø Ì≥„

–ÛıË ÔˇÏÓ˛ ÌÓ„Ó˛ Û
ÔÓ‚≥Ú≥ Û ‚Ò≥ı ÔÎÓ˘ËÌ‡ı.
В. п. Лежачи на спині (сидячи
на кріслі, стоячи).

Пацієнт прямою ногою малює
в повітрі (або на стіні) своє
ім'я. Те ж саме іншою ногою.

 Ó‚Á‡ÌÌˇ Ô'ˇÚÓ˛ ÔÓ
ÔÂÂ‰Ì≥È ÔÓ‚ÂıÌ≥
„ÓÏ≥ÎÍË ≥Ì¯Óø ÌÓ„Ë.
В. п. Лежачи на спині.

Пацієнт проводить п'ятою по
передній поверхні гомілки
іншої ноги в напрямку від
коліна до ступні.

œÓ˜Â„Ó‚Â ÚËÎ¸ÌÂ
Á„ËÌ‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ
Ô‡Î¸ˆ≥‚ ÒÚÛÔÌ≥.
В. п. Сидячи на кріслі (стоячи).

Пацієнт згинає "на себе" та
розгинає пальці ступні.
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œÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ÔÓÒÚ‡‚Ë
œÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ÔÓÒÚ‡‚Ë ÔË ÒË‰≥ÌÌ≥

œÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ÔÓÒÚ‡‚Ë ÔË ÒÚÓˇÌÌ≥

œÓ„ËÌ‡ÌÌˇ ÚÛÎÛ·‡.
В. п. Сидячи на кріслі.
Руки на поясі.

Пацієнт прогинає тулуб, лікті
відводяться назад, потім
повертається у в. п.

œÓ˜Â„Ó‚Â Ô≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ
ÔÎÂ˜ÂÈ.
В. п. Сидячи на кріслі перед
дзеркалом.

Пацієнт почергово піднімає
праве, потім ліве плече.

œÓ˜Â„Ó‚Â ÔÂÂÏ≥˘ÂÌÌˇ
ÔÎÂ˜ÂÈ ‚ÔÂÂ‰ Ú‡ Ì‡Á‡‰.
В. п. Сидячи на кріслі боком до
дзеркала.

Пацієнт почергово переміщає
плечі вперед, назад.

œËÒ≥‰‡ÌÌˇ Á Ï'ˇ˜ÂÏ Ï≥Ê
ÍÓÎ≥Ì‡ÏË.
В. п. Стоячи (або спиною до
стіни).

Пацієнт присідає, утримуючи
при цьому м'яч між колінами.
Повертається у в. п.

«Ó‚Ì≥¯Ì≥È ÔÓ‚ÓÓÚ ÒÚÛÔÌ≥.
В. п. Стоячи (або спиною до
стіни).

Пацієнт розвертає ступню
назовні, утримуючи її на
підлозі.

«Ó‚Ì≥¯Ì≥È ÔÓ‚ÓÓÚ
Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ Ó·Óı ÒÚÛÔÂÌ¸.
В. п. Стоячи (або спиною до
стіни).

Пацієнт одночасно розвертає
ступні назовні.

œÓ„ËÌ‡ÌÌˇ ÚÛÎÛ·‡.
В. п. Стоячи. Руки на поясі.

Пацієнт прогинає тулуб,
відводячи лікті назад, потім
повертається у в. п.
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œÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ÔÓÒÚ‡‚Ë ÔË ıÓ‰¸·≥

’Ó‰¸·‡ Ì‡ Ï≥Òˆ≥
Á ‚ËÒÓÍËÏ Ô≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇÏ
ÒÚÂ„Ì‡.
В. п. Стоячи.

Пацієнт ходить на місці,
намагаючись високо піднімати
стегна.

’Ó‰¸·‡ Á Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ˛
ÁÓ‚Ì≥¯Ì¸Ó˛ ÓÚ‡ˆ≥∫˛ Ì≥„
≥ ÒÚÛÔÂÌ¸.
В. п. Стоячи.

Пацієнт ходить з максимально
можливим зовнішнім
поворотом ніг і ступень.

’Ó‰¸·‡ Ì‡ Ï≥Òˆ≥
Á ‚ËÒÓÍËÏ Ô≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇÏ
ÒÚÂ„Ì‡ Ú‡ ‚≥‰‚Â‰ÂÌÌˇÏ
ÌÓ„Ë ‚·≥Í.
В. п. Стоячи.

Пацієнт ходить на місці, намага$
ючись високо піднімати стегно
та відводити зігнуту ногу вбік.
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¿ÍÚË‚‡ˆ≥ˇ Ï'ˇÁ≥‚
¿ÍÚË‚‡ˆ≥ˇ Ï'ˇÁ≥‚ ÚÛÎÛ·‡, ¯Ëø

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ
„ÓÎÓ‚Ë Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Ì‡
ÒÔËÌ≥.
В. п. Лежачи на спині, під
головою напіввалок. Ноги
зiгнутi в колінах з опорою на
ступні.

Пацієнт піднімає голову,
дивлячись на коліна, опускає.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ
„ÓÎÓ‚Ë Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Ì‡
ÊË‚ÓÚ≥.
В. п. Лежачи на животі, під
грудною кліткою подушка.
Інструктор фіксує випрямлені
ноги та руки.

Пацієнт піднімає голову,
дивлячись вперед. Повертається
у в. п.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ
„ÓÎÓ‚Ë Ú‡ ÔÎÂ˜Ó‚Ó„Ó
ÔÓˇÒ‡ Ì‡‰ Ô≥‰ÎÓ„Ó˛.
В. п. Лежачи на животі.
Інструктор фіксує випрямлені
ноги та руки.

Пацієнт піднімає голову і
плечовий пояс, повертається у
в .п.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ ÛÍ, Á‡ÍÎ‡‰Â-
ÌËı Á‡ „ÓÎÓ‚Û ≥ Á‚Â‰ÂÌÌˇ
ÎÓÔ‡ÚÓÍ Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Ì‡
ÊË‚ÓÚ≥.
В. п. Лежачи на животі. Руки па'
цієнта складені "в замок" i закла'
дені за голову. Інструктор фіксує
випрямлені ноги.
На вдиху пацієнт підіймає лікті,
зводячи лопатки. Під час видиху
повертається у в. п.

Œ‰ÌÓ˜‡ÒÌÂ Ô≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ
‚ËÔÓÒÚ‡ÌËı ≥ÁÌÓ·≥˜ÌËı
ÛÍË ≥ ÌÓ„Ë Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ≥.
В. п. Лежачи на животі. Руки
випростані вперед, ноги прямі.

На вдиху пацієнт піднімає пряму
руку та різнойменну пряму ногу. Під
час видиху повертається у в. п.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌ  ̌ÛÍ, ÓÁ‚Â‰ÂÌËı
‚ ·ÓÍË ≥ Á‚Â‰ÂÌÌˇ ÎÓÔ‡ÚÓÍ Á
ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Ì‡ ÊË‚ÓÚ≥.
В. п. Лежачи на животі. Руки зiгнутi
в ліктях під прямим кутом, розве'
дені в боки, долонями вниз. Інструк'
тор фіксує випростані ноги.
На вдиху пацієнт підіймає руки,
зводячи лопатки. Під час видиху
повертається у в. п.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ
ÚÛÎÛ·‡ Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Ì‡
·Óˆ≥.
В. п. Лежачи на боці, під талією не'
великий валок. Руки схрещені на
грудях, долоні на плечах. "Нижня"
нога зігнута в колiнi, "верхня" пряма.
На вдиху пацієнт піднімає тулуб.
Під час видиху повертається у в. п.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ
Ú‡ÁÛ Á Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌËÏ ÔÓ„Ë-
Ì‡ÌÌˇÏ ÒÔËÌË.
В. п. Лежачи на спині. Руки вздовж
тулуба долонями вниз. Ноги зiгнутi
в колінах з опорою на ступні.

Під час вдиху пацієнт піднімає таз
над підлогою, прогинаючи спину.
Під час видиху повертається у в. п.

œÓ„ËÌ‡ÌÌˇ ÚÛÎÛ·‡ Á ÔÓÎÓ-
ÊÂÌÌ  ̌"Ì‡ ̃ ÓÚË¸Óı" Á ÛÚË-
Ï‡ÌÌˇÏ ÛÍ‡ÏË ÓÎËÍ‡.
В. п. Стоячи "на чотирьох". В руках
ролик.

На вдиху пацієнт їде роликом впе$
ред, прогинаючи тулуб, ноги при
цьому залишаються на місці. Під
час видиху повертається у в. п.

¡ÎÓÍ Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌˇ ÙÛÌÍˆ≥È



112

œÓ„ËÌ‡ÌÌˇ ÚÛÎÛ·‡ ‚·≥Í Á
ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ "Ì‡ ˜ÓÚË¸Óı" Á
ÛÚËÏ‡ÌÌˇÏ ÛÍ‡ÏË ÓÎËÍ‡.
В. п. Стоячи "на чотирьох".
В руках ролик.

На вдиху пацієнт їде роликом вбік,
прогинаючи тулуб вбік, ноги при
цьому залишаються на місці. Під час
видиху повертається у в. п.

«„ËÌ‡ÌÌˇ Ì≥„ ≥ ÔË‚Â‰ÂÌÌˇ
øı ‰Ó ÊË‚ÓÚ‡.
В. п. Лежачи на спині. Руки, зігнуті
в ліктях під прямим кутом і
розставлені в боки долонями вниз.
Ноги прямі.

На вдиху пацієнт згинає ноги в ко$
лінах, приводячи їх до живота. Під
час видиху повертається у в. п.

œÓ‚ÓÓÚË ÚÛÎÛ·‡ ‚·≥Í Á
Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌËÏ ‰ÓÚËÍÓÏ Ó‰Ì≥-
∫˛ ‰ÓÎÓÌÂ˛ ‰Ó ≥Ì¯Óø.
В. п. Лежачи на спині. Прямі руки
розведені в боки. Інструктор
фіксує прямі ноги пацієнта.

На вдиху пацієнт дістає однією
долонею іншу, обертаючи тулуб.
Під час видиху повертається у в. п.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ ÔˇÏÓø ÌÓ„Ë Ú‡
ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ øø Ì‡ ÔÓÚËÎÂÊ-
ÌÓÏÛ ·Óˆ≥.
В. п. Лежачи на спині. Руки паці'
єнта вздовж тулуба долонями
вниз, ноги прямі.
Під час вдиху пацієнт піднімає пря$
му ногу вгору, на видиху опускає на
протилежний бік, обертаючи при
цьому тулуб і таз. Під час вдиху па$
цієнт знову піднімає пряму ногу вго$
ру, на видиху повертається у в. п.

œÓ‚ÓÓÚË Ú‡ÁÛ
Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Ì‡ ÒÔËÌ≥.
В. п. Лежачи на спині. Руки
пацієнта закладені за голову.
Ноги зiгнутi в колінах з опорою
на ступні.

Пацієнт обертає коліна в боки.
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¿ÍÚË‚‡ˆ≥ˇ Ï'ˇÁ≥‚ ÛÍ

œÓ„ËÌ‡ÌÌˇ ÒÔËÌË
Á Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ˛ ÓÔÓÓ˛
Ì‡ ‰ÓÎÓÌ≥.
В. п. Лежачи на животі. Руки
зiгнутi в ліктях, опора на
передпліччя.

На вдиху пацієнт випростовує
руки в ліктях, опираючись на
долоні. Під час видиху
повертається у в. п.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ ÔˇÏËı ÛÍ
Ú‡ ÛÚËÏ‡ÌÌˇ øı ÔÂÂ‰
ÒÓ·Ó˛.
В. п. Лежачи на животі. Руки
випростані перед тулубом,
ноги прямі.

На вдиху пацієнт піднімає руки
над підлогою. Під час видиху
повертається у в. п.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ú‡ ÛÚËÏ‡ÌÌˇ
Ô‡ÎË˜ÍË ÔˇÏËÏË ÛÍ‡ÏË
Á‡ ÚÛÎÛ·ÓÏ.
В. п. Лежачи на животі. Прямими
руками пацієнт утримує паличку
позаду тулуба.

На вдиху пацієнт піднімає паличку
вгору, розгинаючи плечові сугло$
би. Під час видиху повертається у
в. п.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ ‚≥‰‚Â‰ÂÌËı
≥ Á≥„ÌÛÚËı ‚ Î≥ÍÚˇı ÛÍ.
В. п. Лежачи на животі. Руки
відведені і зігнуті під прямим
кутом у ліктях, долонями
донизу.

На вдиху пацієнт підіймає руки
вгору, зводячи при цьому
лопатки. Під час видиху
повертається у в. п.

¬≥‰‚Â‰ÂÌÌˇ ÔˇÏÓø ÛÍË
‚·≥Í.
В. п. Стоячи "на чотирьох".

На вдиху пацієнт відводить
пряму руку вбік. Під час видиху
повертається у в. п.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ ÔˇÏÓø ÛÍË
‚ÔÂÂ‰.
В. п. Стоячи "на чотирьох".

На вдиху пацієнт піднімає
пряму руку вперед, дивлячись
на неї. Під час видиху
повертається у в. п.

Õ‡ıËÎ ÚÛÎÛ·‡ Ì‡Á‡‰,
Á„ËÌ‡˛˜Ë Î≥ÍÚ≥.
В. п. Сидячи на підлозі. Ноги
напівзігнуті, опора на ступні.
Руки за спиною з опорою на
кисті, пальці вперед.

Пацієнт опускає тулуб назад,
згинаючи лікті, потім їх
випрямляє, піднімаючи тулуб.

ŒÔÛÒÍ‡ÌÌˇ Ú‡ Ô≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ
ÚÛÎÛ·‡ Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
"Ì‡ ˜ÓÚË¸Óı".
В. п. Стоячи "на чотирьох".
Руки ширше плечей, коліна
трохи позаду кульшових
суглобів.

Пацієнт опускає і піднімає
тулуб, згинаючи руки в ліктях.
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¿ÍÚË‚‡ˆ≥ˇ Ï'ˇÁ≥‚ Ì≥„

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ
ÔˇÏÓø ÌÓ„Ë Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ≥.
В. п. Лежачи на животі. Кисті
під головою, ноги прямі.

На вдиху пацієнт піднімає
пряму ногу вгору, під час
видиху повертається у в. п.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ
Á≥„ÌÛÚÓø ‚ ÍÓÎ≥Ì≥ ÌÓ„Ë Á
ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Ì‡ ÊË‚ÓÚ≥.
В. п. Лежачи на животі. Кисті
під головою, одна нога зігнута
під прямим кутом в коліні,
інша пряма.

На вдиху пацієнт підіймає
зігнуту в коліні ногу вгору, під
час видиху повертається у в. п.

œ≥‰Úˇ„Û‚‡ÌÌ  ̌Á≥„ÌÛÚËı Ì≥„ ‰Ó
ÊË‚ÓÚ‡.
В. п. Лежачи на спині. Ноги
зігнуті в колінах, з опорою на
ступні.

Пацієнт під час вдиху підтягує
ноги до тулуба. На видиху
повертається у в. п.

œÓ˜Â„Ó‚Â Ô≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ú‡
ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ ÔˇÏËı Ì≥„.
В. п. Лежачи на спині. Руки
вздовж тулуба, ноги прямі.

Пацієнт на вдиху піднімає
пряму ногу, під час видиху
повертається у в. п.

≤Ï≥Ú‡ˆ≥ˇ øÁ‰Ë Ì‡ ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰≥
Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Ì‡ ÒÔËÌ≥.
В. п. Лежачи на спині. Руки
вздовж тулуба, ноги прямі.

Пацієнт почергово згинає і
розгинає ноги, імітуючи їзду на
велосипеді.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ
Ú‡ÁÛ.
В. п. Лежачи на спині. Руки
вздовж тулуба, ноги зiгнутi в
колінах з опорою на стопи.

Пацієнт на вдиху піднімає таз, під
час видиху повертається у в.п.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ ≥ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ
ÔˇÏÓø ÌÓ„Ë Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ
Ì‡ ·Óˆ≥.
В. п. Лежачи на боці. "Нижня"
нога зігнута в колiнi, "верхня" '
пряма.

На вдиху пацієнт піднімає
"верхню" ногу, під час видиху
повертається у в. п.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ ≥ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ
ÔˇÏÓø ÌÓ„Ë Á ‚≥‰‚Â‰ÂÌÌˇÏ
Ì‡Á‡‰ Á ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ Ì‡ ·Óˆ≥.
В. п. Лежачи на боці, голова на
валку. Ноги прямі.

На вдиху пацієнт піднімає "верхню"
ногу, на видиху опускає її, дещо від$
водячи назад. Під час наступного
вдиху пацієнт знову піднімає цю
ногу, на видиху повертається у в. п.

–ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ ÌÓ„Ë Á ÔÓÎÓ-
ÊÂÌÌˇ "Ì‡ ˜ÓÚË¸Óı".
В. п. Стоячи "на чотирьох".

На вдиху пацієнт випрямляє і
піднімає ногу до
горизонтального положення,
повертається у в. п.

¡ÎÓÍ Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌˇ ÙÛÌÍˆ≥È
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Õ‡ıËÎË ÔˇÏÓ„Ó ÚÛÎÛ·‡
Ì‡Á‡‰.
В. п. Стоячи на колінах. Руки
схрещені на грудях.

Пацієнт на вдиху, утримуючи
спину рівною, нахиляється
назад. Під час видиху
повертається у в. п.

√‡Î¸ÏÛ‚‡ÌÌˇ „≥ÔÂÍ≥ÌÂÁ≥‚
√‡Î¸ÏÛ‚‡ÌÌˇ „≥ÔÂÍ≥ÌÂÁ≥‚ ÚÛÎÛ·‡, ¯Ëø

Œ·ÂÚ‡ÌÌˇ „ÓÎÓ‚Ó˛ ‚ ·≥Í Á
Ù≥ÍÒÓ‚‡ÌËÏË ÔˇÏËÏË Û-
Í‡ÏË ≥ ÌÓ„‡ÏË.
В. п. Лежачи на спині. Інструктор
фіксує випрямлені вздовж тулуба
руки і прямі ноги.

Пацієнт обертає голову в бік, фік$
суючи погляд на яскравому пред$
меті, який переміщає інструктор.

Œ·ÂÚ‡ÌÌˇ „ÓÎÓ‚Ó˛ ‚
·ÓÍË ‚ ÔÓÎÓÊÂÌÌ≥ Ì‡
ÊË‚ÓÚ≥ ÔË Ù≥ÍÒÓ‚‡ÌËı
ÔˇÏËı ÛÍ‡ı ≥ ÌÓ„‡ı.
В. п. Лежачи на животі, під
грудною кліткою напіввалок.
Інструктор фіксує випрямлені
вздовж тулуба руки і прямі
ноги.

Пацієнт обертає голову в боки.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ
„ÓÎÓ‚Ë Á Ù≥ÍÒÓ‚‡ÌËÏ
ÚÛÎÛ·ÓÏ.
В. п. Стоячи на "чотирьох".
Інструктор руками притримує
тулуб.

Пацієнт виконує рухи головою
вгору і вниз.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ „ÓÎÓ‚Ë ≥ ÔÓ-
„ËÌ‡ÌÌˇ ÒÔËÌË Á Ó‰ÌÓ˜‡Ò-
ÌÓ  ̨Ù≥ÍÒ‡ ≥̂∫  ̨ÔˇÏËı ÛÍ.
В. п. Лежачи на животі. Руки вип'
ростані вздовж тулуба фіксовані
інструктором. Прямі ноги дещо
розведені.

Пацієнт піднімає голову i тулуб,
зводячи лопатки, повертається у в. п.

Õ‡ıËÎ „ÓÎÓ‚Ë ‚ÔÂÂ‰ Á Ó‰-
ÌÓ˜‡ÒÌÓ˛ Ù≥ÍÒ‡ˆ≥∫˛ Ôˇ-
ÏËı ÛÍ ≥ Ì≥„.
В. п. Лежачи на спині, під голо'
вою напіввалок. Інструктор фік'
сує випрямлені вздовж тулуба ру'
ки і прямі ноги.

Пацієнт піднімає голову над
валком, дивлячись вперед.
Повертається у в. п.

¡ÎÓÍ Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌˇ ÙÛÌÍˆ≥È
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√‡Î¸ÏÛ‚‡ÌÌˇ „≥ÔÂÍ≥ÌÂÁ≥‚ ÛÍ

œÓ˜Â„Ó‚Â ‚≥‰‚Â‰ÂÌÌˇ Ôˇ-
ÏËı ÛÍ ‚ ·ÓÍË Á Ù≥ÍÒÓ‚‡-
ÌËÏË ÌÓ„‡ÏË Ú‡ „ÓÎÓ‚Ó˛ ‚
ÒÂÂ‰Ì¸ÓÏÛ ÔÓÎÓÊÂÌÌ≥.
В. п. Лежачи на спині. Руки вздовж
тулуба. Прямі ноги пацієнта фіксо'
вані разом манжеткою. Голова
утримується інструктором у
середньому положенні.
Пацієнт почергово відводить прямі
руки до максимально можливого
положення.

«„ËÌ‡ÌÌ  ̌Ú‡ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌ  ̌ÛÍ
‚ Î≥ÍÚˇı ÔË Ù≥ÍÒÓ‚‡ÌËı
ÔˇÏËı ÌÓ„‡ı ≥ „ÓÎÓ‚Ó˛
Ì‡ıËÎÂÌÓ˛ Ì‡Á‡‰.
В. п. Лежачи на спині, під плеча'
ми напіввалок, голова нахилена
назад. Інструктор фіксує прямі
ноги.

Пацієнт згинає і розгинає руки в
ліктях.

«„ËÌ‡ÌÌ  ̌Ú‡ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌ  ̌ÛÍ
‚ Î≥ÍÚˇı Û ÔÓÎÓÊÂÌÌ≥ ÎÂÊ‡˜Ë
Ì‡ ÒÔËÌ≥ Á ÌÓ„‡ÏË, Á≥„ÌÛÚËÏË
‚ ÍÓÎ≥Ì‡ı.
В. п. Лежачи на спині, під
головою валок. Руки вздовж
тулуба, ноги зігнуті в колінах з
опорою на ступні.

Пацієнт згинає і розгинає руки
в ліктях.

¬≥‰‚Â‰ÂÌÌˇ ÛÍË ‚≥‰ ÚÛÎÛ·‡
Á Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ˛ Ù≥ÍÒ‡ˆ≥∫˛
≥Ì¯Óø ÛÍË Ú‡ ÔˇÏËı Ì≥„.
В. п. Лежачи на спині. Руки вздовж
тулуба, прямі ноги зафіксовані
інструктором.

Пацієнт відводить руку до макси$
мально можливого положення з
одночасною фіксацією інструкто$
ром іншої руки.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ ÔˇÏÓø ÛÍË Á
Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ˛ Ù≥ÍÒ‡ˆ≥∫˛ ≥Ì-
¯Óø ÛÍË Ú‡ ÔˇÏËı Ì≥„.
В. п. Лежачи на спині. Руки вздовж
тулуба, прямі ноги зафіксовані
інструктором.

Пацієнт піднімає пряму руку до мак$
симально можливого положення з
одночасною фіксацією інструкто$
ром іншої руки.

œÓ˜Â„Ó‚Â Á„ËÌ‡ÌÌˇ Ú‡
ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ ÛÍ Û Î≥ÍÚˇı.
В. п. Лежачи на спині. Руки
вздовж тулуба, ноги прямі.

Пацієнт почергово згинає і
розгинає руки в ліктях.

¡ÎÓÍ Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌˇ ÙÛÌÍˆ≥È
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√‡Î¸ÏÛ‚‡ÌÌˇ „≥ÔÂÍ≥ÌÂÁ≥‚ Ì≥„

œÓ˜Â„Ó‚Â ÍÓ‚Á‡ÌÌˇ Ô'ˇÚ‡-
ÏË ÔÓ ÓÔÓ≥, „ÓÎÓ‚‡ Ù≥ÍÒÓ-
‚‡Ì‡ ‚ ÒÂÂ‰Ì¸ÓÏÛ ÔÓÎÓ-
ÊÂÌÌ≥.
В. п. Лежачи на спині. Руки вздовж
тулуба, ноги прямі. Голова зафік'
сована інструктором у середньому
положенні.

Пацієнт почергово згинає та розги$
нає ноги в колінах, ковзаючи п'ята$
ми по опорі.

«„ËÌ‡ÌÌ  ̌Ú‡ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌ  ̌ÌÓ-
„Ë ‚ ÍÛÎ¸¯Ó‚ÓÏÛ Ú‡ ÍÓÎ≥Ì-
ÌÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·‡ı Á Ó‰ÌÓ˜‡Ò-
ÌÓ˛ Ù≥ÍÒ‡ˆ≥∫˛ Ì‡ ≥Ì¯ÓÏÛ
·Óˆ≥ ‚ËÔÓÒÚ‡ÌÓø ÌÓ„Ë.
В. п. Лежачи на животі. Руки, зіг'
нуті в ліктях, опираються на доло'
ні. Голова обернена в один бік.
Інструктор фіксує на іншому боці
випростану ногу.
На боці оберненої голови пацієнт
згинає та розгинає ногу в кульшовому
та колінному суглобах.

Œ‰ÌÓ˜‡ÒÌÂ ÍÓ‚Á‡ÌÌˇ ÒÚÛÔ-
ÌˇÏË ÔÓ ÓÔÓ≥ (Ù≥ÍÒÓ‚‡Ì≥
ÔˇÏ≥ ÛÍË ≥ „ÓÎÓ‚‡ Ì‡ıË-
ÎÂÌ‡ ‚ÔÂÂ‰).
В. п. Лежачи на спині, під головою
напіввалок. Випрямлені вздовж ту'
луба руки фіксовані інструктором,
ноги прямі.

Пацієнт згинає ноги, ковзаючи
ступнями по опорі. Повертається у
в. п.

œ≥‰Úˇ„Û‚‡ÌÌ  ̌Á≥„ÌÛÚËı Ì≥„ ‰Ó
ÊË‚ÓÚ‡ (Á Ù≥ÍÒÓ‚‡ÌËÏË
ÔˇÏËÏË ÛÍ‡ÏË ≥ „ÓÎÓ‚Ó ,̨
Ì‡ıËÎÂÌÓ˛ ‚ÔÂÂ‰).
В. п. Лежачи на спині, під головою
напіввалок. Випрямлені вздовж ту'
луба руки фіксовані інструктором,
ноги прямі.
Пацієнт згинаючи ноги підтягує їх
до тулуба. Повертається у в. п.

¬ËÔˇÏÎˇÌÌˇ Ì≥„ (Á Ù≥ÍÒÓ-
‚‡ÌËÏË ÒıÂ˘ÂÌËÏË ÛÍ‡-
ÏË ≥ „ÓÎÓ‚Ó˛, Ì‡ıËÎÂÌÓ˛
Ì‡Á‡‰).
В. п. Лежачи на спині, під плечи'
ма напіввалок, голова нахилена
назад. Схрещені руки фіксовані
інструктором. Зігнуті ноги з
опорою на ступні.

Пацієнт одночасно випрямляє
обидві ноги, повертається у в. п.

œÓ˜Â„Ó‚Â ‚ËÔˇÏÎˇÌÌ  ̌Ì≥„
(Á Ù≥ÍÒÓ‚‡ÌËÏË ÒıÂ˘ÂÌË-
ÏË ÛÍ‡ÏË).
В. п. Лежачи на спині. Схрещені
руки фіксовані інструктором.
Зігнуті ноги з опорою на
ступні.

Пацієнт почергово розгинає
ноги, ковзаючи ступнями по
підлозі.

œÓ˜Â„Ó‚Â
‚ËÔˇÏÎˇÌÌˇ Ì≥„.
В. п. Лежачи на спині. Руки
вздовж тулуба, ноги прямі.

Пацієнт почергово згинає і
розгинає ноги в колінах,
ковзаючи ступнями по підлозі.

¡ÎÓÍ Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌˇ ÙÛÌÍˆ≥È
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Ï≥Ì≥Ï‡Î¸ÌËÈ ≥‚ÂÌ¸ ÒÍÎ‡‰ÌÓÒÚ≥
ÃÓ‰ÂÎ˛‚‡ÌÌˇ ÙÛÌÍˆ≥ø ÍËÒÚ≥

œ‡ÒË‚ÌÂ Á„ËÌ‡ÌÌˇ ≥ ÓÁ„Ë-
Ì‡ÌÌˇ Ô‡Î¸ˆ≥‚ Û Ô'ˇÒÌÓ-Ù‡-
Î‡Ì„Ó‚Ëı ÒÛ„ÎÓ·‡ı.
В. п. Сидячи на кріслі. Рука напів'
зігнута, опора на лікоть, під ліктем
подушечка.

Інструктор однією рукою фіксує
п'ясні кістки пацієнта, а іншою, три$
маючи його за випрямлені фаланги
пальців, виконує згинання та
розгинання.

œ‡ÒË‚ÌÂ Á„ËÌ‡ÌÌ  ̌≥ ÓÁ„ËÌ‡Ì-
Ì  ̌Ô‡Î¸ ≥̂‚ Û ÔÓÍÒËÏ‡Î¸ÌËı
Ï≥ÊÙ‡Î‡Ì„Ó‚Ëı ÒÛ„ÎÓ·‡ı.
В. п. Сидячи на кріслі. Рука напів'
зігнута, опора на лікоть, під ліктем
подушечка.
Інструктор однією рукою фіксує
ближні фаланги пальців пацієнта, а
іншою, тримаючи його за середні і
дальні фаланги, виконує згинання
та розгинання.

œ‡ÒË‚ÌÂ Á„ËÌ‡ÌÌˇ ≥ ÓÁ„Ë-
Ì‡ÌÌˇ Ô‡Î¸ˆ≥‚ Û ‰ËÒÚ‡Î¸ÌËı
Ï≥ÊÙ‡Î‡Ì„Ó‚Ëı ÒÛ„ÎÓ·‡ı.
В. п. Сидячи на кріслі. Рука напів'
зігнута, опора на лікоть, під лік'
тем подушечка.

Інструктор однією рукою фіксує
середню фалангу (II$V) пальця
пацієнта, а іншою, тримаючи
його за дальню фалангу виконує
згинання та розгинання.

œ‡ÒË‚Ì≥ ÛıË ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ô‡-
Î¸ˆ  ̌Û I-ÏÛ Ô'̌ ÒÌÓ-Á‡Ô'̌ ÒÌÓ-
ÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥ Û ‚Ò≥ı ÔÎÓ˘ËÌ‡ı.
В. п. Сидячи на кріслі. Рука напів'
зігнута, опора на лікоть, під
ліктем подушечка.

Інструктор однією рукою фіксує
зап'ясток пацієнта, а іншою, три$
маючи його за I$у п'ясну кістку,
виконує рухи у всіх можливих
площинах.

œ‡ÒË‚ÌÂ Á„ËÌ‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÁ„Ë-
Ì‡ÌÌˇ ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ô‡Î¸ˆˇ Û I-
ÏÛ Ô'ˇÒÌÓ-Ù‡Î‡Ì„Ó‚ÓÏÛ
ÒÛ„ÎÓ·≥.
В. п. Сидячи на кріслі. Рука напів'
зігнута, опора на лікоть, під ліктем
подушечка.
Інструктор однією рукою фіксує I$у
п'ясну кістку пацієнта, а іншою,
тримаючи його за ближню фалангу
великого пальця, виконує згинання
та розгинання.

œ‡ÒË‚ÌÂ Á„ËÌ‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÁ„Ë-
Ì‡ÌÌˇ ‚ÂÎËÍÓ„Ó Ô‡Î¸ˆˇ Û
Ï≥ÊÙ‡Î‡Ì„Ó‚ÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥.
В. п. Сидячи на кріслі. Рука напів'
зігнута, опора на лікоть, під лік'
тем подушечка.

Інструктор однією рукою фіксує
ближню фалангу великого пальця
пацієнта, а іншою, тримаючи його
за дальню фалангу, виконує
згинання та розгинання.

¡ÎÓÍ Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌˇ ÙÛÌÍˆ≥È
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ÒÂÂ‰Ì≥È ≥‚ÂÌ¸ ÒÍÎ‡‰ÌÓÒÚ≥

Œ‰ÌÓ˜‡ÒÌÂ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌ  ̌ÔÓÏÂ-
ÌÂ‚Ó-Á‡Ô'ˇÒÌÓ„Ó ≥ Á„ËÌ‡ÌÌˇ
Ô'ˇÒÌÓ-Ù‡Î‡Ì„Ó‚Ó„Ó ÒÛ„ÎÓ·≥‚.
В. п. Сидячи на кріслі. Передпліччя
лежить на столі, кисть з опорою на
основу долоні.
Пацієнт одночасно розгинає про$
менево$зап'ясний і згинає п'ясно$
фалангові суглоби до положення
"дах будинку", потім випрямляє
кисть.

«„ËÌ‡ÌÌˇ Ú‡ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ
Ô‡Î¸ˆ≥‚ Û Ï≥ÊÙ‡Î‡Ì„Ó‚Ëı
ÒÛ„ÎÓ·‡ı.
В. п. Сидячи на кріслі. Передпліччя
лежить на столі, кисть у кулаку з
опорою на основу долоні.

Пацієнт розгинає пальці, утриму$
ючи п'ясно$фалангові суглоби зіг$
нутими, потім знову згинає пальці
в кулак.

–ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ Ô‡Î¸ˆ≥‚ ‚ Ô'ˇÒÌÓ-
Ù‡Î‡Ì„Ó‚Ëı ÒÛ„ÎÓ·‡ı Á ÛÚË-
Ï‡ÌÌˇÏ Ô‡Î¸ˆ≥‚ Á≥„ÌÛÚËÏË ‚
Ï≥ÊÙ‡Î‡Ì„Ó‚Ëı ÒÛ„ÎÓ·‡ı.
В. п. Сидячи на кріслі. Передпліччя
лежить на столі, кисть у кулаку
поза краєм стола.

Пацієнт розгинає пальці в п'ясно$
фалангових суглобах, при цьому
пальці утримуються зігнутими в
міжфалангових суглобах.

«„ËÌ‡ÌÌˇ ÍËÒÚ≥ ‚ ÍÛÎ‡Í.
В. п. Сидячи на кріслі.
Передпліччя лежить на столі,
кисть вільно висить поза
краєм стола.

Пацієнт стискає кисть у кулак,
потім розпростує пальці в
напрямі до підлоги.

–ÓÁ‚Â‰ÂÌÌˇ ≥ Á‚Â‰ÂÌÌˇ
Ô‡Î¸ˆ≥‚.
В. п. Сидячи на кріслі.
Передпліччя і кисть лежать на
столі, пальці випростані.

Пацієнт максимально
розводить пальці назовні, потім
зводить їх.

«„ËÌ‡ÌÌˇ ≥ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ ‰ËÒ-
Ú‡Î¸ÌÓø Ù‡Î‡Ì„Ë II-V Ô‡Î¸ˆˇ.
В. п. Сидячи на кріслі. Рука напів'
зігнута, опора на лікоть, під лік'
тем подушечка. Інструктор чи
сам пацієнт фіксує середню фа'
лангу пальця, що тренується.

Пацієнт згинає і розгинає дисталь$
ну фалангу пальця. (почергово від
II до V пальця).

«„ËÌ‡ÌÌˇ ≥ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ ÒÂ-
Â‰Ì¸Óø Ù‡Î‡Ì„Ë ÔÓ˜Â„Ó‚Ó ‚≥‰
II ‰Ó V Ô‡Î¸ˆˇ.
В. п. Сидячи на кріслі. Рука напів'
зігнута, опора на лікоть, під ліктем
подушечка. Інструктор чи сам паці'
єнт фіксує проксимальну фалангу
пальця, що тренується.

Пацієнт згинає і розгинає середню
фалангу пальця (почергово від II до
V пальця)

«„ËÌ‡ÌÌˇ Ô‡Î¸ˆ≥‚
‚ ÍÛÎ‡Í.
В. п. Сидячи на кріслі. Рука
напівзігнута, опора на лікоть,
під ліктем подушечка.
Променево'зап'ясний суглоб і
пальці випростані.

Пацієнт стискає пальці в кулак,
потім випрямляє їх.

«„ËÌ‡ÌÌˇ ≥ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ Ô‡Î¸ˆ≥‚
Û ‰ËÒÚ‡Î¸ÌËı ≥ ÔÓÍÒËÏ‡Î¸ÌËı
Ï≥ÊÙ‡Î‡Ì„Ó‚Ëı ÒÛ„ÎÓ·‡ı.
В. п. Сидячи на кріслі. Рука напівзіг'
нута, опора на лікоть, під ліктем по'
душечка. Променево'зап'ясний суглоб
і пальці випростані. Інструктор чи
сам пацієнт фіксує проксимальні фа'
ланги.

Пацієнт згинає і розгинає пальці в
дистальних і проксимальних між$
фалангових суглобах.
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«„ËÌ‡ÌÌˇ ≥ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ
Ô‡Î¸ˆ≥‚ Û ‰ËÒÚ‡Î¸ÌËı Ï≥Ê-
Ù‡Î‡Ì„Ó‚Ëı ÒÛ„ÎÓ·‡ı.
В. п. Сидячи на кріслі. Рука напів'
зігнута, опора на лікоть, під ліктем
подушечка. Променево'зап'ясний
суглоб і пальці випростані. Інструк'
тор чи сам пацієнт фіксує середні
фаланги.
Пацієнт згинає і розгинає пальці
в дистальних міжфалангових
суглобах.

ŒÍÂÏÂ Á„ËÌ‡ÌÌˇ ≥
ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ Ô‡Î¸ˆˇ.
В. п. Сидячи на кріслі. Рука напів'
зігнута, опора на лікоть, під лік'
тем подушечка. Променево'
зап'ясний суглоб і пальці випрос'
тані. Інструктор чи сам пацієнт
фіксує пальці, які не тренуються.

Пацієнт згинає і розгинає палець.

«„ËÌ‡ÌÌˇ ≥ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ ‚Â-
ÎËÍÓ„Ó Ô‡Î¸ˆˇ Û Ï≥Ê-
Ù‡Î‡Ì„Ó‚ÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥.
В. п. Сидячи на кріслі. Рука напів'
зігнута, опора на лікоть, під лік'
тем подушечка. Інструктор чи
сам пацієнт фіксує проксимальну
фалангу великого пальця.

Пацієнт згинає і розгинає дальню
фалангу великого пальця.

«„ËÌ‡ÌÌˇ ≥ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ ‚Â-
ÎËÍÓ„Ó Ô‡Î¸ˆˇ Û Ô'ˇÒÌÓ-Ù‡-
Î‡Ì„Ó‚ÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥.
В. п. Сидячи на кріслі. Рука напів'
зігнута, опора на лікоть, під лік'
тем подушечка. Перша п'ясна
кістка фіксована інструктором
(пацієнтом).

Пацієнт згинає і розгинає ближню
фалангу великого пальця.

«„ËÌ‡ÌÌˇ ≥ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ
‚ÂÎËÍÓ„Ó Ô‡Î¸ˆˇ.
В. п. Сидячи на кріслі. Долоня
на столі, великий палець поза
краєм стола.

Пацієнт згинає і розгинає
великий палець.

¬≥‰‚Â‰ÂÌÌˇ ≥ ÔË‚Â‰ÂÌÌˇ
‚ÂÎËÍÓ„Ó Ô‡Î¸ˆˇ.
В. п. Сидячи на кріслі.
Передпліччя і кисть лежать
на столі, пальці прямі.

Пацієнт відводить, приводить
великий палець.

 Û„Ó‚≥ ÛıË
‚ÂÎËÍËÏ Ô‡Î¸ˆÂÏ.
В. п. Сидячи на кріслі. Кисть
тильною поверхнею на столі,
пальці прямі.

Пацієнт виконує кругові рухи
великим пальцем.

¬ËÍÓÌ‡ÌÌˇ ÓÔÓÁËˆ≥ø
‚ÂÎËÍÓ„Ó Ô‡Î¸ˆˇ ‰Ó
≥Ì¯Ëı Ô‡Î¸ˆ≥‚.
В. п. Сидячи на кріслі. Рука
напівзігнута, опора на лікоть,
під ліктем подушечка.

Пацієнт почергово досягає
великим пальцем до кінчиків
інших пальців.
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Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌËÈ ≥‚ÂÌ¸ ÒÍÎ‡‰ÌÓÒÚ≥

œÓ˜Â„Ó‚Â Á„ËÌ‡ÌÌˇ Ôˇ-
ÏËı Ô‡Î¸ˆ≥‚ Û ÍÛÎ‡Í.
В. п. Сидячи на кріслі. Рука напів'
зігнута, опора на лікоть, під ліктем
подушечка. Пальці, випрямлені в
міжфалангових суглобах, зігнуті в
п'ясно'фалангових суглобах під пря'
мим кутом.

Пацієнт почергово згинає кожен па$
лець в кулак, повертається у в. п.

œÓ˜Â„Ó‚Â ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ
ÔˇÏËı Ô‡Î¸ˆ≥‚ Û Ô'ˇÒÌÓ-
Ù‡Î‡Ì„Ó‚Ëı ÒÛ„ÎÓ·‡ı.
В. п. Сидячи на кріслі. Рука напів'
зігнута, опора на лікоть, під лік'
тем подушечка. Пальці, випрямлені
в міжфалангових суглобах, зігнуті
в п'ясно'фалангових суглобах під
прямим кутом.
Пацієнт почергово розгинає кожен
палець, повертається у в. п.

œÓÒÚÛÔÓ‚Â Á„ËÌ‡ÌÌ  ̌Ô‡Î¸ ≥̂‚
Û ÍÛÎ‡Í ≥ ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ øı.
В. п. Сидячи на кріслі. Рука напів'
зігнута, опора на лікоть, під ліктем
подушечка. Пальці, випрямлені.
Пацієнт поступово згинає  пальці в
дистальних міжфалангових сугло$
бах, потім в проксимальних і п'ясно$
фалангових суглобах, стискуючи
пальці в кулак. Потім у зворотному
напрямку розпростовує їх.

œÓ˜Â„Ó‚Â Ô≥‰Ì≥Ï‡ÌÌ  ̌ÍÓÊ-
ÌÓ„Ó Ô‡Î¸ˆˇ.
В. п. Сидячи на кріслі. Передпліч'
чя і кисть лежать на столі,
пальці випростані.

Пацієнт почергово підіймає ко$
жен палець над поверхнею стола.

œÓ˜Â„Ó‚Â ÓÁ„ËÌ‡ÌÌˇ ≥
Á„ËÌ‡ÌÌˇ ÍÓÊÌÓ„Ó Ô‡Î¸ˆˇ.
В. п. Сидячи на кріслі.
Передпліччя лежить на столі,
кисть у кулаку з опорою на
основу долоні.

Пацієнт почергово випрямляє і
згинає кожен палець.

œË‚Â‰ÂÌÌ  ̌‚ÂÎËÍÓ„Ó Ô‡Î¸-
ˆˇ ÔÓ˜Â„Ó‚Ó ‰Ó V-II Ô'ˇÒ-
ÌÓ-Ù‡Î‡Ì„Ó‚Ëı ÒÛ„ÎÓ·≥‚.
В. п. Сидячи на кріслі. Кисть
тильною поверхнею на столі,
пальці прямі.

Пацієнт почергово досягає
великим пальцем V$II п'ясно$
фалангові суглоби.

œÂÂÍÓ˜Û‚‡ÌÌˇ ‰ÓÎÓÌ≥ ˜Â-
ÂÁ „ÛÏÓ‚ËÈ ˆËÎ≥Ì‰.
В. п. Сидячи на кріслі.
Передпліччя і кисть лежать на
столі, долонею вниз.

Пацієнт перекочує долоню
через гумовий циліндр.

—ÚËÒÍ‡ÌÌˇ Ô‡Î¸ˆˇÏË ÔÓÓ-
ÎÓÌÓ‚Ó„Ó ÂÍÒÔ‡Ì‰Â‡.
В. п. Сидячи на стільці,
напівзігнута рука з опорою на
лікоть, під ліктем подушечка.
В долоні поролоновий
експандер.

Пацієнт стискає пальцями
поролоновий експандер,
відпускає.

«„ËÌ‡ÌÌˇ Ô‡Î¸ˆ≥‚ Û ÍÛÎ‡Í,
‰ÓÎ‡˛˜Ë ÓÔ≥.
В. п. Сидячи на стільці,
напівзігнута рука з опорою на
лікоть, під ліктем подушечка.
В кулаку поролоновий м'ячик,
кінчики пальців занурені в
нього.

Пацієнт стискає пальці в кулак,
занурюючи їх глибше в м'ячик,
потім випрямляє пальці.
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—ÚËÒÍ‡ÌÌˇ „ÛÏÓ‚Ó„Ó Í≥Î¸ˆˇ
Ô‡Î¸ˆˇÏË ‰ÓÎÓÌ≥.
В. п. Сидячи на стільці,
напівзігнута рука з опорою на
лікоть, під ліктем подушечка.
В долоні гумове кільце.

Пацієнт стискає пальцями
гумове кільце, відпускає його.

—ÚËÒÍ‡ÌÌˇ ÔÓÓÎÓÌÓ‚Ó„Ó
ÂÒÔ‡Ì‰Â‡ ÔˇÏËÏË
Ô‡Î¸ˆˇÏË.
В. п. Сидячи на стільці, напівзігнута
рука з опорою на лікоть, під ліктем
подушечка. В долоні поролоновий
експандер.

Пацієнт стискає випрямленими
4$ма та великим пальцем поролоно$
вий еспандер, відпускає.
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œ‡ÒË‚Ì≥ ÛıË ‚ ÒÚÛÔÌ≥ ‚ ÔÓ-
ÔÂÂ˜ÌÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥ ÔÂÂ‰-
ÔÎ˛ÒÌË.
В. п. Лежачи на животі. Нога зіг'
нута в коліні під прямим кутом.

Інструктор, однією рукою фіксу$
ючи п'яту, другою, тримаючи за
плюсневі кістки, виконує пасивні
рухи в ступні в поперечному
суглобі передплюсни.

œ‡ÒË‚Ì≥ ÛıË ‚ ÒÚÛÔÌ≥ ‚
ÔÂÂ‰ÔÎ˛ÒÌÂ-ÔÎ˛ÒÌÂ‚ÓÏÛ
ÒÛ„ÎÓ·≥.
В. п. Лежачи на животі. Нога зіг'
нута в коліні під прямим кутом.

Інструктор, однією рукою фіксує
п'яту і передплюсневі кістки, а ін$
шою, тримаючи за плюсневі кістки,
виконує рухи в передплюсне$плюс$
невому суглобі.

œ‡ÒË‚Ì≥ ÛıË ‚ ÒÚÛÔÌ≥ ‚
ÔÎ˛ÒÌÂ-Ù‡Î‡Ì„Ó‚Ëı
ÒÛ„ÎÓ·‡ı.
В. п. Лежачи на животі. Нога зіг'
нута в коліні під прямим кутом.

Інструктор однією рукою фіксує
плюсневі кістки, другою, тримаючи
за пальці, виконує згинання і роз$
гинання в плюсне$фалангових
суглобах.

œ‡ÒË‚Ì≥ ÛıË ‚ ÒÚÛÔÌ≥ ‚
Ï≥ÊÔÎ˛ÒÌÂ‚Ëı ÒÛ„ÎÓ·‡ı.
В. п. Лежачи на животі. Нога зіг'
нута в коліні під прямим кутом.

Інструктор, однією рукою фіксу$
ючи одну плюсневу кістку, другою,
тримаючи за сусідню плюсневу
кістку, виконує рухи в міжплюсне$
вих суглобах.

œ‡ÒË‚Ì≥ ÛıË ‚ ÒÚÛÔÌ≥ ‚ ÔÓÍ-
ÒËÏ‡Î¸ÌËı Ï≥ÊÙ‡Î‡Ì„Ó‚Ëı ÒÛ„-
ÎÓ·‡ı II-V Ô‡Î¸ˆ≥‚ ≥ ‚ Ï≥ÊÙ‡-
Î‡Ì„Ó‚ÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥ I Ô‡Î¸ˆˇ.
В. п. Лежачи на животі. Нога зіг'
нута в коліні під прямим кутом.
Інструктор, однією рукою фіксуючи
проксимальні фаланги, другою, три$
маючи за середні та дистальні фа$
ланги II$V пальців і дистальну I паль$
ця, виконує згинання, розгинання.

œ‡ÒË‚Ì≥ ÛıË ‚ ÒÚÛÔÌ≥ ‚ ‰ËÒ-
Ú‡Î¸ÌËı Ï≥ÊÙ‡Î‡Ì„Ó‚Ëı ÒÛ„ÎÓ-
·‡ı II-V Ô‡Î¸ˆ≥‚ ≥ ‚ Ï≥ÊÙ‡Î‡Ì-
„Ó‚ÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥ I Ô‡Î¸ˆˇ.
В. п. Лежачи на животі. Нога зіг'
нута в коліні під прямим кутом.
Інструктор, однією рукою фіксуючи
середні фаланги II$V пальців і прок$
симальну I пальця, другою, трима$
ючи за дистальні фаланги, виконує
згинання, розгинання.

Ï≥Ì≥Ï‡Î¸ÌËÈ ≥‚ÂÌ¸ ÒÍÎ‡‰ÌÓÒÚ≥
ÃÓ‰ÂÎ˛‚‡ÌÌˇ ÙÛÌÍˆ≥ø ÒÚÛÔÌ≥

œÂÂÍÓ˜Û‚‡ÌÌˇ ÒÚÛÔÌ≥
Ì‡ ·ÓÍÓ‚≥ ÔÓ‚ÂıÌ≥,
Ô'ˇÚÛ, ÌÓÒÓÍ.
В. п. Сидячи на стільці. Ноги
зігнуті, ступні на підлозі.

Пацієнт почергово перекочує
ступні на зовнішню, внутрішню
поверхні, п'яту, носок.

«„ËÌ‡ÌÌˇ ≥ ‚ËÔˇÏÎˇÌÌˇ
Ô‡Î¸ˆ≥‚ ÒÚÛÔÌ≥.
В. п. Сидячи на стільці. Ноги
зігнуті, ступні на підлозі.

Пацієнт згинає пальці "як кігті",
випрямляє.

«‡ıÓÔÎÂÌÌˇ Ô‡Î¸ˆˇÏË Ì≥„
Á Ô≥‰ÎÓ„Ë ÌÂ‚ÂÎËÍËı Â˜ÂÈ
≥ Ô≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ øı.
В. п. Сидячи на стільці. Ноги
зігнуті, ступні на підлозі.

Пацієнт захоплює пальцями з
підлоги серветку чи інші
невеликі речі і піднімає їх.

ÒÂÂ‰Ì≥È ≥‚ÂÌ¸ ÒÍÎ‡‰ÌÓÒÚ≥
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œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ô‡Î¸ˆ≥‚
ÒÚÛÔÌ≥ Á Ù≥ÍÒÓ‚‡ÌËÏ
Ó‰ÌËÏ Ô‡Î¸ˆÂÏ.
В. п. Сидячи на стільці. Ноги
зігнуті, ступні на підлозі.
Один із пальців залишається на
підлозі (може бути фіксований
інструктором), в той час, як
інші пальці пацієнт піднімає
вгору. Потім опускає їх.

–ÓÁ‚Â‰ÂÌÌˇ ≥ Á‚Â‰ÂÌÌˇ
Ô‡Î¸ˆ≥‚ ÒÚÛÔÌ≥.
В. п. Сидячи на стільці. Ноги
зігнуті, ступні на підлозі.

Пацієнт розводить пальці
назовні, зводить досередини.

¿ÍÚË‚Ì≥ ÛıË ‚ ÒÚÛÔÌ≥ ‚
ÔÎ˛ÒÌÂ-Ù‡Î‡Ì„Ó‚Ëı
ÒÛ„ÎÓ·‡ı.
В. п. Сидячи на краю стільця.
Нога випростана, п'ята на
підлозі. Інструктор фіксує
плюсневі кістки

Пацієнт згинає, розгинає
пальці.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ ÒÚÛÔÌ≥,
‰ÓÎ‡˛˜Ë ÓÔ≥.
В. п. Сидячи на стільці. Ноги
зігнуті, ступні одна на одній на
підлозі.

Пацієнт піднімає "нижньою"
ступнею "верхню", опускає. Те ж
саме іншою ступнею.

«„ËÌ‡ÌÌˇ Ô‡Î¸ˆ≥‚ ÒÚÛÔÌ≥,
‰ÓÎ‡˛˜Ë ÓÔ≥.
В. п. Сидячи на стільці. Ноги
зігнуті, ступні на підлозі.

Пацієнт тягне ступню назад,
гальмуючи цей рух до підлоги
згинанням пальців.

«„ËÌ‡ÌÌˇ ‚ ÒÛ„ÎÓ·‡ı
ÒÚÛÔÌ≥, Á·≥Î¸¯Û˛˜Ë øø
ÒÍÎÂÔ≥ÌÌˇ.
В. п. Сидячи на стільці. Ноги
зігнуті, ступні на підлозі.

Пацієнт виконує згинання в
суглобах ступні, збільшуючи її
склепіння, повертається у в. п.

œÂÂÍÓ˜Û‚‡ÌÌˇ ÒÚÛÔÌ≥
˜ÂÂÁ „ÛÏÓ‚ËÈ ˆËÎ≥Ì‰.
В. п. Сидячи на стільці. Ноги
зігнуті, одна ступня на підлозі,
під іншою гумовий циліндр.

Пацієнт перекочує ступню
через гумовий циліндр.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ì‡ Ô‡Î¸ˆˇı
Ú‡ ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ ·≥Îˇ
¯‚Â‰Ò¸ÍÓø ÒÚ≥ÌÍË.
В. п. Стоячи обличчям до
шведської стінки. Пацієнт
руками тримається за неї.
Пальці ніг на підвищенні.

Пацієнт піднімається на
пальцях, опускається.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ú‡
ÓÔÛÒÍ‡ÌÌˇ Ô‡Î¸ˆ≥‚ Ì≥„ Á
ÔÓÎÓÊÂÌÌˇ ÒÔËÌÓ˛ ·≥Îˇ
¯‚Â‰Ò¸ÍÓø ÒÚ≥ÌÍË.
В. п. Стоячи. Спина оперта на
шведську стінку, ступні
віддалені від неї на 10'20 см,
коліна легко зігнуті.

Пацієнт піднімає пальці ніг,
повертається у в. п.

Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌËÈ ≥‚ÂÌ¸ ÒÍÎ‡‰ÌÓÒÚ≥

¡ÎÓÍ Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌˇ ÙÛÌÍˆ≥È
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ƒËı‡Î¸Ì≥ ÒÚ‡ÚË˜Ì≥ ‚Ô‡‚Ë

√ÎË·ÓÍÂ ‰≥‡Ù‡„Ï‡Î¸ÌÂ ‰Ë-
ı‡ÌÌˇ Á ‚Ë‰Ó‚ÊÂÌËÏ ‚Ë‰Ë-
ıÓÏ.
В. п. Лежачи на спині, під головою
напіввалок. Руки вздовж тулуба, но'
ги напівзігнуті, опора на ступні.

Пацієнт глибоко вдихає, випинаю$
чи живіт, під рахунок інструктора до
двох, і видихає, втягуючи живіт, під
рахунок інструктора до чотирьох.

√ÎË·ÓÍÂ „Û‰ÌÂ ‰Ëı‡ÌÌˇ Á
‡ÍÚË‚ÌËÏ ÒÚËÒÍ‡ÌÌˇÏ „Û‰-
ÌÓø ÍÎ≥ÚÍË Ì‡ ‚Ë‰ËıÛ.
В. п. Лежачи на спині, під головою
напіввалок. Руки вздовж тулуба, но'
ги напівзігнуті, опора на ступні.
Пацієнт, вдихаючи носом, намага$
ється тримати передню стінку жи$
вота нерухомою і максимально (у
всіх напрямках) розширити грудну
клітку. Під час видиху грудна клітка
активно стискається.

√ÎË·ÓÍÂ ÁÏ≥¯‡ÌÂ ‰Ëı‡ÌÌˇ Á
ÍÓÌÚÓÎÂÏ ˜ÂÂ‚ÌÓ„Ó ÍÓÏ-
ÔÓÌÂÌÚÛ.
В. п. Лежачи на спині, під голо'
вою напіввалок. Руки вздовж ту'
луба, ноги напівзігнуті, опора на
ступні.
Пацієнт розширює грудну клітку
з одночасним випинанням
передньої стінки живота під час
вдиху. Видих починається з
енергійного втягування черевної
стінки і наступного стискання
грудної клітки. Дихання через
ніс. Руки інструктора можуть для
контролю перебувати на грудях
і животі пацієнта.

œÓ‚ÌÂ ‰Ëı‡ÌÌˇ Á
Ò‡ÍÍ‡‰Ó‚‡ÌËÏ ‚Ë‰ËıÓÏ.
В. п. Лежачи на спині, під
головою напіввалок. Руки
вздовж тулуба, ноги
напівзігнуті, опора на ступні.

Пацієнт рівномірно дихає,
вдихаючи носом, видихаючи в
2$3 заходи ротом.

‘ÓÒÓ‚‡ÌÂ ‰Ëı‡ÌÌˇ
ÓÚÓÏ Á ÔÓ‚≥Î¸ÌËÏ
‚Ë‰ËıÓÏ ÌÓÒÓÏ.
В. п. Лежачи на спині, під
головою напіввалок. Руки
вздовж тулуба, ноги напів'
зігнуті, опора на ступні.

Пацієнт швидко глибоко вдихає
ротом, повільно видихає
носом.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ Ú‡ÁÛ
Ì‡ ‚‰ËıÛ.
В. п. Лежачи на спині. Руки
вздовж тулуба, ноги напів'
зігнуті, опора на ступні.

Пацієнт під час вдиху піднімає
таз, видихаючи, опускає.

¬Ë„ËÌ‡ÌÌˇ ÒÔËÌË Ì‡
‚‰ËıÛ, ÒÚÓˇ˜Ë "Ì‡
˜ÓÚË¸Óı".
В. п. Стоячи "на чотирьох".

На вдиху пацієнт вигинає
спину дугою вгору, опускаючи
голову. На видиху спина
прогинається вниз, голова
піднімається.

œ≥‰Ì≥Ï‡ÌÌˇ ÛÍË Ú‡
ÔÓÚËÎÂÊÌÓø ÌÓ„Ë Ì‡
‚‰ËıÛ.
В. п. Стоячи "на чотирьох".

На вдиху пацієнт піднімає руку
та протилежну пряму ногу, під
час видиху опускає їх.

ƒËı‡Î¸Ì≥ ‰ËÌ‡Ï≥˜Ì≥ ‚Ô‡‚Ë

¡ÎÓÍ Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌˇ ÙÛÌÍˆ≥È



—ÔËÒÓÍ ÒÍÓÓ˜ÂÌ¸

СІНР Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації

ДЦП Дитячий церебральний параліч

НС Нервова система

ЗРР Затримка рухового розвитку

ООН Організація об'єднаних націй

NDT Neurodevelopmental Treatment

APTA The American Physical Therapy Association

МГ Мобілізуюча гімнастика

ДПК Динамічна пропріоцептивна корекція

ЦНС Центральна нервова система

АТ Артеріальний тиск

ПІР Постізометрична релаксація

ЧСС Частота серцевих скорочень

ДНК Дезоксирибонуклеїнова кислота

МТ Механотерапія

В.п. Вихідне положення

PT Physical therapy (фізична терапія)

OT Occupational therapy (працетерапія)
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