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Резюме. Інтернет-система домашнього ігрово-
го тренування була розширена за рахунок 
розробки степ-ігор для пацієнтів з руховими 
порушеннями. Попередня оцінка цих ігор була 
виконана на п’яти пацієнтах з дитячими цере-
бральними паралічами, які щоденно тренува-
лись удома протягом двох тижнів. Пацієнти 
оцінювалися за допомогою таких тестів: дитя-
ча шкала рівноваги; тест для визначення 
функції ходьби «Встань та йди»; степ-тест «4 
квадрати»; стабілометрія. Попередні резуль-
тати вказують на  вдосконалення рівноваги у 
хворих на церебральний параліч після завер-
шення домашніх тренувань.
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ВСТУП
Для гармонійного розвитку дитини важливе зна-

чення має гра. Всебічний розвиток дитини безпо-
середньо залежить від багатогранності ігрового 
процесу, спрямованого на мотивування дитини до 
дії. Не виключенням є і діти з церебральними па-
ралічами, для яких гра має життєво важливе зна-
чення. Будь-які ігрові елементи (реальні чи вірту-
альні) здійснюють вагомий вплив на розвиток ді-
тей з особливими потребами. Останні експеримен-
тальні дані свідчать про те, що технології вірту-
альної реальності мають великий потенціал у не-
врологічній реабілітації пацієнтів з обмеженими 
руховими можливостями та порушенням рівнова-
ги [3]. Використання відеоігор сприяє розвитку 

розумових здібностей та мотивує дитину до актив-
нішого способу життя. 

Для того, щоб активізувати та вдосконалити ру-
хові функції пацієнтів з дитячим церебральним 
паралічем, у Міжнародній клініці відновного лі-
кування була створена Інтернет-система домаш-
нього ігрового тренування рухів. Головне завдання 
комп’ютерної ігротерапії спрямоване на форму-
вання взаємодії між позитивним емоційним тлом 
гри та вдосконаленням рухових функцій, сенсор-
них і когнітивних умінь, підвищенням мотивації 
неповносправної дитини. Виконуючи ту чи іншу 
вправу, пацієнт одночасно грає в комп’ютерну гру, 
яка мотивує його до тренування рухів, сприяє роз-
витку швидкості реакції, координації і рівно-
ваги. 
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Інтернет-система домашнього 
ігрового тренування

Інтернет-система домашнього ігрового трену-
вання рухів складається із сервера підтримки вір-
туальної реабілітації у мережі Інтернет та клієнт-
ської частини, яка встановлюється на домашньому 
комп’ютері. Вона дає можливість дистанційного 
контролю за перебігом домашніх тренувань та до-
зволяє використовувати різні ігрові контролери: 
ігровий пульт Nintendo Wii, балансувальну дошку 
Nintendo WiiFit, сенсор руху Kinect [6].  Система 
може використовуватися при різних рухових по-
рушеннях. Для тренування рівноваги розроблено 
шість спеціалізованих ігор, керування якими здій-
снюється із використанням балансувальної дошки 
Nintendo WiiFit.  Пацієнт, стоячи чи сидячи на 
дошці, виконує вправи для розвитку рівноваги та 
одночасно, нахиляючись вперед – назад чи в сторо-
ни, керує діями персонажу спеціалізованої 
комп’ютерної гри. Підбір вихідних положень здій-
снюється індивідуально, враховуючи особливості 
моторного розвитку кожного пацієнта. Перед по-
чатком тренувань реабілітолог оцінює рухові мож-
ливості пацієнта, реєструє його в системі та про-
водить з ним декілька навчальних занять. Потім 
складає індивідуальну домашню реабілітаційну 
програму, в якій зазначає рекомендовані ігри, ви-
хідні положення, періодичність і тривалість за-
нять. Інформація про перебіг ігрових сесій, їх три-
валість та результати зберігаються у системі і ві-
дображаються на веб-сторінці у вигляді графіків. 
Реабілітолог здійснює дистанційний контроль за 
процесом тренування, коригує домашню програму 
та дає рекомендації пацієнту [1].

Реабілітаційні степ-ігри
Система домашнього ігрового тренування була 

розширена і в неї включені степ-ігри з використан-
ням танцювального килимка в якості ігрового 
контролера (рис.1). 

 

Рис. 1. Танцювальний 
килимок (Dance Mat)

Під час гри необхідно слідувати за зображенням 
на екрані та наступати на відповідні квадрати на 
килимку (рис 2). Танцювальний килимок широко 
використовується для танцювальних ігор, проте 
наявні у продажу ігри занадто складні для пацієн-
тів з руховими порушеннями. Саме тому були роз-
роблені дві спеціальні реабілітаційні степ-гри для 
неповносправних осіб. 

Рис.2. Дитина з церебральним паралічем грає на танцювальному 
 килимку

Гра «Щасливий фермер». На екрані зображено 
8 нірок, які за розміщенням відповідають структу-
рі танцювального килимка. З кожної нірки у ви-
падковій послідовності вистрибує бабак (рис.3). 
Гравець повинен спіймати бабака, здійснюючи 
крок у відповідний квадрат. Гра має п’ять рівнів 
складності з різною графікою, кожен з яких вима-
гає швидшої реакції. Перші рівні є простішими, 
оскільки швидкість появи бабака дозволяє легко 
його впіймати. На третьому рівні в якості усклад-
нення з’являється дівчинка-бабак, яку ловити не 
можна.

Рис.3. Деякі рівні гри «Щасливий фермер»
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Схожа гра називається «Злови метелика». Ме-
телик сидить на одній із восьми квіток, і гравець 
намагається зловити його, наступаючи на відпо-
відний квадрат на танцювальному килимку 
(рис.4). Ця гра також має п’ять рівнів складності. 
На третьому рівні з’являється бджола, яку ловити 
не потрібно. Кожен рівень супроводжується змі-
ною графіки та зменшенням тривалості перебуван-
ня метелика на квітці.

Рис.4. Деякі рівні гри «Спіймай метелика»

Оцінка ефективності 
 реабілітаційних степ-ігор

Метою цього дослідження було оцінювання 
впливу домашніх занять спеціальними комп’ю-
терними іграми з використанням танцювального 
килимка.

Попереднє оцінювання розроблених степ-ігор 
для тренування рівноваги проводили на п’яти па-
цієнтах з дитячими церебральними паралічами 
віком 9-13 років. Відбір пацієнтів для участі у до-
слідженні здійснювався на основі аналізу виписок 
з історії хвороби, який проводили лікарі, врахову-
ючи основні критерії відбору. 

Основні критерії включення:
• діагноз ДЦП;
• вік старше 4 років;
• легкий або помірний ступінь рухових пору-

шень (ІІ рівень за GMFCS);
• нормальний розумовий розвиток або із не-

значною затримкою;
• комунікабельна поведінка.

Основні критерії невключення:
• судомний синдром; 
• виражені контрактури суглобів;

• виражена розумова відсталість;
• некооперативна поведінка.
Діагноз, рівень моторного розвитку за GMFCS 

та вік пацієнтів представлено в таблиці 1. 
Більшість пацієнтів були віком 9-10 років, пере-

важно зі спастичним тетрапарезом та за моторним 
розвитком відповідали ІІ рівню за GMFCS. 

Усі пацієнти дали попередню згоду на участь у 
дослідженні. Реабілітаційні заняття проводилися 
вдома, всі учасники грали у спеціальні комп’ю-
терні ігри на танцювальному килимку впродовж 
2-х тижнів щоденно протягом 15-20 хв. Реабіліта-
ційні заняття передбачали попередній детальний 
інструктаж батьків щодо правильності вихідних 
положень, відповідності рухових дій та техніки 
безпеки під час проведення занять. Надавалась по-
вна технічна підтримка із відповідним обладнан-
ням (танцювальний килимок).

Методи обстеження
Дослідження включало двохетапне обстеження: 

до застосування спеціальних комп’ютерних ігор 
удома та через 2 тижні після домашніх реабіліта-
ційних занять. Оцінка результатів застосування 
реабілітаційних ігор проводилася на основі аналі-
зу даних стабілометрії пацієнта, дитячої шкали 
рівноваги (Pediatric Balance Scale), тесту для визна-
чення функції ходьби «Вставай та йди» (“Up and 
go”), степ-тесту «4 квадрати» (“Four Square step 
test”).

Усім пацієнтам визначався рівень моторного роз-
витку згідно Системи класифікації великих мото-
рних функцій (GMFCS – Gross Motor Function 
Classification System). Згідно класифікації всі паці-
єнти з церебральними паралічами розділяються за 
своїми руховими можливостями на п’ять рівнів. По-
діл на рівні ґрунтується на функціональних мож-
ливостях дитини, потребі у допоміжному обладнан-
ні, включаючи устаткування для пересування (хо-
дунці, милиці, палички, візки), і меншою мірою на 
якості рухів дитини. За класифікацією GMFCS “Рів-
ню І” відповідають діти, які можуть ходити без об-
межень, але не справляються з більш складними 

Таблиця 1

РозПоділ ПацієНтів за віком, діагНозом та РівНем мотоРНого Розвитку

Пацієнти вік (років) Стать (ч/ж) діагноз Рівень за GMFCS

НB 10 ж ДЦП, спастичний тетрапарез із перевагою ніг іі

ЛA 13 ж ДЦП, спастичний парапарез іі

ГE 10 ч ДЦП, спастичний тетрапарез із перевагою зліва іі

СA 10 ч ДЦП, спастичний правобічний геміпарез іі

AI 9 ч ДЦП, дистонічний тетрапарез іі
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моторними завданнями. “Рівню V” відповідають 
діти з дуже обмеженими можливостями самостій-
ного пересування навіть із допоміжним обладнан-
ням і слабким контролем положення тулуба і голо-
ви [2]. У нашому дослідженні всі пацієнти відпові-
дали ІІ рівню за GMFCS, могли ходити самостійно, 
але мали порушення рівноваги при ходьбі та потре-
бували нагляду під час переміщень.

Для можливості контролю за функцією рівноваги 
пацієнта в Інтернет-системі домашнього тренуван-
ня розроблено діагностичний інструмент – гру «Ста-
білометрія» [1]. Пацієнт повинен стати на балансу-
вальну дошку і нерухомо стояти протягом 15 сек. За 
цей час вираховуються два показники стабіломе-
трії: середня швидкість переміщення центру мас 
тіла та площа стабілограми. Чим вища швидкість 
переміщення центру мас тіл та більша площа ста-
білограми, тим гірша функція рівноваги та слабші 
можливості дитини утримувати положення. Дані 
стабілометрії зберігаються в системі і виводяться 
у вигляді графіка, який зручно аналізувати.

Дитяча шкала рівноваги
Дитяча шкала рівноваги є інструментом з дове-

деною надійністю та валідністю, призначеним для 
оцінки функції рівноваги дитини, включаючи 
здатність пересуватися в навколишньому середо-
вищі [5]. Шкала дитячої рівноваги є модифікацією 
Шкали рівноваги Берга (Berg Balance Scale) і роз-
рахована на дітей віком від 5 до 15 років з незна-
чним або середнім рівнем порушення рівноваги. 
Шкала складається з 14 завдань, кожне з яких оці-
нюється від 0 до 4 балів. Максимальний бал – 56. 

Степ-тест «4 квадрати»
Степ-тест «4 квадрати» спрямований на комп-

лексну оцінку динамічної рівноваги [4]. Під час 
проведення степ-тесту передбачена наступна по-
слідовність рухових дій, яку слід завершити як-
найшвидше: вихідне положення стоячи у першому 
квадраті – лівому нижньому, потім переступити 
вперед у другий квадрат, потім вправо – у третій, 
далі назад у 4-й квадрат і вліво – у перший, після 
цього відразу розпочинається рух назад у квадрати 
4-3-2-1 (рис. 4). Якщо це можливо, виконавець пови-
нен постійно дивитися перед собою. Обидві ноги 
повинні бути повністю поставлені на підлогу в ко-
жен квадрат. Реабілітолог попередньо показує ви-
конання тестового завдання та дає можливість 
обстежуваному виконати дві навчальні спроби без 
урахування часу. Більша кількість спроб дозволя-
ється, якщо виконавець не може успішно заверши-
ти послідовність, втрачає рівновагу, наступає на 
лінії.

 
Рис. 4. Послідовність кроків під час виконання степ-тесту  

«4 квадрати»

Час фіксується в секундах. Оцінюється резуль-
тат як позитивний, якщо тестове завдання було 
виконане за 15 сек. чи менше.

Тест « Вставай та йди»
Тест для визначення функціональних можли-

востей нижніх кінцівок «Вставай та йди» викорис-
товується для визначення рівноваги та координа-
ції під час ходи (самостійної чи з допоміжними 
засобами), при переході з положення сидячи у по-
ложення стоячи [7]. 

Для виконання поставленого завдання пацієнту 
необхідно за командою «руш!» встати з крісла, про-
йти позначену відстань довжиною 3 м, поверну-
тись, пройти назад ту саму відстань до крісла та 
сісти (рис. 5).

Рис. 5. Послідовність виконуваних дій під час проведення тесту  
«Вставай та йди»

Тест виконується двічі, записується кращий ре-
зультат. Час фіксується у секундах. Результат оці-
нюється як позитивний, якщо пацієнт пройшов 
зазначену відстань за 10 сек. чи менше.

Результати та їх обговорення
Результати оцінювання учасників при повтор-

ному обстеженні за зазначеними шкалами та тес-
тами наведені в таблиці 2.
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B 41 44 3 18 12 -6 30 28 -2 10 14 4 
A 52 53 1 10 8 -2 18 13 -5 5 9 4 
E 47 49 2 11 9 -2 12 10 -2 11 12 1 
A 52 54 2 6 5 -1 5 5 0 18 28 10 
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Після двох тижнів щоденних тренувань удома 
спостерігалося значне покращення рівноваги у 
чотирьох з п’яти пацієнтів. Результати оцінюван-
ня за Дитячою шкалою рівноваги покращились у 
середньому на 1,6 бала; час виконання тесту «Вста-
вай та йди» знизився в середньому на 2,2 сек. По-
казники степ-тесту «4 квадрати» також знизились 
у середньому на 1,8 секунди. За даними стабіломе-
трії, площа стабілограми знизилася в середньому 

на 4 бали під час курсу занять реабілітаційними 
іграми вдома.

Висновки
Розроблені степ-ігри є корисним ігровим реабі-

літаційним компонентом для осіб із руховими по-
рушеннями. Попередні результати вказують на 
покращення рівноваги у хворих на церебральні 
паралічі після курсу реабілітаційних ігор.

Таблиця 2

Результати оціНЮваННя РівНоваги у ПацієНтів з цеРебРальНими ПаРалічами

Пацієнти
дитяча шкала рівноваги «вставай та йди» «4 квадрати» Стабілометрія

до після різниця до після різниця до після різниця до після різниця

НB 41 44 3 18 12 -6 30 28 -2 10 14 4

ЛA 52 53 1 10 8 -2 18 13 -5 5 9 4

ГE 47 49 2 11 9 -2 12 10 -2 11 12 1

СA 52 54 2 6 5 -1 5 5 0 18 28 10

AI 53 53 0 7 7 0 6 6 0 29 30 1

Середнє 49 50.6 1.6 10.4 8,2 -2.2 14.2 12.4 -1.8 14.6 18.6 4
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РЕАБИЛИТАцИОННАя КОМПьЮТЕРНАя ИгРОТЕРАПИя с ИсПОЛьзОВАНИЕМ 
 ТАНцЕВАЛьНОгО КОВРИКА
В. И. КОзяВКИН, О. О. КАчМАР, И. В. АБЛИКОВА, Б. О. КАчМАР 

Резюме. система домашней игровой реабилитации двигательных нарушений была расширена за 
счет разработки степ-игр для пациентов с двигательными нарушениями. Оценка  эффективности 
предложенных игр осуществлялась на пяти пациентах с детскими церебральными параличами, 
которые на протяжении двух недель занимались дома. Результативность оценивалась с помощью 
таких тестов: детская шкала равновесия; тест для определения функции ходьбы «Вставай и иди»; 
степ-тест «4 квадрата»; стабилометрия. Первые полученные результаты указывают на усовершен-
ствование равновесия у пациентов с церебральными параличами после домашних 
реабилитационных занятий.
Ключевые слова: виртуальная реабилитация, церебральный паралич, тренировка равновесия, 
игры.

Rehabilitation computeR games on Dance mat 
V. i. KozyaVKin,  o. o. KachmaR,  i. V. abliKoVa,  b. o. KachmaR

summary. stepping games on Dance mat were developed to extend Web-based home rehabilitation 
gaming system for patients with movement disorders. preliminary assessment of these games was 
performed on five patients with cerebral palsy who followed daily home training sessions for a period of 
two weeks. the patients were assessed according to the following tests: timed up and go test, pediatric 
balance scale, Four square step test, and stabilometry. preliminary results show balance improvement in 
patients with cerebral palsy after the completion of these training courses.
Key words: virtual rehabilitation, cerebral palsy, balance training, games.


