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ВСТУПНЕ СЛОВО

Університет «Україна» був створений як інклюзивний вищий
навчальний заклад, покликаний забезпечити реалізацію права на
вищу освіту для кожного і свідомо взяв на себе місію навчати людей
з особливими освітніми потребами, у цьому його унікальність.
Упродовж двох десятиліть університет реалізовує принципи інклю-
зії та найкращі світові практики доступного навчання. Загалом за
час діяльності підготовлено понад 135 тис. випускників різних спе-
ціальностей та освітніх рівнів, з них близько 12 тис. є особами з ін -
ва лідністю. У грудні 2018 року університет установив рекорд України
в категорії «Освіта» – найбільша кількість випускників з інвалідні-
стю в Україні з окремого навчального закладу». Тематика інклюзії
пронизує своєю філософією усю нашу діяльність.

В Університеті стало вже доброю традицією проведення Міжна -
родної науково-практичної конференції, присвяченої питанням
інклюзії, — «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспек-
тиви та кращі практики». Дев’ятнадцятий рік поспіль учасники
конференції зголосилися об’єднати свої зусилля задля розвитку
інклюзивного суспільства в Україні та обговорити нагальні питан-
ня інклюзивного освітнього середовища.

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивне
освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики»
покликана об’єднати зусилля провідних науковців та практиків із
питань інклюзивного навчання. Цьогоріч до такої роботи долучи-
лися 490 учасників. Наукова спільнота представлена на належному
рівні: 30 докторів наук, 60 кандидатів наук, 60 молодих науковців,
340 студентів із 35 закладів вищої освіти з усіх регіонів України та
зарубіжжя, а також представники інших навчальних закладів, шкіл,
наукових установ, громадських організацій, підприємств.

Глибоко переконаний, що наша конференція стане продовжен-
ням тієї важливої державницької розмови, що триває з перших днів
Незалежності України, і слугуватиме пошуку та виробленню нових
конструктивних підходів для практичного розв’язання нагальних
освітніх та соціальних проблем людей з інвалідністю.

П. М. Таланчук 
Президент Університету «Україна»
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СЕКЦІЯ ІV

МЕДИЧНА, ФІЗИЧНА 

ТА СПОРТИВНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ
ВИВІЛЬНЕННЯ МАТРИЧНИХ ТАБЛЕТОК

Авраменко Д.О., 
група ФМ-17-1 спеіальність «Фармація, Промислова фармація», 

факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Могилюк В.В., 

к.ф.н., доцент кафедри фармації факультету біомедичних технологій
Університету «Україна»

Новиков Д.О., 
д.ф.н., професор, зав. кафедри фармації факультету біомедичних технологій

Університету «Україна»
Катинська М.Г., 

к.ф.н., доцент кафедри фармації факультету біомедичних технологій
Університету «Україна»

Матричнi таблетки — прогресивна форма доставки лiкарських
засобiв, яка значно покращує якiсть життя та ефективнiсть лiкуван-
ня, сприяє бiльш рiвномiрному розподiлу лiкарської речовини
в органiзмi пацієнта без створення пiкових концентрацiй. 

Препарати вiтчизняного виробництва у формi матричних таб-
леток представленi на ринку України 9 препаратами та 7 фармако-
логiчними групами. Асортимент препаратiв iмпортного виробниц-
тва у формi матричних таблеток на українському ринку значно
ширший та представлений 35 препаратами та 13 фармакологiчними
групами. Тобто для деяких лiкарських речовин вiдсутнi аналоги
вiтчизняного виробництва у формi матричних таблеток, наприклад
для нафтидрофурилу гiдрогеноксалату, тіоридазину гiдрохлориду,
метформiну, залiза сульфату, нiтроглiцерину, кларитромiцину,
метопрололу сукцинату, диклофенаку, iндометацину, iбупрофену,



верапамiлу, трандолаприлу гідрохлориду. Теофiлiн та вiнкамiн у фор -
мi матричних таблеток присутнi на ринку України лише вiтчизня-
ного виробництва.

Iснує три рiзних типи матриксних систем в залежностi вiд типу
матриксу матричних таблеток: з гелеутворюючим матриксом; з роз-
чинним матриксом; з нерозчинним матриксом.

Iснують рiзнi механiзми вивiльнення ЛР з матричних таблеток
в залежностi вiд типу матриксної системи матричної таблетки (рис. 1).

Рис. 1. Схема вивiльнення ЛР з рiзних матриксних систем

Активний фармацевтичний iнгредiєнт (АФІ) може фiзичним або
хiмiчним способом бути пов’язаний з матриксом, що також визначає
механiзм та кiнетику вивiльнення. АФI може вивiльнятися з матрик-
су шляхом дифузiї або вимиванням (тертям) з деградуючого матрик-
су. Дифузiя АФI через розчинний матрикс не може забезпечити кiне-
тику «нульового» порядку, тобто контрольовану постiйну швидкiсть
вивiльнення i стабiльну концентрацiю в кровi. Якщо вивiльнення
контролюється не тiльки дифузiєю АФI, але i бiодеградацiєю мат-
риксу, то може бути досягнута кiнетика «нульового» порядку.

Матричнi таблетки — iнновацiйна лiкарська форма з модифi-
кованим вивiльненням, котра дозволяє вирiшити проблему нерiв-
номiрної концентрацiї ЛЗ в органiзмi, пiдвищення комплаєнтностi
процесу лiкування. В основi матричної таблекти — матрична систе-
ма, в якiй лiкарська речовина диспергована у всьому обсязi полiме-
ру (допомiжнi речовини, каркас). Термiн дiї такої систем може бути
вiд тижня до року i бiльше. Швидкiсть видiлення ЛР, мiсце i час
залежать вiд властивостей полiмеру, данi параметри можна контро-
лювати та змiнювати — це є однiєю з переваг матричних таблеток,
як лiкарської форми. Найчастiше ЛР в матричних таблетках вивiль-
няються за рахунок дифузiї i деструкцiї.
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У теперішній час на базі лабораторії підприємства-партнера
ПРАТ «Індар» нами виконується наукова експериментальна робота
з вивчення механізмів вивільнення матричних таблеток методом
WU-WL та спостереженням за фронтом дифузії матриці з мікро-
скопією зрізів матриці. 

ЗДОРОВ’Я. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ 
НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ

Адамчук Анна Вікторівна,
студентка 1 курсу магістратури спеціальності «Екологія» Мелітопольського

інституту екології та соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Науково-технічна революція змінює стосунки людини
і природи. Поява нових технологій, джерел енергії і матеріалів, впровад-
ження у виробництво найновіших досягнень науки і техніки призвели до
глобальних змін у житті суспільства, людство стало впливати на приро-
ду в планетарному масштабі. З одного боку, вдосконалення технологій
і зростання виробництва сприяють більш повному задоволенню потреб
людей, збільшенню комфорту, виробництва продуктів харчування тощо.
З іншого боку, забруднюється повітря, земля і вода, знищуються ліси,
зменшується озоновий шар Землі, з’являються тисячі нових хімічних спо-
лук, що, без сумніву, негативно впливає на здоров’я людей, зменшує трива-
лість життя, ставить під загрозу існування людини як біологічного виду.

Annotation. The scientific and technological revolution is changing the rela-
tionship between man and nature. The emergence of new technologies, sources of
energy and materials, the introduction into production of the latest achievements
of science and technology have led to global changes in society, humanity has
begun to influence nature on a planetary scale. On the one hand, improvements
in technology and growth in production contribute to a more complete satisfacti-
on of people’s needs, increased comfort, food production and more. On the other
hand, air, earth and water are polluted, forests are destroyed, the ozone layer of
the Earth is being reduced, thousands of new chemical compounds are emerging,
which undoubtedly has a negative impact on human health, reduces life expec-
tancy, threatens human existence as species.

Метою нашого дослідження є: провести аналіз впливу забруд-
неного природного середовища на стан здоров’я та демографічні
показники населення України та визначити оптимальні підходи
щодо збереження здоров’я, стабілізації демографічних показників

людей з інвалідністю Секція ІV



населення України в умовах екологічної та демографічної кризи
і обмежених ресурсів.

Аналіз статистичних даних, динаміки абсолютних та інтегрованих
показників антропогенного і техногенного навантаження на навко-
лишнє природне середовище свідчить про те, що екологічну ситуацію
в Україні можна охарактеризувати як кризову. В Україні екологічна
криза розгортається при обмеженні природних ресурсів, економічній
нестабільності, загостренні соціальних та політичних проблем.
У та ких умовах діяльність держави та громадськості щодо охорони
довкілля та збереження здоров’я є принципово утруд неною, оскільки
вона, як і інші цілі, підкоряється домінанті економічної вигоди [2, 3].

Більше того, впродовж останніх двох десятиліть в Україні спос-
терігається поєднання двох криз — екологічної та демографічної,
до якої в останні роки приєдналася ще й економічна.

Проведений аналіз свідчить, що за даними Державної служби
статистики України, у 2010 р. у атмосферу надійшло 6,7 млн.т за бруд -
нюючих речовин, що складає 11 т у розрахунку на 1 км2 території
країни, або 146 кг на одного мешканця. Близько 62% небезпечних
речовин (4,1 млн. т) припало на стаціонарні джерела забруд нення:
підприємства переробної і добувної промисловості, електро- і теп-
лоенергетики. Забруднення атмосфери автомобільним транспор-
том становить 91% викидів від пересувних джерел [5].

Забруднення водних ресурсів становить велику небезпеку здо-
ров’ю та життю громадян. Населення і промисловість України
щорічно використовують близько 30 млрд. м3 води. Слід відзначити
неефективне і нераціональне використання води усіма галузями
промисловості, внаслідок застарілих технологій та відсутності
ефективного обліку використання води.

Через забруднення і виснаження, об’єм придатних до викорис-
тання водних ресурсів щороку зменшується. За даними ЮНЕСКО,
за рівнем раціонального використання водних ресурсів та якості води
Україна посідає 95 місце серед 122 країн світу. Більшість водних
об’єктів за ступенем забруднення віднесена до забруднених та дуже
забруднених. За даними Державної служби статистики України,
впродовж 2010 р. у водойми України було скинуто 1,7 млрд. м3 за -
бруднених стоків. Майже 18% забруднених зворотних вод були ски-
нуті у водойми без будь-якого очищення, що на 15,6% більше, ніж
у 2009 р., решта 82% — недостатньо очищеними [4, 5].

26 квітня 2019 р. виповнилося 33 роки аварії на Чорно биль -
ській АЕС, яка суттєво вплинула на екологічну ситуацію в Україні.
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При руйнації конструкції блока стався викид в атмосферу значної
кількості радіонуклідів. Основна маса радіоактивних елементів ви -
пала протягом 10 діб, хоча, забруднення прилеглих територій три-
вало впродовж місяця. Радіоактивний йод, цезій, стронцій і плутоній
у короткостроковому і довгостроковому плані визначили радіоло-
гічну обстановку в потерпілих районах. Радіоактивного опромінен-
ня різної інтенсивності зазнали сотні тисяч людей. Наслідки цієї
аварії та шкода для здоров’я, без сумніву, є однією з вагомих причин
розвитку в Україні демографічної кризи.

Одним із важливих завдань держави є збереження здоров’я на -
се лення як основного потенціалу виробничих ресурсів країни.
Відомо, що здоров’я населення залежить від соціального та еконо-
мічного благополуччя, спадковості, способу життя, і, значною мірою,
від стану довкілля.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 
ПРИ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

Александрова Тетяна Миколаївна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Адирхаєва Людмила Вікторівна,
к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії, 

ерготерапії та фізичного виховання 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. У тезах наведено особливості проведення занять зі скла-
довими системи ЛФК в поєднанні з фізіотерапевтичними методами реа-
білітації хворих з порушенням серцево-судинної системи. Нами доведено,
що саме важливість системи ЛФК у комплексній реабілітації показало
значне покращення хворих після закінчення дослідження.

Annotation. The features of training with components of the exercise thera-
py system in combination with physiotherapeutic methods of rehabilitation of
patients with cardiovascular system disorders are given in the abstract. We have
proved that the importance of exercise therapy in comprehensive rehabilitation
has shown a significant improvement in patients after the study.

При серцево-судинних захворюваннях використано сучасні мето-
ди фізичної реабілітації, основу яких створюють різні фізичні вправи. 

При побудові занять використовувалися такі методи педагогіч-
ного навчання: перцептивні методи (чуттєві), тобто словесні, наоч-
ні, практичні; методи стимулювання і мотивації навчання — мето-
ди формування пізнавальних інтересів, обов’язку, відповідальності;
методи контролю і самоконтролю ефективності навчання рухам. 

Використано практичні методи в процесі розучування рухів:
1) метод цілісного розучування вправи — якщо дія проста для вико-
нання, коли складні дії неможливо розділити без порушення його
структури; застосовувався на заключному етапі навчання будь-якої
рухової дії, (тобто він слідує за методом розучування по частинах);
при випробуванні нового руху, якщо він не був пов’язаний з ризиком
і високою складністю; 2) метод розучування по частинах. Вико рис -
товується тоді, коли дія піддається розчленуванню на са мостійні
елементи. При цьому методі полегшується процес засвоєння рухо-
вої дії. Створюються сприятливі умови для контролю за якістю
власних рухових дій (елементів) і оволодіння в цілому протікає
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в більш легких умовах. Вивчення по частинах створює умови для
своєчасного виявлення та усунення помилок в рухах і їх з’єднаннях. 

Методи, що сприяють відновленню рухових якостей: 1) методи
суворо регламентованої вправи — характеризуються, насамперед,
багаторазовим виконанням вправ в умовах суворої регламентації,
а саме: точного складу рухів і їх зв’язку між собою; строго нормова-
ного навантаження; у строгому регулюванні інтервалів відпочинку
і порядку чергування відпочинку і навантаження. 

До сучасних засобів фізичної терапії/ реабілітації відносимо:
систему ЛФК (фізичні вправи, дихальні вправи, біг, дозована ходь-
ба, вправи у водному середовищі, лікувальну гімнастику, рухливі
ігри, масаж, механотерапію). 

Нами доведено, що саме важливість системи ЛФК у комплексній
реабілітації показало значне покращення хворих після закінчення
дослідження, що охоплювало перші два етапи реабілітації хворих
з постінсультними руховими розладами. Дослідження показало, що
заняття дійсно можуть позитивно впливати на психологічний стан
пацієнта, тому що фізичні дозовані навантеження захищають від пси-
хоемоційного перевантаження знижуючи прояви стресу, відволікають
від переживань, сприяють убереженню від депресії, покращують сон і,
що важливо, постійно у людей росте рівень самооцінки. Варто відзна-
чити, навіть при значній депресії фізичні вправи входять в склад ліку-
вальних заходів, як один із основних та ефективних засобів. 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ СЕРЦЕВО-
СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ ВІКОМ 25–30 РОКІВ

Александрова Тетяна Миколаївна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Адирхаєва Людмила Вікторівна,
к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, 

рготерапії та фізичного виховання 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. У тезах висвітлюється основні підходи до фізичної терапії
серцево-судинної системи, а саме хворих з наслідками мозкового інсульту.
Розроблено комплексну програму фізичної реабілітації молоді з наслідками
мозкового інсульту. Приділено увагу на ранній початок реабілітаційних
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заходів; систематичність і тривалість, комплексність, мультидисциплі-
нарність, адекватність реабілітаційних заходів. Підкреслюється значу-
щість самого хворого в поцесі реабілітації.

Annotation. The main approaches to the physical rehabilitation of a young
person with disorders of the cardiovascular system, namely the consequences of
stroke, are highlighted in the thesis. A comprehensive program for the physical
rehabilitation of young people with the effects of stroke has been developed.
Attention is paid to the early start of rehabilitation activities; systematicity and
duration, complexity, multidisciplinarity, adequacy of rehabilitation measures.
The importance of the patient in the rehabilitation process is emphasized.

У структурі судинних захворювань головного мозку провідне
місце займають гострі ішемічні порушення мозкового кровообігу
(80–85%). Серед хворих з наслідками мозкового інсульту і вираже-
ним ступенем інвалідності переважну більшість становлять особи,
що перенесли його ішемічний варіант.

Мозковий інсульт в даний час є однією з основних причин
смертності та інвалідності в світі. Згідно з прогнозами, до 2030 року
захворюваність інсультом зросте на 25%, що обумовлено старінням
населення планети і зростанням поширеності в популяції факторів
ризику мозкових інсультів.

Відновлення колишньої працездатності після мозкового
інсульту у більшості людей проблематично. Тільки 10–20% повер-
таються до праці, з них близько 8% зберігають свою професійну
придатність, 25% потребують сторонньої допомоги.

Головним фактором розвитку інсульту є артеріальна гіпертен-
зія, але, на жаль, багато людей просто не знають рівень свого арте-
ріального тиску і не підозрюють про можливу небезпеку. І це незва-
жаючи на те, що в зоні ризику цієї хвороби в Україні знаходяться
11,5 млн. чоловік. Тобто інсульт загрожує кожному четвертому ук -
ра їнцю і ця загроза може бути фатальною.

Мета роботи: розробити ефективну програму фізичної тера-
пії/реабілітації людини з порушенням серцево-судинної системи.

Клініка залежить від локалізації зони крововиливу і причини
(ішемія, розрив судини і т.п.), а також наявних супутніх захворю-
вань (гіпертонічна хвороба, ішемічна серця, ендокринні порушен-
ня, хвороби периферичних судин). Лікування таких хворих довгот-
ривале та затратне спочатку направлене на стабілізацію життєвих
показників, а далі — на повернення до нормального життя, вто-
ринну профілактику Необхідною складовою обов’язково виступає
якісна комплексна фізична реабілітація. Реабілітація починається
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з першого дня інсульту, якщо хворий усвідомлює цей процес, то
може приймати в ньому участь. Екстренна терапія та реабілітація
нерозривно чередуються. Проблеми, які можуть ускладнити реабі-
літаційний процес — це пневмонія, повторний інсульт, тромбоем-
болія легеневої артерії. Доведено, що більш раніший початок реабі-
літації призводить до кращого результату. 

Основними принципами реабілітації є: ранній початок реабілі-
таційних заходів; систематичність і тривалість, що можливо при
добре організованій поетапній побудові реабілітації; комплекс-
ність, мультидисциплінарність, адекватність реабілітаційних заходів;
активна участь у реабілітації самого хворого, його близьких і рід-
них. Відновлення колишньої працездатності після мозкового інсуль-
ту у більшості людей проблематично. Тільки 10–20% повертаються
до праці, з них близько 8% зберігають свою професійну придат-
ність, 25% потребують сторонньої допомоги.

Застосовоно: фізіотерапевтичні процедури, масаж, система
ЛФК, дієтотерапія, психотерапія, які проводяться на всіх етапах
фізичної реабілітації. 

РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ЯК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ
ФАКТОР В СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ

Андрійченко Вікторія Сергіївна,
студентка 3 курсу спеціальності «Спеціальна освіта» 

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є.В.,

старший викладач кафедри фізичної реабілітації та фізичного 
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»,

vika.andriychenko74@gmail.com

Анотація. Актуалізовано важливість раціонального харчування. Об -
грунтовано, що їжа — це мультикомпонентний фактор навколишнього
середовища, що містить понад 600 речовин, необхідних для нормального
функціонування організму людини. Прослідковано, що для здорового сту-
дента оптимальним є співвідношення білків, жирів та вуглеводів 1:1:4.
Харчовий раціон по кількості і якості необхідно збалансувати з потреба-
ми людини відповідно до її професії, віку, статі.

Annotation. The importance of rational nutrition has been updated. It is jus-
tified that food is a multicomponent factor of the environment containing more
than 600 substances necessary for the normal functioning of the human body.
Protein, fat and carbohydrate ratio of 1: 1: 4 has been found to be optimal for a
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healthy student. Nutritional ration on quantity and quality must be balanced
with the needs of the person according to his profession, age, sex.

За останні десятиріччя проблема зайвої ваги та ожиріння стала
глобальною і поширилася на жителів країн навіть з низьким рівнем
життя. Сучасний темп життя та ритм навчання перешкоджає реалі-
зації нормального щодобового раціону студента. Студентська
молодь є специфічною верствою молодого населення країни, особ-
ливості способу життя якого потрібно враховувати. Достатнє та
збалансоване харчування є невід’ємною складовою здорового спо-
собу життя, визначальним чинником формування і розвитку фізич-
но, морально та духовно повноцінної особистості. 

Здорове харчування студентської молоді — одна з найважливі-
ших проблем сьогодення, яка формує здоров’я і добробут нації
в цілому. Правильне харчування забезпечує нормальний ріст і роз-
виток організму, визначає розумовий і фізичний розвиток, опти-
мальне функціонування всіх органів і систем, формування імунітету
та адаптаційних резервів організму. В Україні актуальність проблем,
пов’язаних з якістю та характером харчування, визначається низь-
кою спроможністю більшості населення у забезпеченні повноцін-
ного харчового раціону, стійкими порушеннями структури харчу-
вання, значним поширенням елементарно залежної патології. 

Харчування — один із найважливіших факторів, що визначає
здоров’я людини, її фізичний, психологічно-емоційний стан та під-
тримує життєдіяльність її організму. Від належної якості харчування
залежить здатність людини мінімізувати негативну дію зовнішніх
чинників незадовільної екологічної середи, добре самопочуття люди-
ни, а також рівновага соціально-психологічного клімату за місцем
роботи людини або вдома. Це твердження пояснюється тим, що
їжа — це мультикомпонентний фактор навколишнього середовища,
що містить понад 600 речовин, необхідних для нормального функціо-
нування організму людини. Кожна з цих речовин посідає певне місце
в складному гармонійному механізмі біохімічних процесів і сприяє
належному фізичному розвитку людини. Особливої уваги заслуговує
стан здоров’я та умови харчування молоді нашої держави, тому що
здоров’я молоді є умовою створення міцного суспільства [1, с. 130].

Здоров’я студента неможливо забезпечити без раціонального
харчування. Під раціональним харчуванням слід розуміти таке, що
задовольняє фізіологічні потреби у харчових продуктах, сприяє
підтриманню високої працездатності та здоров’я, тому їжу нале-
жить вживати не тільки як джерело енергії, а й як складний ком-
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плекс речовин, яким притаманна визначена біологічна активність,
що справляє вплив на всі види обміну речовин в організмі. 

Так, наприклад, фрукти є джерелом вітамінів, мінеральних
солей, а також вуглеводів. Водночас окремі продукти харчування
володіють притаманними тільки їм якостями. Виходячи із цього
раціон повинен містити різноманітні продукти, що забезпечують
нормальне функціонування організму. Ефективність харчування
підвищується у поєднанні з руховою активністю. 

Раціональний руховий режим дає змогу досягти відповідності
між споживанням і витратою енергії. Про таку відповідність можна
говорити тоді, коли калорійність добового раціону студентів дося-
гає 2000–3000 ккал, а студенток — 2200–2500 ккал [1]. 

Раціональне харчування передбачає не тільки його калорій-
ність, а й збалансованість. Збалансованість харчування — це харчу-
вання, яке забезпечує організм необхідними харчовими речовина-
ми в оптимальному співвідношенні. При цьому особливу увагу слід
приділити речовинам, які не можуть вироблятися в організмі. Це,
насамперед, незамінні амінокислоти, вітаміни та мінеральні речо-
вини. Амінокислоти містяться у тваринних білках. Багатонасичені
жирні кислоти є у тваринних маслах, сметані, а вітаміни й міне-
ральні речовини — у фруктах та овочах [1, с. 128].

Для раціону здорового студента оптимальним є співвідношен-
ня білків, жирів та вуглеводі близьке до 1:1:4. Воно сприятиме задо-
воленню енергетичних і пластичних потреб організму. У разі збіль-
шення енерговитрат слід аналогічно збільшити кількість жирів
і вуглеводів. Співвідношення поміж білком, жирами та вуглевода-
ми має бути 0,8:1:4,2.

Харчування повинне забезпечувати гармонійний розвиток і зла-
годжену діяльність організму. Для цього харчовий раціон по кількос-
ті і якості необхідно збалансувати з потребами людини відповідно до
її професії, віку, статі. Фізіологічні потреби організму залежать від
безлічі умов, які, як правило, постійно змінюються, тому точно зба-
лансувати харчування кожен момент життя практично неможливо.
У організму є спеціальні регуляторні механізми, що дозволяють
використати з прийнятої їжі і засвоювати необхідні поживні речови-
ни в такій кількості, яку йому потрібно в даний момент.
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ЕРГОТЕРАПІЯ РУК ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ВНАСЛІДОК ДЦП

Баланюк Олена Василівна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
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Науковий керівник: Адирхаєва Людмила Вікторівна,
к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії, 

ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»

Анотація. У тезах обґрунтовано діяльність ерготерапевта при
ушкодженні рук дитини в наслідок ДЦП. Засоби, методи, методичні при-
йоми ерготерапевта допомагають дитині з порушеннями активно вико-
нувати повсякденні справи: вдягатися, мити руки, приймати їжу, грати-
ся і таким чином досягти максимально можливого ступеню
незалежності у всіх аспектах повсякденного життя.

Annotation. The thesis substantiates the activity of the ergotherapist in
damaging the child’s hands as a result of cerebral palsy. The means, methods,
methodical techniques of the ergotherapist help the child with disabilities to acti-
vely carry out daily tasks: to dress, to wash hands, to take food, to play, and thus
to achieve the highest possible degree of independence in all aspects of daily life.

Головним клінічним синдромом дитячих церебральних паралі-
чів — є рухові порушення у вигляді паралічів і парезів кінцівок,
внаслідок чого страждає хронологічний порядок психомоторного
розвитку дитини. Багато чинників залежить від формування та роз-
витку функціональних можливостей верхньої кінцівки: на всіх ета-
пах життя дитини рухи руками відіграють важливу роль в становленні
реакцій випрямлення та рівноваги; перехід дитини в ортостатичне
положення, або вертикалізація, проходить згідно певних етапів, які
пов’язані з формуванням опорних функцій руки; стан верхніх кін-
цівок впливає на здатність стояти та ходити; позиція з опорою на
випрямлені руки, включно з контролем голови допомагає успішно
включати антигравітаційні механізми, тобто долати силу тяжіння
Землі та відчувати своє тіло в просторі; функціональні можливості
рук є важливою складовою психічного розвитку дитини. Особливе
значення має зорово-рухова координація «рука-око». Це потрібно
для досягнення точних, координованих рухів кисті та пальців, роз-
витку хвата, утримання та маніпулювання предметами з метою
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здійснювати дії, пов’язані з роботою дрібної моторики. Тренування
функціональних можливостей кистей та пальців рук покращують
не тільки загальну моторику дитини, але і її мовлене вий та інте-
лектуальний розвиток.

Стан верхнього плечового поясу впливає на рухи дихальних
м’язів та діафрагму. Це говорить про вплив стану верхніх кінцівок
на дихання. Від функціональних можливостей рук дитини залежить
її самостійність в побуті.

Успіх попередження розвитку клініки ДЦП багато в чому зале-
жить від стану верхніх кінцівок. Якщо не приділяти достатньої уваги
розвитку функції рук, то подальша лікувально-корекційна робота
може зайти в глухий кут. «Опора на руки» є не тільки природньою
формою зміцнення рук, але і ключовою позицією в запуску важли-
вих механізмів розвитку дитини. Саме руки — є тим «локомотивом»,
який тягне весь потяг проблем клініки ДЦП або намагається попе-
редити їх, почавши інтенсивні заняття з руками в якомога більш
ранньому віці. Кожна дитина — індивідуальність, тому батьки
повинні постійно привчати дитину до самостійності: надавати їй
можливість самостійно рухатись, користуватися руками, спілкува-
тися. Навіть, якщо можливості дитини дуже обмежені, необхідно
використовувати кожну дію, в якій вона може досягти успіху.

Велику участь в наданні реабілітаційної допомоги дітям з ДЦП
приймають такі члени міждисциплінарної команди як фізичний
терапевт та ерготерапевт. Фізичний терапевт застосовує фізичні
(природні) методи впливу на дитину, які засновані на русі, мануаль-
ному впливі, масажі, рефлексотерапії та дії тепла, світла, високих
частот, ультразвуку та води. Але в фокусі фізичної терапії знаходить-
ся рух, максимально активний, який планує саме дитина. Фізичні
терапевти враховують його відновлення та підтримання головною
метою своєї діяльності. Краще за все значення руху для нашого
життя можна описати загальновідомою фразою: « Рух-це життя!»
Рух починається задовго до нашого народження та припиняється
з останнім подихом, з ним пов’язана будь-яка наша активність, вона
допомагає спілкуватися з людьми, встановлювати соціальні контак-
ти, виявляти почуття. В будь-якому нашому русі нерозривно пере-
плетені фізичні, соціальні та психологічні фактори. 

Основні цілі ерготерапії — допомогти дитині з порушеннями
активно виконувати повсякденні справи, наприклад вдягатися, мити
руки, приймати їжу, гратися і таким чином досягти максимально
можливого ступеню незалежності у всіх аспектах повсякденного
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життя. Також ерготерапія може бути направлена на запобігання зни-
ження активності та посилення порушень. Ерготерапія включає
в себе: гру та повсякденні задачі; оцінку функцій руки; індивідуаль-
не ортезування; годування; модель супроводу Аффальтер; підбір тех-
нічних засобів реабілітації; навчання технікам переміщення.

Що ж повинна включати в себе «Терапія руки»:
– насамперед — це діагностика. Неможливо займатися з дити-

ною, не розумія над чим працювати. Наприклад, якщо дитина не
може їсти, це не тому, що погана дрібна моторика, а тому що об’єм
рухів недостатній, а це вже крупна моторика;

– ортезування, за необхідністю. Якщо проблеми не зайшли
сильно далеко, то ортез може виготовити ерготерапевт. В складних
випадках прийдеться звернутися до ортопеда. Ортез може бути
активний або для відпочинку;

– і безпосередньо сама терапія на основі діагностики. Як прави-
ло, це заняття в ігровій формі на яких мама отримує рекомендації, що
робити в повсякденному житті, щоб розвинути потрібні функції руки.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ДІТЕЙ
З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ДЦП

Баланюк Олена Василівна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», кафедра фізичної

терапії, ерготерапії та фізичного виховання Університету «Україна»
Адирхаєва Людмила Вікторівна,

к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах надано порівняльну характеристику двох підходів до
реабілітації дитини з інвалідністю внаслідок ДЦП. Обгрунтовані маніпуля-
тивний та міждисциплінарний підходи (сучасний): їх особливості, переваги,
недоліки, використання в спеціалізованих реабілітаційних центрах.

Annotation. The thesis presents a comparative description of two approac-
hes to rehabilitation of a child with a disability due to cerebral palsy.
Manipulative and interdisciplinary approaches (modern) are justified: their fea-
tures, advantages, disadvantages, use in specialized rehabilitation centers.

Серед причин дитячої інвалідності по основному захворюван-
ню перше місце посідають хвороби нервової системи. До цієї групи
захворювань входить і дитячий церебральний параліч. Термін «ди -
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тячий церебральний параліч» (ДЦП) — комплексне поняття, що
об’єднує ряд синдромів, які виникають у зв’язку з ушкодженням
мозку. ДЦП розвивається внаслідок ураження головного і спинного
мозку на різних етапх пре- і постнатального розвитку. Основними
клінічними симптомами ДЦП є розлади моторної функції, до яких
в більшості випадків приєднуються порушення психіки, мовлення,
зору, слуху та інші. Будь-яке ураження головного мозку, яке зачіпає
області, залучені в процес планування та контролю за рухом, при-
зводить до того, що дитина рухається не так, як інші, їй важко вчи-
тися новим рухам, а також «підлаштовувати» свої рухи до зовніш-
нього середовища, яке постійно змінюється. 

В цілому світі, в тому числі і в Україні, існує певний підхід у на -
данні допомоги дітям з церебральними паралічами, це так званий
маніпулятивний підхід. Акцент при цьому ставиться на корекцію
рухових порушень внаслідок прямої механічної взаємодії, тобто
масажу, пасивної фізкультури, гіпсування і хірургічних операцій. 

Зараз в багатьох країнах отримав підтримку інший, міждисцип-
лінарний, командний, лікувально-педагогічний підхід, який спря-
мований на навчання дитини з церебральним паралічем керувати
своїми рухами. Такий підхід відрізняється не тільки технікою, але
й відношенням до дитини. При маніпулятивному підході дитина
є лише об’єктом, який підлягає певним процедурам, а міждисцип-
лінарний лікувально-педагогічний підхід визначає дитину і її бать-
ків партнерами спеціалістів та віддає перевагу життю дитини в колі
сім’ї і включенню спеціальних занять в повсякденні справи.
Різноманітні методи, в рамках такого підходу, сприяють не тільки
кращім результатам в руховому та психологічному розвитку дити-
ни, але й побудові зовсім нових відношень між дитиною та навко-
лишнім середовищем, принципово змінюючи життя всієї сім’ї.

ВПЛИВ ЧИННИКІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
НА ІНВАЛІДНІСТЬ 

Батюк Ольга Миколаївна,
студентка 1 курсу магістратури спеціальності «Екологія» Мелітопольського

інституту екології та соціальних технологій Університету «Україна»
doktoraibolit103@gmail.com 

Анотація. Представлена робота спрямована на вивчення впливу еко-
логічних факторів на здоров’я людини. Несприятливі чинники навколишнього
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середовища обумовлюють погіршення рівня здоров’я, впливають на фор-
мування хронічних захворювань, наслідком яких є інвалідність.

Annotation. Given work is straightened to the ecology of environmental fac-
tors for healthy people. Adverse environmental factors contribute to the deterio-
ration of health status, influence the formation of chronic diseases, the consequ-
ence of which is disability.

Несприятливі чинники навколишнього середовища (забруд-
нення атмосферного повітря, питної води, продуктів харчування,
фізичні фактори — шум, електромагнітні поля і ін.) грають серйоз-
ну роль в формуванні стану здоров’я населення, яку можна порів-
няти з генетичною схильністю і станом медичної допомоги.

Прямий вплив на здоров’я населення справляють стан навко-
лишнього середовища і умови проживання. Згідно з доповіддю,
опублікованою Всесвітньою організацією охорони здоров’я
(ВООЗ), близько 24% захворювань і 23% смертей у світі спричине-
ні шкідливим впливом таких чинників навколишнього середови-
ща, яким можна запобігти. Щорічно несприятливі зовнішні факто-
ри забирають більше 13 млн. життів і є причиною кожного третього
захворювання у дітей молодше п’яти років [3].

Актуалізацію проблем навколишнього середовища та пошук
шляхів їх вирішення здійснено в дослідженнях низки вітчизняних та
іноземних вчених, зокрема: Н.О. Бойко, В.Ф. Грищенка, Л.С. Гри ні -
ва, К.О. Дергачової, К. Ксєнжопольского, Дж. Макнейла, Н.П. Меш -
ко, В.М. Морозової, С.Е. Сардака, А.О. Сімахової, Н.В. Стукало та ін.

Проблеми залежності здоров’я людини від умов середовища
проживання відносяться до числа ключових в сучасній медицині.
Несприятливі чинники навколишнього середовища обумовлюють
погіршення рівня здоров’я, впливають на формування хронічних
захворювань, соціальним наслідком яких є інвалідність.

Впродовж чверті століття на стан здоров’я людей та довкілля
впливає одна з найбільших еколого-техногенних катастроф сучас-
ності — аварія на Чорнобильській АЕС. Радіоактивне забруднення,
яке виникло внаслідок аварії, становить ризик для здоров’я насе-
лення, особливо в сільській місцевості, а також спричиняє пере-
шкоди економічному розвитку. Значення впливу забруднення на
окремий населений пункт, громаду та сім’ю на сьогодні, в основно-
му, залежить від інтенсивності радіоактивного впливу, здебільшого,
зумовленого внутрішнім опроміненням за рахунок забруднених
харчових продуктів [2].
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Багато вчених відзначають, що тільки за останні 5 років загаль-
на захворюваність дітей збільшилася на 21,6%, зростає число дітей
і підлітків, що мають хронічну патологію та інвалідність через пере-
несені захворювання, що знижує і навіть виключає можливість
вибору і освоєння ряду професій [1].

У сучасному комплексі соціальних, медичних і економічних
проблем, що мають важливе загальнодержавне значення, особливе
місце займають питання інвалідності та організації допомоги осо-
бам з обмеженням фізичних і психічних можливостей. Поряд
з показниками смертності, захворюваності, фізичного розвитку
інвалідність є важливим індикатором стану здоров’я населення.

Інвалідність є складною медико-соціальною проблемою, і рі вень
її обумовлений численними факторами: демографічними, еко -
логічними, соціально-економічними, медичними. У зв’язку з цим
інвалідність, як один з індикаторів громадського здоров’я, вимагає
ретельного і уважного вивчення, а також цілеспрямованого прове-
дення аналітичної та організаційної діяльності.

У зв’язку з цим одним з найважливіших завдань сучасної науки
є розробка профілактичних заходів, що знижують вплив екологіч-
них факторів ризику на навколишнє середовище і здоров’я насе-
лення. Однак розробка таких заходів не може проводитися без об’єк -
тивної оцінки життєвого середовища, що виявляє істотний вплив
на формування здоров’я, оскільки стан здоров’я є результат його
взаємодії з навколишнім середовищем.
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Анотація. В тезах представлено характеристику ефективних фізич-
них вправ і методів фізичної реабілітації дітей при порушеннях постави.
Розроблено технологію побудови реабілітаційних занять дітей 10–15 років.
На заняттях системи ЛФК обов’язково повинні поєднуватися загальні
вправи, дихальні вправи, спеціальні вправи та вправи на розслаблення.

Annotation. The thesis describes the characteristics of effective physical exer-
cises and methods of physical rehabilitation of children with postural disorders.
The technology of construction of rehabilitation classes of children of 10–15 years
is developed. General exercises, breathing exercises, special exercises and relaxa-
tion exercises should be combined in the exercises of the exercise system.

Виховання постави — тривалий педагогічний процес, який
здійс нюється спільними зусиллями педагогів, лікарів, тренерів,
батьків при свідомому відношенні дітей. ЛФК показана всім дітям
з порушеннями постави, так як це єдиний провідний метод, що до -
зволяє ефективно зміцнювати м’язовий корсет, вирівнювати м’язо-
вий тонус передньої і задньої поверхні тулуба, стегон. Завдання ЛФК
при порушеннях постави: нормалізувати трофічні процеси м’язів
тулуба; створити сприятливі умови для збільшення рухливості
хребта; здійснювати цілеспрямовану корекцію наявного порушен-
ня постави, виробити, виховати правильну робочу позу (під час
ходьби, сидіння, діяльності); систематично закріплювати навичку
правильної постави; виробити загальну і силову витривалість м’язів
тулуба і підвищити рівень фізичної працездатності; створити при-
родний м’язовий корсет; вплинути на поліпшення діяльності внут-
рішніх органів; загальнозміцнюючу дію на організм; психоемоцій-
ний вплив.Усунення порушень постави є необхідною умовою для
первинної та вторинної профілактики ортопедичних захворювань
і хвороб внутрішніх органів. Лікування дітей з порушеннями поста-
ви повинно бути комплексним і включати в себе: лікування поло-
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женням, лікувальну фізичну культуру, лікувальний масаж і фізіоте-
рапевтичні процедури.

Основним засобом системи ЛФК, використовуваним при по -
рушенні постави у дітей, є фізичні вправи, а масаж і лікування
положенням — додатковими. Фізичні вправи підбираються відпо-
відно до видів порушення постави: 

– Вправи, що забезпечують корекцію порушень постави, нази-
ваються коригуючими (спеціальними), їх виконання призводить до
усунення дефекту. Розрізняють симетричні і асиметричні коригую-
чі вправи. При дефектах постави застосовуються тільки симетричні
вправи. Виконання даних вправ сприяє серединному положенню
лінії остистих відростків. При порушенні постави у фронтальній
площині виконання даних вправ вирівнює тонус м’язів правої і лі вої
половини тулуба, відповідно розтягуючи напружені м’язи і напру-
жуючи розслаблені, що повертає хребет у правильне положення.
Вправи виконуються лежачи на спині, животі, без і з обтяженням
для м’язів спини, черевного преса, верхніх і нижніх кінцівок. На -
приклад: лежачи на спині, руки за голову, зігнути і підтягнути ноги
до тулуба. Лежачи на животі, підняти тулуб, імітуючи плавання бра-
сом, ноги від підлоги не відривати; лежачи на спині, зігнути ноги,
руки вздовж тулуба, руками через сторони торкнутися колін, підні-
маючи тулуб. Всі коригуючі вправи виконуються в різних вихідних
положеннях. Але найбільш вигідні положення: лежачи на спині; на
животі; коленноладонное; колінно-ліктьовий; вільні виси. Коригу -
ю чі вправи можуть виконуватися з предметами: гімнастичні пали-
ці, гумові бинти, м’ячі, булави, обручі, скакалки. 

– До спеціальних вправ при порушенні постави відносяться
вправи для зміцнення м’язів задньої і передньої поверхні стегна, на
розтягнення м’язів передньої поверхні стегна і передньої поверхні
тулуба (при збільшенні фізіологічних вигинів). 

– Вправи на рівновагу і в рівновазі. 
Загальні вправи і порядкові. ЗВ використовуються при всіх ви -

дах порушення постави і викликають поліпшення кровообігу і ди -
хання, покращують трофічні процеси. ЗВ використовуються в різ-
них вихідних положеннях, для всіх м’язових груп, виконуються
з предметами та без них, з використанням тренажерів. 

– Дихальні вправи (ДВ). 
– Елементи спорту. 
– Лікування положенням (пасивна корекція хребта — підкла-

дання валиків під фізіологічні вигини). Лікування положенням
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використовують на заняттях лікувальною гімнастикою під час пауз
і при виконанні вправ. З цією метою використовується пружний
валик висотою 2–3 см або подушка і чим старша дитина, тим біль-
ше її загальні розміри. Так, дітям з круглою спиною валик 20 під-
кладають під лопатку при виконанні вправ на спині, при плоско-
вогнутій спині — валик під живіт при виконанні вправ на животі;
під голову — лежачи на спині. Таким чином, хребет дитини при-
ймає правильне положення протягом 5–8 хвилин. 

– Лікувальний масаж. 
На заняттях ЛФК обов’язково повинні поєднуватися загальні

вправи, дихальні вправи, спеціальні вправи та вправи на розслаб-
лення.

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОСТАВУ ДІТЕЙ 
10–15 РОКІВ

Баш Ольга Борисівна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Університету «Україна»

Крупеня Світлана Василівна,
к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії і фізичного виховання

Інститут соціальних технологій Університету «Україна» дітей цього віку

Анотація. В тезах обґрунтовано наслідки порушення постави у дітей
10–15 років, які значно знижують рівень життєвих сил і ступінь витрива-
лості. До основних причин віднесено стан нервово-м’язового апарату і психі-
ка дитини, а також слабкість м’язового корсету, неправильні пози, які ди -
тина бере в положенні сидячи, стоячи, лежачи, при ходьбі, під час гри, уві сні;
вроджені аномалії розвитку ребер, грудної клітки, хребців, нижніх кінцівок. 

Annotation. The thesis substantiates the consequences of postural impair-
ment in children 10–15 years, which significantly reduce the level of vitality and
the degree of endurance. The main reasons include the condition of the neuro-
muscular apparatus and the psyche of the child, as well as the weakness of the
muscular corset, incorrect postures that the child takes in a sitting, standing,
lying, walking, playing, sleeping; congenital anomalies of development of ribs,
thorax, vertebrae, lower extremities.

Постава — це важливий показник здоров’я і гармонійного
фізичного розвитку, оскільки правильна постава забезпечує опти-
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мальні умови для функціонування всіх органів і систем організму.
А важкі порушення постави, навпаки, значно знижують рівень жит -
тєвих сил і ступінь витривалості людини будь-якого віку, тому роз-
глянута проблема є актуальною.

Постава дитини є динамічним стереотипом і в дошкільному
віці носить нестійкий характер, легко змінюючись під дією позитив-
них або негативних чинників. Постава залежить від стану нервово-
м’язового апарату і психіки людини. 

Хребет — це складна конструкція. Хребці становлять його ос -
нову, міжхребцеві хрящі, суглоби хребетних відростків і зв’язковий
апарат скріплюють хребці між собою, м’язи забезпечують стійкість
і рухливість хребта. Хребет повинен бути рухливий, наскільки це
можливо, стійкий, наскільки це необхідно, і досить міцний, щоб
витримати статичні та динамічні навантаження. А навантаженням
хребет піддається постійно, тому що бере участь буквально в кож-
ному русі при ходьбі, а також при лежанні або сидінні. При будь-
якому русі голови або кінцівок на центральну вісь тіла діють дина-
мічні навантаження. Навіть якщо зняти будь-яке зовнішнє
навантаження на хребет, хронічно перенапружені ділянки м’язів
можуть продовжувати підтримувати звичні зусилля і фіксувати ок ремі
ділянки хребта — в неправильному положенні, так як хребет змуше-
ний пристосовуватися до різних умов життя. Гнучкість, і жорсткість
хребта забезпечуються його суглобами і зв’язковим апаратом.
Передня і задня поздовжні зв’язки, зв’язки міжхребцевих суглобів
і суглобові сумки повинні бути і досить еластичними, щоб забезпе-
чити необхідний обсяг рухів хребта, і достатньо міцними, щоб не
допустити ушкоджень при рухах з великою амплітудою. Ресорна
функція здійснюється за рахунок еластичних міжхребцевих хрящів
і наявності фізіологічних (природних) вигинів хребта — лордозів
і кифозов. Хвилеподібна форма хребта допомагає амортизувати
вертикальні навантаження.

М’язи, що оточують хребет, забезпечують дві його протилежні
функції — рухомість і стабільність. Рухливість в кожному міжхребце-
вому суглобі окремо невелика, але хребет в цілому — досить гнучка
система. Координація роботи м’язів забезпечує гармонійні рухи хреб-
та. Головну роль в збереженні вертикальної пози відіграють м’язи
спини, що випрямляють хребет, і клубово-поперекові м’язи. Для ста-
більності хребта дуже важливі і своєрідні гідравлічні опори — тиск
у грудній і черевній порожнинах. М’язи черевного преса мають не
менш важливе значення для утримання осанки і захисту хребців від
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зсувів і травм, ніж м’язи спини. М’язова тяга формує вигини хребта,
стимулює його нормальний розвиток. Добре розвинений м’язовий
корсет здатний захистити хребет від травмуючих навантажень. 

Слабкість м’язового корсету, неправильні пози, які дитина бере
в положенні сидячи, стоячи, лежачи, при ходьбі, під час гри, уві сні;
вроджені аномалії розвитку ребер, грудної клітки, хребців, нижніх
кінцівок викликають розвиток порушень постави. 

Проведені серед дітей дослідження довели, що захворювання
на сколіоз проявляється майже у 20% дітей. Дівчата частіше схильні
до захворювання, ніж хлопчики через меншу рухливість. Пік за хво рю -
вання припадає на 10–15 років. починається прискорене формуван-
ня дитячого організму, а навантаження в школі, навпаки, збільшу-
ються. Якщо у дітей до 9 років відсоток страждаючих порушенням
постави становить до 27%, то до 15 років він збільшується до 40%,
і потім йде на спад — близько 30% порушення постави.

В останні десятиліття відзначається загрозливе збільшення чис -
ла дітей і підлітків з тим або іншим ступенем порушення постави.
Так, в даний час постава до 90% дітей не відповідає нормі. Багато
в чому ця проблема сучасної освіти, тому що три чверті всіх пору-
шень постави доводиться на вік 5–15 років. Це пов’язано, в першу
чергу, зі зростаючою гіподинамією — недостатнім обсягом рухової
активності, що збігається з періодом активного зростання дітей.

ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТАНІВ
УШКОДЖЕНИХ ПАЛЬЦІВ РУК ЗАСОБАМИ
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Бець Анна Олександрівна,
студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта» 

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»,
annabets12@ukr.net

Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна,
д.пед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання
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Анотація. Стаття присвячена аналізу реабілітації посттравма-
тичних станів при ушкодженнях пальців рук засобами гідрокінезотерапії.
Використання засобів фізичної реабілітації, зокрема гідрокінезотерапії,
дають змогу дітям досягти покращення функціонального стану та фізич-
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ної дієздатності. При незворотніх анатомо-структурних дефектах вони
сприяють виробленню стійкої компенсації.

Annotation. The article is devoted to the analysis of rehabilitation of post-
traumatic conditions with injuries of the fingers of the hands by means of hydro-
quine therapy. The use of physical rehabilitation, such as hydroquine therapy,
enables children to achieve improved functional status and physical fitness. With
irreversible anatomical and structural defects, they contribute to the production
of stable compensation.

Травматизм є серйозною медико-соціальною проблемою су -
час ності. Останнім часом зросла кількість множинних і поєднаних
травм серед дітей. У загальній структурі травматизму при надзви-
чайних ситуаціях травми кінцівок за оцінкою різних авторів ста-
новлять від 45 до 62%, у тому числі з переломами кісток пальців рук
до 34%. Основними причинами таких травм є дорожньо-транспор-
тні пригоди, нещасні випадки у побуті, виробництві та спорті [3].

Травми пальців рук часто зумовлюють посттравматичні усклад-
нення. Зокрема тільки порушення процесів зростання кісток спос-
терігається у 2,5–18,0% постраждалих. Діти з наслідками таких
травм є найчисельнішою групою, яка потребує комплексного від-
новного лікування [3].

Для зменшення інвалідизації дітей з травмами пальців рук не -
обхідно збільшувати об’єм активних рухів для попередження роз-
витку ускладнень, поетапно формувати рухові навики, покращува-
ти координацію рухів, навчати цілеспрямованих дій і необхідних
рухових навиків. Ці завдання можна вирішити за допомогою фізич-
ної реабілітації, одним із методів якої є гідротерапія [2].

Наслідками травм пальців рук є стани після хірургічного ліку-
вання. Посттравматичні стани виникають після пошкоджень,
а також після тривалої мобілізації. Переломи можуть сповільнено
зростатися (терміни загоєння перелому перевищують загальноп-
рийняті терміни консолідації в 1,5–2 рази), або утворювати болючі
кісткові мозолі [1].

Важливу роль у лікуванні дітей з травмами флангів пальців ві -
діграє фізична реабілітація, тому що без неї неможливо досягнути
бажаного результату лікування, саме тому засоби фізичної реабілі-
тації у тій чи іншій послідовності і обсязі використовують від пер-
шого дня лікування травм і їх наслідків [3].

Гідрокінезотерапія — це лікування рухами у воді, яка застосову-
ється у вигляді гімнастичних вправ, підводного масажу, плавання,
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купання, механотерапії тощо. Застосування гідрокінезотерапевтич-
ного комплексу ґрунтується на властивостях води і особливостях її
впливу на організм, де використовується механічна дія водного сере-
довища, її виштовхувальна підйомна сила та гідростатичний тиск [2].

Висока терапевтична ефективність гідрокінезотерапії в лікуванні
визначається наступними факторами: 1) болезаспокійливою дією
теплої води, 2) поліпшенням кровообігу, 3) розслабленням напруже-
них м’язів; 4) збільшенням амплітуди рухів; 5) збільшенням діастазу
між суглобними поверхнями; 6) зменшенням контрактур; 7) вироб-
ленням правильних рухів; 8) поліпшенням функції м’язів, що стабілі-
зують уражену ділянку; 9) позитивним впливом на психіку та ін. [2].

При травмах флангів пальців, особливо на ранній стадії, необ-
хідні активні фізичні вправи у воді зі зниженим навантаженням на
нервово-м’язовий апарат [1, 3]. На другому етапі лікування застосо-
вують фізичні вправи для зміцнення м’язів пальців і кінцівки, підви-
щення їх тонусу, усунення вторинних трофічних порушень. Фізичні
вправи у воді застосовують при повній відсутності активних рухів
у пошкоджених ділянках, при стійких рухових порушеннях
посттравматичного характеру, деформаціях. Особливості виконання
цих рухів — повільний темп, максимальна амплітуда з нетривалою
затримкою в крайньому положенні, достатня сила зовнішнього
опору. Принцип обов’язкової фіксації найближчого проксимального
сегмента кінцівки повинен бути суворо витриманий при виконанні
у воді рухів у п’ястно-фалангових суглобах і суглобах пальців [3].

Таким чином, при посттравматичному синдромі у осіб
з ушкодженнями фаланг пальців гідрокінезотерапія розвиває силу
робочих м’язів; стимулює включення у роботу м’язів, неспромож-
них працювати у нормальних умовах; покращує координацію рухів,
зменшує спастику; зменшує та запобігає виникненню контрак-
тур;забезпечує вдосконалення навичок самообслуговування;
зумовлює позитивний психоемоційний вплив. Тривалість і ефек-
тивність реабілітації цим методом, як і фізичної реабілітації взагалі,
залежать від віку, попереднього функціонального стану, важкості
травми та адекватності проведеного лікування. Зазвичай фізичну
реабілітацію потрібно розпочинати якомога раніше. Що пізніше
розпочинається фізична реабілітація, то довше вона триває. Засоби
фізичної реабілітації, зокрема гідрокінезотерапії, дають змогу дітям
досягти бажаного функціонального стану та фізичної дієздатності
або виробити стійку компенсацію при незворотніх анатомо-струк-
турних дефектах.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ У ХВОРИХ
НА ГОСТРЕ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

Бєльський Ігор Олександрович, 
студент 3 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 
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Анотація. Показання до застосування лікувальної фізкультури
визначаються механізмом дії фізичних вправ, процес вправи залучає всі
ланки нервової системи від кори головного мозку до периферичних ре -
цепторів. Систематичне і регулярне застосування фізичних вправ сприяє
функціонально-динамічної перебудови нервової системи з поліпшенням її
діяльності. Лікувальна фізкультура є також найважливішим елементом
комплексної терапії хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу
з метою розвитку функції руху і пристосування хворого до різних видів
фізичних навантажень, як метод відновної терапії за допомогою фізичних
вправ можна також впливати на регулювання процесів збудження і галь-
мування в корі головного мозку. 

Annotation. Indications for the use of therapeutic exercise are determined by
the mechanism of action of exercise, the exercise process involves all parts of the
nervous system from the cerebral cortex to the peripheral receptors. Systematic
and regular application of physical exercises contributes to the functional and
dynamic restructuring of the nervous system with improvement of its activity.
Physical training is also an essential element of complex therapy of patients with
acute impaired cerebral circulation for the purpose of developing the function of
movement and adaptation of the patient to different types of physical activity, as
the method of rehabilitation therapy through physical exercises can also influence
the regulation of the processes of excitation and inhibition in speech.
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При інсультах необхідно намагатися до максимально ранньої
ак тивізації хворого в перспективі дозволяє прискорити процес реа-
білітації, підвищити ефективність лікування і якість життя даного
контингенту осіб. Протипоказаннями для активізації хворих є озна-
ки набряку мозку, пригнічення свідомості; темп розширення інтен-
сивності занять може бути обмежений у хворих з серцево-легеневими
проблемами (недостатністю) і миготливою аритмією. 

У реабілітації хворих, що перенесли інсульт, виділяють 3 етапи:
ранній (3 місяці), пізній (до 1 року) і етап компенсації залишкових
порушень рухової функції. Лікувальна фізкультура при інсультах
спрямована на зниження патологічного тонусу, зменшення ступеня
парезу (збільшення м’язової сили), відтворення і формування най-
важливіших рухових навичок. Лікувальну гімнастику і масаж при-
значають при стабілізації стану хворого (відсутність наростання симп -
томатики порушення серцевої діяльності та дихання). Лікування
положенням починають з першого дня хвороби, пасивно повер-
таючи хворого через кожні 1,5–2 години вдень і 2,5–3 години вночі
зі здорового боку на спину і на уражену сторону. 

При постановці пацієнта в горизонтальну позицію (лежачи)
слід стежити, щоб кисть ураженої руки завжди була в середньо-
фізіологічній фазі, і при цьому нога ні в що не впиралася. Верхню
кінцівку відводять на 90є, розгинають у всіх суглобах і ротирують
назовні. При збільшенні тонусу м’язів кистьових згиначів на кисть
з розігнутими і розведеними пальцями потрібно накласти лонгет.
Вплив тиском поверхні кисті і підошви призводить до підвищення
тонусу м’язів і формуванню порочних установок. Допускається
трохи підняте положення хворого (не більше 30°) узголів’я (при лег-
кому та середньої тяжкості ішемічному інсульті) на 15–30 хвилин
3 рази в день вже в 1-у добу захворювання. Необхідно намагатися
до максимально ранньої активізації хворого — переведенню його в си -
дяче положення. Хворий може бути посаджений на ліжко зі спу ще -
ними ногами на 3–5-й день від початку лікування. Переклад в положен-
ня сидячи проводиться пасивно, хворому забезпечується достатня
опора. Тривалість знаходження в сидячому положенні — від 15 хв.
До 30–60 хв. І більше при хорошій переносимості. Питання про
період розширення рухового режиму при геморагічному інсульті
вирішується індивідуально. 

Рухова реабілітація при інсультах включає ряд послідовних ета-
пів. Перевага віддається вправам функціонального характеру.
Відновлення деяких компонентів рухового акту — прийоми актив-
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ного розслаблення м’язів, навчання дозованим і диференційованим
напруженням м’язових груп, диференціювання амплітуди рухів,
навчання мінімального і ізольованого м’язового напруження, трену-
вання та оволодіння оптимальною швидкістю рухів, збільшення
м’язової сили. Підвищення подолання дозованого опору здійснюва-
ного руху, використання рефлекторних механізмів руху. Відновлення
простих співдружніх рухів — тренування різних варіантів між сугло-
бової взаємодії з візуальним і кінематичним контролюванням.
Відродження рухових навичок — відновлення окремих ланок рухо-
вого акту (навику), навчання переходам (зв’язкам) від одного рухо-
вого елементу до іншого, відродження рухового акту цілком, автома-
тизація відновленого рухового акту. Відновлення порушених рухових
функцій при центральних парезах відбувається в певній послідов-
ності: спочатку відновлюються рефлекторні рухи і м’язовий тонус,
а потім з’являються співдружні і довільні рухи, які відновлюються від
проксимальних відділів до дистальних (від центру до периферії); від-
новлення рухової функції згиначів випереджає відновлення рухів
в розгиначах; руху руки з’являються пізніше, ніж ноги, особливо
повільно відновлюються спеціалізовані руху кисті (тонка моторика). 

У процесі занять з хворим поетапно відпрацьовують навички
рухової активності в положенні лежачи (підйом голови, тазу і кор-
пусу, рухи в кінцівках, повороти) і самостійний перехід в положен-
ня сидячи. При дотриманні статичного і динамічного балансу сидя-
чи, пацієнт навчається переходу в позицію стоячи (в середньому на
7-му добу при неускладненому ішемічному інсульті). Навчання
самостійної ходьбі вимагає від хворого здатності самостійно вставати
і сідати, підтримувати позу стоячи, переносити вагу тіла і правиль-
но ставити опорну ногу. Навчання починають з ходьби з підтрим-
кою, однак тривале використання допоміжних засобів при ходьбі
гальмує захисні реакції і розвиває у хворого страх перед падінням.
Тренування ходьби включає відпрацювання напрямку руху (вперед,
назад, в сторони і т. Д.), довжину кроку, ритм і швидкість ходьби,
а також ходьбу по сходах. Активні та пасивні рухи не повинні ви -
кликати підвищення м’язового тонусу і больових відчуттів. Заняття
з хворими інсультом проводять індивідуально в зв’язку зі значною
варіабельністю рухових і сенсорних порушень. Тривалість процеду-
ри лікувальної гімнастики — 20–25 хвилин при постільному режи-
мі і 30–40 хвилин — при вільному. 

Таким чином, у комплекс ЛФК при інсультах необхідно включа-
ти крім спеціальних вправ дихальну гімнастику (статичну і динаміч-
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ну), загально зміцнюючі вправи, вправи з предметами, заняття на тре-
нажерах, малорухомі і рухливі ігри. Як правило, проводять додатко-
ве мало групове або групове заняття тривалістю 15–20 хв. Досягнуті
функціональні можливості повинні бути застосовані в діях по само-
обслуговуванню. Тренуються маніпуляції з побутовими предмета-
ми, одягом, навички прийому їжі, особистої гігієни, ведення
домашнього господарства, поведінки в місті. Для розвитку навичок
повсякденної активності повинні також проводитися окремі додат-
кові тренування з ерготерапевтом тривалістю 30–40 хв. Вибір вправ
і планування індивідуальних комплексів залежать від тяжкості
і ступеня порушень рухів, наявності супутніх симптомів (спастика,
синкинезії, афазія) та захворювань, поведінки хворого, його загаль-
ного розвитку і переносимості фізичних навантажень. 
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Блідун Михайло Іванович,
асистент кафедри соціально-реабілітаційних технологій 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»

Анотація. Реабілітація спрямована на запобігання інвалідності в пе -
ріод лікування хворого, допомогу особам з обмеженими можливостями
у досягненні максимально можливої фізичної, психічної, соціальної й еко-
номічної повноцінності, яка можлива в межах того чи іншого захворю-
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вання чи наслідків травми. Реабілітаційний потенціал інвалідів унаслідок
травм і хвороб у багатьох випадках є досить високим, але використову-
ється недостатньо, про що свідчать високі показники інвалідності. Тому
фізична реабілітація цього контингенту є важливою й актуальною про-
блемою на державному рівні.

Annotation. Rehabilitation is aimed at preventing disability during the treat-
ment of a patient, helping people with disabilities to achieve the maximum possible
physical, mental, social and economic value that is possible within the limits of
a particular disease or the consequences of trauma. In many cases, the rehabilitati-
on potential of people with disabilities due to injuries and illnesses is quite high, but
underutilized, as evidenced by high rates of disability. Therefore, physical rehabili-
tation of this contingent is an important and urgent problem at the state level.

У 2015-му до України приїхала місія Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ), щоб оцінити систему реабілітації в краї-
ні. Експерти дійшли висновку, що цілісної системи, такої, яка
покривала б усі рівні надання допомоги, у нас немає. За словами
фахівців ВООЗ, більшість реабілітаційних закладів досі працює так
само, як і за часів Радянського Союзу, а послуги традиційно нада-
ються в курортному середовищі. Було створено лише кілька сучас-
них реабілітаційних закладів, які не представляють систему зага-
лом. До того ж для повноцінної реабілітації в Україні немає кадрів,
які відповідали б світовим стандартам.

Підготовкою фахівців у сфері реабілітації опікується Мініс терст -
во освіти і науки, воно ж надає реабілітаційні послуги дітям з інва-
лідністю у власних навчально-реабілітаційних центрах. Міноборони,
своєю чергою, відповідає за соціальні гарантії військовослужбов-
цям, їхнім сім’ям і родичам військових, які загинули або потрапи-
ли в полон. Військові та учасники бойових дій лікуються в госпіта-
лях Міноборони. Експерти зазначають, що користувачами такої
розгалуженої системи послуг мали стати й особи, які постраждали
від збройного конфлікту.

Ще однією перешкодою експерти вважають проблеми зі збо-
ром інформації та оцінкою потреб людей з інвалідністю: різні орга-
ни подають відмінні цифри. Так, Державна служба ветеранів пові-
домила, що з 2014-го по лютий 2017 року органи медико-соціальної
експертизи оглянули майже 12 тис. учасників АТО, серед них 5 тис.
визнали особами з інвалідністю. Водночас органи соціального
захисту повідомили про 4,5 тис. осіб з інвалідністю за той самий
період.
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Разом з тим, Україна має успішні приклади реабілітаційної ро бо -
ти: є заклади, які надають ці послуги на належному рівні. Наприклад,
відділення нейрореабілітації в Київській обласній клінічній лікарні,
яке залучило дев’ятьох фахівців із реабілітації на 35 ліжок, що в кіль-
ка разів більше, ніж в інших таких відділеннях. Або ж Запорізька
обласна клінічна лікарня, яка самостійно почала формувати реабілі-
таційну команду, не чекаючи розпоряджень згори. Також експерти
високо оцінюють Військово-медичний клінічний центр Західного
регіону й Комунальну міську клінічну лікарню швидкої медичної
допомоги у Львові. Та оскільки реабілітаційні установи розташовані
переважно в обласних центрах, для 40% опитаних отримати ці послу-
ги складно через необхідність тривалих поїздок. Тому, стверджують
фахівці, центри з реабілітації слід поступово розташовувати ближче
до місця проживання людей. Сьогодні вони можуть отримати на міс-
цях тільки первинну медичну допомогу.

Слід наголосити, що в Україні нині зроблено перші важливі
кроки із залучення світового досвіду в окремі заклади охорони здо-
ров’я для відновлювального лікування учасників антитерористичної
операції (АТО), взято для опрацювання досвід провідних світових
реабілітаційних центрів, до того ж ураховано та адаптовано світові
клінічні реабілітаційні настанови та протоколи. Загалом по Україні
реабілітацію учасників АТО здійснюють: 11 лікарень відновного
лікування — всього 1888 ліжок, нині до них долучилися обласні гос-
піталі інвалідів війни — ще 7248 ліжок, 7 фізіотерапевтичних ліка-
рень, понад 12 000 ліжок ЗАТ «Укрпрофоздоровниці» та відомчих
санаторно-курортних закладів. В Україні існує 9 науково-дослідних
установ за різними напрямками реабілітаційного лікування, серед
яких провідними є НДІ реабілітації інвалідів Вінницького націо-
нального медичного університету ім. М.І. Пирогова; Український
НДІ медичної реабілітації та курортології (Одеса); Український НДІ
соціальної і судової психіатрії та наркології (Київ); Український дер-
жавний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності. 

Разом з тим, для створення повноцінного порядку реабілітації
в Україні потрібно впровадити низку змін на різних рівнях.
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Анотація. У тезах охарактеризовано значущість системи ЛФК при
захворюваннях органів дихання людини. Наведено чинники, які викликають
захворювання дихальної системи та особливості дії фізичних вправ на стан
нервової системи та через неї і на порушені функції апарату дихання, що про-
являється: загальнотонізуючою, патогенетичною і профілактичною дією.

Annotation. The thesis describes the importance of the exercise system in
diseases of the respiratory system. The factors that cause diseases of the respira-
tory system and peculiarities of physical exercise on the state of the nervous sys-
tem and through it and on the impaired functions of the respiratory apparatus,
which is manifested:. General tonic, pathogenetic and prophylactic action.

Дихальна система людини складається з тканин і органів, що
забезпечують легеневу вентиляцію. До повітряносних шляхів від-
носяться: ніс, порожнина носа, носоглотка, гортань, трахея, брон-
хи і бронхіоли. Легені складаються з бронхіол і альвеолярних
мішечків, а також з артерій, капілярів і вен легеневого кола кровоо-
бігу. До елементів кістково-м’язової системи, зв’язаним з подихом,
відносяться ребра, міжреберні м’язи, діафрагма і допоміжні дихаль-
ні м’язи. Хвороби органів дихання займають значне місце серед
патології внутрішніх органів. Це приводить до тимчасової втрати
працездатності, можуть часто виникати рецидиви захворювань.

Захворювання органів дихання можуть виникати внаслідок дії
різних чинників: а) обмеження рухомості грудної клітки і легень;
б) порушення провідності дихальних шляхів; в) зменшення дихаль-
ної поверхні легень; г) зниження еластичності легеневої паренхіми;
д) порушення дифузії газів у легенях; ж) порушення центральної ре -
гуляції дихання і кровообігу в легенях.

Основною формою боротьби із порушенням функції органів
дихання є лікувальна фізкультура. Вона відіграє значну роль в ліку-
ванні, профілактиці захворювань органів дихання.
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Розрізняються два види лiкувальної фiзкультури — це загальне
тренування та спецiальнi вправи.

Загальне тренування в ЛФК спрямоване на змiцнення та оздо-
ровлення органiзму взагалі. Спецiальнi тренування в процесі лiку-
вальної фiзкультури призначаються реабілітологом з метою усунен-
ня порушень у роботі певних органiв чи систем в органiзмi.

Лікувальна дія фізичних вправ при захворюваннях органів дихан-
ня зумовлена надходженням імпульсів від рецепторів м’язів у вищі
відділи центральної нервової системи. Це впливає на силу, рухомість
і врівноваженість процесів збудження та гальмування в корі головно-
го мозку, що проявляється на функціях дихального апарата.

Отже за допомогою фізичних вправ можна впливати не тільки
на стан нервової системи, але через неї і на порушені функції апа-
рату дихання, що проявляється: загальнотонізуючою, патогенетич-
ною і профілактичною дією.

Внаслідок виконання фізичних вправ: а) покращується рухо-
мість з’єднань грудної клітки, отже збільшується її екскурсія, що
позитивно впливає на діяльність легень; б) ритмічні рухи зумовлю-
ють збільшення легеневої вентиляції; в) речовини, які утворюються
внаслідок скорочення м’язів, адреналін, що виділяється в кров при
позитивних емоціях від виконання фізичних вправ благоприємно
впливають на рецептори гладкої мускулатури бронхів; г) збільшен-
ня потреби кисню в організмі стимулює дихальну систему, збільшує
її функціональні можливості, розвиває компенсаторні механізми

ЛIКУВАЛЬНА ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ПОРУШЕННЯХ
ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ЖIНОК 

Бодак Юлія Миколаївна,
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кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
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Анотація. В тезах висвітлено вплив системи ЛФК на порушення
опорно-рухового апарату жінок. Охарактеризовано ефективні засоби
системи ЛФК, її форми та вплив. ЛФК набуває дедалі більшого застосу-

36

Секція ІV Медична, фізична та спортивна реабілітація 



37

вання в усій системі лікувально-профілактичних закладів, причому її
з успіхом використовують в поєднанні з медикаментозним лікуванням,
хірургічним втручанням, фізіотерапією, лікувальним харчуванням та
іншими лікувальними заходами.

Annotation. The thesis covers the impact of the exercise system on disorders
of the musculoskeletal system of women. The effective means of the exercise sys-
tem, its forms and impact are characterized. Exercise therapy is becoming
increasingly used throughout the system of health care facilities, and has been
successfully used in conjunction with medical treatment, surgery, physiotherapy,
therapeutic nutrition and other therapeutic measures.

Опорно-руховий апарат складають кiстки скелета з суглобами,
зв’язки та м’язи з сухожиллями, якi поряд з рухами забезпечують
опорну функцiю органiзму. Кiстки та суглоби беруть участь в русi
пасивно, пiдкоряючись дiї м’язiв, але вiдiграють провiдну роль в здiйс -
 неннi опорної функцiї. Кожна сьома жінка звертається до лі ка ря пер-
шого рівня саме з приводу скарг на проблеми з опорно-руховим
апаратом. Більшість з них обумовлено різними порушеннями
в діяльності або стан сполучної тканини, які в цілому вражають
частіше жінок, ніж чоловіків. Жінки особливо схильні до захворю-
вань опорно-рухового апарату певної локалізації: це кисті, зап’яс-
тя, лікті, крижі, щелепи і коліна.

Основною фізкультурною формою боротьби із порушеннями
опорно-рухового апарату є лiкувальна фiзкультура. ЛФК застосову-
ється у формi лiкувальної гiмнастики, ходьби, теренкуру, iгор, стро-
го дозованих спортивних вправ.

З метою досягнення результату в лiкувальнiй фiзкультурi засто-
совано певнi вправи, що нацiленi на вiдновлення функцiй тiєї чи
iншої частини органiзму (наприклад, для змiцнення м’язiв живота
лiкувальна гімнастика включає в себе комплекс фiзичних вправ в по -
ложеннi стоячи, сидячи та лежачи).

Завдяки фізичним вправам можна зміцнити компенсаторно-при -
стосувальні функції та спрямувати їх на поновлення здоров’я хворої.

Дихальні вправи (статичного і динамічного характеру) призна-
чені для нормалізації та вдосконалення механізму дихання і взає-
мокоординації дихання та рухів; зміцнення дихальних м’язів (запо-
бігання та корекція деформацій грудної клітини.

Вправи на розтягування викликають морфологічну перебудову
і покращення еластичних властивостей патологічно змінених тка-
нин, що обмежують амплітуду рухів або викликають деформацію.

людей з інвалідністю Секція ІV



Вправи активного розслаблення різних груп м’язів можуть за сто -
совуватися для окремих сегментів тіла, кінцівки в цілому, для кін -
цівки і тулуба одночасно та сприяють нормалізації підвищеного
тонусу м’язів при різних проявах патології (наприклад, больових
контрактур) і поліпшення загальної координації рухів.

Вправи з точно локалізованою та дозованою м’язовою напру-
гою виконуються у формі рухів в окремих суглобах і окремими сег-
ментами тіла (пальці, кисть, стопа, передпліччя та ін.) і у формі
спільних рухів рук і тулуба, ніг і тулуба, голови і тулуба та ін.

ЛФК набуває дедалі більшого застосування в усій системі ліку-
вально-профілактичних закладів, причому її з успіхом використо-
вують в поєднанні з медикаментозним лікуванням, хірургічним
втручанням, фізіотерапією, лікувальним харчуванням та іншими
лікувальними заходами.

ЛФК вирішує відповідальні завдання в лікувально-відновній,
лікувально-профілактичній та соціальній галузях.

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ
ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

Болошенко Андрій Олександрович,
студент магістратури спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна», sahibb@ukr.net.

Науковий керівник: Шамич Олександр Миколайович,
к. пед. н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
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Анотація. У доповіді розглянуто сучасні тенденції фізичної терапії
хворих на бронхіальну астму (БА). Визначенні засоби та методи фізичної
терапії при БА. Показано провідне місце фізичної терапії у реабілітації
та відновленні хворих. Обґрунтовано цілющий вплив фізичних вправ на
стан дихальної системи. Доведено ефективність застосування фізичної
терапії в реабілітації хворих на бронхіальну астму.

Annotation. In the report consider the modern tendencies in physical therapy
of patients with bronchial asthma (BA). Means and methods of physical therapy for
asthma are determined. It is shown the leading place of physical therapy in the
rehabilitation and recovery of patients. The healthful affecting of exercise on the
state of the respiratory system is substantiated. The effectiveness of the use of phy-
sical therapy in the rehabilitation of patients with asthma has been proven.
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Бронхіальна астма — глобальна проблема, актуальність якої
в усьому світі зростає. Ця хвороба важко піддається лікуванню.
Можна сказати, що БА є проблемою на все життя, яка вийшла
далеко за рамки медичної проблеми і набула соціально-економіч-
ного значення.

Реабілітація хворих на БА включає комплекс відновлювальних
заходів, спрямованих на досягнення стійкої компенсації захворю-
вання, нормалізації або покращення показників функції легенево-
го дихання і серцево-судинної системи, фізичної працездатності.
Провідне місце серед цих заходів займає фізична терапія.

Основними засобами фізичної терапії є: лікувальна фізична
куль тура, лікувальний масаж, фізіотерапія, механотерапія, праце-
терапія [2, с. 472]. 

До додаткових (нетрадиційних) засобів відносять мануальну
терапію, рефлексотерапію, фітотерапію, спелеотерапію, гомеопа-
тичну терапію, ароматерапію, психотерапію, санаторно-курортне
лікування, природні фізичні чинники та загартування.

Особливістю фізичної терапії БА на сучасному етапі є поєд-
нання методів та засобів реабілітації. Багато дослідників розгляда-
ють засоби фізичної терапії як окремі методи відновлення хворих,
коли один і той самий чинник виступає в якості методу та засобу
відновлювальної терапії.

Лікувальна фізична культура (ЛФК) виступає одночасно як ос -
новний засіб та метод фізичної терапії. Лікувальна фізкультура впли-
ває на загальну реактивність організму, механізми розвитку і пере-
бігу патологічного процесу; стимулює і відновлює функцію органу
або системи, загалом всього організму.

Головними завданнями ЛФК при бронхіальній астмі виступа-
ють нормалізація функції вищих відділів центральної нервової сис-
теми, механізму дихального акту; відновлення функції дихальної
системи через навчання хворих керувати своїм диханням, збіль-
шення сили дихальної мускулатури та рухливості грудної клітки,
зниження тонусу інспіраторних м’язів; підвищення загальної опір-
ності організму; підвищення психологічної стійкості хворого.

Засобами ЛФК є фізичні вправи, дихальна та звукова гімнастика,
аутогенне тренування, методи релаксації, природні чинники (сон -
це, повітря, вода).

До комплексів лікувальної гімнастики включають різноманітні
вправи, елементи спортивних ігор, дозовану ходьбу, прогулянки на
свіжому повітрі.
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Важливе значення мають дихальні вправи, направлені на усу-
нення патологічних змін з боку бронхолегеневого апарату [3, с. 147]. 

Використовують спеціальні дихальні вправи з вимовою на
повільному видиху визначених звуків, з дозованими затримками
дихання, що сприяють поліпшенню вентиляційної функції легень
та попереджують напади бронхіальної астми.

Достатньо ефективною в аспекті покращення стану хворих на
бронхіальну астму вважають звукову гімнастику, застосування якої
дає змогу подовжити фазу видиху і сприяти розслабленню спазмо-
ваних бронхів [1, с. 258]. 

Під впливом фізичних вправ поліпшується крово- і лімфообіг
у легенях та плеврі, що сприяє більш швидкому розсмоктуванню
ексудату, активізації регенеративних процесів. Фізичні вправи спри-
яють нормалізації та відновленню функції дихального апарату,
зміцненню дихальних м’язів, зменшенню гіпоксії. 

Регулярні заняття дихальними вправами сприяють розвитку
дихальних м’язів, покращують рухливість грудної клітки, розслаб-
люють гладку мускулатуру бронхів. Отже, проведений аналіз свід-
чіть про позитивний вплив лікувальної фізкультури на стан хворих
БА. Це зумовлює необхідність застосування засобів ЛФК при ліку-
ванні даної категорії хворих.

Таким чином, застосування фізичної терапії у реабілітації хво-
рих на бронхіальну астму є важливою ланкою у реабілітаційно-від-
новлювальному процесі. Саме засоби фізичної терапії слугують
потужним оздоровчим чинником, який дозволяє досягти контролю
над захворюванням, мобілізує функціональні резерви організму,
підвищує фізичний та психологічний потенціал, покращує якість
життя хворих на бронхіальну астму.
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Анотація. В тезах розглянуто вплив емоцій на фізіологічний стан
організму. Показана роль психологічних факторів в розвитку бронхіальної
астми. Розглянуті причини виникнення нервово-психічного механізму
патогенезу бронхіальної астми. Обгрунтовано психосоматичну природу
даного захворювання. Доведено складний характер впливу психічних, пси-
хологічних факторів та самої хвороби на стан пацієнта.

Annotation. In the report consider the influence of emotions on the physio-
logical state of the body. The role of psychological factors in the development of
asthma is shown. Reasons of origin of the neuropsychiatric mechanism of patho-
genesis of asthma are considered. The psychosomatic nature of the disease is sub-
stantiated. The complicated character of influence of psychical, psychological
factors and the disease itself on the patient’s condition has been proved.

Сучасна психосоматика ґрунтується на експериментально
доведеному і підтвердженому факті, згідно з яким емоції можуть
вирішальним чином впливати на функції органів. Оскільки існує
тісний зв’язок між дихальною та експресивно-емоційною функція-
ми, не дивно, що у виникненні більшості захворювань і розладів
дихальних шляхів важливу роль відіграють психологічні фактори.

Відомо, що респіраторні прояви є чи не основним способом ви -
раження психоемоційного стану та переживань людини. Обмеження
свободи людини ототожнюють з браком повітря, переляк, захоп-
лення, збентеження — зі збільшенням частоти дихання, неможли-
вість вербально виявити свої емоції — з відчуттям спазму в горлі.

Вплив психоемоційних факторів на перебіг астми є загальноп-
рийнятим, і багато дослідників вважають бронхіальну астму психо-
соматичним захворюванням. 

Клінічні спостереження показують, що у багатьох хворих на БА
існує прямий зв’язок між психогенними стимулами і нападами ядухи.

Представники психоаналітичного напряму (Ф. Александер,
Н. Міллер) вважають, що коріння розвитку захисно-пристосуваль-
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ного значення симптому бронхоспазму полягає в особливості ран-
ніх відносин матері та хворої дитини [1, с. 352].

Фізіологічний конфлікт при бронхіальній астмі має своє продов-
ження в психологічному конфлікті, в емоційному житті багатьох
астматиків. Відомо, що материнське відкидання грає центральну
роль у виникненні нервово-психічного механізму патогенезу брон-
хіальної астми. Встановлено, що в ряді випадків материнське від-
кидання не тільки передувало захворюванню дитини, але воно
передувало і її народженню [2, с. 59].

Значущими психосоматичними факторами при БА є тривога,
стрес, депресія, алекситимія.

На думку І. Г. Малкіної-Пих підвищена особистісна тривожність,
яка сприймається як безпричинна, є наслідком неусвідомленого
внутрішньо-психічного конфлікту між бажанням любові та ніжнос-
ті, з одного боку, і страхом відкидання з іншого. Автор вважає, що
головним психологічним фактором розвитку хвороби є конфлікт,
який полягає в занадто сильній невирішеній залежності від матері.
В якості захисту від цієї інфантильної потреби можуть включатися
різні особистісні властивості [1, с. 992].

Проблеми, пов’язані з процесом дихання на символічному рів -
ні висловлюють:

– відсутність гармонії в зміні напруги і релаксації;
– порушення рівноваги в здатності брати і здатності віддавати;
– заборона на свободу вираження емоцій і почуттів (приду-

шення своїх почуттів);
– співвідношення таких понять, як свобода, захист, контакт.
Психологічним підґрунтям виникнення цієї хвороби, при-

йнято вважати неможливість людини дихати на повні груди, коли
вона шу кає і не знаходить віддушини, живе у важкій, гнітючій
атмосфері.

Таким чином, можна стверджувати, що БА — це захворювання,
яке з одного боку може викликатися і провокуватися різними пси-
хологічними факторами, по суті, будучи в цьому випадку вегета-
тивним неврозом, з іншого боку, може надавати психотравмуючий
вплив на особистість хворого, виступаючи в ролі психогенії, і в той
же час, в результаті морфо-фізіологічних порушень може обумов-
лювати соматогенії. Отже хвороба має у собі практично всі варіан-
ти психосоматичних співвідношень. На мою думку, ці відношення
мають складний характер, що зумовлює використання комплекс-
ного підходу до лікування та реабілітації хворих на БА. 
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Все це призводить до висновку, що враховування ролі емоційного
фактору у виникненні та прогресуванні бронхіальної астми, а також
протилежного процесу — виникнення розладів психоемоційної сфери
як відповіді на гостре чи хронічне захворювання внутрішніх органів,
на сучасному етапі набуває особливої важливості в питанні побудови
комплексних програм фізичної терапії хворих на бронхіальну астму.
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Анотація. У тезах обґрунтовано використання системи ЛФК в ком -
п лексній програмі фізичної терапії жінок з цукровим діабетом 2 сту пеня
важкості. У хворих з надмірною вагою під впливом фізичних вправ норма-
лізується жировий обмін і зменшується жировідкладення. Фізичне трену-
вання допомагає боротися з адинамією і м’язовою слабкістю, що з’явля-
ються у хворих на цукровий діабет, підвищує опірність організму
несприятливим факторам. 

Annotation. The thesis substantiates the use of exercise therapy in a com-
prehensive program of physical therapy for women with diabetes mellitus 2 seve-
rity. In patients with excess weight under the influence of exercise normalizes fat
metabolism and reduces fat. Physical training helps to combat the adynamia and
muscle weakness that appear in patients with diabetes, increases the body’s resis-
tance to adverse factors.
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Причини бурхливого зросту захворювань цукровим діабетом
пов’язані зі зміною способу життя людей, зниженням фізичної ак -
тивності, стреси, активні психоемоційні процеси в суспільстві,
наростанням ожиріння внаслідок калорійнішого харчування, вико-
ристання в харчовій промисловості різноманітних замінників
цукру та смакових стимуляторів, ГМО та інше. 

Небезпека такого бурхливого прогресування поширеності цук-
рового діабету криється в наростанні серцево-судинної летальності
людства, оскільки розвиток цукрового діабету супроводжується
2–3-разовим зростанням судинних ускладнень, таких як ретинопа-
тія, невропатія, нефропатія, інфаркти та інсульти.

Цукровий діабет 2 типу обумовлений зниженням чутливості
тканин до дії інсуліну (інсулінорезистентність), який на початко-
вих стадіях захворювання синтезується в нормальних або навіть
підвищених кількостях. Однак з плином захворювання виділення
інсуліну -клітинами підшлункової залози знижується, що робить
необхідними ін’єкції. Діабет 2 типу становить 85–90% від усіх
випадків захворювання і найбільш часто розвивається у людей
стар ше 40 років, і, як правило, пов’язаний з ожирінням

Мета роботи: розробити та обґрунтувати комплексну програму
фізичної терапії при цукровому діабеті 2 ступеня важкості у жінок
зрілого віку.

Застосування системи лікувальної фізичної культури в комплекс-
ній терапії хворих на цукровий діабет обумовлено стимулюючим
впли вом фізичних вправ на тканинний обмін, утилізацію цукру в ор -
ганізмі і відкладення його у м’язах. Встановлено, що під впливом фі -
зичних вправ знижується рівень цукру в крові іноді до нормальних
величин. Дозовані фізичні вправи, посилюючи дію інсуліну, в ряді ви -
падків дозволяють зменшувати його дозу. У хворих з надмірною ва гою
під впливом фізичних вправ нормалізується жировий обмін і змен -
шується жировідкладення. Фізичне тренування допомагає боротися
з адинамією і м’язовою слабкістю, що з’являються у хворих на цукро-
вий діабет, підвищує опірність організму несприятливим факторам. 

При легкій формі цукрового діабету у заняттях лікувальною фі -
зичною культурою використовуються вправи для всіх м’язових груп.
Рухи виконуються з великою амплітудою, у повільному і середньо-
му темпі, а для дрібних м’язових груп — у швидкому. Поступово
вводяться більш складні у координаційному відношенні вправи,
вправи з предметами, на снарядах (гімнастичній стінці, лавці)
і з обтяженнями. Тривалість заняття — 30–45 хв., Щільність досить
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висока. Крім лікувальної гімнастики необхідно використовувати
дозовану ходьбу, поступово збільшуючи відстань з 5 до 10–12 км,
спортивні вправи (ходьбу на лижах, катання на ковзанах, плавання,
веслування, біг), ігри (волейбол, бадмінтон, теніс) при строгому
самоконтролю в процесі занять. 

При діабеті середньої тяжкості заняття лікувальною фізичною
культурою і регламентація рухового режиму сприяють стабілізації
дозування лікарських препаратів. Застосовуються вправи помірної
і малої інтенсивності для всіх м’язових груп. Тривалість заняття
25–30 хв., Щільність невисока. Крім лікувальної гімнастики слід
широко застосовувати дозовану ходьбу на 2–7 км 

При важкій формі захворювання, а також при супутніх захворю-
ваннях серцево-судинної системи у людей середнього і літнього віку
перші заняття слід проводити за методикою, характерною для хвороб
серцево-судинної системи. Загальне навантаження на організм неве-
лике або помірне. Широко використовуються вправи для дрібних
і середніх м’язових груп. Вправи для великих груп м’язів включають-
ся поступово і обережно по мірі адаптації організму до навантаження. 

При дозуванні навантаження необхідно враховувати, що три-
вало виконувані в повільному темпі фізичні вправи знижують вміст
цукру в крові, оскільки при цукровому діабет витрачається не тіль-
ки глікоген м’язів, але і цукор крові. 

Таким чином, терапевтична роль фізичних вправ полягає
в позитивному впливі їх на всі органи і системи, які страждають при
діабеті, і в підвищенні опірності організму несприятливим факторам. 

ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

Боршовська Марія Ярославівна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Адирхаєв Сослан Георгійович,
д. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії 

та фізичного виховання Інституту соціальних технологій 
Університету «Україна»

Анотація. В тезах охарактеризовано спрямованість комплексної
програми фізичної терапії жінок з цукровим діабетом 2 типу. Основними
засобами та методами реабілітації в програмі виступають: система
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ЛФК, дієтотерапія, бальнеопроцедури, масаж, механотерапія, апара-
турна фізіотерапія при обов’язковому санаторно-курортному режимі.

Annotation. The thesis describes the orientation of a comprehensive pro-
gram of physical therapy for women with type 2 diabetes. The main means and
methods of rehabilitation in the program are: exercise system, diet therapy, bal-
neotherapy, massage, mechanotherapy, equipment physiotherapy with obligato-
ry sanatorium and spa regime.

Відомо, що цукровий діабет — одне з найбільш поширених захво-
рювань, пов’язаних з вуглеводним обміном. Розвитку цукрового діа-
бету сприяють порушення центральної нервової регуляції, розлади
харчування, зайве вживання вуглеводів, інфекційні хвороби, спадкова
схильність та інші чинники. Причинами захворювання можуть бути
пухлини, запалення і склеротичні зміни підшлункової залози.

Завдання системи ЛФК — сприяти зниженню гіперглікемії,
по ліпшити функцію серцево-судинної і дихальної систем, підви-
щити фізичну працездатність, перешкоджати розвитку мікро-
і макроангіопатії. 

В комплексній програмі реабілітації хворих на цукровий діабет
2 типу широко застосовано: дієтичне харчування, фізіотерапевтичні
методи, вживання мінеральної води, бальнеопроцедури, методи
ЛФК та інше. Використовано індивідуальні комплексні заходи, що
спрямовані на поліпшення психоемоційного стану пацієнта, норма-
лізацію режиму праці та відпочинку, сну, використання фізичних
вправ, загартувальних процедур, санаторно-курортного оздоровлен-
ня. Серед запобіжних заходів щодо виникнення цукрового діабету
найважливішим є раціональне харчування з обов’язковим обмежен-
ням у раціоні простих вуглеводів, особливо продуктів, які багаті на
глюкозу та сахарозу. Із продуктів, що містять значну кількість про-
стих вуглеводів, перевагу слід надавати меду, в якому багато фрукто-
зи (до 39% залежно від сорту). Фруктоза засвоюється в організмі
людини без участі інсуліну та вдвічі солодша від глюкози. Для підсо-
лоджування страв можна використовувати сорбіт або ксиліт, які теж
не потребують інсуліну для свого метаболізму. Вони нетоксичні,
мають жовчогінну дію, порівняно невисоку енергетичну цінність. За
рахунок окиснення 1 г сорбіту організм людини отримує 3,1 ккал
(13,0 кДж), а ксиліту — 4,1 ккал (17,2 кДж) енергії.

Рекомендовано: їсти слід 4 рази на добу, тому що вживання їжі
малими порціями менше стимулює інсулінопродукуючу функцію
підшлункової залози. Основна маса їжі повинна надходити в орга-
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нізм людини в першій половині дня. Неприпустимо вживати велику
кількість їжі перед сном. Енергетична цінність їжі повинна залежати
від маси тіла людини, її статі, віку та професії. У разі схильності до
наростання маси тіла дорослій людині, у якої існує реальна загроза
виникнення цукрового діабету, доцільно ще більше обмежити кіль-
кість вуглеводів у раціоні, в тому числі за рахунок надходження крох-
малю. Кількість білків у раціоні схильних до ЦД осіб не слід обмежу-
вати. За незначного обмеження кількості жирів тваринного
походження (до 60–80 г на добу) треба дещо збільшити споживання
олії (до 30–35 г на добу). Важливо регулярно вживати овочі (крім кар-
топлі) і фрукти (крім винограду), з якими в організм надходить значна
кількість вітамінів і мінеральних солей, вкрай потрібних для регуляції
обміну речовин і синтезу інсуліну в достатній кількості. У комплексі
з іншими заходами профілактичне харчування може стати надійною
перепоною у виникненні цукрового діабету навіть у людей, які мають
спадкову схильність до цієї патології. Однак за наявності згаданих
вище чинників ризику щодо ЦД пацієнта слід ретельно обстежити,
щоб своєчасно виявити найменші прояви прихованого перебігу захво-
рювання коли ще є можливість провести ефективне лікування та запо-
бігти тяжким ускладненням. Особи, у яких виявлена прихована,
латентна або маніфестна форми хвороби, отримують комплексне пре-
вентивне лікування з метою корекції обмінних процесів, запобігання
декомпенсації, ускладненням і супутнім недугам.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ 
КОЛІННОГО СУГЛОБА У ЮНАКІВ 

Бутенко Сергій Олександрович,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Адирхаєва Людмила Вікторівна,

к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціалних технологій Університету «Україна»

Анотація. У тезах висвітлюються особливості використання засобів
і методів фізичної реабілітація після ампутації колінного суглобу у юна-
ків. Поєднання ефективних засобів фізичної терапії: ЛФК, лікувальної
гімнастики, дихальних вправ, масажу з інтервальним методом тренуван-
ня складає зміст програми фізичної терапії/реабілітації юнаків після
ампутації колінного суглобу.
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Annotation. Theses highlight the peculiarities of using the means and met-
hods of physical rehabilitation after amputation of the knee joint in young men.
The combination of effective physical therapy: exercise therapy, therapeutic exer-
cises, breathing exercises, massages with interval training is the content of the
program of physical therapy / rehabilitation of boys after knee amputation.

Як відомо, травми опорно-рухового апарату зустрічаються до -
сить часто, особливо у юнацькому віці. До 50–70% всіх травм опор-
но-рухового апарату складають травми колінного суглобу. Найчас -
тіше цей вид пошкоджень зустрічається у молоді юнацького віку,
спортсменів гравців, представників складно-координаційних видів
спорту та єдиноборств. Часті пошкодження колінного суглобу обу-
мовлені тим, що суглоб розміщується поверхнево; крім того, при
фіксованій стопі і різкому повороті тулуба зв’язки колінного сугло-
бу в результаті дуже великого навантаження розриваються.

Після оперативного втручання залишається проблема відновлення
повної рухливості в суглобі та повернення сили атрофованим м’язам
стегна та гомілки. Важливу роль в поверненні людини до ак тивного
способу життя має фізична реабілітація. Своєчасне та індивідуалізова-
не призначення засобів фізичної реабілітації може сприяти компенса-
ції порушених функцій ураженої системи й запобіганню дист рофічних
ускладнень у гострому періоді захворювання. У період одужання шля-
хом поступового (адекватного для організму хворого) збіль шення
інтенсивності і тривалості фізичної активності відновлюється функція
та структура морфо-функціонального комплексу ураженої системи. 

Мета роботи: розробка комплексів фізичної терапії/реабіліта-
ції для відновлення повного функціонування пошкодженого колін-
ного суглобу у людини юнацького віку, формування адаптаційних
можливостей та попередження погіршення після ампутації колін-
ного суглоба за допомогою засобів і методів фізичної терапії.

Впровадження нами в комплекс фізичної реабілітації лікуваль-
ної гімнастики та лікувальної фізичної культури прискорило оду-
жання, процес відновлення та розвиток адаптаційних механізмів
у хворих із ампутованим коліном. Дослідження вказує, що основ-
ними діючими на організм хворого факторами фізичної реабілітації
є фізичні вправи, дихальна гімнастика, масаж.

Фізичні вправи застосовуються в якості неспецифічного по -
дразника з ціллю лікування і функціональної реабілітації хворого.

Важливим у лікувальній фізкультурі є природній біологічний
зміст, так як в лікувальних цілях використовується одна з основних
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функцій, що властива кожному живому організму — функція руху.
Остання являє собою біологічний подразник, що стимулює проце-
си росту, розвитку і формування організму. При виконанні будь-
якого комплексу вправ хворий приймає активну участь в лікуваль-
ному процесі, на відміну від інших методів лікування, коли хворий
зазвичай пасивний, а лікувальні процедури виконує медичний пер-
сонал. Доведено, що фізичні вправи, стимулюючи діяльність всіх
основних систем організму, приводять в результаті до розвитку
функціональної адаптації хворого до нових умов життєдіяльності
після ампутації.

Особливістю методу ЛФК є використання принципу вправлян-
ня — тренування фізичними вправами. Тренування хворого розгля-
дається як процес систематичного і дозованого застосування фізич-
них вправ з метою відновлення організму після хвороби, загального
оздоровлення, поліпшення функцій дихальної системи, покращен-
ня кровообігу, а також утворення, закріплення і розвитку моторних
навичок і вольових якостей. Результати дослідження показують, що
терапевтичний ефект при дозованому тренуванні хворих фізичними
вправами можливий при дотриманні наступних загальних принци-
пів: індивідуального підходу до хворих, систематичності впливу,
поступовості навантаження і тривалості тренувань.

МЕХАНІЗМ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ
ГІМНАСТИКИ ПРИ АМПУТАЦІЇ КОЛІННОГО СУГЛОБУ

Бутенко Сергій Олександрович,
студент магістратури спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

науковий керівник: Адирхаєва Людмила Вікторівна,
к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного

виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. У тезах всебічно охарактеризовано ефективний засіб
фізичної терапії/реабілітації — лікувальна гімнастика. Розроблено ва -
ріативні комплекси фізичних вправ та послідовність їх виконання хворим
після ампутації колінного суглоба у післяопераційний період, що триває
з часу операції до зняття швів; період підготовки кукси і хворого до про-
тезування, який охоплює час від зняття швів до здатності хворого корис-
туватись протезом; період опанування постійним протезом. 
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Annotation. Theses thoroughly describe an effective means of physical the-
rapy / rehabilitation — therapeutic gymnastics. Variative complexes of physical
exercises and the sequence of their performance in patients after amputation of
the knee joint in the postoperative period, which lasts from the time of surgery to
the removal of sutures; the period of preparation of the stump and the patient for
prosthetics, which covers the time from the removal of sutures to the patient’s abi-
lity to use the prosthesis; the period of mastering a permanent prosthesis.

Одним з головних методів фізичної терапії/реабілітації є лікуваль-
на гімнастика, що використає засоби й принципи фізичної культури
для лікування захворювань і ушкоджень, попередження загострень
і ускладнень, відновлення здоров’я й працездатності хворих і інвалідів.

В наших дослідженнях лікувальна гімнастика направлена на
профілактику післяопераційних ускладнень, поліпшення кровоо-
бігу у кукси, стимуляцію процесів регенерації, попередження атро-
фіх мязів кукси й зменшення больових відчуттів. 

Розроблений алгоритм фізичної реабілітації передбачає: з 2–3-го
дня після ампутації призначають загальнорозвиваючі вправи для
здорової кінцівки, дихальні вправи, ізометричні напруження для
залишившихся сегментів мўязів ампутованої кінцівки, легкі рухи
у вільних від імобілізації суставах кукси, вправи на розслаблення ок -
ремих м’язових груп. З 5–6 дня застосовують фантомну гімнастику
(уявне виконання рухів у відсутньому суставі). Окрім цих вправ
після ампутації колінного суглобу хворий може перевертатися на
бік, сідати, вставати, приймати вертикальне положення.

Лікувальна гімнастика спрямована на тренування рівноваги
й опо роздатності здорової кінцівки. Разом із загальнорозвиваючими
вправами виконують рухи із нагрузкою на здорову кінцівку; тренують
вестибулярний апарат, рівновагу. При односторонній ампутації хворі
вчаться ходьбі з двома милицями. Формування рухових навичок ро -
бить позитивний вплив на психіку хворого й полегшує догляд за ним.

Після зняття швів лікувальна гімнастика спрямована на підго-
товку кукси до протезування. Для цього необхідно відновити рухли-
вість в проксимальном суставі, нормалізувати м’язовий тонус в куксі,
підготувати вищерозташовані сегменти кінцівки до протезування,
удосконалювати м’язово-суглобове відчуття і координацію поєдна-
них рухів і активного розслаблення, удосконалювати форми рухових
компенсацій. Первинне значення має відновлення рухливості в суг-
лобах ампутованої кінцівки, що збереглися. У міру зменшення болю,
збільшення рухливості в суглобі, що зберіглася, в заняття включають
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вправи для зміцнення м’язів кукси. У розвитку м’язово-суглобового
відчуття і координації руху має значення не лише сама вправа, скіль-
ки методика його виконання. Лікувальна гімнастика проводиться
індивідуально чи в малих групах, 3–4 рази на день, складається із
загальнорозвиваючих і дихальних вправ і таких, що будуть застосо-
вуватись у найближчий період після операції. Включаються вправи
на зміцнення м’язів сегментів, що залишаться після ампутації кін-
цівки, рівновагу, координацію рухів. Хворих вчать піднімати таз,
сідати з опорою на здорову кінцівку, повертатися на бік, напружува-
ти та розслаблювати м’язи і відчувати ці стани.

З врахуванням вище приведеного розроблено варіативні ком-
плекси лікувальної гімнастики після ампутації колінного суглоба
у післяопераційному періоді (на 4–5 день), що дозволяють значно
прискорити поліпшення психофізичного стану, адаптувати хворого
до подальшого життя і трудової діяльності.

ЛФК ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ТЕРАПІЇ ЛЮДИНИ 
ПРИ НЕВРОЗАХ

Вєлікова Ганна Вікторівна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Університету «Україна»

Адирхаєва Людмила Вікторівна,
к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, 

ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»

Анотація. У тезах охарактеризовано особливості прояву одного із
неврозів у людини — неврастенії. Фактори, що приводять до виникнення
неврастенії. Стадії неврастенії. Наголошується про врахування цих
показників захворювання людини при розробці програми фізичної тера-
пії/реабілітації. Увага звернено на використання системи ЛФК при тера-
пії хворих на неврастенію.

Annotation. The thesis describes the features of the manifestation of one of
the neuroses in humans — neurasthenia. Factors that lead to neurasthenia.
Stages of neurasthenia. It is emphasized that these indicators of human disease
are taken into account when designing a physical therapy / rehabilitation pro-
gram. Attention is drawn to the use of exercise therapy in the treatment of pati-
ents with neurasthenia.
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Неврастенія є найпоширенішим з усіх видів неврозів. Невра -
стенія — це захворювання, що виникає внаслідок надмірного за
силою або тривалості напруги нервової системи, що перевершує
межі витривалості, має у своїй основі ослаблення процесу внутріш-
нього гальмування і клінічно проявляється поєднанням симптомів
підвищеної збудливості і виснаженням.

Неврастенія розвивається найчастіше під впливом тривалої
психічної травматизації.

Факторами до виникнення цього неврозу є недотримання ре жи -
му праці та відпочинку, стомлення, недовосстановлення організму
день у день, тривале, неприємного характеру емоційне напружен-
ня. Особливе значення мають постійне недосипання, інтоксикації,
перенесення таких хронічних інфекцій, як туберкульоз, хронічних
гнійних запалень та ін. 

Розвивається неврастенія поступово. Вона характеризується,
з одного боку, підвищеною збудливістю, з іншого боку — підвищеною
виснаженістю нервових процесів. Підвищена збудливість нервової
системи проявляється у великій дратівливості, неадекватних емоцій-
них реакціях на незначні впливи. У неврологічному статусі хворих
відзначається підвищення сухожильних і шкірних рефлексів з розши-
ренням зон. Спостерігаються виражені вегетативні розлади (підви-
щена пітливість, лабільність дермографичних реакцій, різко позитив-
ні орто-кліностатичні проби). Хворі неврозами не виносять різких
звуків, сильних запахів, яскравого світла, надзвичайно чутливі до
больових в температурних подразників. Відзначається також підви-
щена чутливість до відчуттів з внутрішніх органів, що виражається
в численних скаргах на серцебиття, задишку, хворобливі відчуття
в голові, серці, шлунку, кінцівках і т. д. Ці відчуття здоровими людьми
зазвичай не сприймаються. З підвищеною збудливістю при неврасте-
нії поєднується швидка виснаженість нервових процесів, яка прояв-
ляється труднощами концентрувати увагу, ослабленням пам’яті, зни-
женням працездатності, що не терплячістю. При неврастенії, як
правило, погіршується самопочуття, розбудовується апетит і сон.
У хворого з’являється тривожна увага до свого стану, невпевненість
у своїх силах, він втрачає інтерес до життя; можуть виникнути недо-
вірливість, нав’язливі стани. Захворювання накладає відбиток на зов-
нішність хворого: хода його розслаблена або рвучка, вираз обличчя
понуро-зосереджене, положення тіла згорблене.

У перебігу неврастенії розрізняють дві стадії: гіперстенічна і гі -
постенічна.
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Гіперстенії характеризується послабленням процесів гальму-
вання і перевагою процесів збудження. Ця стадія неврастенії зус-
трічається найчастіше.

Для гіперстенії характерно відносне збереження адаптації хво-
рих до фізичних навантажень. Порушення в емоційній сфері вира-
жаються в дратівливості, нестриманості, неспокої, в емоційній лабіль -
ності. У зв’язку з підвищеною збудливістю хворі погано володіють
собою і часто конфліктують з оточуючими. Сон у них порушуєть-
ся — вони погано засинають і часто прокидаються, нерідко вони
скаржаться на головні болі.

У даної категорії хворих має місце ряд вегетативно-дистоніч-
них явищ, причому на перший план виступають порушення з боку
серцево-судинної системи (болі в області серця, тахікардія, підви-
щення артеріального тиску та ін.). Зазвичай наголошується стійкий
червоний дермографізм, підвищена збудливість вазомоторов, по -
силена пітливість. Часто спостерігаються різноманітні вегетативні
асиметрії (дані осциллографии, капіляроскопії, шкірної температу-
ри та ін.), особливо з боку артеріального тиску 

Гіпостенії характеризується розвитком розлитого гальмування.
На перший план виступають явища астенії, слабкості, вираженого
зниження адаптації до фізичних навантажень. Хворі як би втрати-
ли витривалість і віру в свої сили. Характерно різке зниження пра-
цездатності, що пов’язано з підвищеною стомлюваністю, як розу-
мової, так і фізичної. Емоційні реакції бліді. Хворі зазвичай мляві,
повільні, прагнуть до усамітнення.

Пам’ять у них знижена як на минулі, так і на недавні події. Вони
постійно переживають почуття пригніченості, тривоги, очікування
неприємних подій, лікарям не довіряють, на запитання відповідають
неохоче, підвищено недовірливі, вразливі, прислухаються до хвороб-
ливих відчуттів, переоцінюють тяжкість свого стану і в зв’язку з цим
часто вимагають різних повторних обстежень. Хворі скаржаться
(більш виражено) на серцево судинні явища. Майже як правило,
у них спостерігається артеріальна гіпотонія, зниження судинної
лабільності; вони скаржаться на біль і порушення функції серця, тяж-
кість у голові, запаморочення, нестійку ходу та ін. Посилення галь-
мівних функцій в корі головного мозку поширюється і на підкіркові
вегетативні центри, викликаючи зниження їх функції.

Прогноз при неврастенії сприятливий. Хвороба виліковна. Лі -
кування настає тим швидше, чим швидше усуваються причини, що
викликали захворювання. Всі порушення функцій внутрішніх органів
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не пов’язані зі зміною самих органів і можуть бути легко усунені в ході
лікування нервового захворювання і в майбутньому не виникнути.

Система ЛФК має широкі показання при так званих функціо-
нальних розладах нервової системи (неврозах). Застосування ЛФК
при неврозах виправдано одночасним впливом фізичних вправ на
психічну сферу і на соматичні процеси. За допомогою фізичних
вправ можна також впливати на регулювання процесів збудження
і гальмування в корі головного мозку, вирівнювання вегетативних
розладів і надавати позитивний вплив на емоційну сферу хворого.

ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЛЮДИНИ 
ПРИ РОЗЛАДАХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Вєлікова Ганна Вікторівна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Адирхаєва Людмила Вікторівна,
пед.н., доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного

виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. У тезах обґрунтовано значущість системи ЛФК при розла-
дах нервової системи людини. Увагу звернено на те, що фізичні вправи
сприятливо впливають на психіку людини, зміцнюють його вольові якості,
емоційну сферу, підвищують організованість. Перевагою ЛФК є можли-
вість суворого індивідуального навантаження і дозування фізичних вправ.

Annotation. The thesis substantiates the significance of the exercise system in
disorders of the human nervous system. Attention is paid to the fact that physical
exercises have a positive effect on the human psyche, strengthen its volitional qua-
lities, emotional sphere, and increase its organization. The advantage of exercise
therapy is the ability to rigorous individual exercise and dosage of exercise.

Фізичні вправи, що застосовуються при захворюваннях нерво-
вої системи, мають різнобічний вплив на організм через нервові
і гуморальні механізми. Нервовий механізм є основним: він не тіль-
ки визначає реакцію всього організму, але й обумовлює все повод-
ження людини в процесі виконання вправ. В результаті зриву вищої
нервової діяльності слабшає або різко порушується строга узгодже-
ність у роботі всіх органів і систем організму. Клінічно це проявля-
ється порушеннями взаємодії між психічними системами і веде
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зазвичай до зниження рухової активності, що погіршує стан хворо-
го. Гіпокінезія несприятливо відбивається на функціональному
стані всього організму, виникають стійкі розлади з боку серцево-
судинної і дихальної систем, що сприяє подальшому прогресуван-
ню хвороби. Звідси випливає необхідність застосування фізичних
вправ для впливу на організм хворого в цілому.

Фізичні вправи сприятливо впливають на психіку людини,
зміц нюють його вольові якості, емоційну сферу, підвищують органі-
зованість. ЛФК при неврозах є методом функціональної патогене-
тичної терапії, а також важливим загальногігієнічних і профілактич-
ним засобом. У загальній медичній практиці протипоказань проти
застосування ЛФК майже не існує. До протипоказань відносяться
неврози, що супроводжуються афективними вибухами, судорожни-
ми припадками; надмірне психічне або фізичне стомлення, стан
розладів свідомості, важкі соматичні розлади. Літній вік не є проти-
показанням для застосування ЛФК. Основними засобами лікуваль-
ної фізичної культури є фізичні вправи і природні фактори природи.

Фізичні вправи поділяються на: а) гімнастичні; б) спортивно-
прикладні (ходьба, біг, метання ма чий, стрибки, плавання, веслуван-
ня, ходьба на лижах, катання на ковзанах та ін.); в) гри — малорухли-
ві, рухливі та спортивні. З останніх в практиці лікувальної фізичної
культури використовуються крокет, кегельбан, нордична ходьба,
волейбол, бадмінтон, теніс, елементи баскетболу. При ураженнях
нервової системи частіше застосовуються гімнастичні вправи.

Фізичні вправи застосовуються у вигляді комплексів вправ різ-
ної складності, тривалості та інтенсивності. Великою перевагою
ЛФК є можливість суворого індивідуального навантаження і дозу-
вання фізичних вправ.

Індивідуалізація фізичних вправ в залежності від фізичного та
психічного стану хворих, від особливостей клініки можлива в мето-
дичних прийомах шляхом застосування: масажу; пасивних рухів,
у то му числі лежачи і сидячи; рухів спільних з методистом (рухів хво-
рого, що здійснюються при активній допомозі методиста); активних
рухів. Однією з важливих сторін індивідуалізації методики ЛФК
є характер подачі команди та інструкції. Характер вправ, фізіологічне
навантаження, дозування і вихідні положення повинні відповідати
загальному стану хворого, його віковим особливостям і стану трено-
ваності. Все це вимагає від інструктора лікувальної фізкультури вели-
кої винахідливості, педагогічного такту і терпіння, що значно розши-
рює показання до застосування лікувальної фізичної культури.
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Крім різних вправ хворим неврозами рекомендуються загарто-
вуючи процедури — лікування сонячне, повітряні ванни, водні
процедури. Важливе значення має регламентація режиму: чергу-
вання сну і неспання, фізичних вправ і пасивного відпочинку на
повітрі або прогулянок. 

При комплексному лікуванні неврозів також використовують:
медикаментозне лікування, ерготерапию, психотерапію, електросон,
пейзажетерапію, прогулянки, масаж, гідротерапію та ін. Позитивний
ефект при неврозах надають ходьба на лижах, їзда на велосипеді,
рибна ловля, збирання грибів та ягід, плавання, веслування і т.д.

При неврозах показано санаторно-курортне лікування в місцевих
санаторіях з використанням всіх засобів комплексної фізичної терапії. 

ФІЗИЧНА РЕАБАЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО

Віслоцька Валентина Віталіївна,
студентка 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, 

ерготерапія» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна», vislozkaja@gmail.com

Анотація. Проблема адаптації військових до звичайного життя сто -
їть гостро у всіх країнах, які воюють. За даними ВООЗ, поширеність пси-
хічних розладів серед цієї категорії осіб подвоюється. Насамперед це сто-
сується так званого посттравматичного стресового розладу (ПТСР).
З початком бойових дій на Сході України питання реабілітації військовос-
лужбовців стало доволі актуальним. Майже завжди в учасників бойових
дій поряд із фізичною травмою спостерігається стресова реакція організму
в тому чи іншому вигляді. Тому саме комплексна реабілітація, надання якої
зосереджено в одному лікувальному закладі, є більш діючою та актуальною.

Annotation. The problem of adaptation of the military to ordinary life is acute in
all the warring countries. According to WHO, the prevalence of mental disorders
among this category of persons is doubling. First of all, it concerns the so-called post-
traumatic stress disorder (PTSD). With the onset of hostilities in the East of Ukraine,
the issue of rehabilitating military personnel became extremele relevant. Almost al -
ways in the participants of the fighting, along with physical trauma, there is a stress
reaction of the organism in one form or another. That is why complex rehabilitation,
which is concentrated in one medical institution, is more effective and relevant.

Нам часто повторюють, що після повернення з війни військові
наведуть лад у цій країні. Що після повернення з війни вони ство-
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рять власний бізнес. Що вони (і ми — разом з ними) страждатимуть
від ПТСР. Що після повернення війни вони становитимуть загрозу.
Що вони почнуть з подвоєними силами усувати несправедливість.
Що вони не знайдуть себе у мирному житті і підуть у кримінал. Що
вони підуть у правоохоронці, аби продовжувати боротьбу за країну.
Насправді, у переважній більшості випадків, після повернення
з війни з ними нічого такого не буде.

Реабілітація — комплекс заходів та послуг, спрямованих на від-
новлення здоров’я та працездатності осіб з обмеженими фізичними
й психічними можливостями внаслідок перенесених травм та за -
хво рювань. Сьогодні виникло питання комплексної реабілітації —
медичної, фізичної та психологічної. З медичною все зрозуміло —
це використання лікарських засобів і лікувальних властивостей при -
родних чинників, а от психологічна та фізична реабілітації є від-
носно новими напрямами у цій роботі.

«Тих, кому потрібна допомога, дуже багато, а звернень до фа -
хівців мало» — говорить психолог Дичковська. Бійці АТО унаслідок
стресу повторно переживають трагічні події, учасниками яких вони
були, у них порушено сон і поведінку. Мова йде про надзвичайну
знервованість, надмірну емоційність і роздратування, депресію і так
звані тривожні стани, що разом отримали назву «посттравматич-
ний синдром». Серед усіх демобілізованих військовослужбовців,
котрі звернулися до закладів охорони здоров’я, 50% потребують
медичну, до 30% фізичну і понад 80% — психологічну допомогу.

Нинішня медична система, що збереглася практично нерефор-
мованою з радянських часів, не витримує навантаження. У міністер-
стві оборони України кажуть, що бракує не лише кадрів, себто вій-
ськових психологів, — відсутня і єдина інформаційна база тих, хто
готовий і справді здатен надати допомогу. Також потрібна спільна
база бійців, котрі цієї допомоги потребують. Нині на базі Націо -
нального медичного університету імені Богомольця військові психо-
логи з України та Західних країн проводять семінари-навчання із за -
побігання та лікування стресових розладів. Їхня аудиторія — лікарі,
психіатри, психотерапевти, психологи, соціальні робітники і волон-
тери з усієї України. Також державою був організований процес
навчання психологів, яким проводили тренінги фахівці з Ізраїлю та
Америки і таким чином набувався теоретичний і практичний досвід,
який показав, що особи, які відвідують групові заняття, легше і більш
охоче йдуть на контакт з психологами в індивідуальній роботою
Засоби тілесно-орієнтованої психотерапії у поєднанні з засобами
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фізіотерапії дають відмінний результат як засіб зняття хронічних
м’язових напруг і як наслідок відновлення психіки.

Отже, комплексне використання психологічних послуг в поєд-
нанні із лікувальними процедурами, заходами культурного та
духовного спрямування, разом із єдиною системою психофізіотера-
певтичного, психологічного та духовного відновлення, може змен-
шити кількість емоційних зривів та не провокувати алкоголізацію
особистості.
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ АЛІМЕНТАРНОМУ ОЖИРІННІ
ЖІНОК

Вітвицька Тетяна Іванівна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Університету «Україна»

Адирхаєва Людмила Вікторівна,
к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та

фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах висвітлюється проблема ожиріння молодих
жінок. Вказано на суттєві ознаки, які приводять до ожиріння, а саме: на
немодифікуємі і модифікуємі фактори. Наголошено на позитивному впли-
ві фізичних вправ та фізичних засобів фізіотерапії. 

Annotation. The thesis highlights the problem of obesity of young women.
The essential signs that lead to obesity are indicated, namely: on non-modifiab-
le and modifiable factors. Emphasized on the positive impact of exercise and phy-
sical therapy.

Ожиріння на сьогодні розглядають як поліетіологічне, хроніч-
не рецидивуюче захворювання, що асоціюється з розвитком цілого
ряду хвороб, що скорочують тривалість життя людини і знижують її

58

Секція ІV Медична, фізична та спортивна реабілітація 



59

якість. Ожиріння проявляється надмірним накопиченням жирової
тканини в підшкірній клітковині і інших тканинах і органах, обу-
мовлене метаболічними порушеннями, і супроводжуються змінами
функціонального стану різних органів і систем. Є наслідком дисба-
лансу споживання і витрат енергії в осіб зі спадкоємною схильніс-
тю або за її відсутності. 

Найчастіше діагностичним критерієм ожиріння розглядають
надлишок загальної маси тіла по відношенню до норми, встановле-
ної статистично. Однак принципове значення має не стільки факт
наявності ожиріння, але і ступінь його прояву. Надлишок жирової
маси може істотно відрізнятися навіть у хворих, що мають однако-
вий вік, зріст і вагу.

Ожиріння являє собою класичний приклад складного багато-
факторного захворювання в результаті взаємодії екзогенних, в тому
числі екологічних, і генетичних факторів і багато в чому залежить
від наявності так званих немодифікуємих і модифікуємих факторів. 

До немодифікуємих факторів відносяться: вік більше 40 років,
жіноча стать, етнічна приналежність і генетичні фактори.

Після 30 років суттєво знижується окислення жиру, відбуваєть-
ся зміна складу маси тіла: зниження м’язової маси (особливо у чоло-
віків), наростання жирової маси і її перерозподіл (перехід із під-
шкірних депо в вісцеральну тканину). Аліментарне ожиріння
в середньому і похилому віці зустрічається в 3–4 рази частіше, ніж
у молодих. В нормі чоловіки мають жирову масу, що складає 10–20%
від загальної маси тіла, тоді як жінки — 25–30%. У жінок кількість
жиру, як правило, завжди більша, ніж у чоловіків того самого віку.

До модифікуємих (поведінкових) факторів відносять насампе-
ред низьку фізичну активність та порушення харчової поведінки.
Обговорюється роль пізнього віку матері, кишкової мікрофлори,
укорочення тривалості сну. Менш значимим, але обговорюємими
факторами ризику ожиріння є потеплішання клімату та обігрів
житла (зниження енерговитрат), зменшення куріння, розповсюд-
ження фармацевтичних препаратів, що сприяють росту маси тіла.

Очевидно, що більшість людей не має багато генного насліду-
вання ожиріння і причини полягають в особливостях життя, харчо-
вої поведінки і недостатньої фізичної активності. Навіть при знач-
ній генетичній схильності образ життя має вирішальне значення на
формування ожиріння. 

Таким чином доцільним є проведення лекційних занять в засо-
бах масової інформації, клубах і групах, що пропагують здоровий
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спосіб життя з метою висвітлення питань, пов’язаних з принципа-
ми лікування і профілактики захворювання. Хворі на ожиріння
повинні перебувати в умовах постійного спостереження лікаря
і фізіотерапевта/реабілітолога. Лікування ожиріння повинно бути
безперервним, комплексним, його основними компонентами
є адекватна медикаментозна терапія, фізична і психологічна реабі-
літація, регулярний контроль систем організму. Хворі на ожиріння
повинні навчатися основним навичкам самоконтролю і самоспос-
тереження. Об’єктивна оцінка стану хворого дуже істотна для ліка-
ря, реабілітолога, тому що є важливим критерієм ефективності від-
бору лікувально-реабілітаційних заходів.

ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 
ПРИ АЛІМЕНТАРНОМУ ОЖИРІННІ ЛЮДИНИ

Вітвицька Тетяна Іванівна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», кафедра фізичної

терапії, ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»

Науковий керівник: Адирхаєва Людмила Вікторівна,
к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного

виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. В останні роки істотно змінилися принципи лікування
ожиріння. Терапія ожиріння спрямована на зниження маси тіла, її трива-
ле утримання надалі, компенсацію наявних метаболічних порушень і запо-
бігання або поліпшення перебігу супутніх захворювань. Приведено алго-
ритм програми фізичної терапії при ожирінні людини.

Annotation. In recent years, the principles of obesity treatment have chan-
ged significantly. Obesity therapy is aimed at reducing body weight, prolonged
retention, offsetting existing metabolic disorders and preventing or improving the
course of co morbidities. The algorithm is given programs of physical therapy in
human obesity.

Актуальність проблеми ожиріння полягає у тому, що кількість
осіб, які мають надлишкову вагу, прогресивно збільшується. Підра -
ховано, якщо дана тенденція збережеться, то до середини наступ-
ного сторіччя все населення економічно розвинених країн буде
хворіти на ожиріння. За даними ВООЗ на сьогодні в світі страждає
на ожиріння 25–30% дорослих і 12–20% дітей. 
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Настільки інтенсивне зростання числа хворих обумовлене
насамперед тим, що ожиріння прямо пов’язане зі способом життя
людини і фактори способу життя, що сприяють наростанню надлиш-
кової ваги (гіподинамія, рафіноване харчування з великим вмістом
жирів), переважають. Зайва вага знижує життєвий рівень, працездат-
ність людини, ускладнює інтелектуальну і фізичну діяльність, при-
зводить до ранньої інвалідності, передчасного старіння, скорочення
тривалості життя. Прямий та опосередкований вплив надлишкової
ваги призводить до дуже серйозних патологічних станів і захворювань
(атеросклероз, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, захворювання
суглобів і т. д.), що веде до ранньої інвалідизації і передчасної смерті.

У більшості хворих виявляється низький рівень знань про сутність
патології, принципи самоконтролю і дієти, фізичну активність, що
негативно впливає на здійснення лікувально-реабілітаційних заходів.
Найбільш оптимальний шлях зменшення і підтримання оптимальної
маси тіла — дотримання дієт і підвищена фізична активність.

Для зниження маси тіла застосовано такі аеробні навантажен-
ня, як ЛФК, ходьба, різні варіанти аеробіки і аеробних тренажерів,
плавання. На окремих заняттях використовано програми з додат-
ковим силовим навантаженням.

Розроблено програму фізичної терапії, що містить алгоритм
реабілітаційного процесу: систему раціонального харчування,
прави силової спрямованості в поєднанні з вправами на тренаже-
рах, ранкову гігієнічну гімнастику, самомасаж, самостійні заняття
у вигляді ходьби або бігу.

Результати проведеного експериментального дослідження під-
твердили переваги програми силової спрямованості в порівнянні із
програмою аеробного тренування. Рівень відмінностей в показни-
ках маси тіла, ІМТ, АТ, окружність живота достовірний з ймовірніс-
тю р < 0,05. На підставі цього можна зробити висновки, що розроб-
лена програма є ефективною для лікування ожиріння I-II ступеня
і надлишкової маси тіла.

Застосування запропонованої програми фізичної терапії за
умов якомога більш раннього включення у комплексне лікування,
запобігає ускладненням і скоротить тривалість лікування, достовір-
но знизить масу і зменшить окружність живота, поліпшить якість
життя хворих. Більшості вправам пацієнти навчені і можуть вико-
нувати самостійно.

В останні роки істотно змінилися принципи лікування ожирін-
ня. Терапія ожиріння спрямована на зниження маси тіла, її тривале
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утримання надалі, компенсацію наявних метаболічних порушень
і запобігання або поліпшення перебігу супутніх захворювань. Але
ефективність лікування залишається надзвичайно низькою. У 60–90%
випадків пацієнти, що схудли за допомогою дієти і фізичних вправ, не
можуть довго утримувати досягнуту в процесі лікування масу тіла
і через рік повертаються до початкової ваги, а через 5 років практично
всі хворі перевищують вихідні параметри. Важливу роль тут відіграє їх
пасивна позиція на етапі стабілізації зниженої маси тіла.

Треба пам’ятати, що терапія ожиріння — процес довічний.
Тільки спільними зусиллями лікаря і пацієнта можна досягти пози-
тивних результатів, причому основна відповідальність за лікування
покладається на самого хворого.

ДО ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Вишар Євгенія Василівна,
старший викладач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Клеценко Людмила Василівна,

к.пед.н., старший викладач кафедри фізичної терапії та ерготерапії
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 

Анотація. Збереження та зміцнення здоров’я  одна з найважливіших
цілей світової спільноти. Вагомим засобом збереження та зміцнення здо-
ров’я студентів є мотивація здоров’язбереження. Мотивація формується
через зміст навчання. В свою чергу, зміст навчання формує професійну
компетентність. Формування компетентності майбутніх фахівців
обов’язково має передбачати мотивацію здоровязбереження.

Annotation. Saving and promoting health is one of the most important goals of
the world community. An important means of preserving and promoting the health
of students is the motivation to save health. Motivation is formed through the con-
tent of learning. In turn, the content of training forms a professional competence.
Forming the competence of future professionals should be sure to motivate health.

Збереження та зміцнення здоров’я, зокрема студентської моло-
ді, є однією з найважливіших цілей світової спільноти, що відображе-
но у засадах європейської політики «Здоров’я-2020: основи Єв ро пей -
ської політики на підтримку дій держави і суспільства в інтересах
здоров’я і благополуччя». Проблема здоров’я осіб молодого віку,

62

Секція ІV Медична, фізична та спортивна реабілітація 



63

названа одним із пріоритетних напрямів діяльності ВООЗ у ХХІ ст.,
є вкрай актуальною і для України. На фоні високих темпів депопу-
ляції населення, кризи ціннісних орієнтацій, низького рівня знань
основ здорового способу життя, нераціональної організації режиму
рухової активності, слабкої мотивації до занять фізичною культу-
рою і динаміки вживання тютюну, алкоголю та наркотичних речо-
вин проблема збереження та зміцнення здоров’я студентської
молоді потребує нагальної розробки заходів, що сприятимуть запо-
біганню негативних змін у стані здоров’я студентів [1, 2, 4].

Одним з основних засобів розвитку майбутніх спеціалістів та
формування в них мотивації збереження та зміцнення здоров’я
є зміст навчання, який визначається метою і завданнями освіти та
є основою формування професійної компетентності. Професійна
компетентність включає в себе чотири компоненти: досвід пізна-
вальної діяльності (знання), досвід виконання відомих способів
діяльності (вміння діяти за зразком), досвід творчої діяльності (при-
йняття нестандартних рішень в нетипових ситуаціях) та позитивну
мотивацію професійного здоров’я (оптимальне поєднання індивіду-
альних та суспільних потреб). Перераховані компоненти змісту осві-
ти тісно взаємопов’язані: без знання не буває вміння, на основі знань
і вмінь здійснюється творча діяльність, а в діяльності виражаються
ідеали і переконання особистості, тобто її світогляд, мотивація пове-
дінки. Особистість стає професіоналом, майстром своєї справи
в міру того, як опановує систему знань, засвоює ті або інші норми
поведінки. Чим багатший світ знань особистості, тим більш ефек-
тивно та цілеспрямовано відбувається відбір і приріст нових знань,
їхній перехід у мотиви поведінки і діяльності. Г. Грибан зазначає, що
крім знань та вмінь основними критеріями готовності майбутніх
спеціалістів є ще й мотивація до оздоровчої діяльності [3, с. 37].

Мотивація є синтезом інтелектуальних знань особистості і зов-
нішніх стимулів, які визначають засоби дії, спонукають до суспіль-
но-корисної діяльності та орієнтують на досягнення власних і сус-
пільних цілей; це самосвідоме тяжіння до задоволення потреб,
успіху в житті і надання суспільству користі. Система мотивації збе-
реження та зміцнення здоров’я в ідеалі повинна забезпечувати як
задоволення потреб працівника, так і успішне задоволення суспіль-
них потреб останнім, тобто соціальне здоров’я.

Для розробки моделі формування цінностей здорового способу
життя особистості студента варто використати технологічні прин -
ципи, запропоновані у роботі С. М. Футорного [5]: комплексність;
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системність; цілісність; принцип інтеграції та координації взаємо-
дії; довгостроковість. 

Наше дослідження висвітлює загальні педагогічні аспекти фор-
мування цінностей здорового способу життя студентів ВНЗ.
Подальших наукових пошуків потребують теоретичні і методичні
засади формування мотивації професійного здоров’я майбутніх
спеціалістів у процесі вивчення дисциплін професійного спряму-
вання та в майбутній професійній діяльності.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ДЦП

Волинець Дмитро Васильович,
студент 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»

Анотація. В статті розглянуто методи лікувальної фізкультури
(ЛФК), як засіб фізичної реабілітації при захворюванні на ДЦП. Визна -
чено мету, завдання та основні принципи та вправи ЛФК.

Annotation. The article deals with the methods of therapeutic physical trai-
ning (LFK) as a means of physical rehabilitation in case of cerebral palsy. The
goals, objectives and basic principles and exercises of the exercise therapy are
defined.
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В Україні спостерігається тенденція до збільшення захворю-
вання на ДЦП. Серед загальної кількості захворювання ДЦП, діти
складають 2–3% від загальної кількості. Дитячий церебральний
параліч (ДЦП) є складним захворюванням центральної нервової
системи, пошкодження певних зон мозку, що характеризуються
порушеннями в руховій, нервовій, інтелектуальній сферах та в мов-
ленні, що викликає затримку чи патологію розумового розвитку. Це
пошкодження може виникнути на ранніх стадіях вагітності, внаслі-
док перенесених матір’ю інфекційних захворювань, при пологах
і в період новонародженості.

Лікування цієї патології тривале і складне. Одним з найважли-
віших методів лікування ДЦП є фізична реабілітація, основна задача
якої є повне або часткове відновлення втрачених функцій організ-
му, адаптації до соціально побутової діяльності. Необхідно вико-
ристовувати одночасно кілька методів і підходити до лікування
комплексно. Лікування ДЦП спрямоване на відновлення рухових
функцій кінцівок за допомогою лікувальної фізкультури. Лі ку -
вальна фізична культура — складова частина комплексної реабілі-
тації, основний засіб фізичної реабілітації. Метою ЛФК лікування
захворювань і ушкоджень організму, запобігання їх загострень
і ускладнень, відновлення здоров’я і працездатності хворих та інва-
лідів. Головним засобом ЛФК є фізичні вправи. Залежно від підбо-
ру, фізичні вправи виконують різноманітну функцію на організм.
Заняття ЛФК сприяють розвитку м’язів, зниження їхнього гіперто-
нусу, покращення координації рухів, покращенню навчання дітей,
формуванню в них навичок, елементів трудової діяльності. 

Методика ЛФК при ДЦП базується на таких принципах:
– регулярність;
– систематичність і безперервність занять ЛФК;
– індивідуальний підхід;
– врахування локалізації уражень та тяжкості хвороби;
– врахування віку дитини, рівня психічного й фізичного розвит-

ку.
Для досягнення максимально позитивних результатів в ліку-

ванні заняття ЛФК потрібно починати з раннього віку. 
В лікувальній фізкультурі слід використовувати наступні еле-

менти:
1) вправи і прийоми направлені на розслаблення окремих груп

м’язів;
2) прийоми на розвиток руху в суглобах;
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3) активна напруга певних м’язів;
4) розвиток координаторних взаємостосунків м’язів (антаго-

ністів і цілісних рухових актів);
5) вправи для розвитку рівноваги і опори;
6) зміцнення ослаблених м’язів — антагоністів.
Зміст вправ для роботи з дітьми з ДЦП:
1. Вправи для розтягування м’язів.
2. Вправи для розвитку дрібної моторики.
3. Коригуючи вправи для виправлень порушень постави.
4. Дихальні вправи.
5. Лікування положенням.
6. Вправи на виконання побутових рухів.
7. Вправи взаємного впливу для змінення провідних і антаго-

ністичних груп м’язів.
8. Вправи на витривалість, для підтримки ефективності фун-

кціювання органів.
9. Тренування на розслаблення, для усунення спазмів, напру-

женості і судом.
10. Тренування ходи.
11. Вправи на підйом по похилій площині та по прямій для

поліпшення рівноваги і рухової сили.
12. Вправи на опір: поступово збільшується тренування на опір

для розвитку м’язової сили.
Підводячи підсумок, можемо стверджувати, що найдоступні-

шим методом лікування хворих на ДЦП є лікувальна фізкультура.
Розвиток рухової активності дітей впливає на їх загальний розви-
ток. Лікувальна фізкультура має загальнотонізуючий вплив на орга-
нізм, нормалізує патологічно змінені і компенсує втрачені функції,
поліпшує якість рухів, виробляє і закріплює замінні навички.
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ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА
ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Волинець Олександр Анатолійович,
студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та інженерія» 

Університету «Україна
Брускова Діана-Марія Ярославівна

к.х.н., доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій
Університету «Україна»

meryl.diana@gmail.com

Анотація. Сучасний стан навколишнього природного середовища пе -
реконливо свідчить, що факти, які детермінують загострення екологічної
ситуації, об’єктивно діють у будь-якому індустріальному суспільстві, не -
залежно від соціально-економічного ладу, але значно корелюючись (поси-
люючись або послаблюючись) чинниками техніко-технологічного, а головне,
економічного та соціокультурного порядку, рівнем розвитку демократії
в сфері політики та господарства, можливостями впливу громадян на
центри й процеси прийняття рішень тощо. Аналіз тенденцій глобальних,
регіональних і локальних змін у природних екосистемах та біосфері загалом
свідчать про нагальну потребу формування необхідних навичок раціональ-
ного природокористування у студентів економічних спеціальностей
з метою набуття студентами ґрунтовних екологічних знань та культури
спілкування з природою; екологізації практично всіх навчальних дисциплін.

Annotation. The current state of the environment clearly shows that the facts
that determine the aggravation of the ecological situation, objectively operate in
any industrial society, regardless of socio-economic order, but significantly cor-
related (increasing or weakening) factors of technological and, most importantly,
economic and socio-cultural order, level of development of democracy in the
sphere of politics and economy, possibilities of influence of citizens on the centers
and decision-making processes, etc. The analysis of global, regional and local
trends in natural ecosystems and the biosphere generally indicate the urgent need
to develop the necessary environmental management skills for students of econo-
mic specialties in order to acquire students a sound environmental knowledge
and culture of communication with nature; greening of practically all disciplines.

Наш час — це період тотального екологічного всеобучу, коли
основи екологічних знань викладають усім, починаючи з дитячого
віку — в школах та інститутах, на різних семінарах і курсах, по радіо
й телебаченню — та закінчуючи підвищенням рівня екологічної
освіти керівників усіх рангів у всіх країнах, на всіх континентах.
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У більшості країн світу екологія стала обов’язковою дисципліною
в усіх школах і вищих закладах освіти, в багатьох вищих навчальних
закладах створено кафедри або факультети екологічного профілю,
проведено сотні екологічних національних і міжнародних семіна-
рів, конференцій, з’їздів. Велику еколого-просвітницьку роботу
провадять у всьому світі організації «зелених», товариства з охоро-
ни природи, серед них такі відомі, як «Грінпіс», «Легамбіенте» та ін.
Ці важливі для цивілізації процеси екологізації свідомості населен-
ня, формування нового — екологічного світогляду, нової — еколо-
гічної культури цілком характерні й для України.

За останні 5 років у нашій державі також розроблено програми
й концепції розвитку екологічної освіти й виховання, видано посіб-
ники й підручники з екології, створено десятки кафедр і факультетів
екологічного профілю в інститутах та університетах, започаткувало-
ся багато журналів загальноекономічного, еколого-економічного,
еколого-географічного змісту («Ойкумена», «Світ у долонях», «Про -
лісок», «Паросток», «Рідна природа» та ін.). Ще в 1975 р. учасники
Міжнародного семінару з екологічної освіти (Бєлград, Югославія)
запропонували глобальну схему екологічної освіти. Відповідно до
цієї схеми головною метою екологічної освіти має бути формування
в населення планети усвідомлення того, що довкіллям необхідно
опікуватися та що для цього треба мати відповідні знання, досвід,
уміння, мотивації й зобов’язання як для індивідуальної, так і для
колективної роботи задля порятунку біосфери та запобігання май-
бутнім екологічним катастрофам.

Сьогодні активно розвиваються як формальна екологічна освіта
(в школах, вищих навчальних закладах, інститутах підвищення квалі-
фікації), так і неформальна (за допомогою засобів масової інформації,
кіно, музеїв, виставок, заходів природоохоронних товариств тощо).

Концепція освіти в Україні повинна враховувати безпрецеден-
тну інтегративність екології, її орієнтацію на вивчення сфери без-
посередніх життєвих інтересів людини. Від формування цих знань
залежить певний рівень ставлення людини до навколишнього сере-
довища, тобто не лише знання й розуміння, але й виховання. Від
цих знань залежить саме існування людства і всієї планети Земля.

Підвищення культури громадян України у спілкуванні з приро-
дою, екологічна підготовка кадрів в умовах складного перехідного
періоду мають важливе державне значення, оскільки покликані
допомогти у вирішенні життєво важливих соціально-економічних,
еколого-економічних і геополітичних проблем. В останнє десяти-
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ліття в системі екологічних наук з’явились нові наукові й навчальні
дисципліни: екологія міст, екологія особистості, екологія дитини
тощо. Заявила про себе й визначена, як одна з важливих складових
системи екологічних дисциплін, соціальна екологія. З огляду на це
є необхідність розширити й по-новому сформулювати предмет
дослідження й вивчення загальної та соціальної екології.

Загальна екологія — це наука, що вивчає спряженість живих
організмів і їх асоціацій із середовищем свого існування. Соціальна
екологія — наука, що вивчає спряженість людини й людських асо-
ціацій з середовищем свого існування (природним і соціальним).
Загальна й соціальна екології покликані допомагати людині най-
адекватніше сприймати навколишній світ, вчити її будувати науко-
во обґрунтовані взаємозв’язки із середовищем існування, із зовніш-
нім світом. Загальна й соціальна екології повинні допомогти людині
відповісти на одне з найважчих питань, а саме: «Світ для людини чи
людина для світу?», тобто стати мостом, яким людина й суспільство
зможуть перейти від природознавства до світознавства, зробивши
тим самим ще один крок до пізнання вселенської гармонії. 

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
ТА ЛІКУВАЛЬНА ГІМНАСТИКА 

ПРИ ДИТЯЧОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ 

Гайдай Вероніка Миколаївна,
студентка спеціальності «Фізична реабілітація» освітнього ступеня «бакалавр»

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»

Анотація. Дитячий церебральний параліч розвивається внаслідок
ураження головного мозку тоді, коли основні його структури, ще не сфор-
мувались. Постає необхідність використовувати одночасно кілька мето-
дів фізичної реабілітації та підходити до лікування комплексно. Основним
завданням фізичної реабілітації є гальмування патологічних тонічних
рефлексів, нормалізація м’язового тонусу, зміцнення розтягнутих, роз-
слаблених м’язів, покращення функції дихання.

Annotation. Cerebral palsy develops as a result of brain damage when its
basic structures have not yet formed. There is a need to use several methods of
physical rehabilitation and approach treatment in a comprehensive manner. The
main task of physical rehabilitation is inhibition of pathological tonic reflexes,
normalization of muscle tone, strengthening of stretched, relaxed muscles, impro-
vement of respiratory function.
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Лікувальна фізична культура — складова частина медичної реа-
білітації хворих, метод комплексної функціональної терапії, що
використовує фізичні вправи як засіб збереження організму хворо-
го в діяльному стані, стимуляції його внутрішніх резервів в попе-
редженні і лікуванні хвороб, викликаних вимушеною гіподина -
мією [1].

Засоби лікувальної фізичної культури — фізичні вправи, ма -
саж, за гартовування, пасивна гімнастика (мануальна терапія), тру-
дові процеси, організація всього рухового режиму хворих з ДЦП —
стали не від’ємними компонентами лікувального процесу, віднов-
ного лікування у всіх лікувально-профілактичних установах і реабі-
літаційних центрах [1].

Розглянемо вправи для формування вертикального положення
голови:

З вихідного положення лежачи на спині. 
1. І. п. лежачи на спині: за допомогою брязкальця, яскравою

іграшки або клацання пальцями стимулювати повороти очима і го -
ловою вліво-вправо, кругові рухи за годинниковою стрілкою і про -
ти, згинання та розгинання голови. 

2. Те ж, але з підкладеним під плечовий пояс валиком. 
3. І. п. лежачи на спині у позі «ембріона» (ноги зігнуті і притис-

нуті до живота, руки схрещені на грудях або навколо колін): плечо-
вий пояс дитини підводиться руками методиста і виноситься впе-
ред — стимулюється підйом дитиною голови. 

4. І. п. лежачи на спині: дитину злегка підтягують за плечі —
створюються умови для підйому голови. 

5. Те ж, але тягу виробляти за передпліччя або кисті — це спри-
яє піднесенню голови, і потім тулуба. 

6. І. п. лежачи на спині, ноги зігнуті і розведені, кисті дитини
притиснуті (схоплені) до однойменних щиколоткам — викликаєть-
ся підйом голови. 

7. Те ж, але з погойдуванням дитини в даному положенні впе-
ред-назад (типу качалки). 

8. І. п. лежачи на спині, ноги дитини притиснуті долонею мето-
диста в районі колінного суглоба, іншою рукою захоплюється кисть
дитини і виконується тяга вперед — вгору — стимулюється подьем-
поворот голови. 

9. І. п. лежачи на спині, ноги дитини притиснуті передпліччя-
ми методиста, а долоні розташовуються з обох боків під головою
дитини — викликається підйом голови. 
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10. І. п. лежачи на спині, дитині простягається іграшка (палич-
ка, трубочка, мотузочок) для захоплення пальцями рук, після чого
виконується легка тяга дитини за утримуваний предмет до поло-
ження випрямлення рук і їх натягу — стимулюється підйом голови. 

11. І.п. лежачи на спині, тримати дитину за кисті випрямлених
і піднятих вперед рук: почергове піднімання дитини за кожну руку
з поворотом на бік — викликається поворот голови. 

12. І. п. лежачи на спині, руки методиста обхоплюють голову
дитини ліворуч і праворуч і виконують пасивні рухи нею вліво-
вправо, вперед-назад (для цього дитина кладеться на край кушетки,
матрацика або тапчана). 

13. І. п. лежачи на спині: самостійні повороти голови вліво-впра-
во на звук (клацання пальцями, потряхіваніе брязкальцем та ін.) 

14. Те ж, але голова дитини повинна кілька виступати за край
матраца або тапчана. 

15. І. п. лежачи на спині, голова наполовину виступає за край
матраца або тапчана. З боку живота увагу дитини притягується іг -
рашкою — це сприяє спробам самостійного підйому голови. 

16. І. п. лежачи на спині, на похилій поверхні (10–30°) головою
вниз, руки в районі ліктів притиснуті методистом. Асистент мето-
диста (мати дитини і т. д.), маніпулюючи іграшкою зі словесним
супроводом, привертає його увагу і стимулює самостійний висно-
вок голови у вертикальне положення. 

17. Те ж, але з погойдуванням вгору-вниз похилої дошки під час
виконання вправи. 

18. І. п. лежачи на боці: стимулювання поворотів голови за
брязкальцем, яскравою іграшкою, поклацуванням пальцями. 

19. І. п. лежачи на боці: потягнути дитину за руку, злегка підня-
ти для формування стійкого вертикального положення голови. 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ 
ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНОМУ 

УРАЖЕННЯІ ХРЕБТА У ЖІНОК ВІКОМ 40–45 РОКІВ

Ганжа Олександр Миколайович,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Університету «Україна»

Адирхаєв Сослан Георгійович,
д. пед наук, доцент, професор 

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах висвітлюється поєднання традиційних і сучасних
засобів фізичної терапії/реабілітації жінок з дегенеративно-дистрофіч-
ним ураженням хребта. Визначається позитивний вплив стретчингу, як
ефективного засобу фізичної культури, на стан жінок з остеохондрозом.

Annotation. The thesis highlights the combination of traditional and modern
means of physical therapy/rehabilitation of women with degenerative-dystrophic
damage to the spine. The positive effect of stretching, as an effective means of
physical culture, on the condition of women with osteochondrosis is determined.

Дегенеративно-дистрофічне ураження хребта є одне з найпідступ -
ніших важких захворювань. Ця хвороба займає перше місце по роз-
повсюдженості серед населення Землі. В нашій країні остеохондрозом
хребта хворіють приблизно 80% населення, 85% дорослих протягом
свого життя відчували хоча б один раз біль у спині, з них 5% стражда-
ють щорічно, а 70% хоча б один раз в житті внаслідок цього стали
непрацездатні. Проблема дегенеративно-дистрофічних уражень хреб-
та, які нерідко викликають суттєві зміни функції опорно-рухового
апарату і стають причиною стійких порушень працездатності. Як відо-
мо, особливо тяжким різновидом дегенеративно-дистрофічного ура-
ження міжхребцевого диска є остеохондроз. Остеохондроз займає од не
з перших місць у структурі захворювань з тимчасовою втратою праце -
здатності й інвалідності населення. Діагностиці та лікуванню цієї тяжкої
форми ураження хребта присвячено багато наукових праць клінічної,
неврологічної та рентгенологічної спрямованості. Але медикаментоз-
не лікування не завжди є ефективним. Тому актуальним є обґрунту-
вання засобів фізичної терапії/реабілітації для даної категорії хворих.

Мета дослідження: розробка і обґрунтування засобів і методів
програми фізичної терапії/реабілітації жінок 40–45 років з остео-
хондрозом поперекового відділу хребта. 
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Різноманіття клінічних форм дегенеративно-дистрофічних ура-
жень поперекового відділу хребта (ДЦУПВХ) спричиняє за со бою
і різ номаніття способів лікування, яке складається в основному з різ-
них ортопедичних, медикаментозних і фізіотерапевтичних методів,
а та кож засобів фізичної реабілітації У традиційній медицині до реабі-
літаційних заходів підходять комплексно: починаючи з організації лі -
ку вально-охоронного режиму і через мануальну терапію, кінезотера-
пію, електролікування, масаж, тракції — до елементів спорту
і ерготерапіїтерапії. Головна мета відновлення у хворих з поперековими
болями — сприяти нормалізації тонусу м’язів спини, збільшення рух-
ливості хребта, створення «м’язового корсету» (як природного стабілі-
затора), покращенню загального стану та відновлення працездатності.
Одним з нових напрямків у лікуванні дегенеративно-дистрофічних
уражень хребта (остеохондрозу) є використання стретчінга (поняття
терміну стретчінг походить від англ. stretching — розтягування).

Стретчінг має традиційну класифікацію вправ на розтягування
та додаткову систему класифікацій. До традиційної класифікації
відносяться два типи вправ: динамічний (балістичний) та статич-
ний типи. Вправи на розтягування динамічного типу пов’язані
з виконанням ритмічних рухів. Для характеристики вправ цього
виду використовують такі терміни як швидкі, ізотонічні або кіне-
тичні вправи. Вправи статичного типу передбачають утримання
протягом певного часу якогось положення, яке може бути повторе-
не або ні; їх називають ізометричними, контролюючими або
повільними вправами на розтягування.

В додатковій системі класифікацій розтягування поділяється на
такі типи: пасивне, пасивно-активне, активне, активне з допомогою
партнера або технічних засобів. Пасивне розтягування представляє
собою такі рухи, котрі індивід не здатний виконати самостійно. Во -
ни, як правило, виконуються за допомогою фахівця з фі зичної
терапії/реабілітації.

Нашими дослідженнями доведено, що використання традицій-
них засобів фізичної терапії з сучасними, в нашому випадку —
стрет чінг, в реабілітаційній програмі жінок 40–45 років з дегенера-
тивно-дистрофічним ураженням хребта дає збільшення еластич-
ності су хожиль і м’язів, підвищення тонусу м’язів, рухливості тіла,
зняття стресу, збільшення діапазону рухів у суглобах. Збалансо ва -
ність у фі зичному розвитку організму, поліпшення постави.
Усунення психо емо ційних проблем: депресій, посттравматичних
стресів, дратівливості.
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЖІНОК
З УРАЖЕННЯМ ХРЕБТА

Ганжа Олександр Миколайович,
студент магістратури спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», кафедра

фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних
технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Адирхаєв Сослан Георгійович,
д. пед. н., доцент, професор Інституту соціальних технологій

Університету «Україна»

Анотація. В тезах приведено розроблені практичні рекомендації для
жінок з остеохондрозом поперекового відділу хребта. Рекомендації пода-
но у логічній послідовності, з оптимальним дозуванням виконання вправ,
з показаннями та протипоказаннями, якщо є для них підстави.

Annotation. Theses provide practical recommendations for women with
osteochondrosis of the lumbar spine. Recommendations are given in a logical
sequence, with the optimal dosage of exercise, with indications and contraindi-
cations, if there is reason for them.

В останні роки в світі значно збільшилась кількість захворювань
опорно-рухового апарату, особливо дегенеративно-дистрофічними
ураженнями поперекового відділу хребта. Згідно з даними медичної
статистики, до 80% населення країни хворіє остеохондрозом попере-
кового відділу хребта. До 10% хворих стають інвалідами. До теперіш-
нього часу не визначено оптимальний термін призначення різних
засобів відновної терапії при різних за характером та тяжкості деге-
неративно-дистрофічних ураженнях поперекового відділу хребта.
У зв’язку з цим для удосконалення системи реабілітаційних заходів
для жінок з остеохондрозом поперекового відділу хребта нами було
використано сучасний засіб фізичної культури — стретчинг, ефек-
тивність якого було доведено нашими дослідженнями. Впродовж
проведення дослідження нами розроблено практичні рекомендації
для жінок з остеохондрозом поперекового відділу хребта, а саме:

1. Спати на спині або на животі на жорсткому ліжку, відкривши
вікно або кватирку. 

2. Робити ранкову гігієнічну гімнастику 10–15 хв: дихальні
вправи, рухи для всіх відділів хребта у всіх напрямках, для суглобів
рук і ніг (включаючи махові рухи). Дихальні вправи повторювати
3–4 рази поспіль, а всі інші — 4–6 разів. Темп вправ повільний
і середній. Протипоказані стрибки, підскоки і біг, так як вони дають
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велике навантаження на міжхребцеві диски і ведуть до їх дегенера-
тивних змін. 

3. Організувати фізкультурні паузи тривалістю 5–6 хвилин
в процесі робочого дня — для працюючих сидячи через кожні пів-
тора-дві години 3–4 рази протягом робочого дня в початковому
положенні стоячи; для працюючих стоячи — 2–3 рази протягом
робочого дня в початковому положенні сидячи; для працюючих
сидячи, стоячи і в ходьбі — 1–2 рази на день у вихідних положеннях
сидячи і стоячи. У комплекси занять включати дихальні вправи,
рухи у всіх напрямках, що збільшують рухливість хребта у шийно-
му, грудному і поперековому відділах. 

4. Щоденно 1 раз виконувати комплекс спеціальних фізичних
вправ. 

5. Плаванням можна займатися тільки при відсутності болю
в хребті і кінцівках. Плавати треба в закритому басейні, де вода з пі -
дігрівом і немає протягів. Перед заняттям потрібно зробити кілька
фізичних вправ у воді, тримаючись за поручень басейну (наприк-
лад, махові рухи ногами, відведення ноги в сторону, кругові рухи
прямою ногою, присідання). 

При остеохондрозі хребта в будь-якому відділі дуже ефективно
плавання на спині, так як при цьому в найбільш рухомої частини
хребта (у шийному і поперековому відділах) створюється оптималь-
не положення: розслабляються м’язи всього тіла і особливо спини
і шиї, а також зменшуються вигини хребта, що, у свою чергу, зни-
жує навантаження на міжхребцеві диски (збільшуються проміжки
між хребцями і ліквідується здавлювання нервових корінців у міс-
цях виходу їх з хребетного каналу). Крім того, у воді тіло стає легше,
рухи виконуються без особливих зусиль і напруження м’язів, зни-
кає скутість, зростає амплітуда рухів в суглобах. 

6. При остеохондрозі будь-якої локалізації не допускається
охолодження організму, не можна ходити в мокрому одязі та взутті,
тому що захворювання загостриться і виникне різкий біль (радику-
літ, люмбаго, плескіт). А якщо ви все ж промокли, треба негайно
зняти мокрий одяг, прийняти теплу ванну і розтерти тіло рушником,
починаючи з шиї, потім надіти теплу сорочку, шкарпетки, витерши
ноги насухо. Якщо не можна прийняти теплу ванну або душ, треба
розтерти все тіло (шию, тулуб, ноги) одеколоном або горілкою і від-
разу ж надіти теплі речі. Можна також просто розтерти все тіло
рушником (від шиї вниз) та одягти теплі речі. Після цієї процедури
треба випити гарячого чаю з медом і лягти, тепло сховавшись. При
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остеохондрозі витирають і розтирають тіло льняним або бавовня-
ним рушником, а не махровим. 

7. У гострому періоді, коли біль настільки сильна, що немож-
ливо обернутися, встати і нормально ходити, всі заняття лікуваль-
ною фізкультурою припиняти. 

8. При явищах остеохондрозу хребта в будь-якому відділі проти-
показані вправи зі штангою, гантелями, гирею, біг, стрибки, підскоки,
боротьба, катання на ковзанах, верхова їзда, автомотоспорт, вправи
з різкими рухами, особливо махові рухи тому, виси і упори на гімнас-
тичних снарядах (на коні, поперечині, різновисоких брусах), штовхан-
ня ядра, метання (диска, гранати, молота) і заняття аеробікою. 

РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ 
НА СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ З БОРОТЬБИ ДЗЮДО

В ПОЗАШКІЛЬНИЙ ЧАС

Гета Алла Володимирівна,
к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
avg2901ne@gmail.com

Анотація. У статті підтверджена популярність оздоровчого спор-
тивного руху в Україні серед підлітків, який висуває нові вимоги до мето-
дики підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. У статті
подані основні положення занять з дзюдо для учнів. Визначено, що фізич-
на підготовка учнів під час навчання в школі — багатокомпонентний про-
цес, успіх якого залежить саме від реалізації всіх форм фізкультурно-
оздоровчої роботи в школі.

Annotation. The article confirms the popularity of the wellness sports movement
in Ukraine among teenagers, which puts forward new requirements for the method
of training students in secondary schools. The article describes the basic principles
of judo lessons for students. It is determined that the physical preparation of students
during their studies at school is a multicomponent process, the success of which
depends on the realization of all forms of physical and health work at school.

Поширення оздоровчого спортивного руху в Україні, який
в останній час є популярним серед школярів, висуває нові вимоги
до розробки методики секційних занять із різних видів спорту
з метою їх впровадження в позашкільній роботі з учнями різного
віку та фізичної підготовленості. Навчально-виховний процес
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у загальноосвітніх навчальних закладах за даними фахівців [2, 3]
повинен бути спрямований на удосконалення та розвиток розумових
і фізичних здібностей учнів, а також формування морально-етичних
якостей, зміцнення здоров’я. Питання самовдосконалення учнів і під -
вищення рівня їхньої рухової активності на секційних заняттях під
час навчання в школі розглянуті Саєнко С. [3], та Матросовим О. О.
[1]. За даними науковців [1, 2], вирішення проблеми популяризації
здорового способу життя серед дітей і підвищення рівня розвитку
їхніх фізичних якостей можливе шляхом запровадження занять різ-
ними видами спорту у процес фізичного виховання, де необхідно
застосовувати оздоровчі заняття різними видами спорту в процесі
фізичного виховання. Останнім часом є дуже популярними серед
молоді і часто застосовуються фахівцями з фізичного виховання різні
види одноборств, які в світі набули значної популярності.

Актуальність роботи полягає в тому, що раціональне викорис-
тання доступних для учнів спеціальних вправ і технічних дій
боротьби дзюдо може значно поліпшити їхню фізичну підготовле-
ність і, тим самим, підвищити їхній стан здоров’я. У зв’язку з цим
актуальність, практична і теоретична значущість, недостатня роз-
робленість окресленої проблеми розвитку фізичних якостей підліт-
ків на секційних заняттях з дзюдо є актуальною темою досліджен-
ня, яка потребує подальшого вивчення.

Фізичне виховання школярів спрямоване на те, щоб гарантувати
необхідний кожній людині базовий рівень фізичної і загальної дієздат-
ності. Заняття дзюдо формують твердий характер, стійкість і витрива-
лість, сприяють виробленню самодисципліни і розвитку якостей,
необхідних для досягнення життєвих цілей. В свою чергу, саме необ-
хідний рівень розвитку фізичних якостей учнів може гарантувати їх
успішне засвоєння нових, раніш невідомих вправ і рухових дій, необ-
хідних їм для успішної професійної діяльності в майбутньому [1].

Головна мета секційних занять з дзюдо для підлітків полягає
у підвищенні рівня розвитку фізичних якостей, внаслідок чого їхні
результати в тестових вправах з фізичної культури підвищаться до
високого рівня. Завдання цих занять: розвиток спеціальних фізич-
них якостей, характерних для цього виду спорту; удосконалення
засад техніки, опанування та засвоєння більш складних за коорди-
нацією елементів у дзюдо; підвищення здатності організму проти-
діяти травмам і захворюванням; формування життєво важливих
навичок і умінь; сприяння навчанню елементів дзюдо для подаль-
шого удосконалення навичок спортивної боротьби [2].
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Основна спрямованість секційних занять з дзюдо — це фізична
підготовка, процес формування базової техніки дзюдо з метою са -
мозахисту та впевненості в своїх силах. Технічна підготовка навчан-
ня учнів спрямована на ознайомлення з основними прийомами
дзюдо, технікою страхування та самострахування, рухливі ігри
борця, комбінації та зв’язки для подальшого удосконалення техні-
ки виконання. Оптимальна послідовність розв’язання тренуваль-
них завдань: швидкість — сила — витривалість — гнучкість [1].

Таким чином, секційні заняття дзюдо в позанавчальний час
підтверджують популярність оздоровчого спортивного руху.
Раціональне використання доступних для учнів спеціальних вправ
і технічних дій боротьби дзюдо може значно поліпшити їхню фізич-
ну підготовленість і, тим самим, підвищити їхній стан здоров’я.
Визначено, що фізична підготовка учнів під час навчання
в школі — багатокомпонентний процес, успіх якого залежить саме
від реалізації всіх форм фізкультурно-оздоровчої роботи в школі.
Цілеспрямований відбір вправ на розвиток фізичних якостей шко-
лярів на секційних заняттях з елементами дзюдо, які проводяться
в позашкільний час, сприяє значним темпам їх зростання.
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Анотація. У сучасному світі на організм людини впливають безліч
різних чинників: кліматичних, екологічних, соціально-економічних, що в ці -
лому створюють велике навантаження на адаптаційні можливості орга-
нізму і призводить до їх зриву. За таких обставин орієнтація на здоровий
спосіб життя, залучення до занять фітнесом повинні стати дієвим засо-
бом адаптації людини до мінливих умов життєдіяльності, пов’язаних із
значним прискоренням ритму життя, суттєвим загостренням екологіч-
ної ситуації, різким зниженням рухової активності як головного регуля-
тора стану і функцій організму.

Annotation. In the modern world, the human body is influenced by many dif-
ferent factors: climatic, environmental, socio-economic, which in general create
a great load on the adaptive capacity of the organism and leads to their disruption.
In such circumstances, focusing on a healthy lifestyle, engaging in fitness should
become an effective means of adapting people to changing conditions of life, asso-
ciated with a significant acceleration of rhythm of life, a significant exacerbation of
the environmental situation, a sharp decrease in motor activity as a major organism.

Значення фізичної активності у житті людини з’ясовано давно.
Фізичні вправи зміцнюють мускулатуру, покращують діяльність сер -
цево-судинної системи, зберігають рухливість суглобів і еластич-
ність зв’язок, стимулюють обмінні процеси, позитивно впливають
на нервову систему, підвищують опірність до захворювань, проти-
діють негативним явищам гіпокінезії [1].

Фітнес відкриває великі можливості для цілеспрямованого
впливу на всі системи організму людини за допомогою спеціальних
вправ різної інтенсивності і тривалості. Система занять у цілому
супроводжується елементами танцю; сучасною музикою; позитив-
ними емоціями; святковим настроєм, тобто всім тим, що приваб-
лює людей. Заняття можна проводити в спортивних залах, домашніх
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умовах, на відкритому повітрі, під керівництвом інструктора чи само-
стійно з використанням сучасної аудіо- та відеотехніки. За допомо-
гою фітнесу забезпечується ефективна організація вільного часу
і дозвілля населення, відкриваються можливості для спілкування, що
сприяє соціальній самореалізації особистості. У процесі систематич-
них занять фітнесом реалізуються ідеї здорового способу життя [1].

Фітнес — одна з найпопулярніших у всьому світі систем оздоров-
лення, яка дозволяє задовольнити сучасні потреби різних вікових
груп населення, що бажають зробити фігуру красивою, а здоров’я
міцним. Основа фізичного тренування у фітнесі — аеробні вправи [2].

Одним із видів фітнесу є оздоровчий, який має ознаки іннова-
ційності і сприяє вирішенню життєво важливих проблем суспільства.
Оздоровчий фітнес можна визначити як ступінь збалансованості
фізичного, психічного, соціального станів, що мають у своєму роз-
порядженні необхідні резерви для забезпечення поточної життєді-
яльності без зайвої фізичної і психічної напруги в стані гармонії
з навколишнім середовищем. Ідеологія оздоровчого фітнесу реалі-
зується в оздоровчих програмах, у яких об’єднані методи і засоби,
що поєднують фізичні навантаження (вправи) і ментальні дії, орі-
єнтовані на регуляцію психічного стану.

Оздоровчий фітнес розглядається як соціокультурне явище, що
відноситься до предметної сфери фізичної культури, родовим
поняттям якої є загальнолюдська культура. Будучи універсальним
феноменом соціокультурної діяльності, фітнес здобуває властивий
їй ціннісний вимір і реалізує цілий спектр цінностей: вітальні, есте-
тичні, соціальні, політичні, культурні [1, 2].

Сучасною наукою і практикою вироблена велика різноманіт-
ність засобів, форм, методів, фізкультурно-оздоровчої роботи. Серед
провідних варто назвати такі системи занять, як аеробне тренування
з використанням циклічних вправ (ходьба, біг, плавання, вправи на
кардіотренажерах), різні напрями фітнесу (спінбайк-, сайклінг-, фіт-
бол-, данс-, аква-, степ-, шейпінг, стретчинг, пілатес, слайдинг, кал-
ланетика та ін.), оздоровча і лікувальна гімнастика. Окрему групу
складають види фітнесу, побудовані на динамічному навантаженні:
бокс-, карате-, тай-бо, кі-бо поєднують у собі комплекс вправ з аеро-
біки й бойових мистецтв. Степ-аеробіка (step) — танцювальні фізич-
ні вправи з використанням спеціальної платформи. Памп-аеробі-
ка — силова аеробіка з міні-штангою. Танцювальна аеробіка (dance)
зміцнює м’язи, стимулює роботу серцево-судинної системи, поліп-
шує координацію рухів і поставу, спалює зайву вагу [1].
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Оздоровчий фітнес визначений як складне, багатогранне, полі-
функціональне соціальне явище, яке можна розглядати як процес
і результат поліпшення фізичного удосконалення, підвищення
рівня фізичної дієздатності і стану здоров’я, як сукупність матері-
альних і духовних цінностей, складну динамічну, керовану систему,
специфічний продукт оздоровчих, рухових послуг [1, 2].

Отже, оздоровчий фітнес забезпечує різносторонній розвиток
фізичних здібностей при поліпшенні самопочуття під час занять,
дозволяє зберегти та зміцнити здоров’я, урівноважує емоційний стан,
удосконалює фізичну форму. Він дозволяє людині жити повноцінно,
бути вільною від контрольованих чинників ризику. За допомогою
оздоровчого фітнесу розвиваються потенційні фізичні здібності.
Доступні та ефективні форми рухової активності, які спеціально орга-
нізовані в рамках програм занять оздоровчим фітнесом, особливо
потрібні з урахуванням негативних тенденцій у стані здоров’я молоді.

Список використаних джерел

1. Горцев Г. Аеробика. Фитнес. Шейпинг / Г. Горцев. — М.: Вече,
2017. — 320 с.

2. Лисицька Т. С. Ритмічна гімнастика: методика і фізіологічний вплив /
Т. С. Лисицька, М. Ю. Ростовцева, О. А. Ширковець // Гім нас -
тика. — 2017. — Вип. 1. — С. 24–29.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ДИТЯЧОМУ
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Анотація. Сучасна демографічна ситуація в Україні характеризу-
ється зростанням народжуваності та збільшенням кількості дітей-інва-
лідів. Згідно з державною статистикою Міністерства охорони здоров’я,
в Україні перше місце серед дітей-інвалідів посідають діти з ураженнями
нервової системи (41,9%), а серед нозологічних форм переважає дитячий
церебральний параліч, частота якого коливається від 1,6 до 4,2 випадків
на 1000 новонароджених дітей. Кожного року в Україні реєструється
близько 3000 діагнозів дитячого церебрального паралічу.

Annotation. The current demographic situation in Ukraine is characterized by
an increase in birth rates and an increase in the number of children with disabili-
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ties. According to state statistics of the Ministry of Health, children with disabiliti-
es of the nervous system (41.9%) occupy the first place among disabled children in
Ukraine, and among the nosological forms the prevalence of infantile cerebral
palsy, the frequency of which ranges from 1.6 to 4, 2 cases per 1000 newborns.
Each year, about 3,000 diagnoses of cerebral palsy are registered in Ukraine.

Проблема дитячого церебрального паралічу (ДЦП) є однією
з найбільш актуальних у дитячій неврології та в реабілітації. Ос -
таннє обумовлено значним поширенням ДЦП, складністю, тяжкістю
клінічних проявів та високим відсотком інвалідизації, труднощами
у лікуванні та реабілітації хворих з такою патологією. За да ними
літературних джерел, ДЦП за останні роки став одним із найбільш
розповсюджених захворювань нервової системи у дітей у всіх краї-
нах світу [2].

Лікування дітей із ДЦП комплексне та включає медикаментозне,
фізіотерапевтичне, ортопедичне, логопедичне лікування, гідрокіне-
зитерапію, електростимуляцію м’язів у спокої й під час ходьби.
Особливе значення у фізичній реабілітації таких дітей мають ліку-
вальна фізична культура та масаж. Сьогодні розроблено багато мето-
дів моторного перенавчання дітей із даними захворюванням (методи
Бобат, Кебот, Фелис, Темпи-Фей, Семенової й ін.). Масаж є незамін-
ним засобом відновного лікування дітей із ДЦП. Релаксуючий масаж
знижує м’язовий тонус, протидіє розвитку контрактур. Нормалізація
м’язового тонусу є обов’язковим завданням для занять ЛФК. Для сти-
муляції розвитку рухів застосовується як загальний, так і точковий
масаж за гальмовим методом. Працетерапія необхідна дитині для роз-
витку основних прийомів самообслуговування, набуття певних тру-
дових навичок, потрібних для соціалізації особистості [1].

Комплексний підхід до проблеми фізичної реабілітації дітей
хворих на ДЦП можливий за умови правильної організації прове-
дення реабілітаційних заходів з урахуванням наступних вимог:

1. Вправи комплексу лікувальної гімнастики повинні бути
спрямовані на розвиток реакцій випрямлення і рівноваги, з допо-
могою яких відбувається вирівнювання голови, шиї, тулуба і кінці-
вок; розвиток функцій руки і предметно-маніпулятивної діяльнос-
ті; розвиток зоровомоторної координації; гальмування і подолання
неправильних поз і положень; попередження формування вторин-
ного викривленого стереотипу.

2. Загальними і обов’язковими принципами для всіх методик
ЛФК є регулярність, систематичність, безперервність застосування
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лікувальної гімнастики; сувора індивіудалізація вправ ЛФК згідно
з стадією захворювання, віком дитини, її психічним розвитком;
поступове суворе дозоване збільшення фізичного навантаження.

3. Основними завданнями фізкультурно-оздоровчих заходів є:
стимуляція загального фізичного розвитку дитини і корекція пору-
шених рухових функцій за допомогою загальнорозвивальних,
коригуючих і спеціальних вправ, проведення рухливих ігор і спор-
тивних заходів, плавання.

4. Кожне фізкультурне заняття має бути комплексним, включа-
ти всі види вправ і рухливі ігри. Найбільше значення мають дихаль-
ні вправи, вправи на розслаблення, нормалізацію поз і положень
голови і кінцівок, на корекцію прямостояння і ходьби, розвиток
ритму. Особливе значення мають заняття на свіжому повітрі. Не
можна: пере збуджувати дітей, проводити вправи на перерозгинан-
ня суглобів, посилювати приведення і внутрішній поворот стегон,
асиметричне положення голови і кінцівок, вправи з нахилом голо-
ви униз, тривале сидіння,

5. Індивідуальний підхід до складання програми з фізичної реа-
білітації для дітей хворих на ДЦП має вирішальну роль. Обо в’яз ко -
вою є реєстрація частоти пульсу та дихання під час заняття. Слід
уникати виникнення перевтоми дітей, забиття голови.

6. Необхідне комплексне використання всіх засобів фізичної
реабілітації для досягнення успіху у навчанні дітей рухової діяль-
ності, навичок самообслуговування.

7. Необхідно враховувати медичні дані (анамнез) про дитину
перед початком складання програми реабілітації.

8. Лікувальну гімнастику слід проводити індивіудально або
малогруповим методом (6–7 дітей).
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 
ПРИ СОМАТИЧНИХ РОЗЛАДАХ ЛЮДИНИ

Голейна Лариса Юріївна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,

Крупеня Світлана Василівна,
к.н.ф.в.с, доцент кафедри фізичної терапії, 

ерготерапії та фізичного виховання Університету «Україна»

Анотація. У тезах основну увагу приділено питанням, які пов’язані
з розвитком новітніх методик виявлення, профілактики та лікування со -
матичних захворювань, які спрямовані на забезпечення й усебічне сприян-
ня реалізації програм діагностики, адекватної терапевтичної тактики
та профілактики розвитку ускладнень. Обгрунтовано ефективне поєд-
нання методів фізичної терапії/реабілітації при захворюванні бронхо-
легеневої системи людини.

Annotation. Theses focus on issues related to the development of new tec-
hniques for the detection, prevention and treatment of somatic diseases, which
are aimed at providing and comprehensive assistance in the implementation of
diagnostic programs, adequate therapeutic tactics and prevention of complicati-
ons. The effective combination of methods of physical therapy / rehabilitation in
diseases of the bronchopulmonary system of the person is substantiated.

До соматичних захворювань відносяться будь-які відхилення
від норми в роботі внутрішніх органів і систем людини, а саме:
захворювання серця і судин, дихальної системи, ураження печінки
і нирок, шлунково-кишкового тракту, травми, опіки і поранення,
ендокринні захворювання, інфекції і спровоковані ними ураження
внутрішніх органів, нервової системи і спадкові генетичні захворю-
вання. Перед сучасною медициною дедалі більше постають питан-
ня, пов’язані з розвитком новітніх методик виявлення, профілак-
тики та лікування соматичних захворювань, які спрямовані на
забезпечення й усебічне сприяння реалізації програм діагностики,
адекватної терапевтичної тактики та профілактики розвитку
ускладнень. В умовах несприятливої демографічної ситуації з нега-
тивним приростом населення питання збереження й подовження
життя громадян набуває державного значення. 

Захворювання органів дихання сьогодні займають четверте
місце в структурі основних причин смертності населення, а їхній
«внесок» у зниження працездатності та інвалідизацію населення ще
більш значний. Цьому сприяють і зрослі темпи забруднення повіт-
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ря, і масштаби застосування хімічних продуктів на виробництві,
у сільському господарстві й побуті. Положення ускладнюється тим,
що під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів змінився характер
перебігу запальних захворювань та зросло число осіб із підвищеною
бронхіальною реактивністю. Для запальних захворювань бронхо-
легеневої системи стала більш характерна схильність до затяжного
хронічного перебігу, раннє приєднання алергійних ускладнень.

Мета роботи: розробити комплексну програму фізичної тера-
пії/реабілітації для осіб з хронічними неспецифічними захворю-
ваннями бронхо-легеневої системи.

Дихальна система (зузіета гезрігаіогіит) забезпечує насичення
організ му киснем і виведення вуглекислоти. До органів дихання
належать: носова порожнина, гортань, трахея, бронхи та легені.
В дихальній системі виділяють повітроносні шляхи (носова порож-
нина, гортань, трахея і бронхи) та дихальну частину (респіраторний
відділ), що представлена паренхімою легень, в альвеолах легень від-
бувається газообмін між повітрям і кров’ю. До хронічних неспеци-
фічних захворюваннь бронхо-легеневої системи відносяться: хро-
нічний бронхіт, пневмонія, емфізема легень, бронхіальна астма.

В роботі було використано загальновідомі методи дослідження
з використанням доступного апаратурного комплексу, функціо-
нальні проби, індекси. Отримані результати дослідження обороня-
лися методами математичної статистики. 

Розроблена комплексна програма фізичної терапії/реабілітації
дозволяє виявити причини виникнення та основні клінічні прояви
даних захворювань, а саме: несприятливі фактори зовнішного сере-
довища (у тому числі виробничого середовища); зниження імуно-
реактивності організму; неповноцінне незбалан соване харчування;
виникнення застійних явищ в бронхо-легеневій системі, виклика-
не перебігом інших захворювань внутрішніх органів, а також три-
валим перебуванням хворого у ліжку; неефективне проведення
лікування. Клінічні прояви змінення частоти та ритму дихання,
інспіраторна (ускладнення вдиху) і експіраторна (ускладнення
видиху) задишка, ядуха, кашель, виділення мокротіння, кровохар-
кання, болісні відчуття у грудях.

Надано обгрунтування застосування засобів фізичної терапії/
реабілітації при захорюваннях органів дихання в цілому, а також при
конкретних захворюваннях органів дихання. Фізична терапія/реабі-
літація при захворюваннях органів дихання застосовується в усіх
періодах та на всіх етапах реабілітації хворих відповідно до принци-
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пів терапії та завдань, що вирішуються на кожному етапі реабіліта-
ції з урахуванням особистих даних хворих (віку, статі, виду та важ-
кості захворювання, функціонального стану, фізичного розвитку).

Визначені найбільш ефективні методики використання ЛФК
(дренажні положення, дренажні дихальні вправи, комплекси ЛФК,
вправи нетрадиційних дихальних гімнастик, масажу (загальний,
сегментарний, точковий) та окремих методів фізіотерапії, ерготера-
пії при реабілітації пацієнтів із захворюваннями органів дихання.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ ЛЮДИНИ 
НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

Голейна Лариса Юріївна,
студент магістратури спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
науковий керівник: Крупеня Світлана Василівна,

к.н.ф.в.с, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах вказано напрямок проведення досліджень хво-
рих на бронхіальну астму з обов’язковим наголошенням на поєднанні
традиційних та сучасних засобів та методів фізичної терапії/реабілі-
тації. Увагу звернено на перевагу саме у поєднанні методів з врахуван-
ням індивідуальних особливостей хворих та наукове обґрунтування
і доведеність ефективності інноваційних засобів.

Annotation. Theses indicate the direction of research of patients with
bronchial asthma with a compulsory emphasis on the combination of tradi-
tional and modern means and methods of physical therapy / rehabilitation.
The attention is paid to the advantage of combining methods with considera-
tion of individual characteristics of patients and scientific justification and
proven effectiveness of innovative means.

Відомо, що бронхіальна астма — це хронічне захворювання, яке ха -
рактеризується періодичними нападами ядухи, що виникає внаслідок
спазму дрібних і серед ніх бронхів. Природа захворювання, переважно,
інфекційно-алергічна. Стан підвищеної і патологічної чутливості
(сенсибілізація) може виникати під дією речовин, що з’являються
в організмі під час розкладу бактерій при інфекцій них захворюваннях
органів дихання і хронічних вогнищах інфекції. Алерге нами можуть
бути квітковий пилок, хімічні речовини, ліки, побутовий пил, гриби,
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ягоди, запахи, кліматичні чинники. Напади бронхіальної астми іноді
викликаються нервово-рефлекторним шляхом, тобто є наслідком
порушень ре гуляторної діяльності ЦНС, підвищеної збудливості під-
коркових центрів. При нападі бронхіальної астми різко порушується
механізм дихання, особ ливо видих, і повітря повністю не виходить
з легень. Це веде з кожним вдихом до збільшення повітря в альвеолах,
здуттю легень, падінню вентиляції, недонасиченню крові киснем та
недостатнім звільненням її від оксиду вуглецю. Перебіг бронхіальної
астми характерний періодами загострення і ремісії. У деяких хворих
напади виникають рідко, у певний період року, у інших — по декілька
разів протягом доби. Інколи виникає так званий астматичний статус,
коли напади не проходять протягом кількох днів. Сам напад може три-
вати від кількох хвилин до кількох годин і більше.

Мета роботи розробити комплексну програму фізичної терапії/
реабілітації для хворих на бронхіальну астму, до змісту якої ввійш-
ли інноваційні методи і методики, що знижують чутливість орга-
нізму до алергенів (десенсибілізуючі), нормалізують діяльність
ЦНС, протидіють інфекції.

Аналіз даних спеціальної літератури показує, що серед вчених
не існує однозначної системи принципів лікування таких хворих.
Водночас привертає увагу захоплення суспільства оздоровчими
гімнастиками, особливо — дихальними вправами. Причому, якщо
такі дихальні гімнастики, як «Методика вольової ліквідації глибокого
дихання «Бутейка», «Парадоксальна гімнастика вдиху Стрельні ко -
вої» та «Екзогенне дихання за допомогою апарата Фролова» сьогод-
ні вже достатньо досліджені науковцями, то багато дихальних гім-
настик залишаються мало вивченими і викликають багато питань
з приводу механізмів дії окремих вправ і результатів застосування
дихальних гімнастик у цілому. Зокрема, це стосується популярних
останнім часом методик психофізичної регуляції, таких, як «ди -
хально-релаксаційна терапія», «ребефінг», «холотропне дихання»,
«вайвейшн», «вільне дихання» метою яких є цілеспрямована зміна
психічного стану людини за допомогою дихальних вправ, а також
дихальних гімнастик зі східних оздоровчих систем, таких, як аюр-
вєда, хатха-йога, до-ін, цигун, у-шу, зіонгшинь тощо. 

В цьому напрямку наші дослідження продовжуються, але фі -
зичні методи лікування захворювань органів дихання, незалежно від
їхньої форми, застосовують обов’язково на тлі загальних заходів,
що включають режим, раціональне харчування, лікувальну гімнас-
тику, масаж, санаторно-курортне лікування.
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Університету «Україна»
dv_goncharova@mail.ru

Анотація. Цукровий діабет — хронічне ендокринно-обмiнне захворю-
вання, зумовлене дією генетичних та екзогенних факторів. У роботі проа-
налізовано досвід застосування засобів фізичної реабілітації при цукрово-
му діабеті. Відзначається, що основою реабілітації хворих на цукровий
діабет є систематичність та комплексність відновлювальних заходів,
спрямованих на лікування і профілактику не тільки цукрового діабету, але
й організму хворого в цілому. 

Annotation. Diabetes mellitus is a chronic endocrine-metabolic disease
caused by genetic and exogenous factors. The paper analyzes the experience of
the use of physical rehabilitation in diabetes mellitus. It is noted that the basis for
the rehabilitation of patients with diabetes is the systematic nature and compre-
hensiveness of rehabilitation measures aimed at treating and preventing not only
diabetes but also the body of the patient as a whole.

Цукровий діабет (ЦД) став серйозною загрозою здоров’ю люд-
ства. Для України, як і для інших країн світу, ця хвороба є не тільки
медичною, але й соціальною проблемою. Це пов’язано із подальшим
зростанням захворюваності населення, високою частотою уражен-
ня різних органів і систем, частою інвалідністю і підвищенням
смертності хворих. Якщо на початку 80-х років минулого століття
кількість хворих на ЦД становила близько 30 млн людей, то на сьо-
годні це вже понад 275 млн, а за прогнозами експертів ВООЗ через
покоління очікується понад 350 млн, крім того майже у 500 млн
людей наявні ознаки метаболічного синдрому [1, с. 35].

Цукровий діабет — це група метаболічних захворювань, що харак-
теризуються хронічною гіперглікемією внаслідок порушень секреції
інсуліну, дії інсуліну або обох цих чинників. Хронічна гіперглікемія при
ЦД супроводжується ураженням, дисфункцією і недостатністю різ них
органів, особливо очей, нирок, нервів, серця і кровоносних судин.
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На підставі вивчення проблеми реабілітації хворих на цукро-
вий діабет встановлено, що велике місце в системі реабілітації цих
хворих займають лікувальна фізична культура, масаж, загартовую-
чи процедури, дієтотерапія, фітотерапія. Вони дозволяють підви-
щити працездатність хворих, поліпшити діяльність серцево-судин-
ної системи, знизити важкість перебігу захворювання, підвищити
імунітет та реактивність організму. Лікувальна фізична культура
є достатньо ефективною тільки тоді, коли фізичні вправи призна-
чаються з урахуванням особливостей перебігу захворювання й фун-
кціональних можливостей хворих на цукровий діабет.

Заняття лікувальною фізичною культурою викликають пози-
тивні зрушення в організмі хворих на діабет: зниження рівня гліке-
мії та потреби в інсуліні; збільшення чутливості клітин до інсуліну;
зниження підвищеного артеріального тиску, ризику розвитку коро-
нарної хвороби серця та інших судинних ускладнень через збіль-
шення мережі капілярів, поліпшення мікроциркуляції, посилення
кровообігу в судинах серця та інших органах і тканинах; зниження
адгезії еритроцитів, що супроводжується меншою ймовірністю
тромбоутворення; зниження концентрації тригліцеридів і збільшен-
ня концентрації ліпопротеїдів високої щільності; зниження змісту
жиру в організмі і маси тіла; зниження ризику розвитку остеопоро-
зу; підвищення імунітету; розширення та економізація функціо-
нальних можливостей організму; поліпшення психоемоційного
стану та соціальної адаптації хворого. 

Основними формами ЛФК при ЦД на поліклінічному етапі
фізичної реабілітації є: ЛГ, РГГ, лікувальна ходьба, пішохідні прогу-
лянки, плавання. 

Показаннями для призначення засобів ЛФК на поліклінічному
етапі є: компенсація процесу у хворих на цукровий діабет легкої та
середньої тяжкості; відсутність різких коливань глікемії в процесі
фізичного навантаження; фізіологічна реакція на фізичне наванта-
ження [1, с. 47]. Для хворих на ЦД рекомендуються помірні фізич-
ні навантаження. Ходьба, плавання, їзда на велосипеді звичайно
добре переносяться. На цьому етапі реабілітації широко застосову-
ються прогулянки по рівній місцевості і по маршрутах теренкуру,
пішохідні екскурсії і ближній туризм. Комплекс активного рухово-
го режиму краще проводити в години природного підвищення рів -
ня цукру в крові, тобто через 20–25 хвилин після їди. Об’єм ру хової
активності досягають шляхом поступового збільшення часу фі зич -
них занять протягом 10–15 тижнів. Звичайно додають по 5 хви лин,
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при задовільному самопочутті після чергового збільшення трива-
лості підвищеної фізичної активності [1, с. 98]. 

Проаналізувавши сучасні методи лікувальної фізичної культури
при цукровому діабеті, доведено, що велике значення в лікуванні хво-
рих займає застосування засобів фізичної реабілітації, а саме лікуваль-
ної фізичної культури, масажу, загартовуючих процедур, дієтотерапії,
фітотерапії. Було проаналізовано методики лікувальної фізичної куль-
тури, де автори зазначили, що програма реабілітація повинна мати
диференційований підхід, а саме вибір фізичних вправ та їх дозування,
вихідних положень, а також враховувати протипоказання. 

Тільки комплексне лікування ЦД з використанням адекватної
медикаментозної цукрознижувальної терапії, дієтотерапії, помірних
фізичних навантажень, корекції ліпідного обміну, печінкових фун-
кцій, методів контролю і самоконтролю сприяє поліпшенню мета-
болічних процесів при ЦД, збільшенню тривалості життя хворого,
збереженню його працездатності, профілактиці ускладнень ЦД.
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СУЧАСНІ ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ СКОЛІОЗУ 

Грабар Юлія Іванівна,
студентка спеціальності «Фізична реабілітація» освітнього ступеня «бакалавр»

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»

Анотація. Сколіоз це захворювання що погіршує якість життя до рос -
лої людини, порушує її працездатність та є провокуючим та патогене-
руючим чинником різних захворювань внутрішніх органів. Збільшення три-
валості життя сучасної людини та її активного способу життя привело
до збільшення кількості людей літнього та похилого віку, які страждають
на наданий вид патології та потребують лікування та реабілітації.

Annotation. Scoliosis is a disease that impairs the quality of life of an adult,
impairs its performance and is a provoking and pathogenic factor in various
diseases of the internal organs. Increasing the life expectancy of the modern man
and his active lifestyle has led to an increase in the number of elderly and elder-
ly people suffering from this type of pathology and in need of treatment and reha-
bilitation.
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Сколіоз являє собою прогресуюче захворювання, що характе-
ризується дугоподібним скривленням хребта у фронтальній пло-
щині й скручуванням хребців навколо вертикальної осі — торсія.
Головна відмінність сколіозу від порушення постави у фронтальній
площині — наявність торсій хребців. Крім деформації хребта при
сколіозі спостерігається деформація таза й грудної клітки. Ці нега-
тивне зміни приводять до порушення діяльності серцево-судинної,
дихальної систем, шлунково-кишкового тракту й багатьох інших
життєво важних систем організму.

Реабілітація хворих на сколіоз носить комплексний характер.
Комп лекс консервативного лікування сколіозу включає лікувальну
гімнастику, масаж, лікувальне плавання, методи ортопедичної ко -
рекції, електростимуляцію, руховий режим, що забезпечує обме-
ження навантаження на хребет. При необхідності призначається
традиційна терапія, медикаменти, дієта. Останнім часом з’явилися
рекомендації по застосуванню мануальної терапії при сколіозі.

Майже всі люди, а особливо хворі, мають зміщення тазових кісток,
головним чином вже вроджене. Внаслідок зміщених тазових кісток
можна бачити різну довжину ніг — це негативно впливає на тіло лю -
дини; хребет не вирівнюється в правильній позиції, м’язи тіла на пру -
жуються, в результаті цього кровообіг погіршується, що здебільшого
являється причиною різних захворювань. В цьому випадку, щоб отри-
мати правильну рівновагу необхідно відкоригувати зміщені тазові кіс-
тки і вирівняти довжину ніг, розслабити м’язи тіла та вирівняти хребет. 

Вправленню положення тазових кісток, хребта і всіх суглобів,
корекції енергобалансу організму і внутрішніх органів, відновлен-
ню центру рівноваги тіла присвячена методика Юмейхо. Масаж
Юмейхо ефективний при люмбаго-імалгії, артриті, остеохондрозі,
ревматизмі колагенових захворювання сколіозі.

Чудодійні ефекти Юмейхо-терапії проявляються в тому, що
симптомокомплекси захворювань цілком зникають після одного-
двох сеансів. Такі впливи не мають прямого зв’язку ні з майстерніс-
тю масажиста, ні зі складністю захворювання. Основна причина —
це еластичність, гнучкість тканини організму. Під час масажування
людини з еластичним тулубом чути чіткі звуки хрускоту суглобів.
М’язи, фасції, зв’язки — еластичні від природи. Тому, одразу ж
після вправлення зміщених кісток тазу поліпшується мікроцирку-
ляція в тканинах та органах і симптоми недуг зникають. 

Голкорефлексотерапiя — це один iз немедикаментозних методiв
лiкування сколіотичної постави. Вiдповiдно сучасних уявлень, в осно-
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вi лiкувальної дiї акупунктури лежить рефлекторний механiзм регуля-
цiї соматовiсцеральних взаємодiй.. Добрий лiкувальний ефект голко-
рефлексотерапiя дає приблизно у половини хворих на сколіоз. Пiд дiю
лiкування зменшуєтся ступiнь важкості покращується самопочуття.

Значне місце в фізичній реабілітації сколіозів займає лікуваль-
не плавання; його оздоровче, лікувальне та гігієнічне значення
в житті дитини важко переоцінити. Під час плавання забезпечуєть-
ся природне розвантаження хребта, а самостійне витягування під
час ковзання доповнює розвантаження зон зростання.

Таким чином, тільки комплексне лікування хворих на сколіоз
дозволяє досягти позитивних результатів.

ВПЛИВ ДИХАЛЬНИХ ВПРАВ ЙОГИ 
НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Грицук Елліна Сергіївна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна», eliko.81@mail.ru

Ардихаєва Людмила Вікторівна,
к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, 

ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»

Анотація. В тезах приведені механізми впливу дихальних вправ йоги (пра -
наями) на організм людини та пояснюється, які саме зміни відбуваються.

Annotation. The mechanisms of the influence of breathing exercises of yoga
(pranayama) on the human body are given in the theses and it is explained what
changes occur.

Дихання є основний процес, який підтримує всі форми життя
від одноклітинної амеби до людини. Можна прожити кілька днів
без їжі або води, але коли припиняється дихання — припиняється
життя. Як їжа необхідна для підтримки тіла так і відповідні споживан-
ня повітря легенями необхідні для підтримки життєвої сили. Нор -
мальна частота дихання 15 подихів у хвилину і 21600 кожні 24 години.
Однак цей показник варіюється в залежності від способу життя люди-
ни і його здоров’я і емоційного стану. Оскільки йогівські ди халь ні
вправи збільшують тривалість вдиху і видиху сповільнюючи процеси
старіння, відповідно практика пранаями веде до збільшення тривалос-
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ті життя. У літньому віці функції дихальної системи погіршуються
внаслідок скорочення повітряних клітин легень, які здатні вмістити
вже меншу кількість кисню. Пранаяма допомагає відновити їх розмі-
ри, нормалізувати циркуляцію червоних кров’яних тілець у всіх части-
нах тіла, наповнюючи його життям і силою. Використовуючи повне
дихання навіть літні люди можуть уповільнити процеси старіння. 

Пранаяма це глибокий предмет з необмеженими можливостями,
вона психосоматичних, так як має тісний взаємозв’язок між тілом
і розумом. Дихальні вправи можуть здаватися легкими, але варто лю -
дині почати практику, як вона швидко усвідомлює, що все не так все
просто. Більшість з нас вважає, що оскільки подих здійснюється авто-
матично і ми не можемо його контролювати, але це невірно обрана
тeорія. За допомогою тренування легень і нервової системи, зміни рит -
му, глибини і якості дихання, можна зробити його більш ефективним.
У видатних атлетів, альпіністів і йогів можливості легень набагато
вище, ніж у звичайних людей і це дозволяє їм демонструвати надзви-
чайні здібності. Сучасні вчені, використовуючи електронні прилади,
підтвердили дієвість інтуїтивного знання йогів. 

Мета дихальних вправ — змусити функціонувати дихальну сис-
тему оптимально, це автоматично оздоровлює кровоносну систему,
без чого не можуть нормально протікати процеси травлення і виді-
лення, накопичуються токсини, хвороба поширюється по всьому
тілу і хворобливий стан організму стає звичним.

Дихання може бути класифіковане на чотири типи: 
1. Верхнє або ключичне дихання, коли відповідні м’язи шиї ак -

тивізує переважно верхня частина легенів.
2. Міжреберне або середнє дихання, коли активізована тільки

центральна частина легень. 
3. Нижнє або діафрагмальне дихання, де головним чином акти-

вована нижня частка легень. У той час, як верхні центральні частки
залишаються менш активними.

4. В повному або йогівському диханні можливості легень вико-
ристовуються в повній мірі. Серії рухів черевної порожнини, грудної
клітини та шиї, в яких кожен рух готує основу для подальшого, при-
зводять до максимального наповнення легень, створюючи простір для
надходження повітря в усі частки, таким чином перетворюючи повер-
хневе дихання в глибоке, автоматизоване і уповільнене. Такий тип
дихання сприяє інтенсифікації процесів газообміну в органах і ткани-
нах, глибокому насиченню організму киснем, максимально повному
виведенню шлаків і токсинів, і як наслідок, за галь ному зміцненню
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серця і судин. Коректне співвідношення в роботі м’язів грудної клітки
і діафрагми забезпечує оптимальну норму газообміну в легенях.
В результаті працездатність діафрагми підвищується, покращується її
опірність вдавленню в грудну порожнину м’язами черевного преса.
Для правильного дихання необхідно повна координація всіх задіяних
в цьому процесі частин тіла: сили або керуючої системи (нервової сис-
теми) хутра (легких), насоса (серця) системи каналів (артерій і вен),
а крім того, що рухається мотора (грудної клітки і діафрагми).

АКВААЕРОБІКА ЯК МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Гусаревич Олександр Валентинович,
к.н.з фіз.вих. та спорту, доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій

Житомирського економіко-гуманітарного інституту «Університету «Україна»
s.p.q.r.alexandr@gmail.com

Анотація. В статті розкрито поняття аквааеробіка. Визначено ефек -
тивність використання оздоровчих занять аквааеробікою для осіб з інва-
лідністю. Виявлено позитивний вплив на організм та опорно-руховий апа-
рат людини з інвалідністю, котра займається фізичними вправами у воді. 

Annotation. The article describes the concept of aqua aerobics. The effici-
ency of using aqua aerobics health classes for persons with disabilities is deter-
mined. Positive impact on the body and musculoskeletal of a person with a disa-
bility who is engaged in physical exercise in water has been revealed.

У зв’язку з тим що в останні роки фіксується стрімке збільшен-
ня людей з інвалідністю з захворюванням опорно-рухового апарату,
потрібно шукати та впроваджувати нові форми та методи фізичної
реабілітації.

Одним із самим ефективним засобом оздоровлення, фізичного
розвитку та фізичної реабілітації осіб з інвалідністю є фізичні впра-
ви з аеробіки. Фізичних вправ з аеробіки є достатня кількість, але
одна з найпоширеніших вправ є водна гімнастика/аквааеробіка.
Перевагами аквааеробіки є полегшенні та комфортні умови вико-
нання вправ, можливість ефективнішого та локального впливу на
опорно-руховий апарат осіб з інвалідністю [1, с. 3].

В будь-якому віці акваеробіка дуже корисна для організму. Са -
ме в во ді наш хребет відчуває найменші навантаження, що дає мож-
ливість тре нуватися з кращим ефектом, не відчуваючи при цьому
дискомфорту. 
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Багато науковців досліджували вплив води на людину, зокрема:
В.В. Левицький, Л.Я. Іващенко, Т.В. Герасичкіна. Що стосується
зарубіжних науковців, то це питання найбільш висвітлено у (E. How -
ley, О. Brian Teri, M. H. Williams. В роботах науковців найбільш увага
приділяється проблемам організації занять оздоровчим плаванням,
описано як найефективніше складати програми заняття та визна-
чаються умови проведення. 

Аквааеробіка — це ефективне тренування у воді на зміцнення
всіх груп м’язів і особливо м’язів черевного преса і спини.

Аквааеробіка — заняття у водному середовищі з використан-
ням спеціального обладнання [2]. Вона вважається одним з безпеч-
ним видом оздоровчої аеробіки як для звичайних людей так і для
людей з інвалідністю. 

Залежно від застосування різного інвентарю, аквааеробіку роз-
різняють: аква-гмінастика, аква-стретчинг, аква-боксінг, аква-джо-
гінг, аква-білдинг [3].

В залежності від захворювання та супутніх діагнозів, визнача-
ється який вид аквааеробіки призначити та з якою інтенсивність. 

Вода володіє унікальними властивостями, котрі позитивно
впливають на тіло людини, вправи у воді дають інші відчуття. При
виконування фізичних вправ у воді, вода дає додатковий опір, тому
долаючи такий опір, м’язи отримують багатопланове навантаження.
Виконувати аквааеробіку можна як в горизонтальному так і в вер-
тикальному положенні, на мілкій або глибокій воді. Також акваае-
робіка надає заспокійливу дію на нервову систему, підвищуючи
емоційну стійкість та забезпечує міцний та спокійний сон. 

Вже через декілька занять фізичними вправами у воді ми може-
мо відзначити результати. 

Отже, потрібно розробляти спеціальні вправи та впроваджува-
ти аквааеробіку для фізичної реабілітації інвалідів, адже досліджен-
ня показують наскільки ефективною є фізичні вправи, котрі вико-
нуються у воді. 
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Анотація. В тезах представлені висновки науково-дослідної роботи
вітчизняних науковців в оцінці рівня рухової активності, фізичного роз-
витку, фізичної підготовленості, стану здоров’я. Наведені основні норма-
тивно-правові документи, які регулюють галузь з фізичного виховання,
фізичної культури і спорту та вплив їх на мотиваційно-ціннісне ставлен-
ня до занять фізичними вправами. 

Annotation. The thesis presents the conclusions of the research work of
domestic scientists in the assessment of the level of physical activity, physical
development, physical fitness, health. The basic normative-legal documents
regulating the field of physical education, physical culture and sports and their
influence on motivational-value attitude to physical exercises are given.

Збільшення навчального навантаження та інтенсифікація
педагогічного процесу у закладах вищої освіти України пов’язані із
забезпеченням психофізичної готовності майбутніх фахівців до
про фесійної діяльності. Фізичне виховання є невід’ємною складо-
вою вищої освіти, спрямованою на формування гармонійно розви-
неного сучасного фахівця в умовах раціонально організованої рухо-
вої активності [2].

Не дивлячись на це, Г. П. Грибан [1], А. В. Магльований [6], та
інші вчені вказують, що за останні роки рівень фізичного розвитку,
здоров’я та фізичної підготовленості студентів закладів вищої осві-
ти суттєво погіршився, більшість із них мають відхилення у стані
здоров’я. Причому низький рівень здоров’я та фізичної підготовле-
ності студентської молоді зумовлений: низьким рівнем фізичного
розвитку і здоров’я випускників закладів загальної середньої осві-
ти; відсутністю достатнього інтересу, мотивів та потреб у студентів
до традиційних занять із фізичного виховання; недостатньою оздо-
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ровчою та прикладною спрямованістю засобів фізичного вихован-
ня; умовами навчання у сучасних закладах вищої освіти, що харак-
теризуються збільшенням обсягу навчального навантаження, низь-
ким руховим режимом студентів і способом їх життя.

Враховуючи вище наведене, виникла термінова необхідність
у перебудові системи фізичного виховання, насамперед у ЗВО, яка
за короткий період історичної самостійності накопичила велику
кількість нерозв’язаних проблем. 

Аналіз літературних джерел та нормативних документів пока-
зав, що з 1991 року система фізичного виховання в Україні перебу-
вала у глибокому кризовому стані і не могла задовольнити потреб
фізичного розвитку і фізичної підготовленості молоді [4, 7]. Процес
викладання фізичного виховання у перші роки незалежності
України носив застійний характер. Скорочувалася кількість викла-
дачів і годин, відведених для обов’язкових і факультативних занять,
збільшувалася кількість хворих студентів, у ряді вишів майже пере-
стали функціонувати спортивні клуби і секції, кількість змагань
і виділених коштів на придбання спортивного інвентарю зменшувала-
ся. Багато провідних українських фахівців у галузі фізичного вихо-
вання і спорту змінили професію, виїхали працювати за кордон.
Скорочувалися ставки голів спортивних клубів, тренерів-виклада-
чів із видів спорту, припинялося фінансування. Цим завдавалося
невиправного удару по рівню здоров’я студентів та якості навчаль-
но-виховної і спортивної роботи у ЗВО України [5, 3].

Критична ситуація, обумовлена станом здоров’я населення,
стала передумовою розробки й ухвалення у 1998 році Цільової
комплексної програми «Фізичне виховання — здоров’я нації», де
сказано: «Майже 90% дітей, учнів і студентів мають відхилення
у стані здоров’я, понад 50% — незадовільну фізичну підготовку». 

Перші кроки до реформування системи фізкультурно-оздоров-
чої освіти в Україні були зроблені з прийняттям Закону «Про фізич-
ну культуру і спорт». У Законі визначено, що «Фізична культура
у сфері освіти має на меті забезпечити розвиток фізичного здоров’я
учнів та студентів, комплексний підхід до формування розумових
і фізичних здібностей особистості, вдосконалення фізичної та пси-
хологічної підготовки до активного життя тощо».

Проблема збереження здоров’я молоді у загальноукраїнському
маштабі є однією із ключових проблем формування вітчизняних
основ програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання
і може вирішитися за рахунок впровадження сучасних навчальних
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програм, які б забезпечували вимоги держави щодо гармонійного
розвитку, фізичного та психічного здоров’я студентської молоді
з урахуванням недоліків попередніх законів та програм. 

Дані нормативні документи мали негативний вплив на рівень
фізичної підготовленості, фізичного розвитку, функціонального
стану студентської молоді та систему фізичного виховання в ціло-
му. Більшість учених вважає, що відсутність аналогічної за змістом
дисципліни у структурі навчальних планів західних університетів
ще не є підставою для вилучення фізичного виховання з навчаль-
них планів ЗВО України. Копіювання навчальних планів провідних
європейських університетів, ігнорування рівня сучасного матері-
ально-технічного забезпечення ЗВО України може не лише зашко-
дити розвитку фізичного виховання у вищій школі, а й дискредиту-
вати в Україні ідею західноєвропейського освітнього простору. 

Отже, недосконала соціальна підсистема є гальмом у розвитку
педагогічної підсистеми, знижує її ефективність та не виправдовує
матеріальних затрат, укладених в її економічне забезпечення. Таким
чином, сучасна система фізичного виховання має потребу у зміні
методологічного підходу до оздоровлення студентів та вимагає від
викладачів здійснювати правильний вибір і реалізовувати ефектив-
ний підхід з урахуванням інтересів, потреб кожного студента.
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Анотація. За даними світової статистики інсульт є основним чин-
ником інвалідизації населення. Враховуючи те, що лише близько 20% осіб,
що перенесли інсульт, повертаються до попередньої праці, стає зрозумі-
лим, яке соціальне та економічне значення має ця проблема як для хворого
та його родини, так і для держави в цілому. Щорічні фінансові витрати
на лікувальні та реабілітаційні заходи при інсульті у різних країнах
Західної Європи складають від 1000 до 10000 доларів США, а покращення
функціонального стану хворих прямо корелює з об’ємом фінансування. 

Annotation. From data of world statistics a stroke is the basic factor of inva-
lidizacii of population. Taking into account that only about 20% persons which
carried a stroke, go back to previous labour, becomes clear, what social and eco-
nomic value this problem has both for a patient and his monogynopaedium and
for the state on the whole. Annual financial charges on medical and rehabilitati-
on measures at a stroke in the different countries of Western Europe make from
1000 to 10000 dollars of the USA, and the improvement of the functional state of
patients straight correlates financing with a volume. 

Судинні захворювання головного мозку є однією з найбільш
важливих медико-соціальних проблем сучасності, що обумовлено
їх значною долею в структурі захворюваності, інвалідності та смер-
тності населення.

В структурі мозкових інсультів провідне місце займають іше-
мічні порушення мозкового кровообігу [3].
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Серед наслідків перенесеного мозкового інсульту значне місце
займають зміни і розлади психічної сфери. Так, досить часто реєс-
труються неврозоподібні стани, в структурі яких превалюють асте-
нічні, депресивні, обсесивно-фобічні, іпохондричні, істероформні,
тривожні розлади та їх поєднання. Багато уваги, згідно даних літера-
тури, приділяється наявності у хворих, які перенесли мозковий
інсульт, депресивних розладів. Вони досягають, за даними різних
дослідників, від 11 до 68% та негативно впливають на тривалість від-
новлювального періоду та функціональну реабілітацію людей з інва-
лідністю. Крім того, обмеження життєдіяльності хворих, що пере-
несли мозковий інсульт, обумовлюють також когнітивні порушення,
які супроводжують церебро-васкулярні захворювання. Психотичні
розлади в гострому періоді мозкового інсульту є транзиторними, але
утрудняють своєчасну діагностику мозкової катастрофи.

Психолого-психіатрична реабілітація виправдана і важлива на
всіх етапах, яких виділяють три: етап відновлювального лікування
(відновлення біомедичного статусу), етап соціалізації або ресоціалі-
зації (відновлення індивідуально-особистістного статусу), етап соці-
альної інтеграції або реінтеграції (відновлення соціального статусу).

Заходи з медико-психологічної реабілітації значно покращу-
ють психічний стан людей з інвалідністю і таким чином впливають
на підвищення їх працездатності.

В літературі наявні роботи авторів, в яких викладено основи ор -
ганізації реабілітаційної допомоги хворим, що перенесли інсульт [4].

В деяких роботах викладені основні принципи лікування хворих
на інсульт у відновному періоді в аспекті підвищення адаптаційних
можливостей цих хворих, максимально швидкого і повного віднов-
лення їх «якості життя», поняття, яке представляє інтегральну харак-
теристику фізичного, психічного, емоційного та соціального фун-
кціонування хворого, засновану на його суб’єктивному сприятті.

В Україні розроблена та функціонує система поетапного надання
допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, яка включає
неврологічні бригади швидкої медичної допомоги, спеціалізовані
гострі відділення допомоги хворим на цереброваскулярну патоло-
гію, відділення нейрореабілітації, профільні санаторно-курортні
реабілітаційні відділення та цереброваскулярні кабінети в поліклі-
ніках для надання спеціалізованої допомоги хворим на амбулатор-
ному етапі. В рамках цієї системи деякі центри неврологічної допо-
моги при цереброваскулярній патології плідно співпрацюють із
бригадами невідкладної допомоги, нейрохірургічними відділення-
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ми (оперативні втручання на магістральних артеріях голови та
інтракраніальних артеріях) [5].

З сучасних методів неінвазивного обстеження хворих з інсуль-
том найбільш інформативною є ядерна магнітно-резонансна то -
мографія, яка дозволяє виявити вогнище інсульту в більш короткий
термін (6–12 годин проти 8–24 при застосіванні рентгенівської
комп’ютерної томографії). Є дані про використання спектрофото-
метрії, фракціонування етиленгліколем, електрофорезу в поліакрі-
ламідному гелі крові хворих з інсультами для діагностики цирку-
люючих імунних комплексів (ЦІК) [1]. 

Принципово важливим є надання гострої допомоги хворим на
інсульт у спеціалізованих інсультних відділеннях, оскільки ефек-
тивність цього підходу широко доказана у міжнародному невроло-
гічному суспільстві. Також є суттєво важливим необхідність ран-
нього звернення за медичною допомогою хворих, для чого
потрібно впровадження інформаційних заходів серед населення
про первинні симптомі інсульту [2].
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Анотація. В тезах обґрунтовано чинники, які провокують таке за -
хворювання, як хронічний обструктивний бронхіт. Наголошується на вра -
хуванні цих чинників при розробці комплексної програми фізичної терапії,
а також обов’язкового проходження реабілітаційного та профілактично-
го відновлення в санаторно-курортних умовах.

Annotation. The theses substantiate the factors that provoke a disease such as
chronic obstructive bronchitis. It is emphasized that these factors are taken into
account in the development of a comprehensive physical therapy program, as well as
the obligatory passage of rehabilitation and prophylactic recovery in spa conditions.

Хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ) — основна нозоло-
гічна одиниця хронічних обструктивних захворювань легенів.
Кількість хворих ХОБ прогресивно збільшується у всьому світі.
У зв’язку з невеликою кількістю симптомів на ранніх стадіях роз-
витку, ХОБ часто діагностується дуже пізно — у віці 40 років.

Хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ) — хронічне дифузне
неалергічне запалення бронхів, що призводить до прогресуючого
порушення легеневої вентиляції і газообміну по обструктивному типу
і проявляється кашлем, виділенням мокротиння і віддишкою, не
пов’язаними з ураженням інших органів і систем. У даний час досто-
вірно встановлено, що тютюнопаління призводить до розвитку різно-
манітних бронхопульмональних захворювань: хронічного обструк-
тивного бронхіту, облітеруючого бронхіоліту, емфіземи легенів,
бронхіальної астми, раку легень та аномалій легенів у дітей. До захво-
рювання ХОБ приводять фактори: тютюнопаління, вдихання забруд-
неного повітря. Встановлено, що частота хронічного бронхіту серед
осіб, які проживають в регіонах з високою забрудненістю атмосфери,
вища порівняно з особами, що проживають в екологічно чистих.

Вплив професійних забрудників. До професійних забрудників,
які викликають хронічний обструктивний бронхіт, належать: вплив
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різних видів пилу (бавовняний, борошняний, вугільний, цемен-
тний, кварцовий, деревний та ін.) — розвиваються так звані пилові
бронхіти; вплив токсичних парів і газів (аміаку, хлору, кислот, сір-
чистого ангідриду, окису вуглецю, фосгену, озону; парів і газів, що
утворюються при газо- і електрозварюванні); висока чи низька тем-
пература повітря, протяги та інші шкідливі особливості мікроклі-
мату у виробних приміщеннях і цехах.

Кліматичний фактор. Розвитку і загостренню хронічного брон-
хіту сприяє сухий і холодний клімат. Загострення зазвичай мають
місце восени, взимку, ранньою весною.

Інфекція. Більшість пульмонологів вважає, що інфекційний
фактор є вторинним, що приєднується пізніше, коли під впливом
вищеназваних етіологічних факторів вже сформувалися умови для
інфікування бронхіального дерева. Таким чином, інфекція сприяє
загостренню хронічного бронхіту і значно рідше є першопричиною
його розвитку.

Головна умова фізичної терапії — спадкоємність і взаємодія ета -
пів, прямий і зворотний інформаційний зв’язок між ними, єди не
розуміння патогенезу та клініки, діагностики, лікування і в кінце-
вому підсумку реабілітації.

Таким чином, розробка методів фізичної реабілітації, їх попу-
ляризація та широке впровадження в практику повинні, з одного
боку, зменшити кількість потенційних хворих ХОБ, з іншого —
зменшити тягар економічних витрат як для індивідуума, так і для
держави в цілому, а також сприяти поліпшенню якості життя хво-
рих і зміцненню здоров’я населення країни. 

Санаторно-курортне лікування займає особливе місце в систе-
мі реабілітації легеневого хворого. Воно забезпечує найбільш висо-
кий рівень відновлювальної терапії, але обмежене в часі і тому
повинно бути особливо насиченим і доцільно спланованим. Цьому
сприяє правильний відбір хворих, спадкоємний зв’язок з диспан-
серно-поліклінічним етапом, а в самому санаторії — уточнення
синдромологічної картини хвороби, ступеня ремісії, оцінка адапта-
ції та функціональних резервів хворого, об’єктивна оцінка поточ-
них і заключного результатів лікування на курорті.
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Анотація. У тезах охарактеризовано основні компоненти комплекс-
ної програми фізичної терапії хворих на хронічний обструктивний брон-
хіт. Наведено приклад проведення реабілітаційного процесу міждисциплі-
нарною командою в умовах санаторно-курортного відновлення. 

Annotation. The main components of the complex program of physical the-
rapy of patients with chronic obstructive bronchitis are described in the theses.
The example of carrying out the rehabilitation process by an interdisciplinary
team in the conditions of sanatorium and spa restoration is given.

У ході освітніх програм хворі навчилися методикам правильно-
го використання інгаляторів різних конструкцій, техніці викорис-
тання спейсерів і небулайзерів при проведенні бронхолітичної
і муколітичної терапії. Пацієнти були навчені основним правилам
самоконтролю, в тому числі і використанню пікфлоуметрів. По за -
кінченню програми навчання, в процесі бесіди, оцінювалися знан-
ня хворих в умінні об’єктивно оцінювати свій стан і при необхід-
ності вживати заходів з надання собі невідкладної допомоги.

Важливим етапом освіти пацієнтів була їх професійна орієнта-
ція, адже екологічна агресія пов’язана з професійною діяльністю
хворого, сюди ж увійшли і заходи щодо обмеження шкідливого
впливу екології житла. Весь цей комплекс заходів в цілому визначає
успіх реабілітації хворих.

Припинення паління — перший обов’язковий крок. Пацієнт
підводився до чіткого усвідомлення шкідливої дії куріння на його
дихальну систему.

Використано: антитютюнові програми. Був створений консуль-
тативний кабінет, де приділялася увага кожному пацієнтові-курце-
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ві, а також була запропонована одна з лікувально-профілактичних
програм:

– пацієнтам, які хочуть кинути палити, була запропонована
програма лікування тютюнової залежності;

– пацієнти, які не хочуть кинути курити, були забезпечені
необхідною аргументованої інформацією та літературою з метою
мотивувати їх до відмови від куріння.

Психосоціальна підтримка. Цей вид реабілітації необхідний всім
без винятку хворим ХОБ. Проблема фізичної реабілітації хворого
складалася у виборі програми в залежності від ступеня порушення
психологічного статусу пацієнта. При розвитку депресії, зумовленої
самим захворюванням, хворим надавалася необхідна кваліфікована
допомога психотерапевта або психіатра Так звана «мала» психотера-
пія здійснювалася при спілкуванні з хворим. Були використані добре
продумані методи обставинної психотерапії: ландшафто-, кольоро-,
музикотерапія. Психотерапевтичним змістом були насичені заняття
лікувальної фізичної культури (ЛФК) і всі інші лікувальні дії і проце-
дури. Спеціальні методи психотерапії проводились фахівцем-психо-
терапевтом, який був організатором психотерапії в установі.

Використовано фізіотерапевтичні методи, що поліпшують
рео логічні властивості мокроти, її евакуацію з бронхів, стимулюють
міліарну активність (інгалювання відхаркувальних засобів, посту-
ральний дренаж, масаж грудної клітки та ін.).

Лікувальна фізична культура (ЛФК). Підвищення толерантності
до фізичного навантаження мало велике значення в поліпшенні
функціонування всіх органів і систем хворого ХОБ. Для оцінки
цього параметра використовуються тести 6-ти і 12-хвилинної ходь-
би (К. Купер).

Система ЛФК сприяла зниженню бронхо- і вазоконстрикції, по -
ліпшенню рухливості грудної клітки, діафрагми, хребта, збільшення
м’язової сили та загальної фізичної працездатності, ліквідації застій-
них явищ у легенях, стимуляції тканинного дихання, поліпшенню
ко ординації діяльності дихальної та серцево-судинної систем. Фі зич -
ні вправи цілеспрямовано зменшували явища обструкції і рестрикції,
покращували бронхіальний дренаж, в кінцевому підсумку зменшува-
ли альвеолярну гіпоксію, підвищували оксигенацію крові.

Одним з головних завдань ЛФК стало поліпшення дренажної
функції легень. Гімнастичні вправи в положенні постурального дрена-
жу поєднувалися з активізацією відхаркування і постукуючим дре-
нажем грудної клітини. Тренування дихальної мускулатури значно
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підвищила толерантність хворого до фізичних навантажень. Цьому
сприяли відновлення носового дихання, опір диханню на вдиху
і видиху, збільшення рухливості грудної клітки, діафрагми, хребта,
поліпшення координації дихання і кровообігу. 

Диференційне і індивідуальне застосування комплексів ЛФК
і дозування навантаження вправ виходило з визначення рухових
можливостей хворого і з особливостей його легеневої патології. До -
цільно поєднувалися заняття ЛФК з аеротерапією, що проводяться
переважно на відкритому повітрі.

Дихальні вправи за методикою О.М. Стрельникової.
Таким чином, основними компонентами реабілітаційної про-

грами хворих на хронічний обструктивний бронхіт є: навчання
пацієнтів (включаючи антитютюнові програми); психосоціальна
підтримка; фізіотерапевтичне лікування; система ЛФК; дихальна
реабілітація; дигестивна корекція.

Розроблено методичні рекомендації хворим на ХОБ, а саме:
– поглиблювати і вдосконалювати свої знання в галузі фізич-

ної реабілітації хворих хронічним обструктивним бронхітом; 
– надавати необхідну інформацію хворим на хронічний обструк -

тивний бронхіт про сутність захворювання, особливості його проті-
кання, тактику лікування в період загострення і стабільного стану,
проводити навчання хворих навичкам самоконтролю, користуван-
ня кишеньковими інгаляторами з відміряною дозою, небулайзера-
ми, спейсерами. Постійно формувати у хворих стійкі мотивації до
профілактичних занять у домашніх умовах для досягнення стійкої
ремісії захворювання.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Донець Владислав Миколайович,
студент 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта» Полтавського інституту
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Анотація. У статті розкривається стан фізичного та функціональ-
ного стану дітей із загальним недорозвиненням мовлення. Окреслені по -
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каз ники, за якими відстають діти досліджуваної категорії. Описується
вплив засобів фізичної реабілітації на моторику та фізичний розвиток
дітей і їх взаємозв’язок зі станом розумової та мовленнєвої сфери. Окрес -
люються шляхи розвитку моторної діяльності та запобігання вторинних
нашарувань за допомогою засобів фізичної реабілітації, що також пози-
тивно впливатиме на відновлення мовлення.

Annotation. The article describes the physical and functional state of chil-
dren with general underdevelopment of speech. Indicators behind the children of
the studied category are outlined. The influence of physical rehabilitation on the
motor skills and physical development of children and their relationship with the
state of the mental and speech fields are described. Ways of development of motor
activity and prevention of secondary layers by means of physical rehabilitation
are outlined, which will also have a positive effect on the restoration of speech.

Необхідною передумовою задовільного рівня навчання є форму-
вання фізичної і психічної готовності дітей до школи. Обов’яз ко вою
умовою збереження та покращення здоров’я дитини є її фізичний
і розумовий розвиток. Серед важливих складових у забезпеченні
гармонійного фізичного і розумового розвитку дітей особливе
місце посідає рухова активність [1].

Між розумовим і фізичним розвитком існує тісний зв’язок —
розумовий зріст і розвиток вимагають відповідного фізичного роз-
витку. М’язові зусилля під час рухів впливають на фізіологічну ос -
нову психіки — вищу нервову діяльність. Встановлено, що фізичні
навантаження під час виконання рухів впливають на оперативність
мислення і швидкість засвоєння інформації. Науковці доводять,
що під впливом фізичних навантажень змінюється на позитивне
динаміка розумових процесів. Специфіка рухів, їх різноманітність
поліпшує когнітивні процеси [1].

Аналіз наукової психолого-педагогічної літератури свідчить,
що дітям дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення
(ЗНМ) характерна загальна соматична ослабленість, уповільнення
розвитку локомоторних функцій. Також їм властиве і деяке відста-
вання в розвитку рухової сфери. Це має прояв у недостатній коор-
динації складних рухів, зниженні швидкості й спритності їх вико-
нання. Зазначені труднощі ускладнюють оволодіння дітьми із ЗНМ
програмою навчання і виховання. Такі діти потребують своєчасної
спеціальної мовленнєвої підготовки до школи, фізичної реабіліта-
ції, формування мисленнєво-пізнавальної діяльності, поведінки та
особистості в цілому [1, 2].
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Практика свідчить, що у більшості дошкільних навчальних за -
кладів для дітей з порушенням мовлення фізичне виховання здійс-
нюється за загальною програмою, а заходи з фізичної реабілітації,
яких потребують діти з мовленнєвими порушеннями, взагалі не
проводяться [2]. На нашу думку, система фізичної реабілітації для
дітей із ЗНМ повинна носити комплексний характер і враховувати
особливості індивідуального фізичного розвитку, функціональних
показників, рівня фізичної підготовленості і захворювань дітей.
Система має спрямовуватися на профілактику соматичних захво-
рювань, корекцію відхилень у фізичному та мовленнєвому розвит-
ку та попередженню вторинних нашарувань.

Завдання профілактично-коригувальної системи фізичної реа-
білітації для дітей із ЗНМ мають бути спрямовані на те, щоб покра-
щити фізичний і функціональний стан дітей із ЗНМ; підвищити
ефективність корекції мовленнєвих порушень; підготувати дітей до
фізичних навантажень у школі; запобігти вторинним нашаруван-
ням та погіршення стану здоров’я [1, 2].

Комплексна профілактично-коригувальна система фізичної
реабілітації для дітей із ЗНМ старшого дошкільного віку має місти-
ти вправи з лікувальної фізичної культури у поєднанні з дихальними
вправами та елементами загартування. Також повинні використову-
ватися методи фізіотерапевтичного лікування, що індивідуально при -
значаються лікарем і контролюються медсестрою. Крім того обо в’яз -
ково рекомендуються різні види масажу (самомасажу), які можуть
виконувати діти або їх батьки у домашніх умовах [1].

Для забезпечення доступності та диференційованості системи
фізичної реабілітації у дошкільному закладі потрібно враховувати:
особливості формування відповідних систем організму; індивіду-
альні етапи фізичного розвитку та функціонального стану кожної
дитини; стан мовленнєвого розвитку та структуру мовленнєвого
порушення дитини; психічні особливості дитини [1].

Засоби реабілітації потрібно проводити в ігровій формі з ураху-
ванням вікових і функціональних особливостей дітей, поєднувати
з логопедичною роботою та оптимально узгоджувати їх у режимі дня.
Поєднання фізичної реабілітації з сучасними оздоровчими техно-
логіями, які стимулюватимуть фізичний розвиток дітей і будуть
підкріплювати ефект від засобів фізичної реабілітації [1, 2].

Таким чином, можемо зробити висновки, що фізичний розви-
ток і функціональний стан дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ
потребує додаткових засобів фізичної реабілітації; використання
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засобів фізичної реабілітації дозволять підвищити ефективність
корекційно-логопедичної роботи з дітьми із ЗНМ і покращити стан
їх здоров’я; фізичну реабілітацію обов’язково слід узгоджувати
з логопедичною роботою у режимі дня дошкільників.
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В ЛІКУВАННІ І ПРОФІЛАКТИЦІ ПЛОСКОСТОПОСТІ 
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Анотація. За останні роки стан здоров’я дітей погіршується. Зна -
чення фізичної реабілітації та застосування фізичних вправ як каталіза-
тора нормального розвитку в педіатрії аналогічно збільшується. Про тя -
гом останніх років зберігається стійка тенденція до зростання патології
кістково-м’язової системи серед дитячого населення. Різко почастішали
дистрофічні захворювання опорно-рухового апарату, ранній остеохондроз
міжхребцевих дисків, переломи кісток, що викликані неадекватно малою
травмою зі збільшеним терміном загоєння. Вроджені й набуті ортопедич-
ні захворювання стопи належать до найбільш частої патології опорно-
рухової системи. Проблема надання допомоги як дорослим, так і дітям із
порушеннями функції стопи зберігає свою актуальність, медичну та соці-
альну значимість.

Annotation. Children’s health has been deteriorating in recent years. The
value of physical rehabilitation and the use of exercise as a catalyst for normal
development in pediatrics is similarly increasing. In recent years, there has been
a steady upward trend in the pathology of the musculoskeletal system in the pedi-
atric population. Dystrophic diseases of the musculoskeletal system, early osteo -
chondrosis of the intervertebral discs, fractures of the bones caused by an inade-
quately small trauma with an increased healing time increased sharply. Congenital
and acquired orthopedic diseases of the foot are among the most common patholo-
gy of the musculoskeletal system. The problem of providing assistance to both adults
and children with foot disorders remains relevant, medical and social.
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Плоска стопа зустрічається у дітей надзвичайно часто (15–23%).
З метою попередження розвитку плоскостопості важливо своєчасно
її виявити і застосувати раціональні профілактичні заходи. В осно-
ві профілактики і лікування плоскостопості лежить зміцнення м’язів,
що утворюють склепіння. Рекомендується носити зручне взуття і не
допускати надмірних навантажень на ноги. 

Слід звертати увагу на правильну поставу, на паралельну поста-
новку стоп при ходьбі і в положенні стоячи. Ходьба з розведеними
носками перенавантажує внутрішній край стопи і, отже, веде до її
деформації. Регулярне виконання фізичних вправ позитивно
позначається і на стані опорно-рухового апарату. Зміцнення м’язів,
зв’язок, суглобів на основі загального зміцнення організму сприяє
профілактиці деформацій опорно-рухового апарату в цілому і плос-
костопості зокрема. 

Боротьба з нервово-м’язовою недостатністю, що розвивається,
є основною умовою для успішної профілактики і лікування плоскос-
топості. Допомогти попередити плоскостопість у дітей можуть регу-
лярні заняття різними видами спорту. Тим же, у кого немає можли-
вості для таких тренувань, рекомендуються спеціальні вправи. 

Систематичні заняття спеціальними коригуючими фізичними
вправами сприяють розвитку і зміцненню м’язів, зв’язок і суглобів,
що беруть участь в нормальній роботі склепінь стопи. Лікувальна
гімнастика є основним методом лікування плоскостопості і її про-
філактики, найважливіше полягає в тому, яким чином дитина
сприйматиме заняття. Потрібно не просто надати їй можливість
займатися вправами, а перетворити це на необхідність.

Відомо, що на стопі людини спроектовані практично всі органи
і системи життєдіяльності людини. Підошви ніг — це «місця контакту
з життям». У комплекс вправ включають ходіння по колоді або канату
з обхватом його внутрішніми краями стоп, ходьбу по піску або гальці. 

Всі спеціальні вправи слід проводити у поєднанні з вправами,
направленими на формування правильної постави, загальнорозви-
ваючими вправами відповідно до вікових особливостей. Спри ятли ві
результати лікування виявляються в зменшенні або повному зник-
ненні неприємних відчуттів і болю при тривалому стоянні і ходьбі,
в нормалізації ходи і установки стоп. Підвищенню ефективності
лікування сприяє поєднання застосування фізичних вправ з маса-
жем і самомасажем нижніх кінцівок.

У процесі реабілітації використовуються ігрові вправи. Ігри не
тільки розважають дитину, додають заняттям жвавіший і веселіший
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характер, але і сприяють оздоровленню організму, укріплюючи опор-
но-руховий апарат. Крім того, в грі розвиваються навички спільної
діяльності. Для ефективнішого тренування м’язів і зв’язок стоп
ігрові завдання слід виконувати без взуття.

В комплекс фізичної реабілітації необхідно включати фізіоте-
рапевтичні процедури. Задачі фізіотерапії: знеболити, поліпшити
кровообіг і трофіку тканин стопи і гомілки, усунути вальгусну уста-
новку п’яткової кістки, зміцнити нервово-м’язовий і зв’язковий
апарати стопи, особливо м’язів, що підтримують склепіння. 

Механізм дії парафінолікування: парафін зігріває тканини, які
під ним знаходяться, та впливає на них тиском, що сприяє більшому
їх прогріванню. При підвищенні температури шкіри в ній посилю-
ються циркуляція крові та лімфи, потовиділення, тканинний обмін,
трофіка. Парафін, який отримують при перегонці нафти, є су мішшю
високомолекулярних вуглеводів. З лікувальною метою застосову-
ють очищений парафін, позбавлений домішок, з низькою теплоп-
ровідністю, великою теплоємністю та можливістю діяти на ткани-
ни тиском (при зменшенні його в об’ємі по мірі охолодження).
З медичною метою використовують білий парафін зі щільністю 0,9
та температурою плавлення 45–52°С. Особливості дії: спазмолітич-
на, судинорозширююча, протизапальна, трофічна.

Ще одним додатковим і дієвим методом загартовування і про-
філактики плоскостопості є «ходьба босоніж». Покриті ребристими
гумовими килимками «пішохідні доріжки» — прекрасний засіб точ-
кового масажу біологічно активних точок стопи.

НАПРЯМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ
В РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Дубровіна Юлія Сергіївна,
Лихогод Руслан Вікторович,

магістранти спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», кафедра фізичної
терапії, ерготерапії та фізичного виховання Університету «Україна»

Крупеня Світлана Василівна,
к.н. ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах визначено напрями фізичної терапії та ерготерапії
в реабілітації дітей с наслідками ДЦП. Акцентовано увагу на особливостях
рухових порушень, на найбільш поширених ускладненнях при церебральних
паралічах: розумова затримка, приступи свастики, проблеми з навчан-
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ням, порушення концентрації уваги, порушення зору, порушення слуху, роз-
лади мови, сенсорні порушення, психічні та психологічні розлади.

Annotation. The thesis defines the directions of physical therapy and ergo -
therapy in rehabilitation of children with the consequences of cerebral palsy.
Emphasis is placed on the features of movement disorders, the most common
complications in cerebral palsy: mental retardation, swastikas, learning pro-
blems, impaired attention, visual impairment, hearing impairment, speech disor-
ders, sensory disorders, mental and psychological disorders.

Дитячий церебральний параліч за останні роки став одним із
найбільш розповсюджених захворювань нервової системи у дітей
у усіх країнах світу. 

Дитячий церебральний параліч — гетерогенна група синдромів,
які є наслідком пошкодження мозку у внутрішньоутробному, інтра-
натальному й ранньому постнатальному періоді. У дітей, хворих на
церебральний параліч, затримано та порушено формування усіх
рухових функцій: навички сидіння, стояння, ходьби, маніпулятив-
ної діяльності. Проблема підвищення ефективності реабілітаційної
роботи з хворими на дитячий церебральний параліч є однією з най-
більш складних медико-соціальних проблем сучасного суспільства. 

Рухові порушення — основний клінічний синдром дитячих це -
ребральних паралічів. У науковій літературі синдром рухових пору-
шень характеризується:

1) вираженістю пірамідних рухових порушень: парез (слабкість
або обмеження рухів) і плегія (повна відсутність рухів); 

2) поширеністю рухових порушень: моно-, пара-, три-, тетра-,
геміплегія (парез);

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

Нині застосовують таку класифікацію форм дитячого цереб-
рального паралічу: спастична диплегія, гіперкінетична форма, ато-
нічно-астатична форма, геміплегічна форма, змішані форми та по -
двійна геміплегія.

Наявність різних форм, стадій і ступенів ДЦП може призвести до
таких найбільш поширених ускладнень при церебральних паралічах:
розумова затримка; приступи спастики; проблеми з навчанням;
порушення концентрації уваги; порушення зору; порушення слуху;
розлади мови; сенсорні порушення; психічні та психологічні розлади.

На сучасному етапі виділяють кілька основних напрямів у ліку-
ванні та реабілітації дітей із захворюванням ЦП: відновлення здо-
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ров’я хворого за допомогою комплексного лікування; відновлення
побутових навичок й елементів самообслуговування (ерготерапія);
соціальна реінтеграція, пов’язана з навчанням в загальноосвітніх
чи спеціалізованих школах, матеріально-побутовим забезпеченням
та наступним працевлаштуванням (ерготерапія).

В основі системи реабілітації лежить підхід із застосуванням різ -
нобічних методів впливу, дія яких взаємно доповнюється і потен-
ціюється.

Найбільш широко використовано засоби лікувальної фізичної
культури, програми біодинамічної корекції рухів за допомогою спе-
ціальних костюмів, технічні засоби та тренажери, різні види ліку-
вального масажу, ортопедичну корекцію, різні види рефлексо-
і мануальної терапії. Напрями фізичної реабілітації виділяють згід-
но з чотирма основними функціональними системами, які підляга-
ють комплексній корекції: функціональна система моторики (від
первинного рефлекторного рухового акту до усвідомленої психо-
моторної дії); функціональна система сенсорики (від чутливості
й елементарних відчуттів до сприйняття світу та соціальної перцеп-
ції); функціональна система пізнавальної сфери й мови (від пізнан-
ня сфери предметного світу та елементарних мовних сигналів до
формування пізнавальної діяльності й мови); функціональна сис-
тема емоційно-комунікативної сфери та мотивацій (від елементар-
них емоційно-комунікативних реакцій до формування мотива -
ційної сфери й способів адаптації особистості в соціальному
середовищі). 

Етапність реабілітації в межах функціональних систем прово-
диться фахівцями у співдружності з батьками, яких навчають при-
йомів відновлення функцій нервової системи й психіки дитини.
Найбільший ефект під час лікування досягається при комплексно-
му застосуванні різних форм, засобів і методів:

– фізичні вправи (загальнорозвивальні й спеціальні);
– динамічні й статичні дихальні вправи;
– механо- та працетерапія; 
– фізичні вправи у воді, лікувальне плавання; 
– ортопедичні засоби й протезування (навчання ходьби, роз-

виток побутових і трудових навичок); 
– елементи спорту, лікувальна ходьба, теренкур, елементи йоги

(дихальні вправи й асани); 
– різні види масажу (класичний, точковий, сегментарно-реф-

лекторний, ручний і апаратний, душмасаж, вакуумний).
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Фізичні вправи позитивно впливають на організм: розвивають
м’язову силу, зміцнюють зв’язковий апарат, поліпшують рухливість
у суглобах, удосконалюють координацію рухів, розвивають швид-
кість, силу, стимулюють діяльність серцево-судинної й дихальної
систем, прискорюють периферичний кровообіг, нормалізують
діяльність внутрішніх органів, удосконалюють регуляторні меха-
нізми, стимулюють нервові центри, поліпшують трофіку тканин.

Із цією метою використовуються:
– лікувальна фізкультура (ЛФК) — м’язово-суглобова гімнас-

тика, лікувальна гімнастика, лікування положенням;
– механотерапія; 
– масаж — загальний, частковий, точковий, сегментарний;
– фізіотерапія — електролікування, теплолікування, водоліку-

вання, аромотерапія.
Методи лікувальної фізкультури, масажу, фізіотерапії й реф-

лексотерапії застосовуються протягом усього процесу відновлення
дитини з урахуванням тяжкості функціональних порушень і загаль-
них протипоказань до цих методів лікування

Активно впроваджується в реабілітаційний процес і метод іпо-
терапії як один з видів лікувальної фізкультури, який має на меті
досягнення наступних ефектів: 

– розвиток вестибулярної функції дитини в процесі балансуван-
ня на коні під впливом коливань, які йдуть від спини коня під час
руху — при цьому задіються практично всі групи м’язів спини, тулу-
ба і кінцівок, сприяючи розвитку адекватної реципрокної іннервації;

– зниження спастичності м’язів стегон за рахунок розігріваю-
чого та масажного впливу на спастичні м’язи ніг під час руху коня;

– формування нормального постурального механізму як осно-
ви для розвитку адекватного рухового стереотипу; 

– нормалізація психічного стану дитини в результаті спілку-
вання з живим організмом, підвищення мотиваційної функції, яка
у багатьох дітей з церебральним паралічем ослаблена або відсутня.

Очевидно, що діти з церебральним паралічем можуть мати ду же
суттєві проблеми, але майже у всіх є потенціал, щоб учитися, дося-
гати успіхів і створити максимально можливе щасливе життя для
себе. Це не може відбутися без зусиль, і вони потребують допомоги
спеціалістів та своїх сімей. 

Тому доцільним є вивчення рівня й динаміки функціонування, за -
няттєвої активності та її складових для побудови й оцінки загальних та
індивідуальних програм ерготерапії й фізичної терапії для дітей із ДЦП.
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Анотація. В тезах представлено систему класифікації великих мо -
торних функцій, що застосовуються для об’єктивної оцінки рівня великих
моторних порушень у дітей з дитячим церебральним паралічем.GMFSC
являється програмою спостереження дітей з раннього віку і виявляє про-
блеми і шляхи їх вирішення. Ставить конкретні завдання в реабілітації
дитини на певному моторному рівні.

Annotation. The thesis presents a system of classification of major motor
functions, which are used to objectively assess the level of major motor disorders
in children with cerebral palsy.GMFSC is a program for observation of infants
and identifies problems and solutions. It sets specific tasks in the rehabilitation of
a child at a certain motor level.

Дитячі церебральні паралічі є однією з найчастіших причин ди -
тячої інвалідності, яка порушує якість життя хворих дітей. Мо тор ні
порушення часто поєднуються з порушеннями чутливості, когні-
тивних, комунікативних функцій, поведінковими порушеннями,
судомними розладами. 

В 1997 році канадськими вченими була розроблена Система кла -
сифікації великих моторних функцій GMFSC. Ця система класи фі -
кації застосовується для об’єктивної оцінки рівня моторних порушень
у дітей з церебральним паралічем, базуючись на їхніх функціональ-
них можливостях, потребі у допоміжних пристроях та можливостях
пересування. У 2007 році впроваджена розширена та уточнена вер-
сія системи класифікації великих моторних функцій, яка є аналогом
попередньої, але додатково включає опис функціональних можли-
востей дітей віком 12–18 років. Це пов’язано з деяким спадом у ру -
ховій активності дітей після 12-річного віку, формуванням контрак-
тур у кінцівках, періодом інтенсивного росту, коли формування
нових функцій значно сповільнюється, можливий «крок назад»
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у руховому розвитку. За цією класифікацією усі пацієнти з цереб-
ральними паралічами розподіляються за своїми моторними мож-
ливостями на п’ять рівнів. 

Система класифікації великих моторних функцій при цереб-
ральних паралічах базується на оцінці самостійних рухів, особлива
увага надається сидінню (контролю тулуба) і ходьбі. Визначаючи 5-
ти рівневу систему класифікації, першочерговим критерієм було
створення такого поділу моторних функцій за рівнями, який би мав
клінічне значення. Відмінності між рівнями базуються на функціо-
нальних обмеженнях, необхідності в допоміжному обладнанні
(ходунки, милиці, палиці, інвалідний візок), а також на якості рухів.
До першого рівня належать діти з незначними нейро-моторними
порушеннями, переважно меншими, ніж характерно для церебраль-
ного паралічу, а також діти, яким зазвичай ставлять діагноз «міні-
мальна мозкова дисфункція» або «легка форма церебрального пара-
лічу». Назви рівнів: Рівень I — Хода без обмежень. Рівень II — Хода
з обмеженнями. Рівень III — Хода з допоміжними засобами. Рівень
IV — Самостійне пересування обмежене. Рівень V — Самостійно
пересування неможливе. Оскільки розвиток моторних функцій
залежить від віку, то для кожного рівня класифікації існують вікові
групи (до 2р, від 2 до 4, від 4 до 6р, від 6 до 12 р, від 12 до 18р). Якщо
використовувати і проводити оцінку моторного рівня дитини, то це
буде своєрідний вказівник по якому буде іти розвиток дитини і мож -
на прогнозувати можливості дитини в майбутньому. Система GMFSC
розроблена не тільки для діагностики рухових навиків, а і для дина-
міки їх в процесі реабілітації. На її основі розробляються методи
реабілітації для контролю вторинних ортопедичних проблем, які
можуть розвиватись частіше при 4 і 5 рівні. Тому система GMFSC
являється програмою спостереження дітей з раннього віку і виявляє
проблеми і шляхи її вирішення. Ставить конкретні завдання в реабі-
літації дитини на певному моторному рівні.

Сьогодні без встановлення функціонального діагнозу не можна
говорити про цілі реабілітації. Клінічні тестування дітей з ДЦП,
особливо спастичних форм, виявляють вторинні ускладнення —
контрактури суглобів верхніх і нижніх кінцівок, торсійні деформа-
ції, зміщення стегна і деформації хребта.

Отже, на сьогоднішній день, крім об’єктивної оцінки моторних
порушень, йде акцент на правильні методи лікування, діагностики
і доказові методи реабілітації дітей з ДЦП, в залежності від рівня
GMFSC.
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Анотація. Вибір доказових методів реабілітації являється однією з важ -
ливих проблем не тільки в Україні, а у всьому світі. Механотерапія як но -
вий інноваційний метод, доказала свою значимість у фізичній реабілітації. 

Annotacion. The choice of evidential methods of rehabilitation is one of the
important problems not only in Ukraine, but all over the world. Mechanotherapy
as a new innovative method has proven its importance in physical rehabilitation.

Проблема фізичної реабілітації дітей з ДЦП завжди була і буде
актуальною і важливою, як в нашій країні, так і в усьому світі. Кіль -
кість дітей, народжених з даною патологією є стабільною вже не одне
десятиліття, і це зв’язано з тим, що інноваційні технології в неон-
тології і інтенсивна терапія дозволяє рятувати і виходжувати недо-
ношених новонароджених з мінімальною масою, навіть з ва гою 225 г.
А потім збільшується кількість хворих дітей, яким потрібна допо-
мога в реабілітації.

Дитячий церебральний параліч охоплює групу симптомі, які
проявляються внаслідок ураження мозку як внутрішньоутробно,
так і після народження. ДЦП не являється прогресуючим захворю-
ванням. Насамперед проявляється нездатністю хворої дитини само-
стійно утримувати своє тіло в вертикальному положенні, виконува-
ти довільні рухи. Також, одним із важливих симптомів є порушення
тонусу м’язів, дискоординація рухів, патологічні пози та рухи.

Тому проблема фізичної реабілітації на сьогоднішній день є гост -
рою і важливою для суспільства. В Західній Європі офіційно існує
багато методів для лікування захворювання: метод Войта — терапія,
Бобат-терапія, система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
В.І. Козявкіна, динамічна пропріоцептивна корекція за К.О. Се -
меновою і механотерапія. 

Механотерапія — одна із форм лікувальної терапії з достатньо
великою доказовою базою. Вмістом механотерапії є дозовані, рит-
мічно повторювані фізичні вправи на спеціальних приладах, що
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сприяють відновленню рухливості і амплітуди рухів в суглобах,
полегшенню рухів і збільшенню сили м’язів, підвищенню спеціаль-
ної та загальної фізичної працездатності, збільшення вентиляції
легень, поліпшення основних фізичних якостей. 

На сьогоднішній день в світі уже давно доказана значимість ФР,
на основі високотехнологічного комп’ютеризованого реабілітацій-
ного обладнання для моторної реабілітації хворих. Як правило,
в патогенезі різноманітних форм ДЦП, один із симптомів є пору-
шення статико-моторної функції, внаслідок порушення регуляції
тонусу м’язів. Тому в Україні більше десяти років в програму компл-
ексної реабілітації дітей з ДЦП стали застосовувати метод активно-
пасивної терапії на тренажері Мотомед. Заняття на мотомеді прово-
дяться по принципу циклічних стереотипних рухів верхніх або
нижніх кінцівок. Це дозволяє формувати або закріплювати фізіоло-
гічно правильний патерн кроку. Крім того, регулярні заняття на тре-
нажері укріплюють паретичні м’язи, покращують трофіку тканини,
відбудовують нові рухові навики. Також даний тренажер можна
використовувати для зменшення спастичності і збільшення об’єму
руху в суглобах для профілактики контрактур. Заняття на Мотомеді
дозволяють самостійно проводити тренування в активному режимі,
незважаючи на невелику силову спроможність хворої дитини, таким
чином, сприяють відновленню можливості ходити на майбутнє.

Методики механотерапії та занять на тренажері Мотомед мо -
жуть бути використані в ортопедії і травматології, неврології, кардіо-
логії, терапії та інших областях медицини для вирішення наступних
лікувальних завдань:поліпшення або оптимізація біомеханічного
рухового патерну;

– зменшення або нормалізація патологічного м’язового тонусу,
спрямована регуляція м’язового тонусу;

– збільшення м’язової сили;
– усунення або зменшення наслідків постуральних дисфункцій;
– зменшення або ліквідація больового синдрому за рахунок

підвищення порога больової чутливості;
– поліпшення або нормалізація координації рухів;
– поліпшення пропріоцептивної чутливості;
– оптимізація вегетативної реактивності;
– оптимізація реакцій термінової адаптації до фізичного на -

вантаження;
– підвищення толерантності до фізичних навантажень;
– поліпшення психоемоційного стану.
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Мета дослідження: обґрунтування ефективності методу реабі-
літації — механотерапія для дітей з церебральним паралічем.

Отже, завдяки, функціональності і безпеці користуванням тре-
нажером, вони отримали визнання в реабілітації дітей з церебральним
паралічем в якості допоміжного засобу. Використання мотиваційних
програм сприяє досягненню кращих результатів в тренуванні, тому
що діти сприймають заняття як гру, а не як реабілітаційний пристрій.

СПОРТ І ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ — ЗАПОРУКА УСПІХУ

Жураківський Володимир Петрович,
студент 2 курсу спеціальності «Право» 

Тернопільського коледжу університету «Україна»
m.skilska@gmail.com

Науковий керівник: Скільська Марія Іванівна, 
викладач Тернопільського коледжу університету «Україна»

Анотація. Україна має власний шлях розвитку та становлення основ
розвитку реабілітаційної допомоги. Актуальність потреби розвитку
фізичної культури і спорту зумовлена зростанням кількості осіб, які
потребують проведення реабілітаційних заходів, та необхідністю на дер-
жавному рівні прописати механізми функціонування реабілітації як само-
стійного напряму й водночас сам час як складову частину заходів із від-
новлення та збереження здоров’я й працездатності.

Annotation. Ukraine has an own way of development and becoming of bases
of development of rehabilitation help. Actuality of necessity of development of
physical culture and sport is predefined growth amounts of persons, which need
leadthrough of rehabilitation measures, and by a necessity at state level to pres-
cribe the mechanisms of functioning of rehabilitation as independent direction
and at the same time time as component part of measures from renewal and
maintainance of health and capacity.

Роль фізичної культури і спорту для усіх без винятку, безпереч-
но, важлива і неоціненна в сфері оздоровлення суспільства в цілому.
Для того, щоб людина поліпшувала свій фізичний стан та праце -
здатність, треба створити їй сприятливі умови для заняття доступ-
ними видами спорту.

Формування спортивного руху людей з інвалідністю в Україні
бере свій початок з 1989 року. Саме в цей час почали створюватись
фізкультурно-спортивні та оздоровчі клуби людей з інвалідністю.
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У подальшому ці громадські об’єднання стали основою для ство-
рення національних федерацій спорту людей з інвалідністю з різни-
ми видами уражень: опорно-рухового апарату, порушеннями зору,
слуху та інтелекту.

Громадськість людей з інвалідністю активно боролася за ви знання
соціальної значущості фізкультурно-спортивного руху та необхід-
ності відповідної державної підтримки. Стрімкий злет масового
спорту інвалідів відбувся, коли в Україні була започаткована діяль-
ність унікальної, і поки що єдиної в світі державної системи управ-
ління фізичною культурою і спортом людей з інвалідністю. У 1993 ро -
ці рішенням Уряду України були створені Український центр
з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

Щорічно в Україні проводяться понад 250 чемпіонатів, пер-
шостей та кубків з 19 видів спорту серед людей з інвалідністю з ура-
женнями зору, слуху, опорно-рухового апарату та інтелекту, а також
Всеукраїнська спартакіада для діток з інвалідністю «Повір у себе».

Безсумнівно, поряд з лікувальною медициною чільне місце
займає лікувальна фізкультура і спорт. Це — дієвий метод реабіліта-
ції, підготовка особи з інвалідністю до професійної діяльності, від-
новлення чи здобуття професійної працездатності, фізичної й соці-
ально-трудової адаптації.

Провідні спортсмени України досягли значних успіхів у найпрес-
тижніших міжнародних змаганнях, гідно представляючи нашу неза-
лежну державу. Завдяки системній організаційній та практичній робо-
ті Національного комітету спорту інвалідів України, Українського
центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та спортив-
них федерацій з нозологій українські спортсмени з інвалідністю не
тільки досягнули високих результатів — кожен виступ наших спор-
тсменів щоразу дивує світ неймовірними перемогами.

Внаслідок військових дій на Сході України, багато захисни-
ків — учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних
сил отримали інвалідність. Фізична культура і спорт допомагають
повернутися їм до нормального життя як морально, так і фізично.
Спорт окрилює і надихає на нові перемоги.

У фіналі національних змагань «Ігри нескорених» 2019 року
взяли участь 218 атлетів — ветеранів та діючих військових, праців-
ників силових органів, які зазнали травмувань під час виконання
бойових і службових завдань. Це найбільші змагання в історії укра-
їнської команди «Ігор нескорених». Учасники випробовували свої
сили у шістьох спортивних дисциплінах (легка атлетика, плавання,
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веслування на тренажері, паурліфтинг, стрільба з лука, велоспорт)
одразу на трьох спортивних локаціях. Незалежно від результатів,
кожен з них вже є переможцем — над собою, своїм болем та травмою.
Найсильніші будуть представляти Україну у наступному році в Гаазі.

З гордістю за перемоги наших параолімпійців ми спостерігали
під час чемпіонату світу із зимових видів спорту у південнокорей-
ському Пхьончхані, де наші спортсмени були одними із перших
в медальному заліку. У вересні цього року році — параолімпійська
збірна України завоювала 55 золотих медалей на чемпіонаті світу
з плавання в Лондоні.

Спортивні успіхи людей з інвалідністю, їх прагнення перемог-
ти свої фізичні і моральні проблеми, це яскравий приклад сили духу
і мужності для здорових людей.

За оцінками Міжнародного паралімпійського комітету, міжна-
родних спортивних федерацій за останні роки темпи розвитку
паралімпійського руху в Україні є найвищими в Європі. Ця динамі-
ка притаманна всім, без винятку, видам спорту — українські спорт с -
мени з інвалідністю долають нові рубежі та, здобуваючи перемоги
у багатьох видах спорту, гордо прославляють на високих паралім-
пійських та дефлімпійських п’єдесталах ім’я нашої держави. І це,
навіть, незважаючи на стрімкий розвиток спорту людей з інвалід-
ністю у більшості країнах світу!

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЛЮДИНИ ПРИ ПНЕВМОНІЇ

Жураховський Сергій Миколайович,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Університету «Україна»

Адирхаєва Людмила Вікторівна,
к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та

фізичного виховання Інституту соціалних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах зосереджується увага на пошуку нових, ефективних
засобів та методів фізичної терапії при захворюваннях дихальної системи
людини (в даному випадку — на пневмонію). Обгрунтовано використання
системи ЛВК в поєднанні з апаратурними методами фізичної терапії.

Annotation. The thesis focuses on the search for new, effective means and
methods of physical therapy in diseases of the respiratory system (in this case,
pneumonia). The use of the LVC system in combination with the physical thera-
py equipment is substantiated.
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Пневмонія — це захворювання, що характеризується повтор-
ним запаленням усіх структур легеневої тканини. Важкість і трива-
лість пневмонії багато в чому залежить від типу збудника і реакції
організму. Запалення легеневої паренхіми охоплює дистальну час-
тину термінальних бронхіол, дихальні бронхіоли, альвеолярні ходи,
альвеолярні мішечки й альвеоли, що спричиняє обмеження
дихальної поверхні легень. Запальний процес часто не обмежуєть-
ся легеневою паренхімою і поширюється на прилеглі бронхи, суди-
ни і плевру. З’ясування етіології пневмонії має значення не тільки
для правильного вибору медикаментозного лікування, зокрема
антибіотика, але і для своєчасного призначення системи ЛФК,
фізіотерапії. Знання морфологічних змін у тканинах легень і брон-
хів при пневмонії, викликаної тим або іншим збудником, форми
і стадії захворювання сприяє правильному і своєчасному призна-
ченню лікувальної фізкультури і вибору адекватних засобів. 

Мета роботи: обґрунтувати ефективні засоби і методи фізичної
терапії/реабілітації, які ефективно впливають на лікувальний про-
цес при рецидивуючій пневмонії. 

ЛФК належить важлива роль у комплексній терапії пневмонії.
Раннє використання спеціальних дихальних вправ з урахуванням
показань і протипоказань помітно прискорює видужання хворих.
Перед призначенням занять лікувальною гімнастикою визначаються
задачі використання фізичних вправ, підбираються засоби і форми
занять для їхнього рішення. В усіх випадках важливо дотримувати
принципи сполучення загального і місцевого впливу фізичних
вправ. Методика застосування вправ у кожному конкретному випад-
ку залежить від діагнозу і стадії захворювання, індивідуальних особ-
ливостей хворого, рівня його фізичної підготовленості, віку і супут-
ніх захворювань, тобто спирається на принцип індивідуального
підходу. Разом з тим у методиці необхідно дотримуватись й інших
загально-педагогічних дидактичних принципів: свідомості й актив-
ності, доступності, наочності, систематичності, регулярності, посту-
повості збільшення навантажень і від простого до складного. 

Найважливішим принципом методики застосування вправ з ме -
тою лікування і реабілітації є їхнє дозування, що враховує обсяг та
інтенсивність навантаження. Інтенсивність вправ може бути ма лою,
помірною, великою і максимальною. До вправ малої інтенсивності
відносяться рухи невеликих м’язових груп, виконувані переважно
в повільному темпі: руху пальців, дрібних суглобів; фізіологічні зру-
шення при цьому незначні. До вправ помірної інтенсивності відно-
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сяться рухи, виконувані середніми і великими м’язовими групами
в повільному і середньому темпі: вправи на гімнастичних снарядах,
тренажерах з обваженням, прискоренням, ходьба, біг, ходьба на
лижах і т.п. Ці вправи висувають значні вимоги до серцево-судин-
ної, дихальної і нервово-м’язової системам, викликаючи значні
фізіологічні зрушення, що відновлюються протягом десятків хви-
лин. Вправи максимальної інтенсивності характеризуються залу-
ченням у роботу великого числа м’язів і швидким темпом рухів: біг
на швидкість, значні навантаження на тренажерах, спортивні ігри
та ін. При цьому спостерігаються субмаксимальні та максимальні
зрушення пульсу, частоти дихання. Дозування вправ залежить від
захворювання, його стадії і функціонального стану систем організ-
му, насамперед серцево-судинної та дихальної систем.

Додаткові заходи в рамках програми легеневої терапії/реабілі-
тації включають: фізіотерапевтичне лікування, спрямоване на
поліпшення дренажної функції легень (аерозольтерапія, інтрапуль-
мональна перкусія); масаж грудної клітини (при відсутності проти-
показань); електролікування органів грудної клітини (реабілітація
після гострих респіраторних інфекцій); тривала киснева терапія
з застосуванням кисневого концентратора.

Таким чином, враховуючи особливості пневмонії, її перебігу,
ще й сьогодні існує значна кількість недоліків щодо комплексного
поєднання засобів і методів фізичної терапії/реабілітації при ліку-
ванні цього захворювання, недостатньо обґрунтовані програми
фізичної реабілітації та характеристика їх впливу на функціональ-
ний та фізичний стан і якість життя пацієнтів. Тому актуальним
залишається пошук нових і модернізація відомих засобів та методів
фізичної терапії для підвищення ефективності і якості відновного
процесу хворих на пневмонію

ВИКОРИСТАННЯ ФІЗІОТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ 
ДИТЯЧОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ

Завадська Інна Вікторівна,
студентка спеціальності «Фізична реабілітація» освітнього ступеня «бакалавр» 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»

Анотація. Проблема дитячого церебрального паралічу є однією з най-
більш актуальних у дитячій неврології та в реабілітації. Останнє обумов-
лено значним поширенням даного захворювання, складністю, тяжкістю
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клінічних проявів та високим відсотком інвалідизації, труднощами у ліку-
ванні та реабілітації хворих з такою патологією. За даними літератур-
них джерел дитячий церебральний параліч за останні роки став одним із
найбільш розповсюджених захворювань нервової системи у дітей у всіх
країнах світу [1; 2].

Annotation. The problem of pediatric cerebral palsy is one of the most urgent
in pediatric neurology and rehabilitation. The latter is due to the significant pre-
valence of the disease, the complexity, severity of clinical manifestations and the
high percentage of disability, difficulties in the treatment and rehabilitation of
patients with such pathology. According to literature sources, childhood cerebral
palsy has become one of the most common diseases of the nervous system in chil-
dren in all countries of the world in recent years [1; 2].

Фізіотерапія відіграє важливу роль у лікуванні дитячого цереб-
рального паралічу. Після ретельного обстеження фізіотерапевт
складає план лікувальних процедур з урахуванням потреб дитини.

Завдання фізіотерапії: нормалізувати співвідношення процесів
збудження і гальмування в центральній нервовій системі, знизити її
збудливість, посилити гальмування в головному мозку, що ведуть
до зменшення ригідності, спастичності м’язів і інтенсивності гіпер-
кінезів, розвинути функціональні зв’язки в головному мозку
і виробити нові рухові умовні рефлекси, здатність до довільного
гальмуванню, сприяти розвитку компенсаторних пристосувань,
поліпшити координацію рухів і поставу.

Розрізняються гідротерапію, теплові процедури, електрофорез
та інші види фізіотерапії.

З природних факторів широко використовується гідротерапія
з перших місяців життя. 

Застосовують теплі прісні, хвойні, мінеральні ванни. У воді по -
легшуються руху, зменшується тонус м’язів, спастичність. Через по -
легшення рухів у воді в ранньому віці проводиться пасивна гідрокіне-
зотерапія по 3–5 хвилин на процедуру, а з 4 років — по 6–8 хви лин,
з 7 років — по 8–10 хвилин. Температура води при цьому 36–37 гра-
дусів. Курс складається з 15–20 процедур. При заняттях в лікувально-
му басейні температура води 32–33 градуси, тривалість 15–20 хви-
лин, курс 15–20 процедур через день. 

Підводний душ — масаж проводять при температурі у ванні
37 градусів і тиску струменя води не більше 1,5 атмосфер. Проводять
дітям шкільного віку від 5 до 10 хвилин, через день. Курс 8–12 про-
цедур. Необхідно уникати впливу на спастичні м’язи. Показання
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для застосування душа — масажу — поліпшення трофіки м’язів кін-
цівок, спини, зменшення контрактур, поліпшення обміну речовин.

Теплові процедури проводять з раннього віку з подальшими впра-
вами, спрямованими на формування достатнього обсягу рухів у сугло-
бах, поліпшення трофіки спастичних м’язів, зменшення ригідності. 

Гарячі вовняні укутування. Проводяться дітям з 2–3 років. Ви -
користовують вовняну тканину в шматках (50*50 або 80*80 см), що
відповідають розміру кінцівки. Тканина підігрівають паром в спеці-
альних котлах або каструлі з подвійним дном до 70 градусів, віджи-
мають і охолоджують до 45–50 градусів, накладаючи потім на спас-
тичні згиначі стегон, гомілки, стопи, пронаторов кисті в два шари:
перший внутрішній — 45–50 градусів, другий зовнішній — 60–65 гра -
дусів, покривають клейонкою і ковдрою. Тривалість процедури
20–30 хвилин, щодня або через день протягом 1,5–2 місяців.
Одночасно укутують 1–2 ділянки.
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Анотація. Робота присвячена актуальній проблемі людства в наш час —
психологічному стресу. У тезах розглянуті способи, що застосовуються
для зменшення рівня гормонів стресу в організмі людини завдяки фізичній
терапії. Також наведено результати дослідження, проведені у 44 літньої
офісної працівниці, яка страждала через хронічний біль у шийному відділі
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протягом 8 років. Визначена ефективність використання фізичної тера-
пії в управлінні стресом завдяки поєднанню сеансів фізичної терапії та
психотерапії для полегшення м’язової релаксації.

Annotation. The work focuses on the actual problem of humankind nowa-
days — psychological stress. The theses describe methods used to reduce the level
of stress hormones in the human body due to physical therapy. Also, there are
results presented of a 44-year-old office worker with an 8-year history of chronic
neck pain. The use of physical therapy effectiveness in stress management was
determined by the combination of physical therapy sessions and psychotherapy to
facilitate muscle relaxation.

Кожна людина відчуває стрес у своєму щоденному житті, який
пов’язаний з роботою чи особистим життям. Хронічний рівень
стресу може призвести до згубного впливу на наші органи, опорно-
руховий апарат, нервову, серцево-судинну, шлунково-кишкову та
репродуктивну системи. 

Можна виділити 5 способів як фізична терапія допомагає змен-
шити хронічний рівень стресу в організмі [1]:

– Інформування пацієнтів про переваги зміни положення тіла
протягом дня. Тривале сидіння може призвести до багатьох про-
блем в організмі, а також появи ожиріння. Фахівці з фізичної тера-
пії навчають способам рухатися протягом дня таким чином, щоб не
переривати щоденні процеси. Наприклад, придбання столу для ро -
боти стоячи або прогулянок під час розмов по телефону.

– Вправи. Фахівці з фізичної терапії створюють спеціальний
комплекс вправ, які спрямовані не тільки на проблемні зони або
знижену рухливість в опорно-руховому апараті, але й націлені на
організм у цілому. Правильно підібрані фізичні вправи поліпшують
психологічне здоров’я та сприяють зростанню щоденної енергії в ор -
ганізмі, знижують ризик хронічних захворювань та травматизму,
сприяють покращенню сну.

– Мануальна терапія. За допомогою мануальної терапії фахівці
з фізичної терапії допомагають у боротьбі з болем, покращують за -
гальну рухливість тіла та здоров’я в цілому. Використовують такі тех-
ніки як: масаж, мобілізація суглобів, міоенергетичні техніки [2] та
інші форми терапії. Мануальна терапія використовується для вирі-
шення проблем з опорно-руховим апаратом, зменшує тривожність
та сприяє розслабленню в усьому тілі.

– Дихальні техніки. Процесом дихання людини управляє
конкретна частина нервової системи, яка називається вегетатив-
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ною нервовою системою. Зміна патерну дихання може знизити
загальний рівень гормонів стресу в організмі та допомагає контро-
лювати реакцію «бий чи біжи». 

– Соціальна користь. Більшість людей відвідують фізичну те -
рапію для допомоги у боротьбі з болем. Але у разі, якщо фахівець
з фізичної терапії створює доброзичливу атмосферу, уважно слухає
та прислухається до кожної розповіді людини, дає поради, то пере-
бування в такому позитивному та комфортному середовищі допо-
магає покращити самопочуття та досягти поставлених цілей. 

Одне з проведених досліджень показало, що психосоціальний
стрес може сприяти розвитку болю в шиї, викликаючи надмірну
або тривалу м’язову активність у деяких людей [3]. У ньому взяла
участь 44-річна офісна працівниця з 8-річною історією хронічного
болю в шиї. Процес лікування складався з 8 сеансів фізичної тера-
пії, доповнених 8 сеансами управління стресом — психотерапію
для полегшення м’язової релаксації.

Результатами дослідження стали: рухливість у шийному відділі
збільшилась на 50%, особистісна тривожність зменшилась на 21%,
а спастичність трапецієподібних м’язів, на робочому місці, змен-
шилась на 56% відразу після 8-тижневого лікування. Ці поліпшен-
ня зберігалися протягом 6 місяців після лікування, згодом пацієн-
тка продовжила заняття та повідомила про повну відсутність
проблем з рухливістю чи болем у шиї через 2 роки.

У подальшому необхідні клінічні випробування, щодо доціль-
ності використання фізичної терапії в управлінні стресом для паці-
єнтів з хронічним болем, у яких виявляють підвищену спастичність
м’язів у відповідь на психологічний стрес.

Список використаних джерел

1. 5 Ways Physical Therapy Can Help with Stress Management. Erin Zoch.
[Електронний ресурс] : [Веб-сайт] — Режим доступу: https://foothill-
srehab.com/blog-physical-therapy-can-help-patients-with-pain-
management-and-chronic-stress/

2. Соматоневрология: руководство для врачей / под ред. А. А. Ско ром -
ца. — С61 СПб.: Спецлит, 2009. — 605 с.

3. Stress management as an adjunct to physical therapy for chronic neck pain.
Bruflat A. K., Balter J. E., McGuire D., Fethke N. B., Maluf K. S.. US Na -
tio nal Library of Medicine. [Електронний ресурс] : [Веб-сайт] — Ре -
жим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22700538. DOI:
10.2522/ptj.20110489

людей з інвалідністю Секція ІV



ІНВАЛІДНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЯ
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Анотація. Висвітлено сучасні екологічні проблеми, які зачіпають за -
бруднення, і руйнування навколишнього середовища, що впливає на стан
здоров’я населення. Погіршення ситуації не можна виправдати і компен-
сувати позитивними результатами прогресу цивілізації, — навколишнє
середовище, що руйнуться отримує сьогодні, все більшу перевагу порівня-
но з добробутом і економічним процвітанням розвинених країн, впливаю-
чи на динаміку стану здоров’я. Таким чином, абсолютно прийнятного
рішення протиріч між якістю здоров’я, розвитком науково-технічного
прогресу цивілізації і станом екологічної ситуації поки не запропоновано.

Annotation. Highlighted environmental problems that affect pollution, and
the destruction of the environment, affecting the health of the population. The
worsening of the situation can not be justified and compensated for by the positi-
ve results of the progress of civilization — the collapsing environment is gaining
weight today, even in comparison with the well-being and economic prosperity of
developed countries, influencing the dynamics of the state of health. Thus, an
absolutely acceptable solution to the contradictions between the quality of health,
the development of the scientific and technological progress of civilization and the
state of the environmental situation has not yet been proposed.

В даний час ні в кого не викликає сумніву тісний функціональ-
ний взаємозв’язок між екологічним оточенням і рівнем здоров’я
різних груп населення, коли динаміка зміни здоров’я і особливості
патології людини розглядаються як функціональний елемент єди-
ної антропо-екологічної системи [1]

Відомо, що складна екологічна та соціально-економічна обста-
новка призводить до зниження рівня здоров’я населення, про що
свідчить зростання захворюваності, підвищення інвалідності та
смертності.

Державна політика в галузі екології повинна бути спрямована
на підтримку цілісності життєзабезпечуючих функцій природних
систем для сталого розвитку соціуму, підвищення якості життя
людини, поліпшення здоров’я населення і демографічної ситуації,
а також на забезпечення екологічної безпеки країни [2]. 
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Об’єктивна оцінка ситуації екологічної ситуації неможлива без
урахування конкретної географічної системи, ієрархічної співпід-
порядкованості систем різного таксономічного рівня, використан-
ня картографічних матеріалів, що характеризують розподіл в об’єк-
тах навколишнього середовища біогенних елементів. 

Виходячи з цього, виникає необхідність системного підходу до
створення структурно-функціональних моделей взаємодії людини
і біосфери з урахуванням екологічного «портрета».

Інвалідність останнім часом все частіше сприймається як один
з можливих соціальних статусів і не означає для людини виключення
з нормального життя та відторженість суспільством. Численні при-
клади показують, що інвалідність не закриває людині доступ в театри,
парки, навіть на спортивні майданчики, залишає можливість для
посильної роботи. Більш того інвалідність дає певні права та пільги,
якими наша держава приділяє все більшу увагу, а соціально-інфрас-
труктурні умови постійно поліпшуються, хоча щодо розвинених
країн залишаються на низькому рівні забезпечення якості життя [1].

Визнання громадянина інвалідом здійснюється при проведен-
ні медико-соціальної експертизи виходячи з комплексної оцінки
стану організму громадянина на основі аналізу його клініко-фун-
кціональних, соціально-побутових, професійно-трудових і психо-
логічних даних з використанням класифікацій та критеріїв, що
затверджені Міністерством охорони здоров’я України. 

До поширених факторів, що сприяють інвалідизації населення
в Україні, слід віднести екологічні і виробничі фактори, а також
травматизм і нещасні випадки і фактори за медичними показника-
ми. Екологічні фактори виражаються зміною в структурі, характері
патології стану здоров’я і смертності населення, що пояснюється
географічними, природно-вогнищевими, геохімічними особливос-
тями територій, а також глобальними техногенними перетворення-
ми і змінами навколишнього середовища. Значні зміни стану здо-
ров’я дорослого та дитячого населення в осередках екологічного
ризику є категорією еколого-економічною. Якість здоров’я насе-
лення є лімітуючим фактором стратегії соціально-економічного
розвитку міст, регіонів, територій.

Виявлення наявності об’єктивного зв’язку між рівнем впливу
різноманітних факторів і станом здоров’я людини, визначенню
реально доведеного внеску факторів середовища в порушення здо-
ров’я популяції, різних її груп і окремих індивідів сприяє застосу-
вання нових гігієнічних технологій, основними з яких є приклади
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соціально-гігієнічного моніторингу, методологія оцінки ризику
здоров’ю і управління системою «середовище-здоров’я».

На сьогоднішній день практично вся територія України пере-
буває у стані глибокої екологічної кризи. Погіршення стану довкіл-
ля на фоні затяжної економічної кризи призводить до трагічних
наслідків. Проте ані наявне становище, ані глобальна Чорнобиль -
ська трагедія не змусили суспільство по-новому поставитися до
проблем охорони навколишнього середовища.

Результати дослідної роботи дозволяють науково обґрунтувати
необхідність проведення еколого-медичних обстежень населення
в екологічно напружених районах і розробити науково-обґрунтова-
ні програми і заходи, спрямовані на зниження захворюваності
населення, в тому числі інвалідизації населення України.
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бакалавр спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», кафедра фізичної
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Любенко Валерій Олексійович,

к. мед. н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. У тезах надано стислий аналіз розроблених комплексів фі -
зичних вправ ЛФК при захворюваннях шийного відділу хребта. Рекомен -
довано поєднувати виконання вправ з масажем до прояву більш позитив-
ного результату, а також вести здоровий спосіб життя.

Annotation. The abstracts provide a brief analysis of the developed comple-
xes of physical exercises exercise in diseases of the cervical spine. It is recom-
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mended to combine the exercise with massage to a more positive result, as well as
to lead a healthy lifestyle.

Біль у шийному відділі хребта щорічно зростає у більшості людей
нашої країни і населення загалом. Вона зустрічається в будь — якому
віці і у всіх осіб, незалежно від статі, при чому захворювання шийно-
го відділу хребта все частіше діагностують у людей вже від 17–20 ро -
ків. Ця проблема зумовлюється станом екології, неправильним хар-
чуванням, малорухливим, сидячим способом життя і відсутністю
корисного навантаження у вигляді зарядки або гімнастики. З усіх
м’язових груп постійне навантаження несуть м’язи тулуба і шиї, які
своєю невеликою, але постійною статичною напругою зберігають
і підтримують робочі та побутові пози. При наростанні стомлення
м’язів тулуба і шиї їх амортизаційну фунцію беруть структури хребта.
При незмінності способу життя, розвиваються вторинні дегенера-
тивні зміни, в першу чергу в міжхребцевих дисках. Захворювання
шийного відділу хребта веде до зниження якості життя, порушень
роботи внутріщніх органів, зменшення працездатності, погіршення
самопочуття, а іноді і навіть до інвалідності.

Нами розроблено комплекси фізичних вправ ЛФК при захворю-
ваннях шийного відділу хребта. Впродовж проведення дослідження
нами доведено, що фізична терапія це багатокомплексний процес,
який включає в себе такі засоби як, лікувальну фізичну культуру,
масаж, фізіотерапевтичні методи та санаторно-курортне лікування.
Головною складовою фізичної терапії/реабілітації є дозовані фізичні
вправи. Усі фізичні вправи поєднують із вправами на розслаблення.
Головним завданням ЛФК є усунення болю, відновлення рухливості
шийного відділу хребта за допомогою спеціально підібраних вправ,
зміцнення загального стану організму, відновлення функцій і профі-
лактика загострень захворювання. Лікувальний вплив фізичних
вправ на організм хворого і весь комплекс фізичної реабілітації при
остеохондрозі шийного відділу хребта відбувається за допомогою
рухових режимів: щадного, щадно-тренуючого та тренуючого. Ма саж
у фізичній терапії/реабілітації застосовується з метою профілактики
багатьох захворювань для загального зміцнення організму, а також як
ефективний самостійний метод фізичної реабілітації. 

Комплекс вправ лікувальної фізичної культури при шийному
остеохондрозі будувався з урахуванням симптоматики. При значно
виражених болях вправи проводилися в повільному темпі, а най-
більш болючі — в темпі, прийнятному для хворого. У міру стихання
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болів вправи давалися ритмічно в середньому темпі; кожну вправу
повторювалося 6–8 разів, а найбільш болючі руху — 3–4 рази.
Амплітуда рухів давалася така, щоб не викликала посилення болів.
Амплітуда збільшувалася поступово, а всі рухи завжди проводили-
ся тільки «до болю». Всі вправи виконувалися вільно, плавно без
зусиль і різких рухів. Спочатку проводилися рухи завжди зі здоро-
вої кінцівки, в дрібних і середніх суглобах, а потім і у великих. Під
час занять враховувалося правило чергування м’язових груп, що
втягуються в роботу, «розсіюючи» навантаження по всій мускулату-
рі. З метою зменшення больових відчуттів, спеціальні вправи чер-
гувалися з відволікаючими і дихальними.

Таким чином, проведення запропонованого комплексу вправ
ЛФК та масажу є ефективним засобом фізичної реабілітації хворих
з шийним остеохондрозом хребта і може використовуватися
в роботі з хворими даної патології.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПНЕВМОНІЇ 

Іванець Каріна Миколаївна,
студентка 5 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
науковий керівник: Шамич Олександр Миколайович,

к.пед.н., доцент Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Дихальна система — відкрита система організму, яка
забезпечує очищення повітря, яке вдихається, від чужорідних часток
і мікроорганізмів. А також аналіз пахучих речовин в атмосферному сере-
довищі. Дихання прийнято поділяти на зовнішнє і внутрішнє(тканинне).
У системі лікувально-профілактичних заходів реабілітацію вважають
ланкою продовження лікування, що передує диспансеризацію і вторинній
профілактиці. У процесі медичної реаблітації виділяють декілька складо-
вих, однією з яких є фізична терапія.

Annotation. Respiratory system — an open system of the body that provides
purification of the inhaled air from foreign particles and microorganisms. And
also the analysis of odorous substances in the atmospheric environment.
Breathing is usually divided into external and internal (tissue). In the system of
treatment — and — prophylactic measures, rehabilitation is considered a link of
continuation of treatment, which is preceded by a medical examination and
secondary prevention. In the process of medical rehabilitation, several compo-
nents are distinguished, one of which is physical therapy. 
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На сучасному етапі захворювання органів дихання є найбільш
поширеною патологією внутрішніх органів. Невпинне зростання
рівня захворюваності в Україні мотивоване забрудненням довкілля,
збільшення алергізації населення та порушення генофонду нації.
Причинами виникнення захворювань можуть бути інфекція, інток-
сикація, алергічний та запальний процес, переохолодження, ослаб-
лення організму, спричинене іншими хворобами тощо.

Захворювання дихальної системи — це важлива соціально-ме -
дична проблема, вирішення якої вимагає удосконалення діагности-
ки, розроблення і провадження комплексних програм профілактики,
лікування, і реабілітації таких хвороб. Основні захворювання органів
дихання — бронхіт, пневмонія, хронічне обструктивне захворювання
легенів, бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба, інтерстиціаль-
ні хвороби легень, плеврит і тромбоемболія легенової артерії.

В даний час в усьому світі захворюваність пневмоніями про-
довжує займати провідні позиції в класі хвороб органів дихання,
який, у свою чергу, є одним з лідируючих по захворюваності. 

Пневмонія (в побуті використовується термін «запалення леге-
нів») — це гостре захворювання дихальної системи, яке характеризу-
ється великим інфекційним ураженням легеневих тканин людини.
Бактерії (гемофільна паличка, стрептококи, стафілококи), внутріш-
ньоклітинні паразити (мікоплазми, хламідії) і віруси (герпес, грип,
парагрип) — ось найактивніші збудники, в результаті дії яких вини-
кає пневмонія. Поділяють на основні групи: первинна, негоспіталь-
на, позалікарняна; внутрішньолікарняна, госпітальна; аспіраційна
пневмонія; пневмонія в осіб з тяжкими дефектами імунітету.

Профілактика поділяється на первинну та вторинну. Первинна
профілактика пневмонії полягає у підвищенні факторів неспеци-
фічної імунологічної резистентності (заняття спортом, загартування,
повноцінне харчування). Вторинна профілактика: всім пациєнтам
проводять комплекс загальнооздоровчих заходів (вітамінотерапія,
адоптогени, фізіотерапія, лікувальна фізична культура, санаторно-
курортне лікування), симптоматична терапія (при необхідності),
санація хронічних вогнищ інфекції. 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПНЕВМОНІЇ 
У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Іванець Каріна Миколаївна,
студентка 5 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
науковий керівник: Шамич Олександр Миколайович,

к.пед.н., доцент Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Аннотація. Розробка реабілітаційних заходів передбачає вирахування
значної кількості вихідних данних медичного, соціального і психологічного
характеру. Питання правильного і вчасного введення специфічних і за галь -
них фізичних лікувальних чинників варто брати до уваги упродовж усього
процесу лікування захворювання. Реабілітаційн заходи охоплюють вико-
ристання ЛФК, дозованих фізичних навантаженнях, масажу та фізіоте-
рапію. Оцінку фізичних можливостей проводять методами непрямої оцін-
ки працездатності. Вирішення проблем захворювання дихальної системи
вимагає удосконалення діагностики, розроблення і впровадження компл-
ексних програм профілактики, лікування і реабілітації таких хворих.

Annotation. The development of rehabilitation measures involves the calculati-
on of a significant amount of raw medical, social and psychological data. The issue
of the proper and timely introduction of specific and general physical healing factors
should be taken into account throughout the disease treatment process. Rehabilitation
activities include the use of exercise therapy, metered exercise, massage and physiot-
herapy. Assessment of physical capabilities is carried out by the methods of indirect
assessment of performance. Responding to the problems of the respiratory system
requires improving the diagnosis, development and implementation of comprehensi-
ve programs for the prevention, treatment and rehabilitation of such patients.

Реабілітаційний напрям визначає методологічно новий підхід до
відновного лікування хворих і осіб з інвалідністю. Лікування захво-
рювань, відновлення функцій окремих органів регламентують ланка-
ми складної системи лікувального впливу на хвору людину з індиві-
дуальними особливостями, що займає визначне місце в суспільстві.

Комплексне лікування пульмонологічних хворих передбачає
широке застосування засобів фізичної реабілітації, серед яких: ліку-
вальна фізична культура (ЛФК), лікувальний масаж, фізіотерапія —
під час лікарняного періоду реабілітації, а також механотерапія.

Неодмінною і найбільш суттєвою складовою фізичної терапії
хворих на пневмонію є ЛФК, методику якої будують відповідно до
лікувального завдання на основі призначеного лікувального режиму. 
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Лікувальну фізичну культуру призначають після спаду темпера-
тури та зворотного розвитку запального процесу в легенях, покра-
щенні загального станку хворого. ЛФК призначають для повного
відновлення морфологічної структури і функції органів дихання.
Попередження виникнення хронічної пневмонії; активізації діяль-
ності серцево-судинної та інших систем організму; підготовки хво-
рого до фізичних навантажень у побуті та до професійної роботи.

Завдання ЛФК: відновлення нормального механізму дихання.
Покращення легеневої вентиляції та виведення мокротиння, запо-
бігання виникненню ателектазів і утворенню плевральних спайок,
посилення крово- і лімфообігу, обмінних процесів у легенях та роз-
смоктування патологічного вогнища у них; активізація діяльності
серцево–судинної та інших систем організму.

Лікувальний масаж показаний за тих самих умов і термінів, що
й ЛФК. Масаж має такі завдання: активізація діяльності дихальних
м’язів, покращення вентиляції і сприяння відходженню мокротиння;
стимуляція екстракардіальних чинників кровообігу. Попередження
тромбоемболій; підвищення загального тонусу організму.

Фізіотерапевтичні процедури призначають у перші і наступні дні
захворювання для антибактеріальної і протизапальної дії, покра-
щення дренажної функції бронхів, зменшення інтоксикації, поси-
лення крово- і лімфообігу, обміну речовин і прискорення розсмок-
тування запального інфільтрату; стимуляції вентиляції і газообміну
у легенях, захисних функцій організму.

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ АДАПТИВНОЇ 
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОСТІНСУЛЬТНИХ ХВОРИХ
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Анотація. У роботі відображені результати аналізу стану проблеми
адаптивної фізичної реабілітації постінсультних хворих. Розглянуті реабі-
літаційні технології та концепції, які використовуються для відновлення
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порушеної рухової функції і вироблення рухового стереотипу. Наведені
відомості про комплексне використання засобів і методів адаптивної
фізичної реабілітації для корекції і компенсації рухового дефіциту при
цереброваскулярній патології.

Annotation. The article presents the results of the analysis of the state of the
problem of adaptive physical rehabilitation of post-stroke patients. Reha bili ta -
tion considered technologies and concepts used to restore impaired motor functi-
on and develop a motor stereotype. Information is given on the integrated use of
means and methods of adaptive physical rehabilitation for the correction and
compensation of motor deficiency in cerebrovascular pathology.

Сьогодні проблема церебрального інсульту у зв’язку з його знач-
ною поширеністю, високими показниками летальності та інвалідиза-
ції вийшла за межі суто медичної проблеми і набула важливого соці-
ально-економічного значення. Третю частину хворих, що перенесли
інсульт, становлять особи працездатного віку, з яких до праці повер-
тається лише кожен п’ятий [1]. Інсульт є третьою за частотою причи-
ною смерті і головною причиною інвалідності. Згідно з офіційною
статистикою, в Україні щороку діагностують 100–120 тис. випадків
інсульту, 30–40% хворих на інсульт помирають упродовж перших
30 днів і до 50% — протягом одного року від початку захворювання [1].
Повторні інсульти, що розвиваються у значної кількості хворих (що -
річно у 7–10% хворих відбувається повторне гостре порушення моз-
кового кровообігу), істотно збільшують інвалідизацію [1].

Питання відновлення працездатності хворих із порушенням
мозкового кровообігу є предметом пильної уваги багатьох фахівців.
Але незважаючи на певні успіхи у відновному лікуванні хворих на
мозковий інсульт, продовжує дискутуватися питання щодо опти-
мальних термінів початку реабілітаційних заходів, а також вибору
засобів і методів адаптивної фізичної реабілітації для більш ефек-
тивної корекції рухового дефіциту з урахуванням наявної супутньої
соматичної патології. У класифікаціях рухових порушень належною
мірою не відображені складні патогенетичні механізми формуван-
ня постінсультного рухового дефіциту, а також недостатньо вивче-
на його патогенетично неоднозначна клінічна структура.

При всьому різноманітті використовуваних методик віднов-
лення втрачених функцій у хворих із мозковим інсультом на сьо-
годнішній день відсутня єдина система диференційованого вико-
ристання засобів і методів адаптивної фізичної реабілітації, котра
враховує особливості не лише розвитку мозкового інсульту, а й роз-
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витку рухової функції в нормі в процесі онтогенезу, стадійність
спонтанного відновлення функцій після мозкового інсульту, мож-
ливості раціонального поєднання науково обґрунтованих рекомен-
дацій та переваг різних видів терапії [2]. Отже, доцільним є пошук
шляхів для створення нових реабілітаційних інтервенцій при
церебральному інсульті на основі сучасних знань про поліморфну
клінічну структуру захворювання, патофізіологічні механізми її
формування та спонтанну компенсацію, особливості становлення
та регуляції рухової навички, що може сприяти більш ефективному
відновленню порушеної функції.

На сьогодні існує система етапної реабілітації постінсультних
хворих відповідно до трьох рівнів реабілітації (відновлення, компен-
сація та реадаптація) [2, 3]. Важливою умовою успішного функціо-
нування цієї системи є: ранній початок реабілітаційних втручань,
безперервність, комплексність та індивідуальність реабілітаційних
заходів, а також активна участь хворого в процесі реабілітації [2].

Згідно із сучасними поглядами, відновлювальні заходи при
інсульті найбільш ефективні у перші 6 місяців (ранній відновлю-
вальний період), у той час як у подальшому (пізній відновлюваль-
ний і резидуальний періоди) можливості реабілітації значно обме-
жуються [2, 3], тому відновлення рухів у паретичних кінцівках має
починатися вже в першу добу після інсульту. Якщо активація не
почалася до кінця першого місяця, то в цілому відновлення рухової
функції не має перспективи.

Таким чином, одним із пріоритетних напрямів оптимізації про-
цесу реабілітації є одночасне застосування різних реабілітаційних
технологій, тобто всі форми лікувальної фізичної культури доціль-
но використовувати у комплексі з іншими засобами лікування для
потенціювання дії кожного із факторів. Інтенсивність програми
фізичної реабілітації залежить від ступеня тяжкості інсульту та
неврологічного дефіциту. Кожен із засобів фізичної реабілітації має
бути патогенетично модифікованим, що дає змогу цілеспрямовано
будувати реабілітаційний процес і тим самим скоротити час віднов-
лення і швидше повернутися до роботи. Засоби фізичної реабіліта-
ції рекомендується застосовувати у комплексі з іншими засобами
відновного лікування для потенціювання дії кожного із факторів.
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Анотація. Проблема захисту організму дитини від зовнішніх темпе-
ратурних впливів і фізіологічна адаптація до них є в даний час дуже акту-
альною для наукових розробок у галузі фізичного виховання і медицини. При
оцінці теплових і охолоджувальних впливів у природних і побутових умовах
є труднощі і виникають ситуації, що визначаються мікрокліматичними
чинниками і нестабільністю теплового обміну організму дитини.

Annotation. The problem of protecting the child’s body from external tempe-
rature influences and physiological adaptation to them is currently very relevant
for scientific developments in the field of physical education and medicine. In the
assessment of thermal and cooling effects in natural and domestic conditions
there are difficulties and situations arise, which are determined by microclimatic
factors and instability of heat metabolism of the child’s body.

Останнім часом на здоров’я дітей впливає цілий комплекс не -
сприятливих чинників, серед яких різні забруднювачі довкілля,
нераціональне харчування, недостатність вітамінів і мікроелементів
у харчовому раціоні, часті психоемоційні стреси, соціальна і еконо-
мічна нестабільність сім’ї [2]. З умовами навчання дітей у школах
пов’язано безліч так званих «шкільних факторів ризику», основни-
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ми з яких є гіподинамія, гіпокінезія, значне зростання інтенсивнос-
ті освітнього процесу, що супроводжуються низькою руховою актив-
ністю, збільшенням стресових впливів і перевантаженням учнів [2].

В останні роки все частіше доводиться стикатися з проблемою
частих рецидивуючих респіраторних інфекцій у дітей. Згідно з літе-
ратурними даними, серед всіх дітей, що часто хворіють, 20–59%
складають діти дошкільного та молодшого шкільного віку [2].

Діти, що часто хворіють — це не нозологічна форма і не діаг-
ноз, а група диспансерного спостереження, що включає дітей з час-
тими респіраторними інфекціями, що виникають через транзитор-
ні відхилення в захисних системах організму і не мають стійких
органічних порушень у них. Підвищена сприйнятливість до респі-
раторних інфекцій у таких дітей не пов’язана зі стійкими вродже-
ними і спадковими патологічними станами [2].

Згідно з літературними даними, причини частої захворюванос-
ті дітей на респіраторні інфекції мультифакторіальні. Серед екзо-
генних факторів основна роль належить широкому спектру рес -
піраторних вірусів, внутрішньоклітинних збудників. Серед
ендогенних факторів, відзначається фізіологічна незрілість імунної
системи дитини, яка може проявлятися в різних варіантах тимчасо-
вого імунодефіциту, які призводять до виснаження резервів імунної
системи з розвитком вторинних імунодефіцитних станів, первин-
них селективних імунних порушень, дефектів у системі інтерферо-
нів тощо [2].

Основним методом підвищення опірності дитини інфекційним
агентам служить загартовування природними факторами. Досвід
на родної та сучасної наукової медицини переконливо показує, що
загартовування позитивно впливає на стан здоров’я і підвищує стій-
кість до несприятливих змін зовнішнього середовища. В основі за -
гартовування лежить тренування вазомоторних механізмів адекват-
ної реакції на холодові впливи. Систематичне контрастне повітряне
або водне загартовування супроводжується підвищенням стійкості
організму до температурних коливань навколишнього середовища
і підвищенням імунологічної реактивності.

Адаптаційні можливості дитини добре піддаються тренуванню.
Використання будь-яких методів загартовування удосконалює
роботу апарату терморегуляції і розширює можливості пристосу-
вання організму до температурних умов, що змінилися [1].

Дослідниками вивчені фізіологічні механізми дії природних
чинників загартовування на організм, гормональний статус, вегета-
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тивну нервову і судинну системи, перекисне окислення ліпідів [1].
Сенс холодових впливів водою на дітей полягає, перш за все, в реф-
лекторній стимуляції підвищення м’язового тонусу і рухової актив-
ності (тобто статичного та динамічного навантаження на кісткову
мускулатуру). Це сприяє їх росту, подальшому підвищенню працез-
датності та імунітету [1].

Спостереження протягом тривалого часу за дітьми, які оздо-
ровлювалися загартовуванням холодною водою (проводилася сана-
ція вогнищ хронічної інфекції перед загартовуванням), виявило
позитивні зміни місцевого, системного імунітету, а також рівня
гормонів, що позитивно впливало на резистентність дитячого орга-
нізму [1].

Таким чином, завдяки адаптації до загартовуючи процедур в ор -
ганізмі підтримується постійність внутрішнього середовища, форму-
ються резервні можливості організму для життєдіяльності. Загар -
товування організму має загально зміцнювальну дію на організм
дитини, підвищує тонус імунної, центральної нервової систем, по -
кращує кровообіг, нормалізує обмін речовин. 

Основними принципами проведення загартовуючи процедур
у дітей є проведення їх у період повного здоров’я, поступовість
і дозованість, систематичність і послідовність застосування, необ-
хідність врахування індивідуальних особливостей і тільки при по -
зитивному емоційному настрої.
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Анотація. Відповідно до євроінтеграційних напрямів, в Україні соці-
альна адаптація дітей з обмеженими можливостями здоров’я, у тому
числі й унаслідок вад зору, набуває особливого значення. Часткова або повна
втрата зору — важке захворювання, яке значною мірою обмежує можли-
вості людини, відбивається на її фізичному, психоемоційному стані, соці-
альній адаптації. Унаслідок порушення зору в дітей виникають вторинні
відхилення у фізичному розвитку (порушення постави, плоскостопість)
та формуванні рухової сфери. 

Annotation. In line with the European integration trends, social adaptation of
children with disabilities, including due to visual impairments, is of particular impor-
tance in Ukraine. Partial or complete loss of vision — a serious illness that greatly
limits a person’s ability, affects his physical, psycho-emotional state, social adaptati-
on. As a result of impaired vision, secondary abnormalities in physical development
(postural impairment, flat feet) and formation of the motor sphere occur in children.

Функціональні порушення постави — це розповсюджені відхи-
лення в школярів із послабленим зором, які негативно позначають-
ся на функціях життєво важливих систем організму. Фізична реабі-
літація є невід’ємною ланкою відновлення здоров’я дітей з вадами
зору і має на меті сприяти покращенню діяльності зорового апарату,
розвитку в них фізичних та розумових якостей для забезпечення
оптимальної інтеграції в сучасні умови життєдіяльності. Разом з тим
накопичений певний теоретичний та практичний матеріал із
питань, пов’язаних із фізичною реабілітацією, розвитком та форму-
ванням рухової сфери слабозорих підлітків з порушенням постави,
свідчить про недостатню результативність розроблених технологій
фізичної реабілітації в умовах спеціалізованого навчального закладу.

У слабозорих дітей відзначаються різні стани полів зору, зумов-
лені характером і ступенем зорової патології. Діти із звуженням поля
зору до 10° вже можуть бути визнані інвалідами по зору. Вчителю
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фізкультури важливо мати відомості про стан як центрального, так
і периферичного зору у кожного учня. Фізичні вправи слід підбира-
ти індивідуально, враховуючи загальний стан здоров’я і органа зору,
самопочуття, фізичну підготовку та інші обставини.

Основними факторами, що визначають участь у фізкультурно-
оздоровчий та рекріаційній діяльності осіб з обмеженими можли-
востями по зору є: характер патології органу зору, стан здоров’я,
фізичний розвиток, функціональний стан серцево-судинної, ди -
хальної систем та опорно-рухового апарату, рівень загальної фізичної
та психологічної підготовленості. Ці критерії є основою визначен-
ня корекційної спрямованості занять ЛФК, обмежень та про ти по -
казань щодо фізичних навантажень. 

Основною формою занять з лікувальної фізичної культури у спе -
ціальній школі є спеціальне заняття (процедура лікувальної гімнас-
тики) тривалістю 45 хв. Зміст навчального матеріалу програми
з ЛФК опрацьований таким чином, щоб забезпечити послідовність
і наступність навчання рухам, систематичність збільшення наван-
тажень, поступове покращення функціонального стану організму
учнів, їх фізичного розвитку та рівня здоров’я, їхню відповідність
програмі фізичної культури певного класу.

Заняття з ЛФК мають лікувально-профілактичний та корекцій-
но-оздоровчий вплив на вторинні порушення в організмі дітей зі
зни женим зором і опосередковано впливають на стан первинного
дефекту (хвороби органу зору, порушення зорових функцій).

ЗАСОБИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ
З АМПУТАЦІЯМИ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Івасик Руслан Сергійович Григорович,
студент 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта» 

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
geymerrus312@gmail.com

Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна,
д.пед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
galka87u1988@gmail.com

Анотація. У статті схарактеризовані основні засоби адаптивної фі -
зичної реабілітації осіб з ампутаціями нижніх кінцівок. Реабіліта цій ний
вплив засобів адаптивної фізичної культури пов’язаний з певним об’ємом
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і інтенсивністю фізичних навантажень, нижче якого оздоровчий ефект
і вплив на процеси адаптації та компенсації не проявляється. Основними
засобами адаптивної фізичної реабілітації для осіб з ампутаціями нижніх
кінцівок є загальнорозвивальні вправи, загальна фізична підготовка впра-
ви з елементами видів спорту та ігор.

Annotation. The article describes the basic means of adaptive physical rehabi-
litation of persons with lower extremity amputations. The rehabilitative impact of
adaptive physical training is associated with a certain amount and intensity of exer-
cise, below which the health effect and the impact on the adaptation and compensa-
tion processes are not manifested. The main means of adaptive physical rehabilita-
tion for persons with lower limb amputations are general developmental exercises,
general physical preparation of exercise with elements of sports and games.

Адаптивна фізична реабілітація осіб з наслідками ампутацій-
них дефектів нижніх кінцівок визначається вихідним рівнем таких
осіб із значними локомоторними порушеннями, що обмежують
можливості пересування та самообслуговування, порушеннями
постави, перебудовою всіх функціональних систем, зміною обмін-
них процесів, зниженням резервних можливостей організму, толе-
рантності до фізичних навантажень і, як наслідок, вираженим
обмеженням життєдіяльності. Більшість осіб з ампутаціями нижніх
кінцівок страждають розладами серцево-судинної системи, ендок-
ринними та неврологічними захворюваннями, ожирінням тощо,
що, в свою чергу, знижує компенсаторні та адаптаційні можливості
організму, негативно відображається на фізичних можливостях [2].

Раніше було встановлено, що вплив засобів адаптивної фізич-
ної реабілітації пов’язаний з певним об’ємом і інтенсивністю
фізичних навантажень, нижче якого оздоровчий ефект і вплив на
процеси адаптації та компенсації не проявляється. Цей рівень зале-
жить від виду виконуваних рухів, вихідних положень, темпу, часто-
ти і тривалості занять та ін. Оскільки виділити роль кожного з цих
факторів практично неможливо, критерієм навантаження варто
вважати реакцію серцево-судинної системи, зміни основних показ-
ників компенсаторних механізмів, суб’єктивну оцінку стану осіб
з ампутаціями нижньої кінцівки, що відображають якість життя та
резерви пристосування до соціально-побутової діяльності в новому
статусі. Тобто, серед основних засобів адаптивної фізичної реабілі-
тації осіб з ампутаціями нижніх кінцівок визначені наступні:
загальнорозвивальні вправи, загальна фізична підготовка, вправи
з елементами видів спорту та ігор [1].
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Завданням використання загальнорозвивальних вправ перед-
бачене підвищення загального тонусу організму, підготовка систем
до фізичних навантажень. Вправи не несуть цільового місцевого впли-
ву, а залучають до рухової діяльності збережені м’язові групи. Для
більшості осіб з ампутаціями нижньої кінцівки характерні ознаки
загальної гіподинамії, тому використання різноманітних фізичних
вправ із широкою амплітудою виконання, різними вихідними по -
ложеннями сприятливо позначається на активізації моторних рухо-
вих зон за рахунок посилення аферентації як м’язових пропріоре-
цепторів, так і рецепторів шкірних покривів. При виконанні вправ
широко рекомендоване використання предметів, елементів спор-
тивних ігор, гімнастичної стінки [1].

Загальна фізична підготовка і силові вправи з використанням
блокової системи забезпечують проведення тренувань на укріплен-
ня м’язів верхніх кінцівок, плечового поясу, м’язів спини і черевно-
го пресу [2]. Такий методичний підхід при побудові занять базуєть-
ся на тренуванні м’язових груп, що збереглись, дозволяє підібрати
оптимальний режим навантаження без урахування анатомічного
дефекту і керується, в першу чергу, рівнем фізичного стану м’язів.

Методичні особливості використання елементів спорту та ігор
у комплексі реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки визнача-
ються наявністю виражених порушень опори та пересування і виклю-
чають використання таких елементів як біг, стрибки, різкі перемі-
щення, що присутні в багатьох спортивних іграх. На кожному етапі
реабілітації елементи спорту та ігор варто включати в комплекси
загальнорозвивальних вправ, які сприяють відновленню координації
рухів тулуба та рук, підвищенню загальної рухової активності, зніма-
ють нервово-психічне напруження. Також вони мають самостійну
роль, вирішуючи завдання підвищення функції опори та рівноваги,
вдосконалення відчуття власного тіла в просторі при переміщеннях,
вироблення свідомого контролю за рухами протезованої кінцівки,
розвитку спритності. Окрім того зберігається позитивний вплив
гри і елементів змагань на психоемоційну сферу ампутантів [1].

Отже, реабілітаційний вплив засобів адаптивної фізичної куль-
тури пов’язаний з певним об’ємом і інтенсивністю фізичних наван-
тажень, нижче якого оздоровчий ефект і вплив на процеси адаптації
та компенсації не проявляється. Серед основних засобів адаптивної
фізичної реабілітації осіб з ампутаціями нижніх кінцівок нами, за
допомогою аналізу документальних матеріалів, наукових та мето-
дичних даних, досвіду практики визначені наступні: загальнороз-
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вивальні вправи, загальна фізична підготовка, вправи з елементами
видів спорту та ігор.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СКОЛІОЗОМ
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Анотація. В статті розкривається тема актуальності виникнення
сколіозу у людей різної вікової категорії. Проблема розвитку деформації
хребта та їх лікування залишається однією із найскладніших проблем орто-
педії. Значимість захворювань хребта для суспільства дуже велика і визна-
чається високою тимчасовою або постійною втратою працездатності. 

Annotation. This article covers the topic of the relevance of scoliosis in peop-
le of different ages.The problem of the development of spinal deformity and their
treatment remains one of the most difficult problems of orthopedics. The signifi-
cance of spine diseases for society is very high and is determined by high tempo-
rary or permanent disability.

Дослідження останніх років свідчать про те, що багато захворю-
вань є результатом складної інтеграції пато- і саногенетичних реак-
цій організму, адаптивної перебудови діяльності його різних фун-
кціональних систем. Проте у деяких випадках адаптація організму
до дії несприятливого чинника може бути причиною формування
різних захворювань, в тому числі і захворювання хребта — сколіоз.

Мета дослідження — визначити особливості протікання ско-
ліозу у пацієнтів різних вікових груп та сформувати використання
сучасних методів і засобів фізичної реабілітації у лікуванні цієї
патології хребта.

За твердженням всесвітньої інтернет-енциклопедії «Вікіпедія»,
сколіоз — це захворювання всього організму людини, основним
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проявом якого є деформація хребта в трьох площинах: сагітальній,
фронтальній та горизонтальній, латеральне відхилення хребта та
ротація хребці в фронтальній площині. Він проявляться асиметрією
тіла. [2.] Тобто одне плече вище іншого, одна лопатка виступає біль-
ше ніж друга, нерівні трикутники талії. Також можуть бути скарги на
болі в спині, у важких формах може бути ускладнення — здавлення
легень і серця грудною клітко, що в свою чергу призводить до пору-
шення роботи дихальної і серцевої системи. Отже, сколіоз — це
захворювання що погіршує якість життя людей різних вікових груп,
також порушує їх працездатність та є провокуючим чинником, що
генерує розвиток різних супутніх захворювань. Збільшення трива-
лості життя сучасної людини та її активного способу життя привело
до збільшення кількості людей літнього і похилого віку, які стражда-
ють на даний вид патології та потребують лікування і реабілітації.
В.В. Мурза наголошує, що лікування і реабілітація при сколіозі по -
лягає в призначенні індивідуальних вправ, які спрямованні на роз-
вантаження хребта і виправлення викривлення, розвиток м’язів
спини і тулуба (спеціальна корегуючи лікувальна фізкультура, пла-
вання), загальнозміцнюючі і тонізуючі процедури(електростимуля-
ція м’язів спини, ЛФК, фізіотерапія, масаж, дихальні вправи на
суші і воді), використання локально асиметричних вправ [1].

Отже є сенс подальшого дослідження щодо розробки та впро-
вадження ефективної реабілітаційно-лікувальної, корекційно-від-
новлювальної програми із урахуванням індивідуальних особливос-
тей окремо взятого пацієнта із сколіозом та визначення підходів
щодо її оптимізації.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Кирилюк Вікторія Василівна, 
асистент кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
kur_vika@ukr.net

Анотація. Комплексне вирішення проблем дитячої інвалідності через
створення системи їх медико-соціальної реабілітації стало пріоритетним
напрямом соціальної політики Української держави. Це знайшло відобра-
ження у вдосконаленні вітчизняного законодавства, розробленні цільових
програм, де реабілітація дітей з особливими потребами розглядається як
проблема національного значення, що потребує першочергового розв’язання.

Annotation. The complex solution of the problems of children’s disability
through the creation of a system of their medical and social rehabilitation has
become a priority direction of the social policy of the Ukrainian state. This was
reflected in the improvement of national legislation, the development of targeted
programs, where rehabilitation of children with special needs is regarded as
a problem of national importance, which needs urgent resolution.

За даними ВООЗ на сьогодні біля 20 25% усіх осіб з обмежени-
ми функціями у світі — це діти до 16 років. За даними державної
статистики в Україні дитячі дисфункції, навіть при зниженні на ро -
джуваності, мають стійку тенденцію до зростання. Так у 1994 ро ці
загальна кількість таких дітей в Україні становила 130,2 тисячі,
кожного року кількість таких дітей зростає і в 2018 174,3 тисячі. 

Здобуття повноцінної освіти та професії є дуже важливим чин-
ником у житті кожної людини, а для особи з інвалідністю це набу-
ває особливого значення. Опанування підлітками–інвалідами
фаховими навичками дає їм можливість соціально адаптуватись,
реалізовувати свої здібності з подальшою інтеграцією в суспільство.

У вирішенні даної проблеми важливу роль відіграють навчальні
заклади професійної освіти, які готують кваліфікованих робітників
різного профілю. Належне місце в освітньо–виховному процесі учнів
з інвалідністю, які мають особливі потреба посідає фізичне виховання. 

Велике значення фізичного виховання, як підґрунтя для успіш-
ного оволодіння трудовими навичками, вказують дослідники.
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Виявлено сприятливий вплив систематичних занять фізичними впра -
вами на фізичну підготовленість, функціональний стан і вищу нер -
вову діяльність підлітків з особливими потребами у процесі профе-
сійного навчання.

Систематичні заняття фізичними вправами сприяють більш
швидкому формуванню необхідних професійних навичок і прийо-
мів, підвищують продуктивність праці, покращують працездат-
ність, сприяють адаптації організму до виробничих особливостей.

Як показали дослідження Л.М. Сухаревої і Н.П. Самотолкіної
в учнів професійно-технічного училища, порівняно зі школярами
того ж віку, збільшується навчальне навантаження. Суттєвий вплив
має зміна колективу, викладачів, тривалість переїзду до місця навчан-
ня. Зазначені чинники мають вагомий вплив на учнів з особливими
потребами, оскільки вони важко долають зміни й адаптуються до
нових умов життя та діяльності в зв’язку з уповільненими пристосу-
вальними механізмами, низькою лабільністю нервової системи.

Тому зміна умов навчання призводить до зміни «шкільного сте-
реотипу» поведінки та режиму дня, що зумовлює функціональну
перебудову всіх органів і систем організму для пристосування до
нових умов життєдіяльності. Таке пристосування в учнів з особли-
вими потребами відбувається набагато повільніше порівняно
з фізично здоровими однолітками. Цей процес можна оптимізува-
ти використанням засобів і методів фізичного виховання.

Разом з тим, використання зазначених рекомендацій для під-
літків з особливими потребами, може бути лише частковим, оскіль-
ки вони не враховують специфіку захворювання і зумовлені ним
ускладнення, особливості фізичного стану та характер адаптацій-
них процесів в організмі. Тому поряд з раціоналізацією гігієнічних
умов професійного навчання підлітків з інвалідністю необхідно
вести пошук більш досконалих форм, засобів і методів формування
у них професійних навичок.

Одним з важливих засобів підвищення працездатності, зміц-
нення здоров’я, корекції рухових вад та недоліків, покращення
фізичного розвитку і фізичної підготовленості підлітків з пробле-
мами здоров’я є фізичне виховання. Відомо, що основу професій-
ної підготовки молоді складає різнобічна фізична підготовленість,
яка створює фундамент для вдосконалення життєво важливих фун-
кцій організму, рухових якостей, вмінь та навичок.
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ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ ІПОТЕРАПІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ
З АУТИЗМОМ

Клевака Леся Петрівна,
к. п. н., доцент кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки

і права Університету «Україна»
alesi-09@i.ua

Анотація. Розкривається актуальність проблеми реабілітації дітей,
що мають прояви аутизму або розлади аутистичного спектру. Визна ча ють -
ся переваги методу іпотерапії в реабілітації дітей з аутизмом. Ви світ -
люється результат реабілітації дітей з аутизмом методом іпотерапії.

Annotation. The urgency of the problem of rehabilitation of children with
autism or disorders of the autism spectrum is revealed. The advantages of the
method of hippotherapy in the rehabilitation of children with autism are determi-
ned. The result of rehabilitation of children with autism by the method of hippot-
herapy is covered.

В останні роки у світі спостерігається збільшення кількості дітей,
що мають прояви аутизму або розлади аутистичного спектру. Аутизм
або розлади аутистичного спектру — це гетерогенна група порушень
розвитку нервової системи, які мають різноманітну етиологію, але
характеризуються загальними симптомами, пов’язаними з порушен-
нями соціальної взаємодії, спілкування і поведінки. Діти з розладами
аутичного спектра суттєво вирізняються як від дітей з нормальним
типом розвитку, так і від дітей, які мають інші психофізичні вади. Їм
незрозуміло й нецікаво те, що роблять звичайні люди. Навколишня
дійсність для них — розмаїття непов’язаних між собою, мінливих зву-
ків, образів, подій, що зумовлюють тривогу і страх. Аутизм характе-
ризується значним порушенням навичок спілкування, погіршенням
соціального функціонування, дивним стереотипним і обмеженим за
різноманітністю поведінкою, зміною емоційного реагування, а також
різними за ступенем вираженості когнітивними розладами.

На проблему аутизму звертають свою увагу науковці з усього
світу: Ф. Аппе, В. Башина, О. Богдашина, Л. Винг, Т. Ворнічеса,
Ф. Гоулд, Т. Ілляшенко, К. Лебединська, О. Нікольська, К. Ост ров -
ська, В. Синьова, Т. Скрипник, Т. Темерівська, М. Химко, Д. Шуль -
женко та іншими. 

Реабілітація дітей з інвалідністю — це активний процес, метою
якого є досягнення повного відновлення функції, порушених внаслі-
док захворювання або травми, або оптимальна реалізація фізичного,
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психічного і соціального потенціалу дитини з інвалідністю з актив-
ною інтеграцією її в суспільство. 

Метод іпотерапії поєднує фізичну і психоемоційну реабілітацію
з тренуванням соціальних, комунікативних, когнітивних і мовних
навичок. Цей метод безпечний для дітей і не має побічних ефектів —
не протипоказаний Уніфікованим протоколом надання допомоги
дітям з аутизмом (наказ МОЗ від 15.06.2015 № 341). Доведено пози-
тивний вплив фізичних методів реабілітації на мовні, когнітивні
функції, поведінку у дітей з РАС (В.І. Козявкін, 2015 — результати
спостереження 385 дітей з РАС, які отримували лікування за систе-
мою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації).

Наукові розвідки дозволяють виокремити наступні переваги
методу іпотерапії для дітей з аутизмом: коливання, які йдуть від
спини коня в трьох взаємоперпендикулярних площинах підсилюють
інтенсивність аферентних імпульсів, що надходять у головний мозок
від пропріорецепторів; активізуються механізми підтримки пози
і рівноваги, нормалізується м’язів тонус; термічний вплив тіла коня
і масаж великими м’язами тулуба дитини; психоемоційний вплив від
спілкування з конем, командою. Заняття іпотерапією вимагають
концентрації уваги, що підвищує здатність дитини з аутистичним
розладом адекватно реагувати на зовнішні подразники. 

При верховій їзді в роботу включаються всі основні групи
м’язів. Щоб не впасти з кінського крупа, під час їзди вершник зму-
шений здійснювати різні рухи тілом, а також обома руками і нога-
ми — цього ефекту неможливо досягти ніякими іншими видами
руху. Причому старання наїзника по утриманню рівноваги в сідлі
спонукають до активної роботи як здорові, так і уражені м’язи. І що
важливо, це відбувається на рефлекторному рівні — сама людина
настільки складної роботи свого тіла не помічає, а просто отримує
задоволення від руху і спілкування з прекрасним тваринам. 

Спілкування з потужними і граціозними тваринами викликає
у дитини аутиста позитивні емоції. Багато фахівців, які практикують
заняття іпотерапією для своїх пацієнтів з числа дітей аутистів від-
значали, що основний сюжет малюнків дітей аутистів, з якими зай-
маються іпотерапією — це кінь. Тварина стає надійним другом для
дитини — а саме дружби і прихильності найбільше не вистачає
в житті дітям аутистам. Іпотерапія в усьому світі вважається одним
з кращих способів соціалізації дітей, які страждають розладами
аутистичного спектру. Кінь стає сполучною ланкою між внутрішнім
світом дитини аутиста і навколишньою дійсністю. При заняттях іпо-
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терапією дитина аутист залишається всередині свого, безпечного
і звичного світу, але в той же час змушений взаємодіяти з оточенням. 

Результатом реабілітації методом іпотерапії для дітей з аутиз-
мом: нормалізація м’язового тонусу; поліпшення великої і дрібної
моторики кисті; корекція постави; зниження гіперактивності,
поліпшення самоконтролю; поліпшення мовного розвитку, розу-
міння інструкцій, соціальних норм, збільшення активного словни-
кового запасу; редукція аутистичної симптоматики: поліпшення
комунікативних навичок, зменшення стереотипної поведінки.

Отже, іпотерапія, як особливий засіб фізичної реабілітації, по -
зитивно впливає на організм дитини з розладами аутистичного
спектру, про що свідчать покращення психомоторного стану у дітей.
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СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ХВОРИХ НА ДЦП

Ковальчук Артем Анатолійович,
студент кафедри соціально-реабілітаційних технологій 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету Україна»

Анотація. В статті досліджено поняття «дитячий церебральний
параліч». Охарактеризовано комплексну реабілітацію захворювання.
Представлено результати застосування програми фізичної реабілітації
хворих на дитячий церебральний параліч. 

Annotation. The article investigates the concept of «cerebral palsy». Complex
rehabilitation of the disease is characterized. The results of application of the pro-
gram of physical rehabilitation of patients with cerebral palsy are presented.

Дитячий церебральний параліч є одною з найбільш актуальних
проблем у дитячій неврології та реабілітації. ДЦП в наш час, набу-
ває значне поширення, складність, та тяжкість клінічних проявів.
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В стороні не залишився високий відсоток інвалідизації, вини-
кають труднощі в лікуванні та реабілітації хворих з даною патологі-
єю. За останні роки, ДЦП став одним з найбільш поширенішим
захворюванням нервової системи у дітей у всіх країнах світу.

Питанням Дитячого Церебрального Паралічу зайнявсь Бри тан -
ських Хірург Вільям Джон Літтл (Wіllіam John Lіttle), лікар Вільям
Ослер (Wіllіam Osler), а згодом — видатний психіатр і психолог Зиґ -
мунд Фрейд (Sіgmund Freud), та сучасний д-р. мед. наук, Пустовойт
Б.А. та його студентка Алексєєва К.С.

Метою даної статті є обміркування, розробка й оцінка ефектив-
ності фізичної реабілітації хворим на дитячий церебральний параліч.

Що ж таке ДЦП? Це — гетерогенна група синдромів, які вини-
кають в наслідок пошкодження мозку у внутрішньоутробному, інт -
ранатальному й ранньому постнатальному періоді. ДЦП має соці-
альне, медичне та загальнолюдське значення, оскільки йдеться про
дітей, які з народження, стають інвалідами й залишаються ними
майже на все життя.

В першу чергу відбувалось вивчення та аналіз науково-методич-
ної літератури для виявлення стану проблеми. Та розроблена про-
грама реабілітації для дітей дошкільного віку (3–6 років) з ДЦП,
вона включала в себе виконання лікувальної гімнастики з викорис-
танням «Гравістату», лікувальний масаж, фіз. Процедури.

Наступний етап включав в себе обстеження дітей, в якому при-
йняло участь 30 дітей з ДЦП у віці 4–7 років. Основним діагнозом
у всіх досліджених дітей було: ДЦП (спастична диплегія, спастична
геміплегія, геміпаретична форма) [1, c. 25].

Комплексна реабілітація включала в себе різні методи лікуваль-
ної фізичної культури (ЛФК), масаж, фізіо. та теплові процедури
з використанням ортезів, лонгет. Використовувався навантажуваль-
ний костюмом «Гравістатом» який дозволив використовувати сучасну
апаратну систему реабілітації хворих на ДЦП. Основою комплексної
реабілітації була лікувальна гімнастика в якій було використано
пасивні та активні вправи кінцівками з елементами м’язового роз-
слаблення, дихальна гімнастика, лікувальний масаж, фізіотерапія. [2]

Дане комплексне лікування допомогло в адаптації до зростаю-
чого навантаження, поліпшило рухливість в суглобах, відбулась
корекція хибних установ опорно-рухового апарату, усунення пато-
логічних поз і положень, нормалізувавсь нервово-психічний статус,
стабілізувалось положення тіла, закріплення навичок самостійного
стояння та ходьби, відбувся розвиток зорово-моторної координа-
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ції, покращення дихання (розпочалось правильне дихання); трену-
вання системи рівноваги, розвиток просторових відчуттів.

За даними ВООЗ, кількість дітей з обмеженням життєвий і со -
ціальних функцій становить близько 10% населення земної кулі.
В Україні діти — інваліди становлять в середньому 2–3% від загальної
кількості дітей. Відомо що 18–19% це хвороби нервової системи. За
цими даними ми можемо оцінити всю масштабність та глобальність
проблеми яка має на собі характер інвалідності дитячого віку [3].

Підводячи підсумок, можемо стверджувати що комплексна реа-
білітація має в собі багаторазовий вплив на нервово-м’язовий апарат
хворого, за допомогою лікувального костюму як «Гравістат» дозво-
лить нам вдосконалити систему реабілітації. Дані, які отримали після
проведення комплексної реабілітації, свідчать про адекватність та
раціональність комплексного лікування яке було проведено на дітях
до шкільного віку з ДЦП. А саме комплекс включав в себе заняття
ЛФК, лікувальною гімнастикою, лікувальний масаж та фізіотерапію.
Тому є перспективним розробка нових програм фізичної реабілітації
для дітей молодшого, шкільного та старшого шкільного віку.
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Анотація. В статті розкриваються питання фізичної рекреації сту-
дентської молоді. Розглядаються аспекти фізичної рекреації та фізичної
культури. Оздоровчо-рекреаційний напрям в освітньому процесі вузу є над -
звичайно важливим і передбачає використання засобів фізичної культури
з метою відновлення і зміцнення здоров’я.
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Ключові слова: фізична рекреація, оздоровчо-рекреаційний напрям,
активний відпочинок, засоби фізичної культури.

Annotation. The article is devoted to the issues of physical recreation of stu-
dents. Aspects of physical recreation and physical culture are considered. The
health and recreational trend in the educational process of the university is extre-
mely important and involves the use of physical culture in order to restore and
promote health.

Key words: physical recreation, health and recreational direction, active
rest, physical training.

Вдосконалення процесу управління рекреаційною руховою
активністю студентської молоді, є однією з актуальних проблем
дослідження в теорії і методиці фізичної культури. Успішне її вирі-
шення сприяє зняттю психологічного дискомфорту в навчально-
виховному процесі, поліпшенню особистісних якостей, морфо-
функціональних показників, підвищенню рівня здоров’я студентів.

Фізична рекреація — одна з форм рекреації, що здійснюється
за допомогою рухової діяльності з використанням фізичних вправ
в якості основних засобів.

Фізичну рекреацію можна також характеризувати як комплекс
заходів, спрямованих на вдосконалення процесів відновлення пра-
цездатності після фізичної і розумової роботи. Основна її мета —
збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я, підви-
щення працездатності, відновлення сил.

Різноманіття ознак фізичної рекреації визначає різноманіт-
ність її форм: рекреаційна фізична культура, рекреація спорту, рек-
реація туризму, оздоровча фізична рекреація, фізкультурно-вироб-
нича рекреація та ін.

Специфічні завдання фізичної рекреації розглядаються в кон-
тексті завдань фізичного виховання або спорту.

Зміст фізичної рекреації ґрунтується на оздоровчо-рекреацій-
ній руховій активності, що здійснюється у спеціально визначений
або вільний від освітньої діяльності час, переважно в природних
умовах, на добровільних і самодіяльних засадах, складається не
тільки з фізичних, але й з емоційних та інтелектуальних компонен-
тів, має переважно розважальний характер, здійснює оптимізую-
чий вплив на організм і включає в себе культурно-ціннісні аспекти.

Фізкультурні заняття рекреативного типу істотно відрізняють-
ся від спортивних тренувань обсягами та інтенсивністю наванта-
жень, формами організації.
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Результати фізичної рекреації багатозначні: біологічне — фізична
рекреація сприяє відновленню функцій організму після професійної
діяльності, оптимізує стан здоров’я; соціальне — фізична рекреація
сприяє інтеграції людей у соціальні спільності, засвоєнню соціально-
го досвіду, культурних цінностей, адаптації до соціуму та самовизна-
ченню в ньому; психологічне — фізична рекреація формує позитив-
ний емоційний стан завдяки відчуттям внутрішнього задоволення,
звільнення від психологічних напружень; естетичне — фізична рек-
реація формує позитивну реакцію від сприймання краси власного
тіла, довкілля, можливостей його ширшого пізнання; освітньо-
виховне — фізична рекреація сприяє фізичному, інтелектуальному,
моральному, творчому розвитку особистості; культурно-аксіологіч-
не — фізична рекреація сприяє засвоєнню культурних цінностей,
створенню нових особистісно-суспільних цінностей.

Однією з головних функцій фізичної культури в сучасному сус-
пільстві є духовна соціалізація особистості і морально-психологіч-
на підготовка до життя [1].

У формуванні звички до регулярних занять фізичною культу-
рою важлива роль належить відчуттю м’язового задоволення,
заснованого на процесі вироблення організмом адреналіну, корти-
костероїдів та ендорфінів, які стимулюють діяльність ретикулярно-
го комплексу головного мозку.

Фізична рекреація дозволяє молоді задовольняти потреби
в активному відпочинку, раціональному використанні вільного часу.
сприяючи при цьому нормальному функціонуванню організму шля-
хом створення оптимального фізичного стану. Активний відпочинок
позитивно впливає на рівень інтелекту, завдяки підвищенню працез-
датності нервової системи і стійкості її до різних навантажень [2].

Оздоровчо-рекреаційний напрям в освітньому процесі вузу
є досить важливим і передбачає використання засобів фізичної
культури для організації відпочинку, дозвілля у вихідні дні, в період
канікул з метою відновлення і зміцнення здоров’я. До засобів цього
напрямку відносяться туристичні походи, екскурсії, рухливі ігри,
різноманітні спортивні заходи. Фізична культура як частина куль-
тури суспільства має велике значення для виховання студентської
молоді [3; 4].

Питання організації і проведення рекреації лише на перший
погляд є простим та зрозумілим, бо кожна людина рано чи пізно,
часто чи зрідка стикається з проблемами організації свого відпо-
чинку. І по тому як людина у суспільстві реалізує власну потребу
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у відновленні психофізичної енергії можна говорити про ступінь
розвитку самого суспільства та культурний рівень особистості.
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Анотація. Тези висвітлюють ефективність використання всіх скла-
дових системи ЛФК у реабілітаційній програмі людини ураженням спин-
ного мозку. Наголошується на поєднанні у реабілітаційному процесі основ-
них аспектів фізичної, психологічної та соціальної складових, як основного
фактора для досягнення позитивного результату.

Annotation. Theses highlight the effectiveness of the use of all components of the
exercise system in the rehabilitation program of the human spinal cord. It emphasi-
zes the combination of the main aspects of the physical, psychological and social com-
ponents in the rehabilitation process, as the main factor for achieving a positive result.

В результаті ураження функцій спинного мозку інвалідність
ма ють 1–4% від загального числа хворих із загальними видами травм.
Кількість людей з інвалідністю даної категорії з кожним роком збіль -
шується у всьому світі. Причинами стійких тенденцій до збільшен-
ня є: травматичні ушкодження хребта і спинного мозку; судинні
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захворювання спинного мозку; вроджені і спадкові порушення
і захворювання спинного мозку; пухлини спинного мозку і розлади
обміну речовин в організмі.

Мета роботи: проаналізувати сучасний стан проблеми інваліднос-
ті в результаті ураження спинного мозку та визначити ефективні шля -
хи фізичної терапії/реабілітації людини з ураженням спинного мозку.

Статистичні дослідження свідчать про те, що в даний час ши -
рокого поширення набули травматичні ушкодження хребта і спин-
ного мозку, так виробнича травма — загальна кількість складає 2%;
побутова травма — 57,4%; травми від засобів транспорту — 13,6%;
травми, отримані під час проходження служби у ЗСУ — 5% і спор-
тивні травми — 0,9. Щорічно в нейрохірургічні установи надходить
більше 2 тисяч хворих з гострою спинальною травмою. Показник
летальності при травмах хребта і спинного мозку досить високий:
шийний відділ хребетного стовпа (85–100%), грудний відділ
(10–57%), поперековий відділ (4–9%). Досягнення медицини хоча
і сприяли зниженню летальності при пошкодженні хребта та спин-
ного мозку, однак, стійкість соматичних і вегетативних нейроген-
них розладів є причиною інвалідності 80–95% випадків. Лише
незначна група хворих, зазвичай з неповним розривом спинного
мозку визнаються інвалідами другої (8%) і рідше третьої (2%) груп.
Повне відновлення працездатності і повернення до колишньої тру-
дової діяльності спостерігається виключно рідко (менше 1%).

Травматичні ушкодження хребта і спинного мозку можуть
спричинити за собою повне або часткове порушення провідності
спинного мозку. Повний розрив спинного мозку залежно від рівня
ураження викликає повну пара- або тетраплегію. Розрив спинного
мозку на рівні чотирьох верхніх шийних хребців викликає цен-
тральний параліч всіх кінцівок, розлад функцій тазових органів,
втрату чутливості нижче рівня ураження. Розрив спинного мозку
на рівні сьомого шийного — десятого грудного хребців тягне дис-
функцію тазових органів, параліч нижніх кінцівок, розлад чутли-
вості нижче рівня ураження.

Крім травматичного пошкодження, різноманітні функції спин-
ного мозку можуть бути порушені внаслідок різних захворювань. 

Аналіз виявлених нервово-психічних порушень показав, що се ред
факторів, що визначають стан нервово-психічної сфери, провідну
роль відіграє травматичний, пов’язаний з пошкодженням спинного
мозку на рівні шийного відділу, значною мірою бере участь у регу-
ляції психічних функцій вищого рівня. Слід зазначити, що травми
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на рівні шийного відділу спинного мозку сприяють порушенню
психіки в пізньому періоді. Це проявляється у вигляді розладів про-
сторової орієнтації, порушень схеми тіла, зорових, слухових і мов-
них розладів, зниження уваги і пам’яті, загальним виснаженням
психічних процесів.

Значущим чинником формування психічних розладів у хворих
в пізньому періоді травматичної хвороби спинного мозку є соціаль-
ний. Обмеження рухливості, залежність від стороннього догляду
в повсякденному житті, соціальна дезадаптація — все це визначає при-
гнічений стан психіки, посилює соматичні та функціональні розлади.

Детальне вивчення багатьох робіт, присвячених відновленню
порушених функцій, дозволяє вважати, що в основі відновних про-
цесів хворих з порушенням провідності спинного мозку лежить
включення пристосувальних механізмів. Пристосування — це біоло-
гічний процес, який за допомогою різноманітних механізмів забез-
печує в різних умовах збереження цілісності організму, його гомеос-
таз, урівноваження в навколишньому середовищі (в тому числі
і соціальної), що представляє найбільш ефективну діяльність при
максимальній мірі свободи в його функціональних відправленнях.

Розвиток замісних, компенсаторних функцій — це основний
шлях відновлення порушених функцій в результаті пошкодження
спинного мозку. Практика реабілітаційних заходів показує, що важ-
ливу роль у цьому процесі відіграє ЛФК. ЛФК сприяє поліпшенню
проведення нервового імпульсу, зняттю або ослабленню ряду реф-
лекторно-гальмівних механізмів, поліпшенню стану м’язів, поліп-
шенню кровообігу, відновленню порушеної координації в процесі
ходьби, профілактиці контрактур і наростанню парезів і паралічів
в кінцівках, відновленню функцій хребта як органу опори і руху,
розвитку компенсаторних навичок, підвищенню загального тонусу.

Аналіз даних спеціальної літератури дозволяє відзначити, що
в даний час в комплексному відновному процесі широке застосу-
вання знайшли основні форми лікувальної фізкультури: (ранкова
гігієнічна гімнастика, уроки лікувальної гімнастики, фізичні впра-
ви у воді і плавання, прогулянки і ближній туризм, елементи рух-
ливих та спортивних ігор, механотерапія), а останнім часом широ-
кого поширення набули змагання з доступних видів спорту, як
форма інтенсивної реабілітації.
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЛЮДИНИ 
З ТРАВМАМИ СПИННОГО МОЗКУ

Копчак Юлія Сергіївна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», кафедра фізичної

терапії, ерготерапії та фізичного виховання Університету «Україна»
Адирхаєва Людмила Вікторівна,

к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціалних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах обґрунтовано використання системи ЛФК в реа-
білітаційному процесі людини з травмами спинного мозку. Конкрети зо ва -
на програма фізичної терапії при порушеннях спинного мозку на шийному
рівні. Систематизовані фізичні вправи, висока ефективність яких доведе-
но експериментальним шляхом.

Annotation. The thesis substantiates the use of the exercise system in the
rehabilitation process of a person with spinal cord injuries. Specific physical the-
rapy program for cervical spinal cord disorders. Systematic exercise, the high
efficiency of which has been proven experimentally.

Актуальність проблеми хребцево-спинномозкових травм
(ХСМТ) обумовлена великим їх розповсюдженням, інвалідизацією
потерпілих. За даними ВООЗ, кожен десятий житель нашої планети
має ту чи іншу інвалідність, а важкі пошкодження спинного мозку
мають 4% від загальної їх кількості. Стійкі соматичні та вегетативні
порушення призводять до багаторічної інвалідності. За даними
ВООЗ, кількість хворих з ураженням спинного мозку становить
близько 30 осіб на 100 тис. Щорічно в США реєструється 70 тис.
випадків ХСМТ, в Україні — 30 тис.

Збільшення кількості постраждалих внаслідок війн, терорис-
тичних актів, автокатастроф, авіакатастроф, техногенних аварій
призводить до збільшення числа людей з ХСМТ. Сучасний розви-
ток медицини катастроф, реанімаційних заходів, нейрохірургічних
втручань зменшує летальність в ранній період ХСМТ, і тим самим
збільшує число людей з інвалідністю.

Мета дослідження: розробка індивідуальної реабілітаційної
про грами для осіб, які мають порушення функцій спинного мозку
на шийному рівні, що сприятиме забезпеченню відновлення і фор-
мування фонду життєво важливих навичок та вмінь, зміцненню
здоров’я, залученню до систематичних занять фізичними вправами
і спортом.
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В дослідженнях використовувалися ефективні засоби і методи
фізичної терапії, але увага була акцентована на застосуванні системи
ЛФК, її основних принципів, а саме: чітка диференціація цілей і зав-
дань ЛФК виходячи з аналізу можливостей, що забезпечують віднов-
лення м’язової сили і координації рухів, попередження та усунення
контрактур, напрацювання до здатності самостійного пересування,
розвиток здібностей до маніпуляційних дій, набуття навичок побуто-
вого самообслуговування, придбання нових професійних вмінь.

Інтенсивне використання в комплексі ЛФК різних методик та
диференціація їх із застосуванням різних гімнастичних вправ, еле-
ментів спортивних і рухливих ігор, вправ прикладного характеру.

Розроблено комплекси фізичних вправ, що визначаються пев-
ним клінічним синдромом рухових розладів, типом порушень м’язо-
вого тонусу, станом координації, доцільністю використання активних
і пасивних вправ за допомогою методиста, із застосуванням гумових
бинтів, тренажерних систем і оптимальних вихідних положень.
Суттєва складова програми фізичної терапії/реабілітації — масаж,
його диференціація: класичний, сегментарний, точковий, вібро-,
гідро- і самомасаж, електро- і вібростімуляція уражених м’язів.

До програми реабілітації включено комплексну систему роз-
витку та навчання ходьбі як способу самостійного пересування.
Найбільш ефективне застосування наступних вправ:вправи в ліжку
зі змінним розташуванням кута ложа; застосування укорочених
милиць; використання підвісів і гумових бинтів; ходьба між пара-
лельними брусами в залі і в басейні; пересування за допомогою
монорейки, милиць, паличок; ходьба по сходах з переступанням,
з ношею, в темряві, падіння і вставання з використанням ортопе-
дичних апаратів, включення в комплекс спортивних ігор і змагань.

Таким чином, розглядаючи застосування системи ЛФК, як фак-
тор розвитку у людей з інвалідністю з необоротними ушкодження-
ми компенсаторних механізмів, доведено, що фізичні вправи, які
застосовуються в реабілітаційному процесі виступають стимулято-
ром, впливаючи на нервово-м’язовий синтез, сприяють формуван-
ню замісних рухових умінь і навичок, необхідних у повсякденному
житті і професійній та трудовій діяльності.
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ПОТЕНЦІАЛ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (ЛФК)
ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГАСТРИТІ

Корнійко Олександр Юрійович,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», кафедра фізичної

терапії, ерготерапії та фізичного виховання Університету «Україна»
Адирхаєва Людмила Вікторівна,

к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціалних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах висвітлюються засоби системи ЛФК при хроніч-
них гастритах, що увійшли до змісту програми реабілітації хворого.
Увагу приділено спеціальним фізичним вправам для м’язів черевного пресу,
що роблять безпосередню дію на внутрішньочеревний тиск, діафрагмаль-
ному диханні, яке змінює положення діафрагми, що чинить тиск на печін-
ку, жовчний міхур.

Annotation. The thesis highlights the means of the exercise system in chro-
nic gastritis, which are included in the content of the program of rehabilitation of
the patient. Attention is paid to special exercises for the muscles of the abdominal
press, which have a direct effect on intra-abdominal pressure, diaphragmatic
breathing, which changes the position of the diaphragm, which exerts pressure on
the liver, gallbladder.

Науковцями доведено, що фізичні навантаження за допомогою
аферентної, пропріорецептивної імпульсації від м’язів, що працю-
ють, чинять вплив на центральні механізми регуляції травлення
в головному мозку.. Поєднання усіх цих чинників визначає пози-
тивну роль застосування системи ЛФК в комплексному лікуванні
хворих захворюваннями органів травлення.

Мета роботи: розробити комплексну програму фізичної тера-
пії/реабілітації людини, яка хворіє на хронічний гастрит. 

Хронічні гастрити — поліетіологичічне, дуже поширене захво-
рювання, при якому вражається слизова оболонка шлунку. У гос-
трій фазі та при загостреннях виражені болі, нудота, блювота. Після
стихання цих явищ можна призначати лікувальну гімнастику, але
виключити вправи для черевного пресу. Застосовувати вправи
загальнозміцнюючі для рук, ніг у поєднанні з дихальними. У хро-
нічній стадії без загострення особливості ЛФК залежать від харак-
теру секреції. Основні завдання системи ЛФК: сприяти зміцненню,
оздоровленню організму; оказати вплив на нервово-гуморальну
регуляцію травлення; стимулювати кровообіг в черевній порожнині
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і малому тазу; зміцнити м’язи черевного пресу; сприяти нормаліза-
ції секреторній, моторній і усмоктувальних функцій; запобігати
застійним явищам в черевній порожнині, сприяти розвитку фун-
кції повного дихання, умінню використовувати переваги діафраг-
мального дихання при цій патології; зробити позитивну дію на пси-
хоемоційну сферу. При зниженій секреції навантаження має бути
помірним. Застосовують загальнозміцнюючі та спеціальні вправи
для м’язів черевного пресу і черевне дихання в вихідному положен-
ні стоячи, сидячи, лежачи; призначають ускладнену ходьбу.
Тривалість процедур — 20–30 хв.

Надзвичайно важливою є активна участь самого хворого, його
свідоме відношення до застосування засобів ЛФК, що відіграє
велику роль в досягненні кінцевого результату. І цим лікувальна
фізична культура істотно відрізняється від інших засобів лікування
і реабілітації.

РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ВІДНОВЛЕННІ 
ПРАВИЛЬНОЇ ФОРМИ ХРЕБТА ПРИ СКОЛІОЗІ

Корнійко Олександр Юрійович,
студент магістратури спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

науковий керівник: Адирхаєва Людмила Вікторівна,
к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного

виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах обґрунтовується особливості програми відновлен-
ня правильної форми хребта при сколіозі. Підкреслюються причини виник-
нення сколіозу у дітей шкільного віку: — спільна слабкість і нерозвине-
ність зв’язково-м’язового апарату, яка в період найбільш інтенсивного
зростання (6–8 і 10–12 років) у поєднанні з провокуючими діями (непра-
вильно сталі звички, погана постава, незначна природна асиметрія ніг,
тазу) приводить до виникнення і розвитку викривлення хребта. 

Annotation. The thesis substantiates the features of the program of restora-
tion of the correct form of the spine in scoliosis. The causes of scoliosis in school-
age children are emphasized: — general weakness and underdevelopment of the
musculoskeletal system, which in the period of the most intensive growth (6–8 and
10–12 years) in combination with provoking actions (wrong habits, bad posture,
slight natural asymmetry of the legs, pelvis) leads to the emergence and develop-
ment of curvature of the spine.
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Статистика численних досліджень України по виявленню ско-
ліозу у людей свідчить, що ця деформація — одне з найбільш частих
захворювань опорно-рухового апарату. Важкі викривлення хребта
і грудної клітини значно впливають на функції внутрішніх органів:
зменшують об’єм плевральних порожнин, порушують механіку
дихання, що у свою чергу погіршує функцію зовнішнього дихання,
знижує насичення артеріальної крові киснем та ще багато інших
відхилень та захворювань. Сколіоз підступний тим, що він не болить
і не турбує дуже тривалий час. Але він призводить не лише до дефор-
мації тулуба, а й до розвитку остеохондрозу у молодому віці.

Мета роботи: розробити комплексну програму фізичної тера-
пії/реабілітації для дітей шкільного віку зі сколіозом, що спрямова-
на на відновлення правильної форми хребта.

Лікування сколіозу має складно прогнозований результат, ефек-
тивність якого багато в чому залежить від самого хворого. При кон-
сервативному лікуванні, як правило, проводяться заходи, що спря-
мовані на розвантаження хребта і виправлення викривлення
(щадний режим дня, ортопедичні укладання, корсетотерапія), роз-
виток м’язів спини і тулуба (спеціальна коригуюча лікувальна фіз-
культура, плавання), загальнозміцнюючі і тонізуючі процедури
(електростимуляція м’язів спини, фізіотерапія, масаж, курси віта-
мінотерапії, дихальні вправи на суші і воді).

Враховуючи особливості консервативного лікування сколіозу
у дітей шкільного віку рекомендовано використовувати різноманіт-
ні засоби для відновлення правильної форми хребетного стовпа.
Разом із загальнотерапевтичними та гігієнічними засобами, орто-
педичними методами лікування застосовувати засоби фізичної реа-
білітації: систему ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапію. 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ЗОРУ

Корой Ірина Андріївна,
Корой Сергій Васильович,

магістранти спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», кафедра фізичної
терапії, ерготерапії та фізичного виховання Університету «Україна»

Крупеня Світлана Василівна,
к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах висвітлюється значущість фізичної терапії людей
з порушеннями зору. Увагу приділено підбору засобів фізичної терапії лю дині
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з короткозоростю (міопією): фізичні вправи, масаж, пневмомасаж, пішо-
хідні прогулянки, ходьба на лижах, рухливі і окремі спортивні ігри, гі -
гієнічна гімнастика та інші.

Annotation. The thesis highlights the importance of physical therapy for peop-
le with visual impairments. The attention is paid to the selection of physical thera-
py for a person with myopia (myopia): exercise, massage, pneumatic massage, wal-
king, skiing, running and individual sports games, hygienic gymnastics and others.

Велике значення у профілактиці і лікуванні порушень зору має
комплекс фізіотерапевтичних заходів, які поряд із медикаментоз-
ною терапією сприяють швидшому і якіснішому відновленню по -
рушених функцій організму.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування необхідності
і суті фізичної терапії при порушеннях зору.

Короткозорість (міопія) — вид аметропії, при якому паралель-
ні промені, що йдуть від розташованих вдалині предметів, з’єдну-
ються попереду сітківки.

Фізичні вправи потрібні й корисні короткозорим за будь-якого
стану органа зору. Треба лише вирішити, як та які вправи викону-
вати, щоб не завдати шкоди. Насамперед необхідно уникати різких
рухів, пов’язаних з поштовхами, струсом тіла; не робити рухів, при
яких можна впасти і вдаритись головою; не піднімати і не перено-
сити тягарі, якщо це вимагає помітного зусилля, уникати м’язових
напружень, пов’язаних з натужуванням. Не рекомендуються глибо-
кі нахили тулуба вперед з низьким опусканням голови, напружене
положення тіла, коли обличчя звернене донизу, наприклад «упор
лежачи» чи «планка» та інше. Навіть коли необхідно підняти будь-
що з підлоги, краще зробити це присівши, а не нахиляючись.

Порадившись з лікарем-офтальмологом слід обережно бігати
й стрибати — допускаються лише легкі пробіжки і невисокі під-
стрибування, з дотриманням поступовості навантаження.

Фізичні вправи слід підбирати індивідуально, враховуючи
загальний стан здоров’я і органа зору, самопочуття, фізичну підго-
товку та інші фактори.

До вправ, що можуть бути рекомендованими для людей з усклад -
не ними формами короткозорості, насамперед належать пішохідні про -
гулянки, ходьба на лижах, спортивні ігри, гігієнічна гімнастика та ін ші.
При достатній корекції зору за допомогою окулярів можна рекомен-
дувати спокійну прогулянкову їзду на велосипеді — хороший засіб зміц -
нення організму, розвитку почуття рівноваги, орієнтації в просторі.
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Одна з найбільш посильних форм занять фізичними вправами —
щоденна гігієнічна гімнастика, вона впливає на зміцнення та збере-
ження здоров’я і не вимагає ні значної затрати часу, ні спеціальних
умов. Гігієнічну гімнастику можна проводити вдома в будь-який час
залежно від умов роботи та навчання. Не варто лише виконувати впра-
ви зразу після їжи. Між вживанням їжі та гімнастикою повинно мину-
ти близько 1–2 годин. Та все ж найкращий час для занять — вранці
після сну. Ранкова гімнастика не лише сприяє загальному зміцненню
організму, але й надає бадьорості, енергії, підвищує працездатність на
весь день. Недаремно ранкову гімнастику називають «зарядкою».

З метою поліпшення периферійного кровообігу, прискорення
потоку крові, зменшення спазму судин, поліпшення трофіки тка-
нин також застосовується масаж голови і ділянки шиї, а для покра-
щення ефекту ряд апаратів, що використовують повітряні хвилі як
засіб масажної дії. Цей вид масажу отримав назву пневмомасажу або
вакуумного масажу і рядом дослідників була відмічена його висока
терапевтична ефективність при лікуванні різних захворювань.

Фізичні вправи підвищують тонус організму, розвивають точ-
ність і чіткість рухів, силу і спритність, виховують волю, сприяють
кращій орієнтації в просторі. Все це важливо для людей з послабле-
ним зором. Крім того, фізичні вправи можуть запобігати короткозо-
рості й затримувати прогресування її, впливати на зниження стом-
люваності та підвищення працездатності школярів, на гостроту
зору, стійкість ясного бачення та швидкість зорово-моторних реак-
цій. Є.І. Удінцов вважає, що заняття фізичною працею та фізични-
ми вправами сприяють попередженню розвитку короткозорості.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ

Корой Ірина Андріївна, 
Корой Сергій Васильович, 

магістранти спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня Світлана Василівна,

к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах наголошується, що одним із ефективних шляхів за -
безпечення гармонійного психологічного, фізичного і соціального розвитку
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дітей із порушеннями функції зорового аналізатора є комплексне викорис-
тання методів і засобів фізичної терапії. Програма реабілітації включає
в себе місцевий лікувальний масаж шийнокомірцевої зони, який надає без-
посередній вплив на хворий орган — око, і сегментарно-рефлекторний
масаж для загального впливу на організм.

Annotation. Theses emphasize that one of the effective ways of ensuring har-
monious psychological, physical and social development of children with impai-
red visual analyzer function is the integrated use of methods and means of phy-
sical therapy. The rehabilitation program includes a local therapeutic massage of
the cervical area, which has a direct impact on the diseased organ — the eye, and
segmental reflex massage for an overall effect on the body.

За допомогою зорового аналізатора здійснюється 85–90%
сприйняття зовнішнього світу і порушення його функції викликає
ряд ускладнень у фізичному та психологічному стані. Патологія
органа зору посідає перше місце в структурі захворювань, що вияв-
ляються у дітей шкільного віку.

Сьогодні інвалідність унаслідок патології органу зору складає
12,4 на 10 тис. населення, при цьому головними причинами інва-
лідності очей «з дитинства» є наслідки травм (18,1%) і захворюван-
ня (81,9%). Система роботи з дітьми з інвалідністю, що потребують
корекції зору, повинна забезпечити комплексність й безперервність
психолого-педагогічної, соціальної, фізичної та медичної допомо-
ги для створення оптимальних умов їхнього розвитку. 

Однією з актуальних проблем сучасної офтальмології є амбліо-
пія, яка займає значну роль в патології органів зору. Амбліопія — це
функціональне зниження гостроти зору без помітних змін очного
дна. В умовах косоокості вона має назву дисбінокулярної. Розвиток
її тісно пов’язаний із гальмуванням зорового образу ока, що косить.

Одним із ефективних шляхів забезпечення гармонійного пси-
хологічного, фізичного і соціального розвитку із порушеннями
функ ції зорового аналізатора є комплексне використання методів
і засобів фізичної терапії.

Мета роботи: обґрунтування комплексної програми фізичної
терапії людей з амбліопією.

У офтальмологічній практиці використовуються такі засоби реа-
білітації, як лікувальна фізична культура (ЛФК), рухливі ігри, оздо-
ровче плавання, лікувальний масаж, фізіотерапія та рефлексотерапія. 

Видатні вчені Є.С. Аветисов та Н.І. Лохтина в результаті клі-
нічних спостережень підтвердили доцільність застосування фізич-
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них вправ, масажу та фізіотерапії в комплексному лікуванні порушень
зору у дітей. Результати досліджень Л.В. Марасанової, В.І. Ви -
ноградової і Н.В. Конюкової засвідчують, що масаж шийного відді-
лу може стабілізувати зорові функції та служити одним із ефектив-
них методів лікування амбліопії.

Фізичні вправи загально-розвивального характеру (ЗРВ), за сто -
совані в поєднанні зі спеціальними вправами для циліарного м’язу,
зміцнюючи акомодацію, чинять позитивний вплив на функції амб -
ліопічного ока. На підставі проведених досліджень була розроблена
методика ЛФК для школярів, які мають порушення зору, і доведе-
на її ефективність в комплексі заходів по профілактиці і прогресу-
ванні захворювання.

Лікувальна гімнастика є головною із форм ЛФК при порушеннях
зору, зокрема амбліопії. Вона являє собою сукупність спеціально
відібраних вправ для поліпшення крово- і лімфообігу м’язів ока та
сітківки, відновлення еластичності м’язів ока, сприяння розслаб-
ленню м’язів ока, зняття їх втоми, розвитку сили м’язів ока, коор-
динації рухів очей, підвищення гостроти зору, покращення кровоо-
бігу кори головного мозку.

Важливу роль відіграють і дихальні вправи, що підсилюють
легеневу вентиляцію, кровообіг окисно-відновних процесів в орга-
нізмі. Крім того, дихальні вправи є засобом періодичного знижен-
ня фізичного навантаження. На тлі ЗРВ, дихальних вправ, застосо-
вуються також спеціальні вправи, що зміцнюють зовнішні м’язи
ока й циліарний м’яз. 

Програма реабілітації включає в себе місцевий лікувальний ма -
саж шийнокомірцевої зони, який надає безпосередній вплив на хво-
рий орган — око, і сегментарно-рефлекторний масаж для загального
впливу на організм. Даний масаж поліпшує кровообіг кори головно-
го мозку, таламуса (зоровий бугор, який відповідає за сприйняття
інформації сенсорними системами (органи чуття), знімає розумову
та м’язову втому, покращує психоемоційний стан дитини, є профілак-
тикою порушення постави завдяки механічній, нервово-рефлектор-
ній, нервово-гуморальній дії масажу. У більшості проаналізованих
літературних джерел описані реабілітаційні заходи, які включають
в себе методи рефлексотерапії при порушеннях зору у дітей, які сти-
мулюють м’язовий апарат ока, функціональну здатність сітківки,
покращують кровопостачання ока і головного мозку.

Таким чином, правильно підібрані засоби для комплексної реа-
білітаційної програми та систематичність їх виконання впливають
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на функціональний стан зорового аналізатора дитини, підвищують
гостроту зору, покращують бінокулярний зір, поліпшують кровопос-
тачання не тільки м’язів ока, а й кори головного мозку, зміцнюють
зовнішні м’язи ока та циліарний м’яз, сприяють ліквідації недоліків
фізичного і функціонального розвитку, та покращують психоемоцій-
ний стан дитини. Отже, ефективність застосування різних засобів та
методів фізичної терапії є беззаперечною не тільки для лікування
амбліопії, а й для профілактики виникнення порушення зору.

ЛФК ПРИ ІНСУЛІНОНЕЗАЛЕЖНОМУ 
ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ
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Анотація. У тезах представлено алгоритм використання системи
ЛФК при лікуванні хворих на інсулінонезалежний цукровий діабет. Увагу
звернено на основне завдання вправ — нормалізація діяльності ЦНС і ней-
роендокринної регуляції обміну речовин; зміцнення серцево-судинного та
дихального апаратів; зміцнення м’язів живота, спини, верхніх і нижніх
кінцівок; загальне зміцнення організму, попередити та зменшити прояви
супутніх захворювань.

Аnnotation. The thesis presents an algorithm for the use of exercise therapy
in the treatment of patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus.
Attention is paid to the main task of the exercises — normalization of CNS acti-
vity and neuroendocrine regulation of metabolism; strengthening of cardiovascu-
lar and respiratory apparatus; strengthening the muscles of the abdomen, back,
upper and lower extremities; general strengthening of the organism, to prevent
and reduce the manifestations of co morbid diseases.

Відомо, що фізичні вправи покращують функцію ЦНС та ней-
роендокринну регуляцію обміну речовин; стимулюють тканинний
обмін, утилізують цукор в організмі, знижують гіперглікемію, по ліп -
шують функцію серцево-судинної, дихальної та травної системи,
нормалізують вагу хворих. Фізичні вправи сприяють оптимальному
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збалансуванню процесів збудження і гальмування, нормалізації ре -
гулюючої функції ЦНС і поліпшення діяльності вегетативної нер вової
системи. Основою цих процесів є моторно-вісцеральні рефлекси. Під
час виконання фізичних вправ аферентні імпульси, що поступають
у кору з працюючих м’язів, змінюють тонус центрів головного мозку,
в тому числі і нейроендокринного центру. Вони створюють у ко рі до -
мінантні вогнища збудження, що за законом негативної індукції спри-
яє затуханню застійного вогнища збудження, приглушенню патоло-
гічної імпульсації від хворих органів. Фізичні вправи стимулюють
обмінні процеси в підшлунковій залозі, виробляючи більше гормону
інсуліну, глюкоза стає більш чутлива, інсулін стає більш активний. 

Мета роботи: обґрунтувати вплив системи ЛФК на хворих інсу-
лінонезалежним цукровим діабетом та визначити основні компо-
ненти фізичних навантажень в різних рухових режимах.

Лікувальну фізичну культуру рекомендовано призначати
в залежності від активного рухового режиму (щадного, щадно-тре-
нувального). Щадний режим призначається для хворих інсуліноне-
залежним цукровим діабетом середньої тяжкості, компенсований
з коливаннями цукру крові 9,9–13,9 ммоль/л 

Цей режим характеризується: малими тренувальними наванта-
женнями; темп вправ лікувальної гімнастики — повільний, не допус-
тимі різкі рухи, напружування, біг, підскоки; амплітуда руху для ниж-
ніх кінцівок мала, для рук і плечового поясу мала та середня;
відношення дихальних вправ 1:3; робиться акцент на розвиток діаф-
рагмального дихання з глибоким повільним видихом і невеликою
затримкою дихання після нього; фізичні навантаження визначаються
підвищенням ЧСС на 25% від рівня спокою, артеріальний тиск —
підвищенням на 10–. рт. ст.; повернення до вихідних даних за 5–10 хв. 

Форми лікувальної фізкультури: ранкова гігієнічна гімнасти-
ка — 10–15 хв., лікувальна гімнастика (мало груповим методом) —
тривалість 25–30 хв., лікувальна дозована ходьба по маршруту № 1
з переходом до маршруту № 2 до кінця лікування (теренкур). Темп
ходьби повільний, 70–80 шагів в хвилину, відпочинок на 2–5 хв.
і виконання дихальних вправ. 

Щадно-тренувальний режим призначається для хворих інсулі-
нонезалежним цукровим діабетом з легкою та середньою тяжкістю,
компенсований з коливанням цукру в крові 8,33–9,99 ммоль/л.
Цей режим характеризується:середніми фізичними навантаження-
ми; темп повільний, виконується біг, підскоки (дозуються індивіду-
ально); амплітуда руху для тулуба та нижніх кінцівок середня, для
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рук і плечового поясу необмежена; силові вправи і елементи напру-
жування виключаються; відношення дихальних вправ 1:4; дихання
рівномірне, грудне та діафрагмальне з акцентом на повний продов-
жуваний видих; фізичні навантаження визначаються підвищенням
ЧСС на 26–39% від рівня спокою; АТ максимально підвищується
на 15–. рт. ст.; повернення до вихідних даних за 5–10 хв.

Форми лікувальної фізкультури: ранкова гігієнічна гімнасти-
ка — на протязі 15 хв.; лікувальна гімнастика (групова) із середнім
фізичним навантаженням, тривалість 25–30 хв. Включаються впра-
ви з предметами, на гімнастичній стінці. Лікувальна дозована ходьба
по маршруту № 2 з переходом до маршруту № 3 до кінця лікування.
Темп ходьби середній, 80–90 шагів в хвилину, відпочинок 5 хв.

Методика ЛФК при інсулінонезалежному цукровому діабеті
включає: в щадно-тренувальній групі лікувальна гімнастика триває
30 хвилин, застосовують загальнорозвиваючі, дихальні і вправи на
розслаблення. Щільність занять 60–65%. Рухи виконуються в серед-
ньому темпі з повною амплітудою. Вони забезпечують загальне помір-
не фізичне навантаження, що оптимально сприяє споживанню глю-
кози з крові та її повному згоранню у м’язах і тим самим досягненню
головної мети лікування ранкову — зменшення її вмісту у крові і сечі.

Хворим рекомендовано: ранкову гігієнічну гімнастику; дозова-
ну ходьбу у повільному темпі від 2–3 до 10–, веслування, плавання,
рухливі і деякі спортивні ігри. При цьому не можна використовува-
ти вправи із значним загальним силовим напруженням та вправи
на швидкість, при яких утворюється значний кисневий борг, пере-
важають анаеробні процеси у м’язах, збільшується вміст у крові
кислих продуктів і рівень глюкози не зменшується. 

В щадній групі лікувальна гімнастика триває 25–30 хвилин, щіль -
ність 30–40%. Комплекси складаються із вправ малої і помірної
інтенсивності для всіх м’язових груп. У заняттях передбачають впра ви
на поліпшення функціонального стану серцево-судинної, дихаль-
ної, травної систем.

Хворим рекомендовано: ранкову гігієнічну гімнастику; дозова-
ну ходьбу у повільному темпі від 2–.

При адекватності фізичних навантажень спостерігають зни-
ження глюкози у крові. Заняття складаються з ввідної, основної
і заключної частини. Ввідну частину заняття починають з ходьби
повільним, рівним кроком, бігом (залежно від режиму). Включають
вправи для м’язів рук, повороти головою тулуба. Дія ходьби склада-
ється в поглибленні дихання, покращенні кровообігу в м’язах верх -
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ніх і нижніх кінцівок, плечового поясу. В основну частину кожного
заняття включали: дихальні вправи в різних вихідних положеннях,
вправи в яких правильно поєднуються скорочення скелетної мус-
кулатури і дихання; вправи для укріплення прямої, поперекової,
внутрішньої і зовнішньої косих м’язів живота та черевного пресу;
вправи, що сприяють покращенню крово- і лімфообігу і видаленню
венозних застоїв в грудній, черевній порожнині і порожнини малого
тазу (вправи на діафрагмальне дихання, в розведенні і ротації ниж-
ніх кінцівок в вихідних положеннях стоячи, сидячи, лежачи); впра-
ви, що укріплюють довгі м’язи спини і підвищують гнучкість хреб-
та; вправи для укріплення м’язів стопи; вправи для розтягування
м’язів тазового дна (ходьба з випадами; присідання стоячи біля гім-
настичної стінки з опорою руками за рейку, широке розведення ко лін
при зімкнутих стопах з вихідного положення сидячи або лежачи);
вправи на розслаблення (довільне розслаблення м’язів кінцівок,
м’язів тулуба і усієї скелетної мускулатури); вправи на координацію
рухів і на увагу, що сприяють довершенню гальмівно-збудливих
процесів в центральній нервовій системі. 

Заключна частина занять складається з найпростіших вправ:
ходьба в середньому повільному темпі з різними положеннями рук
(на пояс, за спину), ходьба з глибоким диханням і розведенням рук;
вправи на розслаблення; дихальні вправи. Під час проведення гім-
настики фізіотерапевт/реабілітолог контролює частоту пульсу,
дихання, величину АТ. 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 
1 СТУПЕНЯ ВАЖКОСТІ

Король Світлана Віталіївна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Університету «Україна»

Адирхаєва Людмила Вікторівна,
к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та

фізичного виховання Інституту соціалних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах приведено обґрунтування комплексної програми
фі зичної терапії хворих на інсулінозалежний цукровий діабет, в якій го лов -
ним принципом є комплексність. Застосовано природні лікувальні чинники
в поєднанні з дієтотерапією, фізіотерапією, медикаментозним лікуванням,
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а також терапію спрямовану на застосування активного способу жит тя.
Використання дозованих фізичних навантажень (ЛФК, теренкур, хода, біг
та інше), які позитивно впливають на загальне самопочуття хворих. 

Annotation. The thesis substantiates the complex program of physical thera-
py of patients with insulin-dependent diabetes mellitus, in which the main prin -
ciple is complexity. Natural healing factors have been applied in combination
with diet therapy, physiotherapy, drug treatment, as well as therapy aimed at the
use of an active lifestyle. The use of metered exercise (exercise, walking, running,
etc.), which have a positive effect on the well-being of patients.

Цукровий діабет — одне з найбільш поширене захворювання,
яке займає основне місце в структурі ендокринних захворювань.
зростання частоти захворювання цукровим діабетом обумовлене
погіршенням соціально-біологічних умов, порушення харчування:
переїдання, ожиріння, серцево-судинні захворювання атероскле-
ротичного ґенезу, негативним впливом екологічної ситуації, шкід-
ливими звичками, різними негативними стресовими ситуаціями. 

Інсулінозалежний цукровий діабет досить розповсюджуване
захворювання, до причин, які сприяють розвитку, відносять: пору-
шення харчування, переїдання, захворювання серцево-судинної
системи атеросклеротичного ґенеза, шкідливі звички, різні нега-
тивні стресові ситуації, спадковість. Найважливішою проблемою
у ендокринології з діагнозом інсулінозалежного цукрового діабету
є зростання частоти хворих, яке спостерігається останніми роками. 

Мета роботи: розробити комплексну програму фізичної тера-
пії/реабілітації з врахуванням індивідуальних особливостей люди-
ни, яка хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет. 

Більш схильні до цього захворювання люди з надмірною вагою,
які ведуть малорухливий спосіб життя. Тому основна профілактика
цукрового діабету — фізичні навантаження, достатня рухова актив-
ність, збалансоване харчування.

В комплексній реабілітації хворих широко застосовуються за -
соби і методі фізичної терапії, а саме: санаторно-курортний режим,
кліматотерапія, дієтичне харчування, вживання мінеральної води,
бальнеопроцедури, застосування системи ЛФК та інше. Санатор но-
курортний режим є важливою ланкою в системі лікування хворих
цукровим діабетом. Він обумовлен широкими можливостями
застосування лікувальних та профілактичних чинників та активного
способу життя. В дослідженні акцентовано увагу на зручні, зрозумі-
лі, природні і при цьому ефективні засоби і методи фізичної тера-
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пії/реабілітації, що ввійшли до складу комплексної реабілітаційної
програми, користуватися якою можливо як за допомогою оточую-
чих, так і самостійно.

Вилікувати діабет повністю неможливо, але в будь-якому
випадку лікування завжди буде тривалим і непростим. Серед запо-
біжних заходів щодо виникнення інсулінозалежного цукрового діа-
бету найважливішим є раціональне харчування з обов’язковим
обмеженням у раціоні простих вуглеводів, особливо продуктів, які
багаті на глюкозу та сахарозу, активний спосіб життя, оволодіння
технікою фізичних вправ, відмова від шкідливих звичок, мотиву-
вання тільки на якісне подальше життя.

ЗАСОБИ ЕРГОТЕРАПІЇ ТА АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ПРИ ЕПІЛЕПСІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Косяченко Людмила Григорівна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», кафедра фізичної

терапії, ерготерапії та фізичного виховання Університету «Україна»
Адирхаєва Людмила Вікторівна,

к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціалних технологій Університету «Україна»

Анотація. Епілепсія має хронічний характер і проявляється у вигляді
раптових короткочасних епілептичних нападів. Вона супроводжується
різними ускладненнями, особливо в разі тривалого перебігу, іноді усклад-
нюється руховими порушеннями — парезами, паралічами, порушеннями
координації рухів, що є показанням для встановлення групи інвалідності.
Основним завданням реабілітації хворих на епілепсію є зниження частоти
і важкості епілептичних нападів. Діти з діагнозом епілепсія повинні
вести звичайний активний образ життя.

Annotation. Epilepsy is chronic and manifests in the form of sudden short-
term epileptic seizures. It is accompanied by various complications, especially in
the case of prolonged course, sometimes complicated by movement disorders —
paresis, paralysis, disorders of movement coordination, which is an indication for
establishing a disability group. The main task of rehabilitation of patients with
epilepsy is to reduce the frequency and severity of seizures. Children diagnosed
with epilepsy should lead a normal active lifestyle.

Фізичні вправи корисні для хворих тому, що поліпшують фі -
зичну форму, підвищують впевненість і якість життя. 
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Використання, запропонованих методів і засобів фізичної те ра -
пії, на нашу думку, дозволить знизити тривалість та кількість напа-
дів у дітей, хворих на епілепсію, зменшити інтенсивність патологіч-
них проявів хвороби та покращити якість життя пацієнтів.

Захворювання на епілепсію не є протипоказанням для заняття
ЛФК. Виняток становлять тимчасово наступаючі розлади свідомості
(сутінкові, нейрологічні, оглушення), стан після важких нападів, стану
збудження, дисфорії з агресивними проявами і деякі психічні стани. 

ЛФК проводиться у формі ранкової гімнастики, спеціальної ін -
дивідуальної і групової лікувальної гімнастики, бігу, дозованої ходьби,
масажу, механотерапії, вправ у водному середовищі, а також у вигля-
ді рухливих і спортивних ігор. Хворим на епілепсію показані різні
види гімнастики, деякі спортивні ігри (теніс, волейбол, городки). 

Для маленьких дітей і пацієнтів, які раніше не застосовували
рухові корекції слід починати з легких вправ. Спочатку час фізичних
занять обмежується у 5–10 хвилин. Поступово їх тривалість постій-
но збільшується до 20–30 хвилин на добу. Вправи призначаються
індивідуально, а також складаються індивідуально. Дуже важливо
регулярно проводити фізичну терапію, з поступовим збільшенням
навантаження і різноманітними вправами. Дуже важливо донести
до батьків важливість цих процедур. Вони мають усвідомити, свою
значимість та відповідальність у виконанні всіх настанов інструктора,
тому, що для досягнення мети має бути зворотній зв’язок. Важливо,
щоб батьки ретельно стежили за виконанням вказівок, та відстежува-
ли щонайменші зміни у стані дитини. Також необхідно, щоб з пли ном
часу фізичні вправи стали звичкою і потребою кожного маленького
пацієнта. Комплекс повинен включати в себе вправи, що охоплюють
різні групи м’язів. Особливу увагу слід звернути на дихальні вправи,
які включають активність черевних м’язів. Фізична активність
повинна бути суто індивідуальною. Комплекс не повинен включати
в себе вправи на швидкість, проворність, різкий перехід з однієї
позиції в іншу і на рівновагу.

Лікувальною фізкультурою при епілепсії в даний час, на жаль,
майже не займаються. Спеціальні вправи для різних категорій хво-
рих, особливо дітей, не розроблені. Необхідна наукова розробка
питань лікувальної фізкультури та широке впровадження її в ком-
плекс терапевтичних заходів.
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЕПІЛЕПСІЇ 
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Косяченко Людмила Григорівна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

науковий керівник: Адирхаєва Людмила Вікторівна,
к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного

виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Одним із тяжких захворювань нервової системи є дитяча
епілепсія. Епілепсія вважається одним із самих розповсюджених хронічних,
неврологічних захворювань людини. В основі розвитку епілепсії лежить дія
двох основних факторів: епілептичного вогнища та судомної готовності
мозку. Численні спостереження показують, що активна діяльність пере-
шкоджає настанню нападів. У період напруженої діяльності створюються
нові домінантні вогнища збудження в корі головного мозку, які за законом
негативної індукції пригнічують активність епілептичного вогнища.

Annotation. One of the serious diseases of the nervous system is childhood epi-
lepsy. Epilepsy is considered to be one of the most common chronic, neurological
diseases in humans. The development of epilepsy is based on the action of two major
factors: the epileptic hearth, and the convulsive readiness of the brain.. Numerous
observations show that active activity prevents attacks. During the period of intense
activity, new dominant centers of excitation in the cerebral cortex are created,
which, by the law of negative induction, suppress the activity of the epileptic hearth.

Одне з чільних місць в структурі дитячої інвалідності припадає
на хвороби нервової системи. Одним із тяжких захворювань нерво-
вої системи є дитяча епілепсія. За даними експертів ВООЗ близько
65 мільйонів людей в усьому світі живуть з епілепсією і щороку фік-
сується 2.4 млн нових випадків. За даними статистики в Україні
налічується понад 100 тисяч людей з епілепсією. Епілепсія вважа-
ється одним із самих розповсюджених хронічних неврологічних
захворювань людини.

ВООЗ, Міжнародна ліга боротьби проти епілепсії (ILAE) та
Міжнародне бюро по епілепсії (IBE) проводять глобальну кампа-
нію «Out of the Shadows» («З пітьми на світло»), з метою надання
більш якісної інформації та підвищення усвідомленості про епілеп-
сію, а також активізації зусиль державного та приватного секторів
по підвищенню якості медичної допомоги хворим на епілепсію,
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зменшення негативних наслідків цієї хвороби. Згідно з останніми
дослідженнями виявлено, що одна з ділянок кори головного мозку
починає працювати занадто активно, вона пригнічує і підкорює
інші нейрони. В результаті всі клітини кори головного мозку охоп-
люються синхронним збудженням. 

Також важливо зазначити, що за відсутності своєчасного та адек -
ватного лікування та реабілітації виникають ускладнення, що знач-
но ускладнюють життя таких людей. Погіршується якість їхнього
життя, а у дітей ще до цього ускладнюється соціалізація і адаптація
в суспільстві. Враховуючи особливості цього захворювання та не -
впинне зростання кількості хворих, в тому числі і в Україні, надає
особливої актуальності проблемі, а також пошук нових методів реа-
білітації та вдосконалення вже існуючих методик.

Розповсюдженість епілепсій в Україні в середньому 5–10 ви -
падків на тисячу населення. Частіше епілепсії зустрічаються в дитя-
чому віці. В Україні, згідно з галузевою статистикою, в 2013 р. нара-
ховувалось більше ніж 25 тисяч дітей хворих на епілепсію. Хворі на
епілепсію діти посідають друге місце серед дітей-інвалідів, інвалід-
ність яких пов’язана із захворюваннями нервової системи. Ефек -
тивність лікування цих дітей залежить від своєчасної діагностики,
встановлення причини, та якості надання медико-соціальної реабі-
літації. Серед усіх форм епілепсій і епілептичних синдромів, найчас-
тіше діагностуються симптоматичні та криптогенні форми, які
мають тяжкий перебіг, та супроводжуються неврологічними та когні-
тивними змінами дитячого організму та, як правило, призводять до
соціальної дезадаптації. Детальний аналіз даних форм надасть змогу
оптимізувати ранню діагностику, тактику лікування, та реабілітацію.

КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ, 
ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ

Криворучко Тетяна Вікторівна,
студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація» 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університет «Україна»
tanya.gajchenya03@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена проблемі відновлення рухових функцій ді -
тей з церебральним паралічем з застосуванням засобів фізичної реабілітації. 

Annotation. The article is devoted to the problem of restoration of motor fun-
ctions of children with cerebral palsy with the use of physical rehabilitation.
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Проблема дитячого церебрального паралічу (ДЦП) є однією
з найбільш актуальних у дитячій неврології та в реабілітації. В Ук -
раїні, як і інших країнах світу, існує проблема лікування та реабілі-
тації дітей з обмеженими ураженнями центральної нервової систе-
ми (ЦНС). Як зазначається в працях [3; 4; 5], в Україні понад
0,5 млн дітей віком 1–18 років мають діагноз ДЦП, клініка цереб-
ральних паралічів різноманітна [5].

Метою даної статті є обґрунтувати основні аспекти різних
методик фізичної реабілітації у комплексному лікуванні ДЦП.

Нині існує багато технологій фізичної реабілітації (ФР) дітей,
хворих на ДЦП [1; 2], які ґрунтуються здебільшого на застосуванні
лікувальної фізичної культури (ЛФК), масажу, фізіотерапевтичних
процедур [5], тренажерів [4], методик музикотерапії, кінезотерапії. 

Медикаментозна терапія включає препарати, нормалізуючі
і стимулюючі церебральний метаболізм, процеси мієлонізації, реге-
нерації (цианокобаламін, пиридоксин, кислота глутамінова, ніко-
церебрин, аміналон, церебролізин, енцефобол, пірогенал, пропер-
мил, алое і ін.), що пригнічують патологічну активність структур
мозкового стовбура (мідокалм, скутаміл-Ц), дегидротуючі, проти-
во-судорожні засоби (за наявності судорожного синдрому). 

Лікування положенням здійснюється за допомогою валів, шин,
шин-штанців, лонгет, туторів, комірів. Під лікуванням положеннямм
для верхньої і нижньої кінцівки розуміють укладання хворого в ліжку
так, щоб м’язи, схильні до спастичних контрактур, були по можли-
вості розтягнуті, а точки прикріплення їх антагоністів — зближує [3].

Лікувальна фізична культура (ЛФК) і масаж вирішують завдан-
ня адаптації до зростаючого фізичного навантаження; поліпшення
рухливості в суглобах; корекція хибних установок опорно-рухового
апарату; усунення патологічних поз і положень; нормалізація
нервово-психічного статусу; стабілізація положення тіла; закріп-
лення навичок самостійного стояння та ходьби; підвищення неспе-
цифічної резистентності організму [2].

Завдання, які вирішувалися під час індивідуальних занять ліку-
вальною гімнастикою із використанням лікувального костюму
«Гравістат»: зменшення інтенсивності або повне усунення основ-
них патологічних тонічних рефлексів; рефлекторна корекція пато-
логічних положень тулуба та нижніх кінцівок; тренування ослабле-
них м’язів у оптимальному режимі; формування нового рухового
стереотипу, який максимально наближений до фізіологічного;
формування вестибулярних і антигравітаційних реакцій, статоди-
намічної стійкості (рівноваги й орієнтування в просторі) [1].
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Стимуляція психічного і передмовного розвитку здійснюється за -
лу ченням уваги дитини до яскравих, озвучених іграшок, тренуванням
фіксації і дослідження погляду, розвитком зорового і слухового зосе-
редження, зорово-моторної координації, комплексу пожвавлення.

Характер процедур залежить від віку дитини. Дітям, у яких ще
не розвинуті диференційовані рухи, призначають пасивні рухи і ма -
саж. Лікувальну фізкультуру призначають на весь період зростання
і розвитку дитини (до 14–15 років). Загальні вправи потрібно чер-
гувати з вправами в ігровій формі. При заняттях лікувальною фіз-
культурою вправи виконуються в положенні лежачи, сидячи, за лежно
від стану функції руху. Дуже корисно перебування такої дитини на
свіжому повітрі. Рекомендується дозована ходьба, ходьба на лижах,
веслування, плавання і гідрокінезотерпія [4].

Отже можна зробити висновки, що реабілітація дітей хворих на
церебральний параліч складний і довготривалий процес, який
передбачає не тільки відновлення повноцінної динаміки рухів, але
й значне покращення повсякденного життя та створення комфорт -
них умов для безболісного інтегрування до життя суспільства. Засто -
сування засобів фізичної реабілітації дозволяє покращити рухові
функції хворих дітей, адаптувати їх до наявних порушень, максималь-
но зберегти соціальну та побутову активність. Проаналізувавши
дані методики реабілітації, можна стверджувати, що їх застосуван-
ня в комплексному лікуванні ДЦП буде ефективним.
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ 
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студент 5 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 
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к.пед.н., доцент Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Порушення постави і сколіоз — найпоширеніші захворю-
вання опорно-рухового апарату молоді. Правильна постава і нормальна
статура відносяться до числа важливих критеріїв, що визначають стан
здоров’я. Захворювання, пов’язані зі зміною фізіологічних вигинів хребта,
які значно погіршує рівень життя та працездатності. При патологічних
станах хребта можливі викривлення (кіфоз, лордоз), так і бічні (сколіоз).
Вчасне діагностування порушення постави спрощує лікування та наслідки.

Anotation. Postural disorders and scoliosis are the most common diseases of the
musculoskeletal system of young people. Proper posture and normal physique are
among the important criteria that determine your health. Diseases associated with
changes in the physiological bends of the spine, which significantly impair living
standards and performance. With pathological conditions of the spine, curvatures of
both anteroposterior direction (kyphosis, lordosis) and lateral (scoliosis) are possib-
le. Timely diagnosis of postural disorders simplifies treatment and consequences.

Постава людини формується змалечку та закінчується на етапі
шкільного період. Порушення формування правильної постави може
призвести до серйозних наслідків: кіфози, сколіози, гіперлордози
тощо. Тому виявлення початкових ознак відхилення від норми та про-
ведення профілактики, а якщо потрібно, — і лікування — це обов’яз-
кова складова успіху у дотриманні здорового способу життя дітей.

Порушення постави і сколіоз — найпоширеніші захворювання
опорно-рухового аппарату молоді. Число молоді з порушеннями
постави варіюється від 30% до 60%, а сколіоз вражає в середньому
10–20% молоді.

Постава — звичне положення тулуба в просторі, поза, обумов-
лена конституційними, спадковими факторами, що залежить від
тонусу м’язів, стану зв’язкового апарату, вираженості фізіологічних
вигинів хребта. При появі дефектів постави змінюється не тільки
зов нішній вигляд, — виникають порушення діяльності внутрішніх
ор ганів. Сутулість, запалі груди, зменшена екскурсія грудної клітки
і діафрагми, схильність до простудних захворювань, швидка стомлю-
ваність, погіршення кровообігу, ускладнюється діяльність печінки
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і кишечника, сповільнюються обмінні процеси, що призводить до
зниження фізичної і розумової працездатності. 

Обстеження проводять в сагітальній, горизонтальній і фронталь-
ній площинах, визначають форму лінії, утвореної остистими від-
ростками хребців. Звертають увагу на симетричність лопаток і рі вень
плечей, стан трикутника талії, утвореного лінією талії і опущеною
рукою. Нормальний хребет має фізіологічні вигини в сагітальної
площини, анфас представляє пряму лінію.

Причини дефектів постави різноманітні: уроджені аномалії роз -
витку хребта, рахіт, травми спини, психотравми, змушена поза у ре -
зультаті соматичного захворювання, тривале сидіння у неправиль-
ній позі, туберкульоз. 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ
У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Криштоп Артур Олександрович,
студент 5 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Шамич Олександр Миколайович,

к.пед.н., доцент Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Відхилення від нормальної постави називаються порушен-
нями або дефектами постави. Лікування дефектів постави і деформації
опорно-рухового апарату комплексне. Головним діючим чинником серед
них є фізичні вправи. Систематичні заняття фізичними вправами трену-
ють людину, сприяють виникненню і закріпленню нових умовних рефлек-
сів, руйнують стереотип неправильного утримання тіла. Фізичні вправи
роблять стабілізуючий вплив на організм.

Anotation. Deviations from normal posture are called abnormalities or
defects in posture. Treatment of postural defects and deformations of the muscu-
loskeletal system is complex. The main factor among them is exercise. Systematic
physical exercises train a person, promote the emergence and consolidation of
new conditioned reflexes, destroy the stereotype of improper body retention.
Exercise has a stabilizing effect on the body.

Лікувальна фізична культура як складова частина системи фі -
зичного виховання та фізичної культури вирішує спеціальні завдан-
ня — це лікувально-педагогічний процес. Вона сприяє відновленню
порушеного здоров’я, ліквідації неповноцінності фізичного роз-
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витку, зміцненню моральних і вольових якостей хворих, сприяє від-
новленню їх працездатності, тобто всебічної біологічної та соціальної
реабілітації. У той же час ЛФК — це лікувально-виховний процес,
в ході якого хворому прищеплюють свідоме ставлення до фізичних
вправ і масажу, гігієнічні навички, здатність регулювати руховий
режим, виховують правильне ставлення до загартовування та ін -
шим природним факторам. 

Метод ЛФК використовує принцип вправності. Тренування
хво рої людини відбувається за рахунок систематичних, дозованих
фізичних вправ для загального оздоровлення організму, поліпшен-
ня функ цій, порушених патологічним процесом, розвитку, освіти
і закріплення моторних навичок і вольових якостей. Розлічують
тренування загальні і спеціальні. Загальні тренування має на меті
оздоровлення, зміцнення та загального розвитку організму хворо-
го; при цьому використовуються різноманітні види загальнозміц-
нюючих та розвиваючих фізичних вправ і прийомів масажу. Мета
спеціального тренування — розвиток функцій, порушених у зв’яз-
ку із захворюванням або травмою. При цьому використовують
фізичні вправи, що безпосередньо впливають на область ураження
або функціонального розладу.

Фізичні вправи роблять стабілізуючий вплив на хребет, зміц-
нюючи м’язи, дозволяють домогтися коригуючого впливу на
деформацію, поліпшити поставу. Використано правильно підібрані
вправи дадуть швидкий і якісний результат.

Фізичної терапія бaзується на морфофункціональних покaзни-
ках i спрямована на: тренування сили, витривалості, гармонійної
роботи м’язів спини, живота i всього тіла; виховання умовних реф-
лексів нормальної пози y вертикальному положенні, руховиx нави-
чок, природниx прикладних pyxiв; тpенyвання серцево-судинної
i дихальної системи. Раннє комплексне лікування дозволяє зберег-
ти працездатність, попередити інвалідність. 
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Анотація. У статті схарактеризована сутність поняття «соціальна
інтеграція» в освітньому і науковому аспектах. На основі аналізу й уза-
гальнення спеціальної літератури і документальних матеріалів дослідже-
ні питання соціальної інтеграції осіб з інвалідністю. Проаналізовані зако-
номірності процесу соціальної адаптації, соціальної реабілітації та
соціальної інклюзії як складових соціальної інтеграції людей з особливими
потребами. Визначена роль адаптивної фізичної культури в реалізації
соціальної інтеграції людей з інвалідністю.

Annotation. The article describes the essence of the concept of «social integra-
tion» in educational and scientific aspects. Issues of social integration of persons with
disabilities are investigated on the basis of analysis and generalization of specialized
literature and documentary materials. The regularities of the process of social adap-
tation, social rehabilitation and social inclusion as components of social integration
of people with special needs are analyzed. The role of adaptive physical culture in
realization of social integration of people with disabilities is determined.

Розвиток сучасного суспільства неможливий без зміни стерео-
типів сприйняття дітей з інвалідністю як суспільний тягар. Го лов ною
проблемою, яка потребує вирішення, є подолання соціальної ізо-
ляції дітей з фізичними, сенсорними та розумовими вадами. Одним
з ефективних шляхів вирішення зазначеної проблеми є адаптивна
фізична культура. Саме заняття руховою активністю здатні віднов-
лювати, розвивати та вдосконалювати можливості дітей з інвалід-
ністю, сприяти їх самореалізації, що підвищуватиме рівень їх соці-
альної інтеграції та позитивно вплине на розвиток суспільства [1].

Фахівці поняття «соціальна інтеграція» розглядають як процес
засвоєння дитиною знань, досвіду, норм, цінностей, взірців пове-
дінки, властивих певному суспільству, соціальній групі та включен-
ня дитини до системи соціальних зв’язків і відносин, необхідних
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для її становлення і життєдіяльності в суспільстві. Метою соціаль-
ної інтеграції є створення «суспільства для всіх», в якому кожна
дитина зі своїми правами та обов’язками відіграє активну роль [1].

Соціальна інтеграція осіб із інвалідністю — це комплекс захо-
дів, спрямованих на відтворення порушених або втрачених дити-
ною суспільних зв’язків і відносин, метою якої є визначення соці-
ального статусу, забезпечення соціальної адаптації у суспільстві,
досягнення певної соціальної незалежності.

Сутність поняття «соціальна інтеграція» полягає у створенні
таких умов для саморозвитку дитини, в результаті яких виробляєть-
ся активна життєва позиція особистості. Проте успішність цих
заходів забезпечується знаннями про сутність, завдання та законо-
мірності процесу соціальної інтеграції та її складових (соціальної
адаптації, реабілітації та інклюзії) [1].

Поняття «адаптація» використовується в біології, філософії,
соціальній психології, педагогіці тощо. Розглядаючи процес соці-
альної адаптації в контексті досліджуваної проблеми, необхідно
зазначити, що цей процес у дітей з інвалідністю ускладнений наяв-
ними порушеннями розвитку [1].

Іншою важливою складовою соціальної інтеграції є реабіліта-
ція, основна мета якої — відновлення соціального статусу дітей
з ін валідністю та їх соціальна адаптація. Реабілітація має тісний
зв’я зок із відновлювальним лікуванням і адаптацією: у процесі
лікування усувають хворобливі патологічні прояви, а під час реабі-
літації впливають на залишкові, здатні до відновлення, функції.
Адаптація розглядається як пристосування із застосуванням резер-
вних, компенсаторних здібностей, а реабілітація — як відновлення,
активізація. В процесі реабілітації компенсаторний механізм вико-
ристовується для подолання дефекту, а в процесі адаптації — для
пристосування до нього [1].

Сьогодні на зміну спеціалізованому навчанню приходять нові
форми здобуття освіти — інтеграція та інклюзія. Інтегроване навчання
надає можливість дітям з особливими потребами основний час прово-
дити у звичайних класах разом з іншими дітьми та певний час — окре-
мо, в умовах особливим чином організованого освітнього процесу, де
їм надаються встановлені освітні послуги, індивідуалізована психоло-
го-педагогічна, соціальна та медична допомога. Однак, незважаючи
на те що інтеграція є однією з провідних моделей навчання, вона
передбачає, що учні з особливими потребами мають відповідати стан-
дартам системи освіти, і не враховує їхніх особливостей розвитку [2].
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Інклюзія й інтеграція, будучи провідними тенденціями сучасно-
го етапу розвитку системи освіти, не повинні заміняти собою систему
в цілому. Кожна дитина, незалежно від своїх особливостей, повинна
мати можливість реалізувати своє право на навчання в будь-якому
типі освітнього закладу і отримати при цьому гідну й якісну освіту [2].

Таким чином, врахування особливостей реалізації процесів
соціальної адаптації, реабілітації та інклюзії у дітей з особливими
потребами, їх вікових особливостей та багаторівневої структури їх
проблем дозволить підібрати адекватні заходи задля досягнення
максимального рівня їх інтеграції у суспільстві. Одним із найбільш
ефективних шляхів досягнення соціальної інтеграції є заняття
фізичною культурою. Соціальна інтеграція дітей з інвалідністю
засобами адаптивної фізичної культури забезпечує не лише зміц-
нення здоров’я, розвиток комунікативних здібностей, а й форму-
вання мотивів і розуміння корисності виконання фізичних вправ.
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Анотація. Розроблено комплексну програму реабілітації хворих на
мозковий інсульт, що включає традиційні методи, а також гідрокінезо-
терапію та масаж. Розроблено та запропоновано комплекси лікувальної
гімнастики, масажу, гідрокінезотерапії. Доведено ефективність запро-
понованої програми реабілітації. Розроблено рекомендації, які включають
масаж, дихальну гімнастику, психотерапію, гідрокінезотерапію, кліма-
тотерапію й лікувальну фізичну культуру для хворих на ішемічний інсульт
на санаторно-курортному етапі

Annotation. A comprehensive program ofrehabilitation of patients with
ischemic stroke, including traditional methods, as well as hydrokinetic therapy
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ands massage is developped. The systems of physiotherapy, massage, hydrocolo-
notherapyare developed and proposed. The efficiency of the proposed rehabilita-
tion program is prooved. Practical recommendationsinclude massage, breathing
exercises, psychotherapy, hydrokinetic, climatic and therapeutic physical trai-
ning ofpatients with ischemic stroke in the sanatorium stage.

На сьогоднішній день в Україні, як і в інших країнах світу, є тен-
денція до зростання неврологічних захворювань. У структурі невроло-
гічної патології найбільш актуальними та соціально значущими зали-
шаються судинні захворювання головного мозку, серед яких провідне
місце посідають гострі порушення мочкового кровообігу — мозкові
інсульти [2; 5]. За даними ВООЗ, у розвинутих країнах світу щорічно
реєструють від 100 до 300 інсультів на кожні 100 тис. населення.
В Україні щороку близько 110–125 тис. жителів переносять мозковий
інсульт, який є однією з найчистіших причин інвалідності та смер-
тності населення країни. Рівень смертності від інсульту в Україні
у 2,5 рази перевищує відповідні показники у західноєвропейських
країн і має тенденцію до подальшого зростання. Слід зазначити, що
35,5% мозкових інсультів зустрічаються в осіб працездатного віку [4].

Більшість вітчизняних досліджень щодо застосування засобів
фізичної реабілітації стосуються судинних захворювань головного
мозку, проте недостатньо висвітлені проблеми та особливості фі -
зичної реабілітації хворих з різними видами мозкового інсульту, зок-
рема після перенесеного мозкового крововиливу. Відомі програми
фізичної реабілітації більше скеровані на профілактику виникнення
ускладнень та відновлення порушених рухових функцій, що дуже
важливо в гострому періоді захворювання, однак вони не передба-
чають визначення вихідного рівня рухової, функціональної та пси-
хоемоційної сфери. Також відсутня методика навчання основних пе -
реміщень і правильного догляду за хворими після мозкового ін сульту
в гострому періоді для рідних та опікунів.

Фізична реабілітація осіб, що перенесли мозковий інсульт, є важ-
ливою і невід’ємною складовою в комплексному лікуванні таких
пацієнтів. Більшість пацієнтів, що перенесли мозковий інсульт
і вижили, стають неповносправними, а 20–25% з них до кінця життя
потребують сторонньої допомоги в повсякденному житті. Для набут-
тя оптимальної самостійності пацієнту необхідна допомога фахів-
ців фізичної реабілітації. Тому для ефективності фізичної реабілітації
таких хворих важливо: правильно визначити проблему, провівши
реабілітаційне обстеження; зробити реабілітаційний прогноз; інди-
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відуальну програму занять, підібравши адекватні методи і засоби
фізичної реабілітації; виконати реабілітаційну програму та у разі
потреби корегувати її [2; 3].

Фізична реабілітація осіб, що перенесли мозковий інсульт, роз-
починається з реабілітаційного обстеження, яке передбачає такі
складові: аналіз історії хвороби; збір анамнезу; визначення невро-
логічного дефіциту; тестування спастичності м’язів за шкалою Аш -
форда; тестування чутливості; визначення стадії відновлення, яка
включає: біль у плечі, постуральний контроль, стадію відновлення
рухових функцій верхньої кінцівки, стадію відновлення рухових
функцій кисті, стадію відновлення рухових функцій нижньої кін-
цівки, стадію відновлення рухових функцій стопи, оцінку основних
рухових навичок. Оцінивши отримані дані, фахівець фізичної реа-
білітації робить прогноз реабілітаційного втручання та складає
план реабілітаційних занять. У гострому періоді цілі фізичної реабі-
літації для таких хворих стосуються трьох головних завдань: профі-
лактики виникнення ускладнень, відновлення порушених фун-
кцій, навчання основних рухових навичок та навчання базового
догляду за хворими, рідних/опікунів. Для профілактики виникнен-
ня пролежнів потрібно вживати таких заходів: інструктаж по догля-
ду для молодшого медперсоналу та родичів/ опікунів; часта зміна
положення тіла пацієнта; використання допоміжних засобів, які
усу вають або зменшують тиск на ті ділянки шкіри, де є ризик ви -
ник нення пролежнів [1; 4].

Для навчання пацієнта навичкам самообслуговування необхід-
но утримання рівноваги в різних положеннях. Тому паралельно
з навчанням основним руховим навичкам, використовували вправи
для тренування рівноваги і утримання пози. Починали тренувати
рівновагу після адаптації до вертикального положення. Наступним
кроком необхідно переведення пацієнта в положення сточи, трену-
вання рівноваги в цьому положенні та індивідуальний підбір засо-
бів пересування. Останнім завданням є навчити пацієнта ходити
з засобом пересування і долати бар’єри середовища.
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Анотація. У статті розкриваються теоретико-експериментальні
основи проблеми фізичного розвитку та виховання дітей з інтелектуаль-
ними порушеннями. Чітко вказується на структуру, зміст, завдання та
сутність фізичного виховання цієї категорії дітей. Особлива увага приді-
ляється характеристиці корекційно-виховного процесу з формування емо-
тивної та психомоторно-регулятивної сфери у дітей цієї нозології.

Annotation. The theoretical and experimental foundations of the problem of
physical development and education of children with intellectual disabilities are
revealed in the article. The structure, content, tasks and essence of physical edu-
cation of this category of children are clearly indicated. Particular attention is paid
to the characterization of the corrective-educational process for the formation of the
emotional and psychomotor-regulatory sphere in children of this nosology.

На сучасному етапі розвитку суспільства важливого значення на -
буває проблема фізичного розвитку і виховання підростаючого по -
коління. Турбота про здоров’я впливає на весь психофізичний роз-
виток дітей і сприяє формуванню у них відповідного рівня адаптації
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та соціалізації. Особливо гостро це питання стосується дітей з інте-
лектуальними порушеннями, так як основи фізичного розвитку та
виховання, а саме професійно прикладного фізичного виховання,
покладаються у процес навчання та виховання цієї категорії дітей [2].

Заняття фізичною культурою сприяють: зміцненню здоров’я
і під  вищенню фізичних можливостей дитини; корекції недоліків
пси хічного і фізичного розвитку дітей; вихованню морально-во -
льо вих якостей, підготовці до самостійного життя і суспільно-ко -
рис ної праці [2].

Корекція фізичних недоліків допомагає виховувати в учнів такі
якості, як увага, зосередженість, вміння користуватись словесною
інструкцією при організації своїх дій. У дітей також виховуються
позитивні вольові якості: наполегливість, терплячість, цілеспрямо-
ваність, колективізм, правильне ставлення до вимог дисципліни [1].

Систематичні заняття фізичними вправами впливають на: ді -
яль ність центральної нервової системи; розвиток і зміцнення м’язо -
вої системи, органів кровообігу; знімають втому головного мозку;
підвищують працездатність; розвивають і зміцнюють опорно-рухо-
вий апарат дитини; розвивають діяльність серця і легень [3].

Основними засобами фізичного виховання дітей з інтелек ту -
аль ними порушеннями є:

– аспеціальні заняття з фізичного виховання учнів, організація
доступних для учнів позакласних спортивних заходів;

– корекційно-лікувальна гімнастика й індивідуальна трудоте-
рапія для дітей із грубими порушеннями моторики;

– відповідна організація дитячого харчування;
– правильна організація і гігієна навчальної і фізичної праці

учнів з урахуванням їхніх індивідуальних і вікових особливостей;
– загальний режим, забезпечення адекватного чергування: на -

вчання, фізичної праці, відпочинку, харчування, позакласних за нять
тощо;

– організація і проведення літніх оздоровчих заходів: оздоровчий
табір, походи, екскурсії, спортивні заходи, участь в сільськогос по -
дарських роботах тощо;

– особистісно-лікувальні заходи: використання лікувальних пре -
паратів для стимуляції і корекції фізичного розвитку, фізіотерапія
й інші спеціальні лікувальні засоби;

– фізичне загартування [1].
Також фізичне виховання дітей з інтелектуальними порушен-

нями пов’язане із формуванням естетичних почуттів і ставлень.
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При визначенні засобів і методів, спрямованих на підвищення
рухової активності дитини, дослідники керуються положеннями про
необхідність забезпечення цілісного впливу на психомоторні функції
дітей з інтелектуальними порушеннями. Рухові завдання є фактором,
що організують систему дій і визначають технологію діяльності. Їх
формування ґрунтується на єдності чуттєвості образів (пропріорецеп-
тивних, зорових, тактильних, слухових) і знань про рухову діяльність,
відображених у поняттях. При цьому центральною ланкою усвідом-
леного програмування дії виступає розуміння причинно-наслідкових
зв’язків між характеристиками рухів (напрямком, амплітудою, швид-
кістю, м’язовим зусиллям) і їх результатами [1, 2].

Отже, серед особливостей фізичного виховання дітей з інтелек-
туальними порушеннями ми виділяємо: врахування індивідуальних
і психофізіологічних особливостей розвитку цієї категорії дітей;
корекцію недоліків їх психофізичного розвитку; своєрідне вико-
ристання педагогічного забезпечення у процесі фізичного вихован-
ня дітей з інтелектуальними порушеннями.
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Анотація. У статті висвітлена основна роль кінезотерапії у реабіліта-
ції нейрохірургічних і неврологічних хворих, сучасна концепція відновного
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лікування, основні задачі та методи реабілітації за допомогою високо-
технологічного спеціалізованого обладнання.

Annotation. The article highlights the main role of kinesitherapy in the
rehabilitation of neurosurgical and neurological patients, the modern concept of
rehabilitation treatment as well as major tasks and methods of rehabilitation with
the help of high-tech specialized equipment.

Реабілітація хворих з порушеннями мозкового кровообігу (як
нейрохірургічними, так і неврологічними) є одним із пріорітетних
напрямів медицини третього тисячоліття.

Одне з провідних місць у комплексній фізичній реабілітації
таких пацієнтів належить кінезотерапії. Її основними лікувальними
факторами є фізичні вправи як основний біологічний стимулятор
функцій та організована форма руху. Моторний апарат є провідним
у врегулюванні вегетативних процесів в організмі та нейро-гумо-
ральній регуляції центральної нервової системи, системи дихання
та кровообігу. 

Своєчасна реалізація індивідуальних програм відновного ліку-
вання, заснованих на сучасній концепції реабілітації, дозволяє повер-
нути до активного життя понад 50% тяжкохворих, і у понад 62%
з них — відновити економічно виправдану працездатність різного
ступеню. Сама ж концепція має на увазі під собою досягнення клі-
нічних результатів відповідно до очікувань пацієнтів та їхніх рідних,
а також критеріїв доказової медицини, що здійснюється завдяки
механізації процесу реабілітації високотехнологічним спеціалізова-
ним обладнанням, роботизованими комплексами кінезотерапії,
механотерапії з біологічно зворотним зв’язком, які вже широко вико-
ристовуються в провідних клініках США, Японії та країн Європи.

Основні задачі реабілітологів при проведенні кінезотерапії
в період ранньої реабілітації — це: проведення полімодальної сти-
муляції ЦНС, апаратної сенсорної стимуляції; вертикалізація паці-
єнта та імітація рухів; стимуляція механорецепторів суглобів та
м’язів, виконання вправ у пасивному режимі з ізокінетичними
компонентами, використання вправ та режимів циклічного скоро-
чення та розтягування м’язів; покращення якості рухів за допомо-
гою ізометричних скорочень та занять в ізометричному режимі;
проведення занять з підтримки допоміжних рухів, які будуть почи-
нати чи продовжувати рухи пацієнта. Для успішного виконання
цих задач використовуються методи адаптивної механотерапії ком-
пьютеризованими системам Kinetek BREVA, Maestro i Performa,
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система вертикалізації та розвантаження ваги GH3, система кінезо-
терапії з біологічним зворотнім зв’язком Balance TR.

Дослідження показали, що цілеспрямований, адекватний
стану здоров’я вплив на моторний апарат шляхом систематичного
тренування фізичними вправами різноманітних його відділів спри-
яють покращенню загальної та мозкової гемодинаміки, а отже і роз-
витку та стимуляції процесів адаптації та компенсації порушених
функцій. Кінезотерапія є також важливим психологічним фактором,
який стимулює загальний тонус нервової системи хворого, відволі-
каючи його від негативних думок, що являє собою біологічний
антидепресант. Це має особливо важливе значення для активізації
відновного лікування пацієнтів з цереброваскулярними порушен-
нями, які потребують мобілізації вольових та фізичних зусиль,
а також упевненності в успіху реабілітаційних заходів.

ЄРГОТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННІ ПОСТАВИ

Кучеренко Олена Олександрівна,
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Анотація. В тезах представлено інформацію про комплексну реабілі-
тацію дітей з порушенням постави. Всебічно висвітлено особливості хворо-
би. Консервативне лікування сколіозу включає ортопедичний режим, масаж,
коригуючу гімнастику, фізіотерапію, носіння ортопедичного корсета. Іноді
проводиться хірургічна корекція сколіозу. Масаж при сколіозі — найбільш
ефективний метод лікування цього захворювання

Annotation. The theses provide information on complex rehabilitation of
children and with scoliosis. The features of the disease are comprehensively hig-
hlighted. Conservative scoliosis treatment includes orthopedic treatment, massa-
ge, corrective gymnastics, physiotherapy, orthopedic corset wearing. Surgical
correction of scoliosis is sometimes performed. Massage with scoliosis is the most
effective method of treating this disease.

Порушення постави у дітей — це деформація хребетного стовпа,
що характеризується його викривленням одночасно у трьох пло щи -
нах і проходить його скручування боковим відхиленням і торсією.
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Захворювання супроводжується асиметричним положенням плечей,
лопаток та інших кісткових орієнтирів, перекосом таза, деформацією
грудної клітки, порушеннями з боку внутрішніх органів. Масаж при
сколіозі — найбільш ефективний метод лікування цього захворюван-
ня. При призначенні масажу враховується вік, фізичний стан пацієн-
та і складає індивідуальну програму массажу. Основні завдання курсу
масажу при сколіозі: нормалізація м’язового тонусу; зміцнення ске-
лета м’язів; поліпшення трофіки; забезпечення стабілізації відчуття
втоми, поступового його зменшення; усунення больових відчуттів;
корекція і виправлення хребта і всього тіла. При виконанні процеду-
ри масажу треба звернути увагу на гіпертонус одних м’язів та міодис-
трофію інших. На ділянці гіпертонусу м’язів масажні рухи покликані
зняти напругу зі спазмованих м’язів, розслабити їх. Тут застосовують-
ся такі прийоми: погладжування, легка вібрація і плавні рухи уздовж
м’язових волокон. Поздовжні м’язи спини, які розташовані пара-
лельно хребту, обережно масажуйте, рухаючись вертикально уздовж їх
розташування. Міодистрофію потрібно компенсувати збільшенням
тонусу м’зів. З цією метою в зоні розтягнутих м’язів використовувати
такі прийоми: розтирання, постукування, розминка і вібрація.

Масаж і лікувальна гімнастика повинні проводитися компл-
ексно. В першу чергу необхідно розігріти і розслабити м’язи. Потім
зміцнити їх вправами. В іншому разі ефект від масажу буде значно
меншим. ЛФК, як і массаж, при сколіозі у дітей дозволяє ефективно
внести коррективи на ранніх стадіях. Юний хребет ще дуже плас-
тичний і застосування лікувальної фізкультури допоможе нарости-
ти м’язовий корсет і виправити поставу.

Лікувальна гімнастика може використовуватися на всіх стадіях
захворювання, але значний ефект досягається на перших двох. Для
кожного хворого вправи для лікування сколіозу підбираються в ін -
дивідуальному порядку. 

Лікувальний комплекс повинен виконуватися на регулярній ос -
но ві, але протягом невеликого проміжку часу: у дітей молодшого
шкільного віку розминка не повинна перевищувати 10 хвилин, упід -
літків — 20 хвилин. Всі вправи необхідно виконувати поволі, але з хо -
ро шою напругою м’язів. Розминка полягає врозігріві та розвантажен-
ні хребта. Після розминки переходимо до основного комплексу.
Потрібно поволі переходити від простих вправ до більш складних з ви -
користанням розсіювання навантажень (чергування вправ для різних
груп м’язів: спини та черевного пресу; шиї та грудних м’язів), а також
використовувати дихальні вправи після інтенсивних навантажень.
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ З СУДИННИМИ
ОКЛЮЗІЯМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ ВИКОРИСТАННЯМ

ДЕРМАЛЬНИХ ФІЛЕРІВ

Куцюк Т. В., 
аспірант Національної медичної академії післядипломної освіти 

ім. П. Л. Шупика

Анотація. В ін’єкційній медицині іноді доводиться спостерігати усклад -
нення після ін’єкцій дермальних філерів. До найсерйозніших ранніх усклад-
нень відносять судинні оклюзії. Оклюзія відбувається при попаданні філера
безпосередньо в просвіт судини або внаслідок компресії судини. При підоз-
рі на оклюзію, необхідно негайно припинити введення препарату і прийняти
міри з метою відновлення кровообігу в пошкодженій зоні. При розвитку
небажаних явищ своєчасне і адекватне лікування дозволяє усунути пато-
логічний процес без негативних наслідків.

Annotation. Injection medicine sometimes has complications after dermal
filler injection. The most serious early complications include vascular occlusion.
Occlusion occurs when the filler gets directly into the lumen of the vessel or as
result of compression of the vessel. In case of suspected occlusion, it is necessary
to immediately stop the administration of the drug and take measures to restore
blood circulation in the damaged area. In the development of undesirable phe-
nomena, timely and adequate treatment can eliminate the pathological process
without negative consequences.

В ін’єкційній медицині іноді доводиться спостерігати ускладнен-
ня після ін’єкцій дермальних філерів. Уникнути ускладнень до по ма -
гають ретельний збір анамнезу, огляд та правильна техніка вико нання
ін’єкцій. При розвитку небажаних явищ своєчасне і адекватне лікуван-
ня дозволяє усунути патологічний процес без негативних наслідків.

Ускладнення після ін’єкцій філерів розподіляють на ранні, від-
терміновані та пізні.

До найсерйозніших ранніх ускладнень відносять судинні оклюзії.
Оклюзія відбувається при попаданні філера безпосередньо

в просвіт судини або внаслідок компресії судини. Розрізняють
артеріальну і венозну оклюзію. Для артеріальної оклюзії характер-
ними є гострі ознаки, які з’являються вже під час ін’єкції. Венозна
оклюзія проявляється, як правило пізніше ніж артеріальна.

Артеріальна оклюзія може привести до ішемії і некрозу тканин,
у рідкісних випадках вона може проявлятися випадінням полів зору
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і навіть сліпотою в разі ретроградної емболізації філером артерій сіт-
ківки. В такому випадку необхідно вміти діагностувати початкові оз -
на ки оклюзії артерій, для того щоб надати негайну допомогу пацієнту. 

Фази судинних оклюзій:
– Побіління до 10 секунд.
– Ліведо (червоно-синій колір шкірних покривів) до 10 хвилин.
– Сіро-синюшний колір тканин від 1 години.
– Некроз (сіро-синюшний колір шкірних покривів, мацерація

тканин), до кількох діб (в залежності від діаметру емболізованої
судини і наявності колатералей).

– Епітелізація та регенерація тканин до кількох тижнів.
При підозрі на оклюзію, необхідно негайно припинити введен-

ня препарату і прийняти міри з метою відновлення кровообігу в по -
шкодженій зоні.

Загальний алгоритм лікування оклюзії судин:
– Негайне припинення ін’єкції.
– Введення гіалуронідази кожні 30 хвилин по 300–1500 МО.

Потім на протязі 3 днів двічі на день.
– Відновлення кровообігу:
– Топічі вазоделятатори (нітрогліцеринова мазь, силденафіл

інгібітори ФДЕ-5).
– Відновлення переферичного кровообігу (трентал, реосор бі -

лакт).
– ГКС (дексаметазон 8–6 мг до 5діб).
– Ранозагоювальні препарати (актовегін 5% в/в 200мл, ангіо-

фарм, гіпербарична оксигенація).
– Тромболітики і антикоагулянти (гепарин, гепаринова мазь,

аспікард, кардіомагніл, герудотерапія).
– Системна ферментотерапія (вобензим, серрата).
Найкращим способом лікування ускладнень та небажаних

явищ в ін’єкційній медицині є їхнє запобігання, але також дуже
важливо знати, як їх лікувати, коли вони виникають.
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ЗАСОБИ ЄРГОТЕРАПІЇ ПРИ ПОРУШЕННІ ПОСТАВИ
У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Кучеренко Олена Олександрівна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

науковий керівник: Адирхаєва Людмила Вікторівна,
к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного

виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. За останні десять років виявилася несприятлива тенденція
показників здоров’я дітей, які відвідують освітні установи. Сколіоз та пору-
шення постави є найбільш поширеними захворюваннями опорно-рухового апа-
рату у дітей та підлітків. Ці захворювання служать передумовою для виник-
нення ряду функціональних і морфологічних розладів здоров’я в дитинстві
і надають негативний вплив на перебіг багатьох захворювань у дорослих. 

Аnnotation. Over the past ten years, an unfavorable trend has been shown
in the health indicators of children attending educational institutions. Scoliosis
and posture disorders are the most common diseases of the musculoskeletal sys-
tem in children and adolescents. These diseases are a prerequisite for the emer-
gence of a number of functional and morphological disorders in the childhood
and have a negative impact on the course of many diseases in adults.

Постава — звичне положення тулуба в просторі, поза, обумов-
лена конституційними, спадковими факторами, що залежить від
тонусу м’язів, стану зв’язкового апарату, вираженості фізіологічних
вигинів хребта. При появі дефектів постави змінюється не тільки
зовнішній вигляд дитини, — виникають порушення діяльності внут -
рішніх органів. Сутулість, запалі груди, знижена ємність легенів,
схильність до простудних захворювань, швидка стомлюваність —
ланки одного ланцюга. У результаті тривалих порушень постави
роз виваються стійкі викривлення хребта— сколіози.
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Сколіоз та порушення постави є найбільш поширеними захво-
рюваннями опорно-рухового апарату у дітей та підлітків. Ці захво-
рювання служать передумовою для виникнення ряду функціональних
і морфологічних розладів здоров’я в дитинстві і надають негатив-
ний вплив на перебіг багатьох захворювань у дорослих. У різні віко-
ві періоди постава дитини має свої особливості. Так, для постави
дошкільнят найбільш характерними є плавний перехід лінії грудної
клітини в лінію живота, який виступає на 1–2 см, а також слабо ви -
ражені фізіологічні вигини хребта. Для постави школярів характерні
помірно виражені фізіологічні вигини хребта з незначним нахилом
голови вперед, кут нахилу тазу у дівчаток більше, ніж у хлоп чиків:
у хлопчиків — 28°, у дівчаток — 31°. Найбільш стабільна постава
відзначається у дітей до 10–12 років. Дефекти постави полягають
у зміні положення тулуба, плечового поясу і тазу, голови, що викли-
кає збільшення чи зменшення фізіологічних вигинів хребта. Хребет
виконує основну опорну функцію. Його оглядають в сагітальної,
горизонтальній і фронтальній площинах, визначають форму лінії,
утвореної остистими відростками хребців. Звертають увагу на си -
метричність лопаток і рівень плечей, стан трикутника талії, утворе-
ного лінією талії і опущеною рукою. Нормальний хребет має фізіоло-
гічні вигини в сагітальної площини, анфас представляє пряму лінію.
При патологічних станах хребта можливі викривлення як переднезад-
нем напрямку (кіфоз, лордоз), так і бічні (сколіоз) У перші роки
життя дитини необхідно повноцінне харчування, масажі фізкультура
для здоров’я вцілому і нормального формування хребта. Регулярні
візити до лікаря дозволять своєчасно виявити порушення опорно-
рухового апарату. Здорова дитина повинна багато рухатися (через
особливості дитячої нервової системи і м’язів). Якщо знаходитися
в одній позі в положенні сидячи або стоячи доводиться довше 30 хви-
лин, дитина «обвисає», вертикальна навантаження переноситься
з м’язів на зв’язки і міжхребцеві диски, починається формування
неправильного рухового стереотипу і поганої постави. Невелика, ре -
гулярне фізичне навантаження (плавання, домашні тренажери, біль-
ше рухливих ігор і трохи менше телевізора, щоденна фізкультура) —
необхідні умови нормального розвитку опорно-рухового апарату

Існують різні методики для профілактики і корекції порушен-
ня постави. Фізичні вправи роблять стабілізуючий вплив на хребет,
зміцнюючи м’язи, дозволяють домогтися коригуючого впливу на де -
формацію, поліпшити поставу, функцію зовнішнього дихання, дають
загальнозміцнюючий ефект. ЛФК показано на всіх етапах розвитку
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сколіозу, але більш успішні результати вона дає при початкових
формах сколіозу. При виникненні сколіозу проводять комплексні
вправи лікувальної гімнастики: дієта, масажних прийомів механіч-
ного дозованого впливу у вигляді тертя, тиску, вібрації. Основними
засобами профілактики порушень постави є правильна організація
статико-динамічного режиму, який включає в себе повний спектр
ситуацій, пов’язаних з регулюванням навантажень на опорно-рухо-
вий апарат дитини. По спрямованості ці дії мають мати оздоровчий
напрямок (фізична культура і спеціальна гімнастика). 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
ПРИ АУТИЗМІ ДІТЕЙ ТРЬОХ-ДЕВ’ЯТИ РОКІВ

Кушнерчук Любов Степанівна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Університету «Україна»

Шамич Олександр Миколайович,
к. пед наук, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного

виховання Інституту соціалних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах наголошено про значущість фізіотерапії та адап-
тивної фізичної культури при роботі з дітьми з аутизмом (сенсорно-мо тор -
на терапія, магнітотерапія, електросон, фотохромотерапія, гідроте рапія,
електрофорез, лазеротерапія та ін.). Про поєднання найважливіших
скла дових у комплексі з іншими програмами, в першу чергу з АВА-терапі-
єю та сенсорно-моторною терапією та кінезіотерапією, що допомагає
інтегрувати дітей з аутизмом до суспільства. 

Annotation. Theses emphasized the importance of physiotherapy and adap-
tive physical culture when working with children with autism (sensory-motor the-
rapy, magnetotherapy, electrosleep, photochromotherapy, hydrotherapy, elect -
rophoresis, laser therapy, etc.). About the combination of the most important
components in combination with other programs, first of all with ABA-therapy
and sensory-motor therapy and kinesiotherapy, which helps to integrate children
with autism into society.

Аутизм — явище дуже складне, багатогранне і суперечливе. Як
і у випадках з будь-якими іншими хронічними станами, що не ма ють
певної природи і причини, від аутизму не існує однієї-єдиної таблетки
або методики, що здатна гарантувати повне лікування в обумовлені
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терміни. Всі існуючі на сьогоднішній день профільні терапевтичні
методи спрямовані на підвищення комунікативних можливостей
дітей з аутизмом, розвиток у них необхідних навичок спілкування,
поведінки, самообслуговування і т. д.

В останній час у світі і в Україні значно зросла кількість дітей із
патологією розвитку нервової системи. Всі використовувані на сьо-
годнішній день методики лікування аутизму можна умовно об’єд-
нати в чотири масштабні категорії:

• поведінкова терапія, що коригує спілкування і поведінку;
• медикаментозне лікування;
• біомедицина;
• нетрадиційна (альтернативна) медицина.
Методи лікування аутизму, що мають на меті корекцію поведінки

людини з аутизмом в соціумі і підвищення його комунікативних мож-
ливостей, включають в себе AВA-терапію (Applied Behavior Analysis —
прикладний аналіз поведінки), структуроване навчання TEACCH
(Treatment and Education for Autistic and related Communication handi-
capped Children — лікування та освіта дітей з аутизмом та розладами
комунікаційної сфери), трудо- чи ерготерапію, сенсорну стимуляцію
і інтеграцію, логопедичну, розвиваючу, ігрову та візуальну терапію та
ін. Кожен з цих терапевтичних підходів підбирається індивідуально,
а комбінувати можна далеко не все з них. 

Поведінкова терапія (за умови регулярних занять і допомоги
ква ліфікованих фахівців) практично завжди приносить відчутні
позитивні результати.

Медикаментозне лікування аутизму у дітей (терапія лікарськи-
ми препаратами) спрямоване не на позбавлення від аутизму як тако-
го, а на усунення деяких супутніх йому симптомів, що погіршують
соціальну адаптацію — наприклад, гіперактивності, агресії і/або
аутоагресії, судомного синдрому, епіактівності і т. д. Іноді обійтися
без медикаментів практично неможливо, проте слід обов’язково
враховувати всі протипоказання, можливі побічні ефекти від препа-
ратів і консультуватися з лікарем в кожному окремому випадку.
Варто пам’ятати, що симптоми аутизму у підлітків проявляються
більш явно через гормональної перебудови організму, так що цей
факт теж потрібно враховувати при медикаментозному лікуванні.

Біомедичне лікування аутизму засноване на очищенні навко-
лишнього середовища дитини і його організму від різних шкідли-
вих речовин. Головна «зброя» цього методу — здорове харчування
і деякі спеціальні дієти. Такий підхід цілком доречний, оскільки
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атиповою реакцією на багато продуктів харчування страждає до
75% дітей з РАС (розладами аутистичного спектру). Правильно пі -
дібраний набір необхідних дитині вітамінів, ферментів, амінокис-
лот і мінералів цілком здатний привести до значних позитивних
зрушень як у фізичному стані, так і в психічному розвитку.

Нетрадиційне лікування аутизму у дітей включає цілий спектр
різних альтернативних терапевтичних методів від гіпнозу та аку-
пунктури до краніо-сакральної терапії і гомеопатичного лікування.
Звичайно, неможливо повністю позбавити підопічного від аутизму
за допомогою одних тільки альтернативних методик, проте їх можна
використовувати в складі комплексної терапії як доповнення до
інших методів — наприклад, готувати відвари заспокійливих ліку-
вальних трав для малюка з підвищеною руховою активністю і т. д.

Фізіотерапія та адаптивна фізична культура при роботі з дітьми
з аутизмом (сенсорно-моторна терапія, магнітотерапія, електросон,
фотохромотерапія, гідротерапія, електрофорез, лазеротерапія та ін.)
є однією з найважливіших складових у комплексі з іншими програ-
мами, в першу чергу з АВА-терапією та сенсорно-моторною терапі-
єю та кінезіотерапією, що допомагає інтегрувати дітей з аутизмом
до суспільства. Тому правильне поєднання одного з іншим є важли-
вим завданням для фахівців-фізіотерапевтів. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ІІ ТИПУ

Левицька Олена Вікторівна,
студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація» 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»

Анотація. В статті розкрито зміст базових понять. Захворювання на
цукровий діабет, боротьба з його ускладненнями та попередження за хво -
рювання є серйозною медико-соціальною проблемою світового рівня. Фізична,
медична реабілітація інвалідів цукрового діабету ІІ типу. Розглянуто про-
блеми з працевлаштуванням інвалідів.

Annotation. The article reveals the content of the basic concepts. The disea-
se of diabetes, its complications fighting and preventing disease is a serious medi-
cal and social problem the world level. Physical, medical rehabilitation of type II
diabetes mellitus. Problems with employment of disabled people are considered.

Наказ від 21 грудня 2012 року № 1118 «Про затвердження та впро-
вадження медико-технологічних документів зі стандартизації медич-
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ної допомоги при цукровому діабеті 2 типу», цукровий діабет 2-го ти -
пу — це порушення вуглеводного обміну, спричинене переважною
інсулінорезистентністю та відносною інсуліновою недостатністю або
з переважним дефектом секреції інсуліну з інсулінорезистентністю.

В Україні за даними Центру медичної статистики МОЗ України
на початок 2011 року зареєстровано 1813000 пацієнтів з ЦД. З них
приблизно 90–95% — пацієнти з цукровим діабетом ІІ типу. Проте
кількість людей з недіагностованою патологією реально перевищує
у 3–4 рази кількість виявлених пацієнтів [1].

Відповідно до даних світової статистики, кожні 13–15 років
кількість людей з цукровим діабетом подвоюється. Аналогічна тен-
денція спостерігається і в Україні — показник захворюваності
збільшився з 115,6 (1993 рік) до 248,4 (2008 рік) на 100 тис. населення;
показник поширеності — відповідно з 699,2 до 2354,7. Переважно
це стосується кількості пацієнтів з ЦД 2 типу. Ситуація ускладню-
ється також тим, що при такому типі цукрового діабету спостеріга-
ється АГ в 2 рази частіше, ніж у пацієнтів, які не страждають на ЦД.
Наведені факти свідчать про значну поширеність цукрового діабнту
в світі. Через те все, що пов’язане з ним, є актуальним та масштабним. 

Цукровий діабет ІІ типу є гетерогенним та багатофакторним
за хворюванням. Захворювання розвивається в надрах метаболічно-
го синдрому і є основою для розвитку ССЗ, ураження нервів, очей
та нирок.

Обов’язковою умовою ефективного лікування пацієнтів є без-
перебійне забезпечення їх ЛЗ та виробами медичного призначення,
що зазначені в даному протоколі. Комплексне розв’язання пробле-
ми, тривала наявність якої вкрай негативно позначається на демог-
рафічній ситуації та трудоресурсному потенціалі держави, коорди-
нація зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади
дозволять покращити стан здоров’я пацієнтів з цукровим діабетом
ІІ типу та здоров’я населення в цілому.

Важливою задачею є узагальнення досвіду застосування засобів
фізичної реабілітації при цукровому діабеті ІІ типу у дорослих. Не
дивлячись на наявні підтверджені факти про те, що значну частку
випадків діабету і його ускладнень можливо було попередити за
допомогою раціонального харчування, регулярної фізичної актив-
ності, підтримання нормальної маси тіла, ці заходи не мають широ-
кого розповсюдження [2, c. 5].

Ефективним засобом при цукровому діабеті є фізична реабілі-
тація, яка діє не тільки симптоматично, а може бути націлена на
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окремі ланки патогенезу. Крім засобів лікувальної фізичної культу-
ри, застосовують лікувальний масаж, фізіотерапію.

Після діагностування цукрового діабету ІІ типу люди не повин-
ні відмовлятись від попередньої роботи! Але існує ряд професій,
несумісних із цим захворюванням — наприклад, служба у сфері
Збройних сил. Професії, не пов’язані з ризиком для життя і відпо-
відальністю за життя інших людей, доступні усім хворим [2, c. 12].

Підводячи підсумок, можемо стверджувати, що цукровий діа-
бет — це дуже серйозне захворювання, під яким розуміють синдром
хронічної гіперглікемії, пов’язаний з недостатньою секрецією інсулі-
ну або порушенням його дії. За умови адекватно проведеного ліку-
ванні і дотриманні режиму харчування зберігається працездатність. 
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РОЛЬ СИСТЕМИ ПІЛАТЕСУ
ПРИ ГРИЖАХ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ
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магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
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виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Вправи системи пілатесу при міжхребцевих грижах хребта
є лікувально-профілактичним заходом боротьби із захворюванням, допомага-
ють впоратися з дегенеративними тенденціями і значно зменшити тиск на
пошкоджений диск, дозволяючи пройти процесу самовідновлення. Індиві ду -
ально підібрані вправи з урахуванням стану пацієнта сприяють: забезпечен-
ню анатомічно правильного положення хребтового стовпа і поліпшенню
постави; зміцненню всіх м’язових груп, відповідальних за підтримку хребта.

Annotation. Exersices of the pilates system in case of spinal disc herniation pro-
vide therapeutic and preventive measures, they help to cope with degenerative ten-
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dencies and significantly reduce the pressure on the damaged disk allowing you to un -
dergo a self-healing process. Individually selected exercises with taking in to account
the condition of the patient aid in: ensuring the anatomically correct position of the
spine and improving of posture; strengening all muscle groups that support the spine.

Найбільше часті причини, які викликають грижі: гіподинамія
(нестача руху, слабкість м’язів спини), психоемоційні перевантажен-
ня та стрес, порушення обміну речовин, нестача рідини, ло кальне
перенапруження тієї чи іншої зони хребта.

Мета роботи: розробити комплексну програму фізичної терапії/
реабілітації з використанням інноваційних засобів фізичної терапії.

Пілатес рекомендований в якості комплексної терапії та профі-
лактики міжхребцевого кила. Перевагою цієі системи є те, що вправи
не здійснюють вертикальне і силове навантаження на хребет та
міжхребцеві диски. Розподіляють зусилля при виконанні рухів най-
більш рівномірно на всі м’язові групи. Це важливо при реабілітації
після операції, при стиханні гострого процесу і має значення для
профілактики розвитку ускладнень.

Вправи з системи пілатес сприяють: поліпшенню обміну речо-
вин і харчуванню тканин диска і хребців; збільшенню потенціалу
легень; зменшенню тиску на пошкоджений диск; зміцненню сер-
цево-судинної системи; покращенню гнучкості і рухливості сугло-
бів; швидкій реабілітації після травм; покращенню функції тазово-
го дна; профілактиці артриту та остеопорозу; підтримці фізичної
форми під час вагітності; швидкому відновленню після пологів.

Особливість лікувальної гімнастики по системі пілатес полягає
в тому, що комплекс повинен виконуватися щодня. Іноді допуска-
ються тренування через один день. Найбільший ефект від занять
па цієнт отримує тільки при регулярному виконанні вправ. Темп
всіх рухів гімнастики пілатес при грижі хребта повільний. Для хво-
рих не рекомендуються силові вправи або застосування обтяження.
Нахили і повороти виконуються плавно і мають свої особливості. 

Висхідне положення стоячи: стопи розташувати на уявних ліні-
ях, опущених від тазостегнових суглобів; таз розташувати так, щоб
поперековий відділ випростався, сідниці при цьому напружуються
і зміщуються вперед; легко втягнути живіт, ніби застібаєте пасок на
джинсах; опустити плечі вниз і з’єднати лопатки; маківкою потяг-
нутися вверх, зберігати осьове витяжіння хребтового стовпа.

Таким чином, застосування оздоровчої системи Пілатес є ефек -
тивною і приорітетною у процесі оздоровлення і реабілітаціі паці-
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єнтів, в основі якої точна діагностика проблеми, складання ефек-
тивної програми дії, підбір вправ, що поєднують дихальну гімнас-
тику з вивіреним алгоритмом рухів.

РУХ І ЗДОРОВ’Я

Литвиненко Віра Валентинівна,
вчитель-методист, керівник творчого об’єднання медиків-мікробіологів

«Первоцвіт» центру позашкільної роботи Святошинськогго району
Litvinenko _V_V @ ukr.net

Виховання всебічно розвиненої людини, яка поєднує в собі ду -
хов не багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість, є однією
з важ ливих умов успішного будівництва суспільства. На одній із
споруд в Елладі було висічено: «Якщо хочеш бути сильним — бігай,
якщо хочеш бути розумним — бігай». Це зараз підтверджено
дослідженнями.

Завдяки заняттям фізичними вправами кількість звертань за ме -
дичною допомогою з приводу захворювань знижується в 2–3 рази,
а частота загострень хронічних хвороб зменшується на 15–25%.
Медики мають пропагувати рухову активність та консультувати
щодо вибору фізичних вправ.

Формування людини на всіх етапах її розвитку було нерозрив-
но зв’язано з рухом, з активною м’язовою діяльністю. Рух — це
ознака повноцінного життя, необхідний для розвитку і росту орга-
нізму людини.

Фізичні навантаження збільшують життєву ємність легень
з трьох до п’яти літрів у нетренованих і до семи літрів у спортсменів,
підвищують аерацію легень, що є профілактикою бронхолегеневих
захворювань. Розвивається також опірно-руховий апарат, збільшу-
ється маса і сила м’язових волокон, поліпшується збудливість, ско-
ротливість, еластичність м’язів, координація рухів, удосконалюють-
ся сила, швидкість і витривалість організму. Під дією фізичних вправ
зміцнюється серцево-судинна система, серце працює більш економ-
но, скорочення стають більш потужнішими і рідшими внаслідок
збільшення маси і товщини міокарду (серцевого м’яза). Поліпшення
кровотоку в судинах при фізичних вправах запобігає відкладанню на
їх стінках холестерину, що унеможливлює розвитку атеросклерозу.

Фізичні вправи сприятливо впливають на психіку людини, під-
вищують тонус судин головного мозку, з’являється життєрадісність,
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поліпшується розумова діяльність. М’язова діяльність значно впли-
ває на вегетативну нервову систему і керує діяльністю всіх органів
і систем. Фізичні вправи поліпшують обмін речовин внаслідок
позитивного впливу на залози внутрішньої секреції, які виділяють
необхідні гормони.

Великий педагог В.А.Сухомлинський писав: «Піклування про
здоров’я — це найважливіша праця вихователя. Від життєдіяльнос-
ті, бадьорості дітей залежить їх духовне життя, світогляд, розумовий
розвиток, міцність знань, віра в свої сили».

Одним з основних способів покращення самопочуття учнів
є проведення фізкультурних хвилин на уроках. Цей процес можна
використовувати в молодших, середніх і навіть старших класах,
адже учням необхідний час для релаксації. При застосуванні фіз-
культурних пауз, у учнів відбувається формування таких якостей,
як згуртованість, відповідальність, контактність і організованість.
Крім того, фізкультпаузи стають:

– одним із резервів мотивації у вихованців до збереження влас -
ного здоров’я;

– доступним без фінансових затрат засобом профілактики втом -
люваності і гіподинамії, а також можна їх використовувати під час
навіть предметного навчання. Малорухливий спосіб життя учнів,
а саме довготривала робота, сидячи за комп’ютером, призводить до
втрати м’язової сили, слабкості м’язів — саркопенії. 

Саркопенія — один із п’яти основних факторів ризику захво-
рюваності, старіння та смертності. Погіршення стану м’язів почи-
нається вже в 25 років і при цьому втрачається 10% м’язової маси,
після 50 років — втрачається ще 40%, а три тижні суворого постіль-
ного режиму здатні ослабити людину більш як на 20 років активного
життя (Ендрю Маркс, США). Найкраща профілактика від саркопе-
нії — це спорт. Учням необхідна постійна комбінація тре нувань,
вправ з аеробіки та силових навантажень.

Фізкультура і спорт у будь-якому віці підвищують природну опір -
ність організму до несприятливих факторів зовнішнього середови-
ща та різноманітних інфекцій. Люди, що регулярно працюють над
собою зі сторони спортивних навантажень рідше хворіють, продук-
тивніше працюють і довше живуть. Фізична культура — органічна
складова загальної культури суспільства, вид соціальної активності
людей, спрямований на зміцнення здоров’я і всебічний розвиток
кожного. Не випадково змінилась демографічна ситуація в Україні
за роки незалежності, бо зникла профілактична гімнастика з радіо-
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програми, яка була щоденно зранку та об одинадцятій годині вдень,
в мережі національного радіоканалу. Зменшення фізичних вправ
через відсутність таких програм сприяло збільшенню кількості різ-
номанітних хвороб серед населення нашої країни. В наш час діти та
молодь, що часто проводять час біля комп’ютора і не роблять пере-
рви з фізичними навантаженнями, страждають від ускладнень хро-
нічних хвороб та погіршення імунітету організму. 

Висновок: заклади освіти усіх рівнів зобов’язані вести активну
пропаганду фізичної культури і спорту у всіх форматах, які зацікав-
люють дітей та молодь.

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВНЗ
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Анотація. У статті акцентовано увагу на актуальність здорового спо-
собу життя. Описано засоби вирішення завдань фізичного виховання. Пере -
лічені умови щодо сучасних фізкультурно-оздоровчих програм, які розробля-
ються у ВНЗ. Охарактеризовані сучасні фізкультурно-оздоровчі технології.

Annotation. The article focuses on the relevance of a healthy lifestyle. The
means of solving the problems of physical education are described. Listed are the
conditions for modern fitness programs that are being developed at universities.
The modern sports and recreational technologies are characterized.

На сьогодні спостерігається небезпечна тенденція щодо розпо -
всюдження алкоголізму, тютюнопаління та зростання наркоманії
й токсикоманії у молодіжному середовищі. Молодь має усвідомлюва-
ти важливість здорового способу життя й працювати над моральним,
психічним та фізичним самовдосконаленням, дбайливо ставитися
до власного здоров’я та здоров’я оточуючих. Однією з найважливі-
ших причин, які призводять до погіршення стану здоров’я є недос-
татньо високий рівень культури здоров’я. 

Для національної системи фізичного виховання характерний
цілий комплекс засобів. При цьому основним засобом вирішення
завдань фізичного виховання і досягнення його мети є рухова актив-
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ність людини (фізичні вправи, народні ігри і забави, військові, побу-
тові та професійні дії (якщо вони виконуються за відповідною про-
грамою). Допоміжним засобом є оздоровчі сили природи (сонце,
повітря, вода, земля) та гігієнічні фактори (режим дня і харчування,
дотримання правил особистої та громадської гігієни тощо) [1, 2].

Найвищої ефективності фізичного виховання можна досягнути за
умови комплексного використання засобів, тобто рухова ак тивність
повинна здійснюватися здебільшого за сприятливих природних умов
і при незаперечному дотриманні правил особистої гігієни.

До сучасних фізкультурно-оздоровчих програм, які розробля-
ються у ВНЗ, треба висувати такі умови:

– різноманітність форм занять, засобів, методик викладання,
що відповідають потребам та інтересам студентської молоді, внесення
елемента новини у заняття (заняття з виїздом на природу, з музич-
ним супроводом, нетрадиційні методики);

– поступова індивідуальна діяльність у межах можливостей
лю дини (індивідуальний підхід до кожного, хто займається в оздо-
ровчій групі, врахування віку, стану здоров’я студентів);

– освітня основа — кожна людина має усвідомлювати користь
цих занять, мати теоретичні знання (інформація про новітні тен-
денції, досягнення і методики оздоровчих тренувань);

– можливість перевіряти рівень підготовленості або проводити
спостереження за станом здоров’я (своєрідні тести, контрольні
нормативи, а також показові виступи);

– можливість оцінювати фізіологічний стан і реакцію на на ван -
таження (вимірювання частоти серцево-судинних скорочень);

– відповідні заохочення і громадська підтримка (зацікавленість
більшості студентів, масово-оздоровча робота у гуртожитках, орга-
нізація культурно-масових заходів, змагань);

– наявність кваліфікованих спеціалістів.
Значення мають високі вимоги до підбору кадрів, наявність

диплома про освіту. У наш час з’являється все більше різноманітних
напрямів у оздоровчій фізичній культурі, нових технологій, голов-
на мета яких — зміцнення здоров’я, забезпечення здорового дозвіл-
ля, відтворення трудового потенціалу України [2].

Набули поширення серед студентської молоді заняття з фітнесу,
каланетики, стрейбінгу, аеробіки, акватренінгу у поєднанні з не -
традиційними методиками східних єдиноборств, йоги та у-шу, а та кож
бодібілдинг, бойовий гопак та ін. Це допоможе сучасній людині адап-
туватися до сучасних екологічних умов, що є досить актуальним у наш

206

Секція ІV Медична, фізична та спортивна реабілітація 



207

час. Для того, щоб засвоїти будь-який комплекс, що входить до про-
грами, необхідно чітко запам’ятовувати і відтворювати у пам’яті поло-
ження, вміти розрізняти ці положення, відчувати розтягнення м’язів,
напруження і відповідне розслаблення м’язів і сухожиль, переходи із
положення в положення [1, с. 331]. Виконання нескладних комплек-
сів сприяє розвитку опорно-рухового апарату, особливо гнучкості,
і в той же час допомагає оволодіти нескладними видами координації.

Таким чином, підводячи підсумок, слід ще раз зазначити, що
фізичне виховання — педагогічний процес, спрямований на фізич-
ний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання
основним життєво важливим руховим навичкам, що реалізується
через спеціальні фізкультурно-оздоровчі технології. Добір засобів
і методів здійснюється за розсудом викладачів з урахуванням фізкуль-
турних і спортивних інтересів та індивідуальних особливостей тих,
хто займається, рівня їхнього здоров’я, фізкультурної освіти, фізичної
підготовленості, наявності умов для занять, екологічного добробуту.
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Анотація. В тезах приведено ефективні засоби, що спрямовані на
покращення рухової функції дітей з наслідками ДЦП та які формують зміст
комплексної програми фізичної терапії та ерготерапії. Найбільший ефект
досягнуто при комплексному застосуванні різних форм, засобів і методів.
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Застосовано протягом усього процесу відновлення дитини методи
лікувальної фізкультури, масажу, окремі методи фізіотерапії й рефлексо-
терапії. Рекомендовано активно впроваджується в реабілітаційний про-
цес і метод іпотерапії.

Annotation. The abstracts provide effective tools aimed at improving the motor
function of children with the consequences of cerebral palsy and which form the con-
tent of a comprehensive program of physical therapy and ergotherapy. The greatest
effect is achieved by the complex application of various forms, means and methods.

During the whole process of restoration of the child the methods of thera-
peutic physical training, massages, separate methods of physiotherapy and refle-
xotherapy were applied. It is recommended to be actively introduced into the
rehabilitation process and method of hippotherapy.

При відновленні рухових функцій дітей, хворих на церебраль-
ний параліч, рекомендовано дотримуватися таких принципів, як:
якомога більш ранній початок лікування, регулярність, система-
тичність, безперервність, сувора індивідуалізація відповідно до ста-
дії захворювання, його тяжкості, віку дитини, її психічного розвит-
ку,суворе дозування, поступове збільшення навантаження.

Мета роботи: розробити комплексну програму фізичної терапії
дітей з наслідками ДЦП.

Найбільший ефект досягнуто при комплексному застосуванні
різних форм, засобів і методів: фізичні вправи (загально розвиваль-
ні й спеціальні); динамічні й статичні дихальні вправи; механо- та
ерготерапія; фізичні вправи у воді, лікувальне плавання; ортопе-
дичні засоби й протезування (навчання ходьби, розвиток побуто-
вих і трудових навичок); елементи спорту, лікувальна ходьба, терен-
кур, елементи йоги (дихальні вправи й асани); різні види масажу
(класичний, точковий, сегментарно-рефлекторний, ручний і апа-
ратний, душ-масаж, вакуумний масаж).

Доведено, що фізичні вправи позитивно впливають на організм:
розвивають м’язову силу, зміцнюють зв’язковий апарат, поліпшують
рухливість у суглобах, удосконалюють координацію рухів, розвива-
ють швидкість, силу, стимулюють діяльність серцево-судинної
й дихальної систем, прискорюють периферичний кровообіг, нормалі-
зують діяльність внутрішніх органів, удосконалюють регуляторні
механізми, стимулюють нервові центри, поліпшують трофіку тканин.

Методи лікувальної фізкультури, масажу, окремих методів фі -
зіотерапії й рефлексотерапії застосовано протягом усього процесу
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відновлення дитини з урахуванням тяжкості функціональних по -
рушень і загальних протипоказань до цих методів лікування.

Наголошуємо на тому, що діти з церебральним паралічем мо -
жуть мати дуже суттєві проблеми, але майже у всіх є потенціал, щоб
учитися, досягати успіхів і створити максимально можливе щасли-
ве життя для себе. Це не може відбутися без зусиль і вони потребу-
ють допомоги спеціалістів та своїх сімей. 

Тому доцільним є вивчення рівня й динаміки функціонування,
заняттєвої активності та її складових для побудови й оцінки загаль-
них та індивідуальних програм ерготерапії й фізичної терапії для
дітей із ДЦП.

Рекомендовано: активно впроваджується в реабілітаційний
процес і метод іпотерапії, який має на меті досягнення наступних
ефектів: розвиток вестибулярної функції дитини в процесі балансу-
вання на коні під впливом коливань, які йдуть від спини коня під
час руху — при цьому задіються практично всі групи м’язів спини,
тулуба і кінцівок, сприяючи розвитку адекватної реципрокної ін -
нервації; зниження спастичності м’язів стегон за рахунок розігріваю-
чого та масажного впливу на спастичні м’язи ніг під час руху коня;
формування нормального постурального механізму як основи для
розвитку адекватного рухового стереотипу; нормалізація психічно-
го стану дитини в результаті спілкування з живим організмом, під-
вищення мотиваційної функції, яка у багатьох дітей з церебраль-
ним паралічем ослаблена або відсутня.
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Анотація. Розвиток науки і техніки все більше відсуває на другий план
фізичну працю, віддаючи перевагу розумовій роботі з її складними психо -
емоційними навантаженнями. Науково-технічний прогрес, надаючи глобаль-
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ний вплив на всі види трудової діяльності людини, прискорює темп життя,
змінює форми взаємодії людей у колективах, іншими робить багато по -
треб людей. Необхідність збереження здоров’я осіб похилого віку було
і залишається одним з актуальних напрямів наукових досліджень. Значи -
мість цих досліджень пояснюється тим, що феномен старіння населення
породжує медичні, фінансові, юридичні, політичні та інші проблеми.

Annotation. The development of science and technology is increasingly rele-
gated to physical labor, favoring mental work with its complex psycho-emotional
load. Scientific and technological progress, having a global impact on all types of
human activity, accelerates the pace of life, changes the forms of interaction of
people in teams, others makes many people’s needs. The need to preserve the
health of the elderly has been and remains one of the topical areas of research.
The significance of these studies is explained by the fact that the phenomenon of
population aging raises medical, financial, legal, political and other problems.

Багаторічна розумова діяльність при відсутності профілактич-
них заходів негативно впливає на здоров’я. Найбільше навантажен-
ня, при особливостях сучасного розумової праці, припадає на
ЦНС, значною мірою страждають серцево-судинна і дихальна сис-
теми, опорно-руховий апарат, психіка. Таким чином, на професій-
ні захворювання накладаються інволюційні зміни, тим самим
посилюючи здоров’я літніх людей. Однак багаторічними дослід-
женнями доведено позитивний вплив фізичних вправ на організм
літньої людини, але питання про переважне використання тих чи
інших фізичних вправ залишається відкритим [1].

Традиційно найдієвішим засобом профілактики, поліпшення
функціонального стану, підвищення працездатності й активного
довголіття у осіб похилого віку є ходьба, біг, плавання, ходьба на
лижах тощо. Також більшість авторів дотримуються комплексних
методик оздоровлення, багато рекомендують суглобову і дихальну
гімнастику, а так же східні системи оздоровлення [3].

Різноманіття рекомендацій і поглядів авторів [2, 3] щодо вико-
ристання тих чи інших засобів рухової активності, їх переваги для
цієї вікової групи і параметри навантаження дуже різні. Для занять
використовуються: аеробіка, шейпінг, рекреація, ЛФК, нетради-
ційні види рухової активності, де вказується на необхідність поєд-
нання як традиційних форм оздоровлення, так і впровадження
нових видів комплексного і вузького впливу. Акцентується увага на
створенні нових рекреаційно-оздоровчих технологій, які задоволь-
няли б потребам конкретних вікових груп, підкріплювали інтерес
до подальших систематичних занять. Не зважаючи на існуючу кіль-
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кість наукових робіт і науково-методичної літератури [2, 4], є попит
на дослідження, що дозволяють обґрунтувати зміст рухової актив-
ності, яка уповільнює інволюційні зміни і забезпечує професійне
довголіття людей похилого віку. При цьому важливим моментом
в конкретизації засобів і методів оздоровлення є облік як індивіду-
альних особливостей кожної людини, так і загальногрупові, тобто
віку і їх приналежності до розумової праці [2].

У зв’язку з цим було виявлено, що зміст і методика занять оздо-
ровчими вправами з людьми похилого віку сфери розумової праці,
проектовані на основі всебічного врахування їхніх психофізичних
особливостей і підготовленості, специфіки негативного впливу
професійної діяльності, а також можливостей цілеспрямованого за -
стосування розвиваючих навантажень, дозволяють: ефективно під-
вищувати рівень функціональних можливостей, оптимізувати
необхідні для професійної розумової діяльності психофізичні кон-
диції, сповільнювати інволюційні зміни [4].

Таким чином, бажання бути не тільки затребуваним на ринку
праці, а й здоровим викликає підвищений інтерес у людей похило-
го віку до фізичної активності, здатної загальмувати інволюційні
зміни і відновити їхній психофізичний потенціал. Не дивлячись на
це, в науково-методичній літературі з оздоровчої фізичної культури
відсутня єдина думка фахівців щодо використання засобів і методів
оздоровлення осіб похилого віку, які продовжують здійснювати
свою професійну діяльність. Потребує уточнення характер рухово-
го режиму, обсяг навантажень на основі врахування стану здоров’я,
фізичної підготовленості, обумовленої професійною приналежніс-
тю і способом життя. Доведено, що різнобічна фізична підготовле-
ність забезпечує високий рівень розумової працездатності та від-
новлення організму після навантажень, і емоційних у тому числі.
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Анотація. Висвітлено актуальність питання соціальної адаптації
дітей з порушенням слуху. Звернуто увагу на важливість підбору методики
та форм фізичної реабілітації. Розглянуто завдання адаптивного фізич-
ного виховання. Визначено напрями колекційної роботи Інклюзивно-ресур-
сних центрів для слабочуючих школярів. Запропоновано основні форми
фізичного виховання для даної групи дітей з інвалідністю.

Annotation. The relevance of the issue of social adaptation of children with
hearing impairment is highlighted. Attention to the importance of selection of met-
hods and forms of physical rehabilitation is paid. The problem of adaptive physi-
cal education is considered. The directions of the collection work of Inclusive-
Resource Centers for hearing impaired schoolchildren are determined. The basic
forms of physical education for this group of children with disabilities are offered.

Inclusive teaching as part of the New Ukrainian School concept is
сconsidered. Attention on the importance of interacting with all partici-
pants in an inclusive environment is focused. The main functions of the
Inclusive Resource Centers are highlighted. The results of the Novoka -
khovsky Inclusive Resource Center are analyzed. The directions of fur-
ther development of information support of inclusive educational envi-
ronment are determined. 

Процеси гуманізації суспільного життя, які відбуваються на
сучасному етапі розвитку нашої держави, потребують невідкладного
розв’язання віднайти шляхи підвищення «цінності життя», ефек-
тивності засобів соціальної адаптації, реабілітації осіб з інклюзією,
забезпечити їхню активну участь у житті нарівні зі здоровими людь-
ми. Особливе місце посідають діти з порушеннями слуху. Втрата
слуху в дітей супроводжується в 62% випадків дисгармонійним
фізичним розвитком, у 44% — дефектами опорно-рухового апарату
(сколіоз, плоскостопість), у 80% — затримкою моторного розвитку.
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Супутні захворювання спостерігаються в 70% глухих і слабочуючих
дітей. Особливо в ранньому віці порушення слуху негативно позна-
чається на формуванні індивідуальності людини, розвитку фун-
кціональних систем і гальмує її соціальну, побутову й психологічну
адаптацію [1, с. 287]. Тому вивчення змін у функціональних систе-
мах, що взаємодіють і впливають на слуховий аналізатор, має сут-
тєве значення не тільки для діагностування хвороби та викликаних
нею ускладнень, але й для обґрунтування й вибору ефективної
методики фізичного виховання в слабочуючих школярів.

На сучасному етапі суспільного розвитку впровадження нових
форм фізичного виховання в галузі сурдопедагогіки має на меті
забезпечення системності формування компенсаторних механізмів
у дітей із розладами слуху, вивчення стадійності їхнього розвитку,
залежності структури компенсації від часу появи дефекту, важкості
та глибини ураження, рівня педагогічної допомоги, розкриття ролі
сенситивних періодів розвитку тієї чи іншої функції в процесі ком-
пенсації дефекту й, нарешті, показ важливої ролі різних форм прак-
тичної діяльності як умови подолання впливу дефекту на фізичний,
психічний і соціальний розвиток дітей із розладами слуху. 

Максимальний розвиток життєздатності людини за допомогою
засобів і методів фізичної культури, підтримка в неї оптимального
психофізичного стану заохочує кожного неповносправного до реалі-
зації свого творчого потенціалу та досягнення визначних результатів,
співвідносних не тільки із результатами здорових людей, а й таких, які
перевищують їх. І першим кроком на цьому шляху може й повинне
стати адаптивне фізичне виховання, головне завдання якого полягає
у формуванні в слабочуючих дітей свідомого ставлення до своїх сил,
твердої впевненості в них, готовності до сміливих і рішучих дій, під-
вищення рухової активності, переборення необхідних для повноцін-
ного функціонування суб’єкта фізичних навантажень, а також потре-
би в систематичних заняттях фізичними вправами та, загалом,
у веденні повноцінного гармонійного способу життя [2, с. 12].

Інклюзивно-ресурсними центрами надаються послуги дітям,
які потребують корекцйної допомоги для засвоєння життєво необ-
хідних рухових навичок та вмінь, розвивають вольові якості, дають
можливість спілкування. Це сприяє підвищенню загального життє-
вого тонусу профілактиці ускладнень, пов’язаних із тривалою гіпо-
динамією, формуванню рухових компенсацій та допомагає їх адап-
тації до побутових та соціальних умов. Фізичне виховання
здійснюється в процесі всієї корекційно-виховної роботи. До форм
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фізичного виховання належать: ранкова гімнастика, рухливі ігри на
прогулянках і в перерві між заняттями, фізкультурні хвилинки,
фонетична ритміка, музичні заняття, заняття по фізичному вихо-
ванню. Так, до одного з видів спорту, які відповідають нинішнім
умовам життя, спеціальна комісія ООН з питань освіти, науки та
культури віднесла бадмінтон — за його можливості зміцнювати здо-
ров’я, сприяти гармонійному розвитку людини.

Зміст фізичного виховання дітей шкільного віку з порушення-
ми слуху у всіх вікових групах визначається загальними завданнями
й необхідністю корекції недоліків у фізичному і моторному розвит-
ку та їхньому попередженні. 
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Анотація. На сучасному етапі розвитку національної школи в Україні
важливим стратегічним завданням реформування змісту освіти є необхід-
ність сприяння фізичному, психічному здоров’ю молоді, врахування потреб
індивідуальної корекційно-компенсаційної спрямованості навчання і вихо-
вання дітей, утвердження пріоритетів здорового способу життя людини.

Annotation. At the present stage of development of the national school in
Ukraine, an important strategic task of reforming the content of education is the
need to promote the physical, mental health of young people, to take into acco-
unt the needs of individual correctional and compensatory orientation of educa-
tion and upbringing of children, to establish the priorities of a healthy lifestyle.
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У контексті формування всебічно гармонійно розвиненої осо-
бистості важливе місце відводиться зміцненню здоров’я учнів, яке, як
відомо, закладається з дитинства в школі, через яку за умови обов’яз -
ковості загальної освіти проходять всі діти, тому їх здоров’я значною
мірою залежить від ефективності оздоровчої роботи в школі. Як
зазначають педагоги, фізіологи, медики, гігієністи і психологи [2],
останнім часом рухова активність дітей поступово знижується,
а в зв’язку з інтенсифікацією процесу навчання підвищується рівень
розумового навантаження на нервово-емоційну сферу учнів.
Дослідження в галузі медицини й шкільної гігієни [2] свідчать про
«омолодження» і зростання кількості захворювань серцево-судин-
ної та нервової систем, порушення обмінних процесів. За час на -
вчання в школі кількість здорових дітей зменшується у 3–4 рази. На
час випуску зі школи значна частина учнів набувають хронічних
хвороб, при цьому шкоди завдає не сама розумова праця, а її супут-
ник — позбавлений рухів або значно обмежений у них спосіб життя.

Як свідчать дослідження [1, 2], у типових школах навчаються
30–50% учнів із відхиленнями у фізичному і функціональному роз-
витку, порушеннями функцій опорно-рухового апарату, затримкою
психічного розвитку, порушеннями зору тощо. Діти з відхиленнями
у фізичному і психічному розвитку мають особливу потребу в занят-
тях фізичними вправами, спрямованими на зміцнення здоров’я [1,2].

Для підтримки високої працездатності організму необхідна м’я -
зова робота, діти повинні одержувати певну норму фізичного на -
вантаження кожного дня [1].

Станом на сьогоднішній день, уроки фізичної культури
у загальноосвітніх школах компенсують лише 11% необхідного
добового обсягу рухів [3]. Середньодобовий обсяг рухової актив-
ності більшості учнів на 35–45% нижчий від гігієнічних норм, що
недостатньо для забезпечення нормального розвитку і оптимальної
рухової підготовленості учнів [3].

З метою виправлення такого негативного явища необхідний
новий методичний підхід до фізичного виховання в школі, спрямо-
ваний не тільки на розвиток рухових здібностей, вмінь і навиків,
але і, на основі системи самостійних занять, формувати у школярів
мотивацію до фізкультурної діяльності, виховувати у них потребу
до фізичного самовдосконалення.

Аналіз стану фізичного виховання в загальноосвітніх школах
свідчить про серйозні недоліки в роботі з формування позитивної
мотивації учнів до фізкультурної діяльності [2, 3]. Окремі вчителі
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роблять спроби формування в учнів мотивації до самостійних занять
фізичними вправами, але через слабку теоретичну розробленість
проблеми практичні результати цієї роботи, як правило, незначні.

Встановлено [2], що мотиви фізкультурної діяльності (потреби,
інтереси, життєві плани, прагнення, усвідомлення обов’язку і відпо-
відальності тощо) неможливо, в принципі, сформувати без залучення
суб’єкта діяльності в її процес. Реально мотиви проявляються в ак -
тивності людини, отже, по фізичній активності особистості можна
робити висновки про рівень розвитку мотивації. Формування моти-
вації до фізичного вдосконалення здійснюється у процесі участі шко-
лярів у фізкультурній діяльності, яка є одним з видів соціальної діяль-
ності і спрямована на досягнення фізичного вдосконалення [2].

Таким чином, формування позитивної мотивації школярів до
систематичних занять фізичними вправами буде результативним,
якщо забезпечити дотримання таких педагогічних умов: формуван-
ня позитивного ставлення до фізкультурної діяльності; цілеспря-
мованого мотивування та стимулювання; формування інтересу до
фізкультурної діяльності; оволодіння учнями знаннями з фізичної
культури та формування вміння самостійно займатись фізичними
вправами. При цьому навчальні заняття з фізичного виховання
мають відігравати спрямовуючу, а самостійні — визначальну роль
у забезпеченні підйому рівня фізкультурної активності школярів.
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Анотація. В останні роки в усьому світі спостерігається тенденція
до збільшення тривалості життя і, як наслідок, зростання чисельності
людей похилого віку. У зв’язку з цим проблема активного довголіття стає
все більш актуальною. Виникає потреба в розробці нових форм і методів
поліпшення якості життя літніх людей і їх адаптації до мінливих соці-
альних умов і функціональних змін організму в пізньому періоді життя.

Annotation. In recent years, there has been a trend in the world to increase
life expectancy and, as a consequence, increase in the number of older people. In
this regard, the problem of active longevity is becoming more urgent. There is a
need to develop new forms and methods for improving the quality of life of the
elderly and adapting them to changing social conditions and functional changes
of the organism in the later period of life.

На сьогоднішній день збільшення кількості людей похилого ві ку
в загальній чисельності населення більшості країн, в тому числі Ук -
раїни, є історично безпрецедентним. Зниження життєвого потен -
ціалу, переважання смертності над народжуваністю робить обґрун-
тованою перспективу старіння суспільства нашої країни в цілому,
тому все більш актуальною стає проблема активного довголіття
людей похилого віку [1].

Особливе місце в цьому процесі займають люди похилого віку,
які в силу соціально-економічних умов в нашій країні змушені бути
діяльними до глибокої старості, маючи в своєму розпорядженні
при цьому менші ресурси і надані суспільством блага порівняно
з іншими категоріями населення. Загальновизнано, що турбота про
таких людей у масштабах держави є ознакою цивілізованого і куль-
турного товариства [1].

Останнім часом проводяться різні наукові дослідження, спрямо-
вані на поліпшення якості життя людей похилого віку, на збереження
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і зміцнення їхнього здоров’я, підтримка розумової і фізичної пра-
цездатності. Однак, незважаючи на пильну увагу до цієї проблеми,
до сих пір не виявлений єдиний методологічний підхід до плану-
вання і проведення занять рекреаційно-руховою діяльністю з осо-
бами похилого віку, відсутні соціальні програми для людей цієї
вікової категорії та інвалідів. У зв’язку з цим важливим завданням
стає підвищення педагогічної роботи в сфері відновлення та зміц-
нення фізичного і психічного здоров’я, активного відпочинку літ-
ніх людей, пропаганди здорового способу життя.

Людям літнього віку для збереження здоров’я і творчого довго-
ліття необхідна рухова активність, яка враховує їх психофізичні
особливості і потреби, що спрямована на призупинення процесів
передчасного старіння. Інволюційні зміни серцево-судинної систе-
ми, опорно-рухового апарату та інших систем не дозволяють осо-
бам похилого віку виконувати багато фізичних вправ, так як вони
можуть викликати перенапруження організму. У зв’язку з цим біль-
шість осіб цієї вікової категорії або не можуть займатися самостій-
но, або роблять це неефективно через нестачу знань і малої кіль-
кості спеціально організованих оздоровчих груп [1].

Наявний науковий і практичний досвід свідчить, що рішення
цієї проблеми може успішно здійснюватися в умовах фізичної рек-
реації, основна мета якої — оптимізація психофізичного стану будь-
якої людини. Саме фізкультурно-рекреаційна діяльність дозволяє
будь-якій особистості реалізувати свій незатребуваний потенціал.

З точки зору дослідників [2, 3], у літньому віці особливо важли-
вий комплексний підхід до оздоровлення людини і використання
засобів фізичної культури, які охоплюють усі аспекти особистості:
фізичний, психічний, соціальний і духовний. З цих позицій звернен-
ня до східних оздоровчих систем, які мають багатовікову історію, ціл-
ком виправдане. Привнесення елементів нетрадиційних видів гім-
настики в практику фізичної рекреації дозволить розширити її
різноплановий потенціал і збагатити оригінальними формами актив-
ного відпочинку [2]. Поряд із цим спортивно-оздоровчий туризм
у цьому аспекті є також унікальним засобом фізкультурно-оздоровчої
та рекреаційної діяльності. Використання мінімізованої матеріально-
технічної бази при заняттях спортивно-оздоровчим туризмом робить
цей вид рухової активності доступним і привабливим для будь-яких
верств населення, в тому числі і для літніх людей [3].

Таким чином, аналіз науково-методичної літератури, передо-
вого досвіду роботи в рекреативному напрямі виявив вкрай мало

218

Секція ІV Медична, фізична та спортивна реабілітація 



219

розроблених науково обґрунтованих методик з фізичної культури
для осіб похилого віку з урахуванням їх інтересів, стану здоров’я
і фізичних можливостей для корекції психофізичного стану осіб
похилого віку в процесі рекреаційної діяльності. Питання фізичної
рекреації осіб похилого віку вивчені і розроблені не достатньо,
а наявні наукові дослідження носять фрагментарний характер, тому
вони роблять цю проблему актуальною, а її рішення своєчасним.
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Анотація. В тезах приведено обґрунтування сучасних методів фізичної
терапії чоловіків, які хворіють на гіпертонію. Проведення реабілітаційного
періоду з включенням комплексної корекції при постійному автоматичному
контролі обладнанням «Multidoctor», позитивно вплинуло на відновлення
здоров’я хворих на гіпертонію чоловіків. Наголошено: вибираючи метод від-
новлення, враховувати тип нервової системи хворого, його вік, стадію,
фазу та форму хвороби, реактивність організму та ефективність медика-
ментів. Лікування слід починати з ранньої стадії хвороби, проводити його
комплексно, систематично, пунктуально і достатньо тривалий час.

Annotation. The theses substantiate modern methods of physical therapy of
men with hypertension. Conducting a rehabilitation period with the inclusion of
a complex correction with constant automatic control of the Multidoctor equipment,
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had a positive effect on the restoration of health of patients with hypertension of
men. Emphasized: choosing the method of recovery, to take into account the type
of nervous system of the patient, his age, stage, phase and form of the disease, the
reactivity of the organism and the effectiveness of medicines. Treatment should be
started from an early stage of the disease, carried out comprehensively, systema-
tically, punctually and for a long enough time.

Сучасний спосіб життя з його стрімким темпом, високим
нервово-психічним напруженням пред’являє до серцево-судинної
системи людини значні вимоги, викликає велике, нерідко надмір-
не навантаження. При тривалій дії на організм людини факторів
ризику (надлишок холестерину, гіпокінезія, гіпертонічна хвороба,
стрес і ін.) зазначені захворювання закінчуються інвалідизацією
хворого, інфарктом міокарда, а у ряді випадків — і його смертю.
Тому незважаючи на істотні досягнення сучасної медицини захво-
рювання серцево-судинної системи протягом останніх десятиліть
міцно займають перше місце в структурі причин смертності насе-
лення в Європі, в тому числі і в Україні. 

Гіпертонічна хвороба (ГХ) є одним із найпоширеніших захво-
рювань серцево-судинної системи, тривале прогресування якої
може призвести до важких функціональних порушень організму.
Всі порушення судинного тонусу поділяються на артеріальні гіпер-
тензії та артеріальні гіпотензії. Артеріальні гіпертензії, в свою чергу,
поділяються на первинні (есенціальні) та вторинні, або симптома-
тичні, гіпертензії (ниркова, ендокринна, церебральна, гіпертензія
розгальмування, регіонарні гіпертензії). Первинну гіпертензію
(есенціальну) називають гіпертонічною хворобою. Гіпертонічна
хвороба — самостійне захворювання, при якому стійке підвищення
АТ (вище 160 і 95 мм рт. ст. у людей молодого віку) є провідним,
а іноді й єдиним симптомом хвороби.

В основі гіпертонічної хвороби лежить первинне порушення ней-
рогуморальної регуляції судинного тонусу. Першорядне значення
у виникненні гіпертонічної хвороби має нервово-психічне перенапру-
ження сфери вищої нервової діяльності під дією емоційних впливів.
Більшість хворих на ГХ у І стадії не відчувають ніяких життєвих
і фізичних обмежень, інші скаржаться на головні болі, швидку втом-
люваність, запаморочення, шум у голові, порушення сну, іноді — на
нечіткі неприємні відчуття в ділянці серця, носові кровотечі і т. д.
Підвищення АТ носить скороминучий характер, можливе самовіль-
не зниження АТ до нормальних цифр, особливо після відпочинку.
Довготривалість цієї стадії коливається в широких рамках, її перехід
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у ІІ стадію триває іноді десятки років. Численні наукові дослідження
свідчать, що для виникнення її неабияке значення має професія люди-
ни. Частіше гіпертонічна хвороба зустрічається в осіб, зайнятих напру-
женою розумовою працею, що вимагає помітних психоемоційних
затрат. Здебільшого це працівники адміністративно-управлінського
апарату, робота яких характеризується постійним контактуванням
з великою кількістю людей, з частою зміною емоційного фону. На неї
хворіють учені, письменники, диспетчери, телефоністи, вчителі.
Серед лікарів гіпертонічна хвороба вражає найбільше хірургів і анесте-
зіологів. Розвиткові її сприяють несприятливі виробничі умови,
забруднення. Лікування хворих на гіпертонічну хворобу по можливос-
ті треба максимально індивідуалізувати. Вибираючи метод відновлен-
ня, враховано тип нервової системи хворого, його вік, стадію, фазу та
форму хвороби, реактивність організму та ефективність медикаментів.
Лікування слід починати з ранньої стадії хвороби, проводити його
комплексно, систематично, пунктуально і достатньо тривалий час.

Все більшу популярність, останнім роки, набирають функціо-
нальні тренувальні програми анаеробного спрямування, а також
східних єдиноборств, йога, пілатес, кросфіт, стрейчінг, змішаних
єдиноборств, сайкл, танцювальні напрямки, аква аеробіка, трену-
вання на свіжому повітрі open-air, підвісний тренінг TRX і т.п. 

Мета роботи: обґрунтувати ефективність програми фізичної те -
ра пії чоловіків 35–40 років в умовах аеробних фізичних навантажень. 

Встановлено, що комплексна корекція здоров’я чоловіків у віці
25–40 років в умовах аеробних фізичних навантажень, набагато ефек -
тивніше впливає на підвищення і досягнення наміченого результа-
ту. Комплексний підхід являє собою сукупність фізичних вправ
аеробного характеру, спрямованих на підвищення загальної витри-
валості організму людини, що займається тренуванням, реалізації
режимів навантаження і відпочинку, спрямованих на відновлення
загального стану організму, поліпшення обмінних процесів, підви-
щення м’язового тонусу, а також дихальної гімнастики і водних
про цедур. Реалізується комплексна корекція при постійному авто-
матичному контролі обладнанням «Multidoctor».

Тренування оздоровчої спрямованості з використанням облад-
нання «Multidoctor» в умовах автоматичного контролю аеробних
навантажень позитивно впливає на нормалізацію артеріального тиску
та покращення загального стану хворих, знижуються напруга, три-
вога, стає більш адекватною поведінка при огляді, з’являється стій-
ке бажання вести здоровий спосіб життя.
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Анотація. У статті подана характеристику поняття сколіозу та
деформації хребта. Схарактеризований розвиток дітей, який зумовлений
інтенсивним зростанням і збільшенням розмірів тіла дитини, що є ваго-
мим показником при сколіозі. Детально розглянуті можливі методики
фізичної реабілітації дітей зі сколіозом (дотримання ортопедичного
режиму, щоденні заняття корегувальною лікувальною гімнастикою, ліку-
вальне плавання тощо), а також виокремлено основні причини формуван-
ня дефектів постави та викривлення хребта.

Annotation. The article describes the notion of scoliosis and spinal deformi-
ty. Characterized by the development of children, which is due to the intense
growth and increase in the size of the body of the child, which is a significant indi-
cator of scoliosis. Possible methods of physical rehabilitation of children with sco-
liosis (observance of the orthopedic regime, daily classes of corrective medical
gymnastics, medical swimming, etc.) are discussed in detail, as well as the main
reasons for the formation of postural defects and spinal curvature.

Порушення постави є однією з ортопедичних патологій, що
найчастіше трапляються у дітей і підлітків. Вони становлять 90%
усіх відхилень від норми з боку опорно-рухової системи школярів.
Кожна четверта дитина в Україні має порушення постави, у 5–6 осіб
з тисячі це сколіоз [1].

Сколіоз — це захворювання опорно-рухового апарату, що ха -
рактеризується викривленням хребта у фронтальній (боковій) пло-
щині з поворотом хребців (торсія) навколо своєї вертикальної осі,
що призводить до функціональних порушень у роботі органів груд-
ної клітки [2]. Сколіоз характеризується появою компенсаторної
дуги скривлення, внаслідок чого хребет набуває форми латинської
букви S. Кут відхилення основної дуги сколіотичного скривлен-
ня — до 25° і деформація хребта набуває більш стійкого характеру.
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Основні причини формування дефектів постави та викривлен-
ня хребта: загальний недостатній розвиток м’язової системи (тобто
слабкість м’язів); нерівномірний розвиток м’язів (спини, живота,
стегон), що утримують хребет у правильному положенні; зменшен-
ня або збільшення кута нахилу тазу; тривала хвороба (рахіт), або
часті захворювання, що ослаблюють організм; незадовільний
загальний режим дня; звичка стояти з опорою на одну ногу; невід-
повідні росту дитини меблі, одяг, неправильне сидіння за столом,
писання, малювання в ліжку; дуже м’яке і провисле ліжко; носіння
портфеля в тій самій руці тощо [2].

Залежно від типу сколіозу застосовують різні методики фізич-
ної реабілітації. Наприклад, методика при S-подібному сколіозі
полягає у необхідності поєднання масажу з коригувальною гімнас-
тикою та лікувальним плаванням, тобто із спеціальним вправами, які
спрямовані на корекцію викривлення хребта і укріплення «м’язо-
вого корсету» [1]. Всі запропоновані методи вирішують завдання
односпрямованого впливу на корекцію хребта, але кожен метод має
свою специфічну дію.

Дослідження науковців зазначають, що вагомою складовою
комп лексного лікування сколіозу є лікувальне плавання [1, 2]. Най -
більш ефективним способом плавання вважають брас на грудях.
Симетричні плавальні рухи рук і ніг виконують послідовно в одній
площині з виключенням коливання хребта навколо поздовжньої осі.
Рекомендується плавати у повільному темпі, з подовженою фазою
ковзання після поштовху ногами. У комплексі лікувально-віднов-
них заходів завданням лікувального плавання є надання загальноз-
міцнювальної і корегувальної дії на хребет, поліпшення кровообігу
та кістково-м’язової тканини, зміцнення м’язів спини і живота, нор -
малізація функціонального стану нервово-м’язового апарату, а також
розвантаження слабкої половини хребта [2].

Лікувальне плавання виявляє своєрідний, притаманний тільки
цьому виду спорту, вплив на організм дитини. Плавання є одним
з найбільш ефективних в оздоровчому відношенні видів фізичної
активності, потужнім засобом корекції порушень опорно-рухового
апарату. Особи, які займаються регулярно плаванням, зберігають ви -
соку рухомість у суглобах, гарне самопочуття, нормалізацію сну та
апетиту, значне підвищення працездатності та покращення емоційно-
го стану, що сприяє процесу реабілітації. Заняття плаванням спри-
яє розвитку всіх м’язових груп і таким чином створює м’язовий
корсет, який дозволяє підтримувати хребет в природному прямому
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положенні. М’язова система стає сильною, що є умовою оптималь-
ного, гармонійного формування пропорцій тіла та засобом корекції
його порушень. Велика динамічна робота ніг у безопорному поло-
женні під час плавання, в свою чергу, тренує м’язи та зв’язки гоміл-
костопного суглобу. Перебування тіла у воді «виключає» силу при-
тягання і викликає стан невагомості, зменшує тиск на опорний апарат
скелета (особливо хребет), що веде до розслаблення м’язів спини,
і численні порушення постави у дітей в умовах водного середови-
ща, у разі правильно організованого процесу реабілітації проходять
значно ефективніше [2].

Отже, одним із основних засобів фізичної реабілітації при ско-
ліозі є традиційні методи та засоби (дотримання ортопедичного
режиму, щоденні заняття коригувальною гімнастикою, лікувальне
плавання). Запропоновані методи вирішують завдання односпря-
мованого впливу на корекцію хребта, але кожен метод має свою
специфічну дію.
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Анотація. В тезах приведено послідовність дослідження ефектив-
ності фізіотерапевтичного методу квантової терапії при порушеннях
зору відповідно до розробленої програми фізичної реабілітації. Програма
є невід’ємною ланкою відновлення здоров’я у людей з вадами зору і має на
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меті сприяти покращенню діяльності зорового апарату, розвитку в них
фізичних та розумових якостей для забезпечення оптимальної інтеграції
в сучасні умови життєдіяльності.

Annotation. Physical rehabilitation is an integral part of the restoration of
health in people with visual impairments and aims to improve the performance of
the visual apparatus, the development of physical and mental skills in them, to
ensure optimal integration into modern living conditions.

Реабілітація дітей з проблемами зору за допомогою квантової
терапії та фізичних вправ особливо актуально постає сьогодні. Фі -
зіотерапевтичний метод квантової терапії дає змогу розвивати і тре-
нувати навички, зв’язані з орієнтуванням у просторі, можуть при-
скорити процес поновлення глибинного зору при акомодаційних
порушеннях, прогресуючої короткозорості та астенопії, амбліопії,
частковій атрофії зорового нерва, дистрофічних захворювань сіт-
ківки, після офтальмологічних операцій. Око — орган сприйняття
світлового роздратування [2, с.12].

Мета дослідження: обґрунтування комплексної програми
фізичної терапіі/реабілітації людини з порушенням зору. 

Звуження поля зору робить обтяжливим і навіть небезпечним
перебування таких людей серед механізмів, що рухаються, на пере-
повнених вулицях, обмежує їх можливості і дії в тому разі, коли
потрібні хороший кругозір і швидкість зорово-моторних реакцій.
Більших неприємностей завдає в таких випадках втрата глибинно-
го зору і тому дуже важливо прискорити процес його поновлення.
Фізичні вправи цьому сприяють. З часом глибинний зір трохи по -
ліп шується. Це залежить як від стерео скопічного зору, так і від інших
факторів: паралаксу (при рухах голови), відчуття геометричної пер-
спективи, гри світлотіней, тренування та інших обставин. Строк
відновлення глибинного зору залежить від того, яке втрачене око
(здорове чи ні), віку, загального стану здоров’я, інтелекту та інших
причин. Відомі випадки, коли сліпі на одне око в результаті більш
чи менш довготривалого тренування успішно справлялися з профе-
сіями, що вимагають глибинного зору. 

Велике значення у реабілітації порушень зору має комплекс фі -
зіотерапевтичних заходів, які поряд із медикаментозною терапією
сприяють швидшому і якіснішому відновленню порушених функ -
цій організму.

Терапевтичний ефект квантової терапії зумовлений регуляцією
підкірково-кортикальних біоелектричних процесів, обміну нейро-
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медіаторів ендорфінної і імунної систем, гормональної діяльності
ендокринних залоз, а також поліпшення  спалах — і гемодинаміки, що
зумовлює універсальний характер дії і робить можливим його застосу-
вання для лікування очних хвороб. Терапія проводиться неконтак-
тним способом через оптико-, таламо- і гіпоталамо-гіпофізну систему.
Апарат складається з електронного блоку, адаптера і «окулярів» з глу-
хою задньою стінкою, на якій розташовані лампи розжарювання
з поміщеними між ними й оком пацієнта світлофільтрами (червоний,
зелений, синій і т.п.). Після включення апарату в мережу, на електрон-
ному табло встановлюється тривалість світлових імпульсів (від 2 до 6 с)
залежно від віку, темпераменту і статі пацієнта. Надівши «окуляри»,
пацієнт повинен дивитися через світлові фільтри на поперемінно  спа-
лахуючи в правому і лівому окулярі лампочки. Тривалість процедури
8,5 хв. Щодня проводиться по 3 сеанси з різними фільтрами: вранці
(9–11 год.) — червоні або оранжеві, вдень (11–13 год.) — зелені,
увечері (17–19 год.) — сині. Курс включає проведення 24 сеансів по
2–3 рази на день. З метою збереження і підвищення досягнутого
ефекту курси лікування слід повторювати через 3–6 місяців. 

На другому етапі проводились корекційно-відновлювальні впра-
ви, які підвищують тонус організму, розвивають точність і чіткість
рухів, силу і спритність, виховують волю, сприяють кращій орієнтації
в просторі. Все це важливо для людей з послабленим зором. Крім того,
фізичні вправи можуть запобігати короткозорості й затримувати про-
гресування її, благотворно впливати на зниження стомлюваності та
підвищення працездатності школярів, на гостроту зору, стійкість
ясного бачення та швидкість зорово-моторних реакцій [1, с. 207].
Фізичні вправи потрібні й корисні короткозорим за будь-якого стану
органа зору. Різке зниження з тої чи іншої причини гостроти зору або
повна втрата зору одного ока при збереженні нормальних функцій
іншого призводить до втрати чи послаблення глибинного зору.

Третій етап передбачає повторні заміри та порівняльний аналіз
отриманих даних.

Отже, дослідження показало, що застосування квантової терапії
покращує живлення переднього очного відрізка, стимулює судинну
і лімфатичну системи очного яблука, активізує процес нейронної
передачі сигналів і їх зорове сприйняття. Світлові імпульси викли-
кають масаж внутрішніх м’язів ока. Рефлекторно звужуючи і розши-
рюючи зіниці, знімають спазм, збільшують силу м’яза акомодації. 

Велике значення для контролю за станом здоров’я має само-
спостереження, самоконтроль.
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ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
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Анотація. Профілактика ускладнень цукрового діабету, зокрема при
синдромі діабетичної стопи є вкрай важливою, але в той же час ефек-
тивною і нескладною процедурою. Виконання таких дій значно знижує
ризик інвалідізації, втрату працездатності або навіть летальний резуль-
тат. До них відносяться симптоматична терапія, щоденний контроль
стану та реабілітація.

Annotation. Prevention of diabetes complications, particularly at diabetic
foot syndrome, is extremely important but at the same time an effective and sim-
ple procedure. Performing simple actions significantly reduces the risk of disabi-
lity, disability, or even death. These include symptomatic therapy, daily conditi-
on monitoring and rehabilitation.

Проблема судинних ускладнень при цукровому діабеті (ЦД)
є основною причиною ускладнень, що приводять до інвалідізації
і смерті хворих. В зв’язку з неухильним ростом захворюваності на ЦД,
зростає і кількість випадків патогенезу. Практично четверта части-
на хворих на ЦД страждають на синдром діабетичної стопи (СДС).
Наслідком є розвиток трофічних виразок нижніх кінцівок, які вкрай
важко піддаються лікуванню, значно зростає ймовірність ампута-
цій, що знижує якість життя, призводить до втрати працездатності
і інвалідізації. До 40% зростає ймовірність летального результату.
Ця проблема також має наслідком тривалу госпіталізацію, суттєві
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витрати з реабілітації та догляду за хворими, соціальні проблеми.
В цьому зв’язку вкрай актуальним є вивчення етіології і патогенезу
СДС, пошук шляхів зниження негативних наслідків, покращення
результатів лікування пацієнтів з даною патологією.

Згідно ВООЗ, поняття «синдром діабетичної стопи» визначається,
як самостійне ускладнення ЦД, поряд з діабетичним ураженням очей,
нирок, нервової і серцево-судинної систем. Це «комплекс анатомо-
функціональних змін стопи, пов’язаний з діабетичною ней ро патією,
мікро- і/або макроангіопатій, на тлі яких розвиваються важкі гнійно-
некротичні процеси». Будь-який з цих факторів може відігравати про-
відну роль, хоча, звичайно, всі вони присутні в тій чи іншій мірі.

Проте, ефективне лікування СДС і запобігання ампутацій ціл-
ком можливі. Для цього потрібно дотримуватись декількох речей. 

По-перше, симптоматична терапія. В основі цього підходу ле -
жить те, що на сьогоднішній день немає високоефективних ліків при
діабетичної нефропатії. Симптоматичне застосування знеболюючих
препаратів позбавляє пацієнта страждань, проте не впливає на про-
гресування нейропатії і ризик ускладнень. При нетяжкому перебігу
не варто покладатися на ліки, так як симптоми діабетичної нефро-
патії слугують сигналом про розвиток ускладнень. 

По-друге, власне профілактика ускладнень. Значно зменшує
ризик щоденний огляд стоп пацієнтом, дотримання ним правил
догляду за ногами. Регулярний огляд, навчання пацієнтів та членів
їх сімей правил догляду за ногами, підбір та виготовлення ортопе-
дичного взуття, лікування патологій безпосередньо не пов’язаних
з ускладненнями, проте сприяючих прогресуванню СДС.

Що прикро, у переважній більшості пацієнтів розвиток пато-
логії можливо було попередити. Адже відомо що невропатична
виразка утворюється тільки після механічного або іншого пошкод-
ження шкіри стопи. Зокрема, пацієнт має усвідомлювати що будь-
яке загоєння ушкодження шкіри може тривати доволі довго, що
відсутність больових відчуттів не гарантує відсутності ушкоджень.
Це говорить про те, що пацієнт має щоденно оглядати ноги, а при
неможливості зробити це самостійно — його родичі.

Інший напрям профілактики — своєчасне видалення мозолів.
Оскільки мозоль створює додатковий тиск на шкіру, що може по -
шкодити її в викликати утворення виразки.

Наступне — вирішення проблеми сухості шкіри і тріщини на ній.
Ці зміни у шкірі необхідно вчасно виявляти і усувати за допомогою
зволожуючих засобів (креми).
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Ще один важливий напрям — зниження маси тіла за рахунок
підвищення фізичної активності за рахунок помірних фізичних на -
вантажень. Наприклад, ходьба. І за рахунок зниження калорійності
їжі, включення в раціон дієтичних харчових волокон. Фізичні впра-
ви для стопи є дуже важливим засобом профілактики з огляду на те,
що вправи покращують кровотік, укріплює м’язи стопи і гомілки,
попереджує плоскостопість, яка швидко прогресує у хворих на ЦД.

Третій ключовий напрям — реабілітація. В основі має бути нама-
гання розвантажити стопи. Настійно рекомендовано носіння спеці-
ального ортопедичного взуття для хворих ЦД, а для пацієнтів які
перенесли оперативне втручання — складного ортопедичного взуття.

Гарні результати в боротьбі з ускладненнями показала екстра-
полярна ударно-хвильова терапія, яка поліпшує кровопостачання
нижніх кінцівок, стимулює регенеративні процеси, сприяє віднов-
ленню цілісності тканин, нормалізує температуру стопи, повертає
чутливість ногам.

За попередніми оцінками, в результаті впровадження сучасно-
го підходу до повноцінної профілактики уражень стопи при ЦД,
кількість випадків інвалідізації має знизитися до –85%.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Мельник Олександр Олександрович, 
студент Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

vaza167@gmail.com
Адирхаєва Людмила Вікторівна,

к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціалних технологій Університету «Україна»

Анотація. Запропоновано методику комплексного підходу до фізичної
реабілітації при захворюваннях серцево-судинної системи. Застосовано:
лікувальну фізичну культуру, лікувальний масаж,фізіотерапію,механоте-
рапію та працетерапію. Лікувальну фізичну культуру застосовують у тій
чи іншій формі при всіх захворюваннях серцево-судинної системи і на всіх
етапах реа білітації.Лікувальний масаж постійно застосовують у ком-
плексі лікуван ня хворих із серцево-судинною патологією.

Annotation. Physiotherapy is used for the prevention and treatment at all
stages of rehabilitation. Mechanotherapy is used in the form of training on simu-
lators, mainly to enhance the function of the cardiovascular system and physical
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performance. Occupational therapy is used in the final stages of rehabilitation.
They use recurrent occupational therapy aimed at restoring temporary disability.

У своїй роботі я розглянув важливість проведення фізичної реа -
білітації при захворюваннях серцево-судинної системи. Сер цево-
судинна система відіграє важливу роль в життєдіяльності орга нізму,
постачає всім тканинам і органам поживні речовини, виносить про -
дук ти обміну. Захворюваннями серцево-судинної системи є: ендо-
кардит, міокардит, пе рикардит, дистрофія міокарда, вроджені і набуті
вади серця, атеросклероз, іше мічна хвороба серця, гіпер- та гіпото-
нічна хвороби, облітеруючий ендартеріїт, тромбофлебіт, варикозне
розширення вен. 

Лікувальну фізичну культуру застосовують у тій чи іншій формі
при всіх захворюваннях серцево-судинної системи і на всіх етапах
реа білітації. Вона безпосередньо позитивно впливає на функції
серця і судин, їх морфологію. Під впливом фізичних вправ розши-
рюються коронарні судини, розкрива ються резервні капіляри, при-
скорюється кровообіг і збільшується ємність судин. Дозоване фізич-
не навантаження може збільшити кількість крові, що протікає через
коронарні судини у 8–10 разів. Все це інтенсифікує трофічні проце-
си в серцевому м’язі, зміцнює міокард, посилює його скоротливу
здат ність, створює умови для відновних і регенеративних процесів
у серці, попе реджає або зменшує у ньому розвиток кардіосклеротич-
них змін та дистрофії. М’язова діяльність стимулює периферичний
кровнобіг. Спостерігається збільшення кількості функціонуючих
капілярів, розширення просвіту судин, зниження тонусу артеріол,
зменшення периферичного опору кровотоку. Він прискорюється,
активізується венозний і лімфатичний обіг, що сприяє ліквіда ції або
зменшенню набряків, запобігає виникненню тромбоемболій, змен-
шує прояви недостатності кровообігу, полегшує роботу серця. Знач не
місце у просуванні крові до серця, полегшенні його роботи у забез -
печенні нормальної циркуляції крові по великому і малому колах
займають позасерцеві (екстракардіальні) чинники кровообігу, дія
яких підсилюється при фізичних вправах. 

Позитивні зміни у гемодинаміці та газообміні в легенях підви-
щують наси чення артеріальної крові киснем, транспортування його
до тканин, зменшують їх кисневе голодування.ЛФК використову-
ють у лікарняний період реабілітації відповідно до при значеного
хворому рухового режиму: суворого постільного напівпостільного
(палатного) і вільного.
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Лікувальний масаж постійно застосовують у комплексі ліку ван ня
хворих із серцево-судинною патологією. Лікувальна дія масажу
виявляєть ся трьома основними механізмами: нервово-рефлекторним,
гуморальним і ме ханічним.Масаж підвищує процеси гальмування
в ЦНС, врівноважує основні нерво ві процеси, справляє знеболюючу,
заспокійливу дію, нормалізує нервово-пси хічний стан і сон хворих.

Масаж позитивно діє на коронарну гемодинаміку, трофіку і то нус
серцево го м’яза і його скоротливу функцію.Завдяки поліпшенню
припливу крові до серця полегшується його робота, ефективнішим
стає кровообіг у малому і ве ликому колі. Масаж сприяє розвитку
функціональних можливостей серцево-судинної системи і компен-
саторних та пристосувальних процесів.Лікувальний масаж призна-
чають у лікарняний і післялікарнянии періоди реабілітації (ручний
та апаратний масаж). Використовують сегментарно-реф лекторний,
класичний і підводний душ-масаж. 

Фізіотерапію застосовують з метою профілактики і лікування на
всіх етапах реабілітації. Лікувальна дія різноманітних фізичних мето-
дів, які використовують у терапії серцево-судинних захворювань, реа-
лізується шляхом нервово-рефлекторного і гуморального механізмів.
Фізіотерапевтичні методи поліпшують кровообіг, трофічні процеси
у міо карді і його скоротливу функцію, що позитивно впливає на за -
галь ну гемодина міку. Вони тренують судини і терморегуляційні меха-
нізми, пристосовують і зменшують реакцію серцево-судинної системи
і організму в цілому на зміни в атмосфері. При серцево-судинних
захворюваннях використовують такі лікувальні ме тоди: гальванізацію,
медикаментозний електрофорез, діадинамотерапію, елек тросон,
індуктотермію, УВЧ- і НВЧ-терапію, магнітотерапію, УФО, геліотера -
пію, аероіонотерапію, аерозольтерапію, баротерапію, гідротерапію
(душі, об ливання, обтирання, укутування, ванни, сауна), бальнеотера-
пію (вуглекислі, кисневі, сульфідні, азотні, перлинні, хлоридні натріє-
ві, йодобромні, радонові ванни), кліматолікування.

Механотерапію використовують у вигляді занять на тренажерах,
переважно під час санаторно-курортного лікування, з метою підви-
щення фун кції серцево-судинної системи і фізичної працездатності.

Працетерапію застосовують на заключних етапах реабілітації.
Ви користовують відновну працетерапію, націлену на відновлення
тимчасово зни женої працездатності. У випадках тривалих важких
серцево-судинних захворювань, що призвели до часткової втрати
виробничих навичок, або коли хво рі не встигли набути спеціаль-
ності і кваліфікації, застосовують професійну працетерапію.
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МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛОКОМОТОРНИХ ФУНКЦІЙ
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Меметова Оксана Олександрівна,
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Анотація. Дитячий церебральний параліч (ДЦП) є важким захворю-
ванням, що зачіпає багато систем організму, в тому числі нервову і м’язо-
ву системи. Постійно збільшується кількість дітей із наслідками ДЦП,
у яких спостерігають важкі форми деформації кінцівок і локомоторні
порушення, які ставлять проблему комплексної реабілітації цих хворих
у ряд найбільш важливих і складних завдань сучасної ортопедії.

Annotation. Cerebral palsy is a serious condition that affects many body sys-
tems, including the nervous and muscular systems. The number of children with
consequences of cerebral palsy is constantly increasing, and they see severe forms
of limb deformity and locomotor disorders, which make the problem of complex
rehabilitation of these patients one of the most important and complex tasks of
modern orthopedics.

Останнім часом проблема створення оптимальних умов для жит -
тєдіяльності дітей з обмеженими можливостями привертає увагу
все більшої кількості фахівців різних спеціальностей. Особливо це
стосується дітей із церебральною патологією, яка зумовлена рухо-
вими порушеннями.

Дитячий церебральний параліч за останні роки став одним із
найбільш поширених захворювань нервової системи в дитячому
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віці в усіх країнах світу. Це захворювання важко впливає на дитину,
не тільки вражає рухову систему, а й викликає порушення мови і ін -
телекту. Клінічні прояви і проблеми, пов’язані з ДЦП, можуть коли-
ватися від дуже незначних до сильно виражених. Тяжкість проявів
пов’язана зі ступенем пошкодження мозку. Ці прояви можуть бути
помітними лише для професіоналів-медиків, або можуть бути ясни-
ми та очевидними для батьків і оточуючих людей. М’язи можуть бути
надмірно спастичними або розслабленими, призводячи до розташу-
вання різних ланок тіла в незвичне і невигідне становище [2].

Різноманітні рухові порушення в дітей із церебральним паралі-
чем проявляються в порушенні функції нервово-м’язової системи
й пов’язані з надмірно підвищеним або зниженим м’язовим тону-
сом. Головним засобом реабілітації дітей хворих на церебральний
параліч повинна стати адаптивна фізична культура [2].

Засоби адаптивної фізичної культури в умовах сьогодення відіг-
рають важливу роль у розв’язанні проблеми розвитку локомоторних
функцій дитини з церебральним паралічем. Різноманітність і спря-
мованість фізичних вправ, що застосовуються в системі АФК, варіа-
тивність їх виконання дають змогу здійснювати добір і необхідне їх
поєднання з урахуванням завдань розвитку локомоторних функцій
і підвищення фізичної підготовленості до оптимального рівня в дітей
із церебральним паралічем. Систематичність і безперервність засто-
сування засобів адаптивної фізичної культури в поєднанні із зусил-
лями сім’ї та установ різного відомчого підпорядкування розгляда-
ються як ефективний напрям розв’язання проблеми [1].

Завдання адаптивної фізичної культури при ДЦП — не просто
збереження життєздатності, а максимальне відновлення здатності
дитини до незалежного існування, активної професійної, соціаль-
ної та побутової діяльності [1].

Сьогодні для дітей із церебральним паралічем у системі адап-
тивної фізичної культури розроблені програми з плавання, іпотера-
пії, фітбол-терапії тощо. Певний науковий інтерес представляє
спільне використання мультидисциплінарного підходу і засобів адап -
тивної фізичної культури (лікувальна гімнастика, механотерапія,
фітбол-гімнастика, корекційно-розвивальні ігри), що впливають
на локомоторні функції дітей з церебральним паралічем [1].

Лікувально-відновна дія фізичних вправ, що застосовуються
в АФК, заснована на їх здатності стимулювати і нормалізувати
фізіологічні процеси в організмі. Вони благотворно впливають на
нервову систему, трофіку тканин, сприяють поліпшенню функцій
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нервової і м’язової систем, внутрішніх органів. Під впливом фізич-
них вправ прискорюється функціональна перебудова органів і тка-
нин, що сприяє відновленню порушених функцій і розвитку локо-
моторних функцій [2].

Таким чином, широка поширеність дитячого церебрального
паралічу, складність його діагностики, необхідність розробки тактики
диференційованих занять є актуальною проблемою сьогодення.
Дитячий церебральний параліч, що має різну етіологію і патогенез,
об’єднується по специфіці рухових порушень. У даний час проблема
профілактики, лікування та соціальної допомоги є однією з провідних
у лікуванні дітей із ДЦП. Розвитку локомоторної функції та фізичної
підготовленості буде сприяти безпосереднє проведення нових видів
комплексного лікування з використанням засобів адаптивної фізичної
культури. Застосування таких програм реабілітації дозволить сформу-
вати нові рухові стереотипи, що дасть можливість дітям із ДЦП вико-
нувати нові рухові дії та розвивати локомоторні функції.
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Анотація. У тезах охарактеризовано особливості використання
пасивної та активної методик кінезотерапії у реабілітаційному процесі
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людини з порушенням опорно-рухового апарату. Доведено ефективність
впливу розробленої програми фізичної терапії на людей з порушенням опор-
но-рухового апарату. 

Annotation. The features of passive and active methods of kinesitherapy in
the rehabilitation process of a person with disorders of the musculoskeletal sys-
tem are described in the theses. The effectiveness of the impact of the developed
physical therapy program on people with disorders of the musculoskeletal system
has been proved.

Кінезотерапія — це методика лікування рухом. Має широкий
спектр засобів і методів відновлення, що базуються на застосуванні
рухових дій в якості основного лікувального впливу. Основним
інструментом в кінезотерапії є рух, що оказує різний вплив на орга-
нізм людини, а саме: тонізуючий, що спрямований на зміцнення, під-
силення і удосконалення функцій опорно-рухового апарату, скелет-
них м’язів, сухожиль і зв’язок; компенсуючий, що спрямований на
компенсацію тимчасово втрачених, або хронічно порушених функцій
за рахунок здорових; трофічний, що має на меті попередження деге-
неративних і атрофічних процесів, посилення відновлюваних проце-
сів; відновлюваний, який спрямований на цілковите відновлення
порушеної функції та тренувальний, що полягає в повному віднов-
ленні порушених чи втрачених функцій, загальному зміцненні
і покращенні здоров’я пацієнта. В залежності від загального фізично-
го стану, функціональних можливостей, індивідуальних, медичних та
вікових особливостей пацієнта підбирається методика лікування.

Мета роботи: розробити комплексну програму фізичної терапії
людини, що має порушення опорно-рухового апарату.

Під час проведення досліджень використано пасивн і активні
методи кінезотерапії. Пасивна кінезотерапія проводиться за допомо-
гою фізіотерапевта/реабілітолога, а також з використанням спеціаль-
ного обладнання, тренажерів та підвісних систем (механотерапія).
Така методика спрямована на відновлення втрачених, або порушених
функцій опорно-рухового апарату. Пасивна кінезотерапія признача-
ється пацієнтам, які не можуть самостійно виконувати рухові дії.
Основні методи пасивної кінезотерапії: рухові дії, розтягнення, масаж.

Активна кінезотерапія передбачає виконання рухових дій са мим
пацієнтом. Підбір вправ та тренажерів обумовлений метою ліку-
вального процесу і базується на медичних, індивідуальних й вікових
особливостях пацієнта. Кінезотерапія є одним з основних інстру-
ментів при лікуванні ДЦП, сколіозу та інших порушеннях постави
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у дітей. Завдяки великому арсеналу методів і засобів лікування, до -
сягається максимально можливий та стійкий терапевтичний ефект.
Доведено, що всі діти з ДЦП здатні суттєво розвинути свої моторні
навички при правильно підібраному лікуванні. Особливо викорис-
тання підвісних систем допомагає оптимізувати інтенсивність фі -
зичних навантажень, створює умови для активної участі дитини
в процесі заняття. Дозволяє досягнути стану «невагомості», при
якому дитина може рухатись без страху впасти, тим самим відкри-
ваючи можливість максимального пропрацювання всіх необхідних
для реабілітації ділянок тіла.

Таким чином, завдяки створеній програмі фізичної терапії,
виходячи з індивідуальних можливостей та медичних показань,
може застосовуватися активний і пасивний методи кінезотерапії.
Рухові дії спрямовані на покращення кровообігу та живлення тка-
нин, зміцнення м’язевого корсету, зняття больового синдрому;
в процесі тренувань формуються нові зв’язки між нейронами, тре-
нуються ослаблені м’язи і знімається напруження з спазмованих,
збільшується амплітуда рухів у суглобах.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЛФК
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Анотація. Інноваційний цілісний підхід до збереження якості життя
жінки в періоді менопаузи, що має на увазі здоровий спосіб життя і від-
повідну терапію, так званий «менеджмент менопаузи». Розглянуто тех-
нічні засоби лікувальної фізичної культури в системі фізичної терапії при
порушенні функціонального стану жінок віком 40–45 років.

Annotation. An innovative holistic approach to preserving the quality of life
of a woman during menopause, which implies a healthy lifestyle and appropria-
te therapy, the so-called «menopause management». The technical means of the-
rapeutic physical training in the system of physical therapy in the violation of the
functional state of women aged 40–45 years are considered.
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Останнім часом у медицині все більше актуалізується реабілі-
таційний напрям, стрижнем якого є етапне, відновлення компл-
ексного лікування захворювань і ушкоджень. У цьому процесі про-
відну роль відіграє фізична реабілітація.

При дослідженні нормативних документів Міністерства охоро-
ни здоров’я України, аналізі літературних джерел ми звернули увагу
на відсутність уніфікованих технічних засобів залу лікувальної
фізичної культури для категорії жінок з функційними порушення-
ми віком 40–45 років хворих.

Це спонукало нас до розгляду поставленої задачі. Розмаїтість
симптомів клімактеричного синдрому зумовлена саме наявністю
естрогенних рецепторів у різних органах і системах. Слід зауважи-
ти, що під час природної менопаузи не спостерігаються різкі зміни
в андрогенному статусі жінок. Проте при хірургічній менопаузі від-
бувається також значне зниження рівня тестостерону. Порушення
в метаболізмі андрогенів були зареєстровані в осіб із передчасною
недостатністю яєчників.

Менопауза — фізіологічна, природна подія в житті жінки, про те
ставлення до неї в одних — позитивне, а в інших за штучної мено-
паузи — негативне, потребуючи міждисциплінарного підходу. У роз -
винених країнах упродовж останнього століття частка жінок старше
50 років збільшилася втричі. За цей час очікувана тривалість життя
жінок зросла від 50 до 81,7 років.

Через демографічну кризу в Україні, що супроводжується хро-
нічною депопуляцією населення, середній вік менопаузи для укра-
їнських жінок становить близько 48 років, тоді як внаслідок еколо-
го-соціального дискомфорту у 23,1% жінок в Україні настає рання
менопауза (до 45 років) і синдром передчасного виснаження.
Щороку має тенденцію до збільшення відсоток жінок з хірургічною
менопаузою, які потребують гормональної терапії за абсолютними
показниками фізичної терапії.

Технічні засоби лікувальної фізичної культури щодо викорис-
тання та вдосконалення способів корекції, профілактики систем-
них порушень у жінок з природною або хірургічною менопаузою
лишаються досить не висвітлені. Одним з найважливіших засобів
запобігання розвитку вікових змін в організмі є сприяння в обслу-
говуванні активного довголіття є цілюща фізична культура.

Заняття проводяться з урахуванням морфофункціональних
особливостей жіночого тіла. Жіноче тіло відрізняється від чолові-
чого тіла не тільки в структурі тіла, фізичному розвитку, морфології
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та фізіології окремих систем організму, але і ступеня фізичних якос-
тей: витривалості, швидкості, міцності, спритності. Встановлено,
що під впливом спеціально відібраних комплексів фізичних і рек-
реаційних вправ здійснюється обмін речовин, робота серцево-судин-
ної системи, нервово-м’язового апарату, органів дихання та опорно-
рухового апарату. Важко переоцінити важливість оздоровчих вправ
для функціонального розвитку організму, підвищення здоров’я та
підвищення ефективності жінок, які відрізняються своїм здоров’ям
і віком. Арсенал оздоровчих вправ дуже різноманітний. Вони різно-
манітні за формою, змістом і ступенем впливу. Тому кожна пацієнтка
робить свій вибір. Однак, враховуючи очевидне, практичне значен-
ня оздоровчих сесій з дорослими, дуже мало роботи розглянутих
ор ганізацією комплексного застосування в аеробних навчаннях
в поєднанні з фізіотерапевтичними процедурами для жінок з захво-
рюваннями опорно-рухового апарату.

Різноманітні фізичні вправи, що виконуються на гімнастичних
снарядах, тренажерах, пристроях з різними предметами впливають
на виправлення (корекцію), правильну поставу. До табелю осна-
щення залу лфк — відносяться різні тренувальні пристосування,
тренажерні пристрої. Засоби предметів: палиці, обручі, набивні
м’ячі, булави, штанги, снаряди, гантелі та інше. Постійна і пра-
вильна робота з виконанням фізичних вправ на тренажерах, з віль-
ними снарядами та без снарядів призводить до нормальної постави,
де правильне взаєморозташування органів і систем організму най-
більш повноцінно забезпечують здоров’я, працездатність та фун-
кціонування внутрішньої цілісної системи організму.

В останні роки система реабілітації широко застосовує тренаже-
ри, механотерапію, пристрої, предмети й різні технічні засоби, що
використовуються для лікування травм, при захворюванні потребу-
ють лікування з подальшим відновленням опорно-рухового апарату,
а також після операцій. Різні вправи виконуються з гімнастичною
палицею, з гантелями, штангами, амортизаторами, гумовими бин-
тами, еспандерами та іншими снарядами, з музичним супроводом.

Зважуючи особливості реабілітаційного процесу у жінок та не -
обхідність проведення певних процедур, які б забезпечили не тіль-
ки якість лікування, але й безпеку пацієнтів.
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Анотація. Серед усіх захворювань дихальних шляхів у дітей значно
переважає гостра інфекційна патологія. Часті респіраторні захворюван-
ня негативно позначаються на загальному стані дитини, вони призводять
до зниження фізичного і нервово-психічного розвитку дітей, негативно
позначаються на навчальному процесі. Виявлення причин частих епізодів
респіраторної інфекції і їх усунення допоможуть зберегти здоров’я дити-
ни. В системі оздоровлення таких дітей успішно застосовуються не тіль-
ки медикаментозні методи, але і методи фізичної реабілітації.

Annotation. Acute infectious pathology is predominant among all respirato-
ry tract diseases in children. Frequent respiratory diseases have a negative effect
on the general state of the child, they lead to a decrease in the physical and
neuro-mental development of children, negatively affect the educational process.
Identifying the causes of frequent episodes of respiratory infections and elimina-
ting them will help keep your baby healthy. Not only medical methods but also
physical rehabilitation methods are successfully used in the system of rehabilita-
tion of such children.

На сучасному етапі розвитку суспільства зростає роль фізичного
виховання в дошкільній освітній системі як одного з найважливіших
механізмів підвищення здоров’я нації. Однак ситуація, при якій
фізкультурно-педагогічна діяльність дошкільних освітніх установ
не формує достатній рівень фізичної підготовленості у майже 50%
дошкільнят і не привносить належний внесок в очікуваний ефект
оздоровлення дітей найбільш численної групи ризику (майже 75%),
викликає побоювання суспільства [1]. Серед них значну частку скла-
дають діти, які часто хворіють і діти з помірною гіпертрофією лім-
фоїдної тканини носоглотки, які також часто переносять простудні
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захворювання, але в стертій, що не реєструється медичною статис-
тикою, формі. Для дітей цієї категорії характерними особливостя-
ми є затримка вікового формування механізмів неспецифічної
стійкості до респіраторної інфекції і недостатня тренованість орга-
нізму, які відіграють важливу роль у трансформації функціональних
респіраторно-імунних розладів у відповідну патологію дихальної
системи, лор-органів або імунодефіцитний стан [1].

Важливим фактором, що стимулює неспецифічні механізми
захисту організму від інфекції, що сприяють виправленню дисфун-
кцій і своєчасному розвитку рухових умінь і навиків, є помірні
фізичні навантаження. Відомо, що завдання профілактики розви-
нення патології серед дітей цієї категорії вирішуються в рамках
диспансерного спостереження в системі охорони здоров’я при реа-
лізації індивідуальних програм медичної, в т.ч. фізичної реабіліта-
ції, коли процес позитивної адаптаційної перебудови організму
дітей цієї категорії може бути успішним в умовах наступності сис-
тематичного застосування спеціальних, гартуючих і розвивальних
засобів фізичної культури на всіх етапах фізичного виховання [1].

Здійснювана оздоровча діяльність у дошкільних освітніх устано-
вах загальнорозвивального спрямування полягає в забезпеченні гігіє-
нічними факторами для зміцнення здоров’я дітей, застосуванні
загальнопедагогічних засобів і методів здоров’язберігаючої освіти,
формування фізичної культури особистості і виховання фізичних
якостей дитини. Однак позитивні результати педагогічного впливу на
фізичний стан дітей з частими респіраторними захворюваннями знач-
ною мірою залежать від організації, спрямованості і характеру корек-
ційних заходів щодо усунення наявних відхилень у стані здоров’я [2].

У дошкільній практиці фізичного виховання дітей цієї катего-
рії позначилися протиріччя, які потребують свого вирішення на
організаційно-педагогічному рівні між наступними факторами:

– потребою в забезпеченні рухової активності для корекції
параметрів зростаючого організму дитини, яка часто хворіє, і її
значним дефіцитом, обумовленим статичними навантаженнями
в процесі дошкільної освіти;

– необхідністю цілеспрямованого вивчення характерних
показників, що відображають негативні зрушення у функціонуван-
ні зовнішнього дихання, механізмів стійкості до інфекції, а також
відставання в розвитку рухових навичок з метою їх корекції і педа-
гогічного контролю і загальним педагогічним підходом до оцінки
фізичного стану дітей, які часто хворіють;
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– високою потребою проведення додаткових фізкультурно-оздо -
ровчих занять в умовах сформованої спеціального модифікованого
середовища в ДНЗ, що забезпечує достатню рухову активність, дифе-
ренційований підхід до дозування фізичного навантаження і вико-
ристання сучасних технологій фізкультурного навчання [2].

Таким чином, одним із перспективних напрямів, здатних при-
нципово змінити ситуацію в позитивну сторону, знизити ризик
розвитку патології у дітей, які часто хворіють, підвищити рівень
їхнього здоров’я є модернізація фізичного виховання і цілеспрямо-
ваність фізкультурно-оздоровчих занять з дошкільнятами в умовах
дошкільного навчального закладу.
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Анотація. В статті розглянуто основну проблему тенденції збіль-
шення числа захворювань плоскостопістю. Основну увагу звернено на при-
чини виникнення та способи подолання.

Annotation. The article deals with the main problem of the tendency of
increasing the number of diseases with flat feet. The main focus is on the causes
and ways to overcome them.

В усьому світі спостерігається тенденція до збільшення числа
захворювань плоскостопістю. За медичною статистикою до 8 років
у 24% дітей спостерігається плоскостопість, до 10 років — у 32%, до
12 років — у 40%, а до 16 років кожному другому підліткові ставлять
цей діагноз.

людей з інвалідністю Секція ІV



Поперечна плоскостопість у поєднанні з іншими деформація-
ми складає приблизно 5–6,23% і зустрічається в 35–50-річному
віці, поздовжня — близько 9,3–13%, найчастіше спостерігається
у віці 16–25 років. 

Вроджена плоска стопа, за даними М.О. Кусліка, фіксується
у 2,8–3% новонароджених і проявляється одразу після народження.
Особливо часто плоскостопість фіксується у малих дітей і складає
81,2% від усіх обстежених. Плоскостопість негативно позначається
на стані здоров’я дітей, так як змінює статику, викликаючи іноді
компенсаторні реакції з боку окремих частин опорно-рухового апа-
рату, в результаті чого також змінюється функціонування внутріш-
ніх органів.

Сьогодні, за статистикою, плоскостопістю страждають до 80%
жителів Землі. Основна причина розвитку плоскостопості — це слаб-
кість м’язів і розм’якшення зв’язок стопи в результаті порушення
кровообігу і обміну речовин в перерахованих тканинах. Стопа втра-
чає амортизуючи властивість. Ударне навантаження беруть на себе
гомілковостопні, колінні і тазостегнові суглоби. Далі страждають
поперековий і грудний відділи хребта. Розвивається сколіоз, остео-
хондроз. Починає турбувати радикуліт. Проблема набуває системно-
го характеру. Болять і набрякають ноги при ходьбі, ниють стопи
у спокої, до вечора відчуття таке, що ходиш по вугіллю. Болять колі-
на. Болить спина. Проблема прогресує і потребує вирішення.

Етіологія. Більшість людей вважають плоскостопість лише
прикрим косметичним дефектом і не приймають всерйоз це захво-
рювання. Однак на пізніх стадіях розвитку, недуга може призвести
не тільки до кульгавості і клишоногість, але і спровокувати розви-
ток інших патологій опорно-рухового апарату. 

Назва захворювання говорить сама за себе — деформація стопи
виражається в зниженні її склепіння, тобто в сплющенні. У нормі
ступня має 2 поздовжніх (проходять по внутрішньому і зовнішньо-
му краю стопи) зводу і один поперечний (проходить між основами
пальців). У зв’язку з цим виділяють три типи плоскостопості: 

– поперечна плоскостопість, 
– поздовжня плоскостопість,
– комбінована плоскостопість.
Існує також друга класифікація плоскостопості, за походжен ням: 
– вроджена (зустрічається досить рідко, близько 3% випадків); 
– рахітична (виникає внаслідок деформації кісток після пере -

несеного рахіту); 
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– травматична (провокується переломами щиколотки, п’ятко -
вої кістки та ін);

– статична (розвивається при дії постійної статичної наванта-
ження на стопу, наприклад при роботі в стоячому або сидячому
положенні); 

–  паралітична (настає внаслідок паралічу кінцівок).
Однією з причин розвитку плоскостопості є нераціональний

роз поділ навантаження. При цьому навантаження не обов’язково
повинна бути великим, головну роль відіграє чинник тривалості
і сталості. Така плоскостопість називається статичною.

Іншою причиною розвитку плоскостопості може стати непра-
вильний підбір взуття. Найчастіше від цього страждають представни-
ці прекрасної статі, які в гонитві за модою, забувають про здоров’я
своїх ніг. Ще один чинник, який впливає на виникнення плоско -
стопості — це спадковість. Плоскостопість може розвинутися
в результаті травми, зокрема, переломи п’яткової кістки, щиколот-
ки, кісток передплесна і плесна.

Для попередження плоскостопості рекомендуються помірні
вправи для м’язів, ніг і стоп, щоденні прохолодні ванни для ніг, хо -
діння босоніж.

Особливо рекомендується ходіння босоніж влітку по пухкій,
нерівній поверхні, тому що при цьому дитина мимоволі переносить
вагу тіла на зовнішній край стопи і підтискає пальці, що сприяє
зміцненню склепіння стопи. Для дітей з порушеною поставою
і плоскостопістю в заняття з фізичної культури і ранкову гімнасти-
ку вводять спеціальні коригуючі вправи.

Необхідно виробляти правильну ходу — уникати розведення нос-
ків при ходьбі. Велику роль у попередженні деформацій стопи грає
зручне взуття, підібрана строго по нозі. Медіальний край черевика
повинен бути прямим, щоб не відводити назовні перший палець,
носок просторим. Висота каблука повинна бути 3–4 см, а підметка —
з пружного матеріалу. Протипоказано носити взуття з плоскою
підошвою, м’яку і валяну. При початку плоскостопості, крім того,
необхідно зменшити навантаження на склепіння стопи при стоянні
і ходьбі, вкладаючи у взуття супінатори (спеціальні устілки з піднят-
тям внутрішнього краю стопи, виготовлені з пробки, пластмаси і ін).
Важливим профілактичних засобом є заняття ЛФК, завдання яких —
загальне зміцнення організму, підвищення сили і виносливості м’язів
нижніх кінцівок, підвищення загальної працездатності і опірності по
відношенню до несприятливих факторів зовнішнього середовища.
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Сприятливі результати профілактики плоскостопості проявля-
ються у зменшенні або повному зникненні неприємних відчуттів
і болю при тривалому стоянні і ходьбі, в нормалізації ходи і поло-
ження стоп.

Плоскостопість розглядається як порушення функцій стопи,
який зовні виявляється в опущенні склепінь стопи, що викликано
ослабленням м’язів і розтягуванням її зв’язок. М.О. Пшеничний та
С.Р. Брус під плоскостопістю розуміють деформацію стопи, яка поля-
гає у зменшенні висоти її склепінь у поєднанні з пронацією п’ятки та
супінаційною контрактурою переднього відділу стопи. У результаті
опускається медіальний край стопи, патологічно розтягується її зв’яз-
ковий апарат, змінюється положення кісток; м’язи-супінатори, які
відіграють важливу роль у підтримці зводу стопи, слабшають і атро-
фуються. Важливим профілактичним засобом є заняття на «доріжках
здоров’я», ЛФК, завдання яких — загальне зміцнення організму, під-
вищення сили і витривалості м’язів нижніх кінцівок, підвищення
загальної працездатності та опірності по відношенню до несприят-
ливих факторів зовнішнього середовища.
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ІНКЛЮЗИВНЕ РЕКРЕАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
НА БАЗІ ПЕРМАКУЛЬТУРНОЇ САДИБИ

Мовчан Валентина Олексіївна,
кандидат біологічних наук, декан Факультету біомедичних технологій

Університету «Україна»
E-mail: greendragoness16@ukr.net

Анотація. Для людей з інвалідністю, які більшу частину року прово-
дять у містах, актуальна проблема літнього віпочинку. Важливими є та -
кож рекреація та набуття навичок екологічного господарювання на землі.
Для задоволення цих потреб автором розроблено проект навчально-де -
монстраційного центру пермакультури у сільській місцевості. Пер ма куль -
тура є прин ципом створення людських поселень та сільськогосподарських
систем, що базуються на знанні екології та законів природи. Передбачено
можливість іпотерапії, усамітнення і спостереження за природними
компонентами середовища, вирощування фруктів та овочів у лісосаду і на
теплих грядках Розума. 

Annotation. For people with disabilities who spend most of the year in cities,
the urgent problem of summer holidays is a pressing issue. Recreation and the
acquisition of land-based environmental management skills are also important.
To meet these needs, the author designed a Permaculture Training and Demonst -
ration Center in rural areas. Permaculture is the principle of creating human set-
tlements and agricultural systems based on knowledge of ecology and the laws of
nature. The possibility of hippotherapy, seclusion and observation of the natural
components of the environment, the cultivation of fruits and vegetables in the for-
est-garden and warm beds of the Rosums.

Однією з найболючіших проблем у житті людей з інвалідністю
залишається відпочинок. Як провести золотий літній час із макси-
мальною користю для здоров’я, використати весь потенціал можли-
востей для розвитку та відновлення працездатності? Можливо, най-
кращим для багатьох людей з інвалідністю виявиться варіант, який
відкриває можливості не тільки для рекреації, а й для виробництва
екологічно чистої сільськогосподарської продукції власними силами.

Автор пропонує розглянути таку можливість на прикладі влас-
ного проекту створення інклюзивного рекреаційного середовища
у складі навчально-демонстраційного центру пермакультури у с. Ве -
лика Севастянівка Черкаської області, який уже почав реалізовува-
тись. Центр заплановано як спеціалізований під потреби людей,
у тому числі з інвалідністю, які осінньо-зимовий сезон проводять
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у місті, а весняно-літній — у сільській місцевості, бажають оздоро-
витись, вести пермакультурне господарство і виростити для себе
продукти харчування. 

«Пермакульту́ра» — це гібридне слово, застосоване австралій-
ським дизайнером, екологом і зоологом Біллі Моллісоном для
позначення системи «перманентного (тобто постійного, сталого)
сільського господарства», що працює в гармонії з природними про-
цесами з мінімальними витратами праці і без шкоди для навколиш-
нього середовища. Сьогодні це слово – «пермакульту́ра» — набуло
ширшого значення і є принципом створення людських поселень та
сільськогосподарських систем, що базуються на знанні екології та
законів природи. Пермакультура працює з природою а не проти неї
і відповідає трьом етичним принципам: піклування про людину
(задоволення власних потреб та повага до потреб інших), піклуван-
ня про природу (захист права всіх живих істот на існування неза-
лежно від усвідомлення їх корисності для людства) та справедливий
розподіл (обмеження споживання та помірний спосіб життя для
того, щоб інші люди на планеті могли жити так само).  

В основному пермакультура фокусується на розумному проек-
туванні  маломасштабних інтенсивних систем, що є ефективними
по вкладеній в них праці та використовує біологічні ресурси замість
викопного пального. Метою пермакультури не є скопіювати струк-
туру, наприклад, лісу чи луки, а використати принципи їх функціо-
нування, замінюючи природні компоненти тими, що є корисними
для людини. Яскравим прикладом цього є лісосад — багатоярусні
посадки рослин (їстивних, лікарських, для отримання волокон,
палива тощо), що імітують структуру лісу та узлісся і функціональ-
ні зв’язки між мешканцями природного лісу — для підтримання
природної родючості ґрунту, приваблення запилювачів рослин і т.д.
В пермакультурі ніщо не стає відходом, а використовується як
ресурс для іншого організму, процесу чи виробництва.

Отже, на ділянці площею 0,4322 га, призначеній для ведення
особистого селянського господарства, розміщеній у центрі села на
березі ставка площею близько 1 га, влітку 2019 року було розробле-
но план і розпочато роботи по створенню пермакультурної інклю-
зивної садиби. Відповідно до принципів пермакультурного дизайну
та побажань користувачів з особливими потребами проведено зону -
вання території. Виділено: зону 1 — прилеглу до житлового будин-
ку та господарських будівель; зону 2 — сільськогосподарського
використання, де створено кругову теплу грядку Розума (ТГР) для
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вирощування овочів і пряної зелені та (на іншій частині ділянки) —
колекцію  різних видів ТГР і високих грядок; зону 3 із двох ділянок –
пасовища і лісосаду в формі амфітеатру; зону 4 – периметральних
насаджень; зону 5 – дикої природи із степовою та лісовою частина-
ми. Також заплановано створення водойми площею близько 20 м2,
теплиці та літньої конюшні.

Через подвір’я (зона 1) під час дощів вода стікає з вулиці до
ставка, тому для попередження розмиву територія заасфальтована.
Для озеленення заплановано укрити асфальт півметровим шаром
грунту і засіяти білою конюшиною, яка зручна для ходіння з мили-
цями, оскільки створює суцільний густий і низький (до 10 см) по -
крив, не потребує регулярного скошування і є чудовим медоносом.
Для стоку води прокласти у насипному грунті трубу. 

Зона 2 має складатись із ТГР різних модифікацій, які мінімізу-
ють затрати та є надзвичайно ефективними у вирощуванні еколо-
гічно чистих продуктів харчування, та високих грядок, зручних для
використання людини з інвалідністю. 

Зона 3 включає пасовище для коня гуцульської породи («гуцу-
лика») і круговий лісосад, у центрі якого є кругла ділянка з ка м’яною
основою для вогнища, біля якого можуть зібратись увечері мешкан-
ці садиби і гості і звідки зручно спостерігати за зоряним небом
і вечірніми польотами птахів та кажанів. Лісосад-амфітеатр має бути
виконаний у формі чаші: у центрі, ближче до вогнища, висаджено
кущі висотою до 50 см, далі — круг кущів до 1 м висотою, далі — до
1,5 м і т.д. — аж до зовнішнього круга висотою до 10 м. Дерева і кущі
висаджуються загущено, що у міру їх розростання створить щільну
зелену чашу, на дні якої, біля вогнища, майже не будуть чутні звуки
цивілізації із центра села (від кафе і магазинів та із сільського парку),
що забезпечить можливості для спокою і відпочинку. 

Зона 4 — для забезпечення затишку, приватності і захисту від
шуму периметр ділянки має бути закритий щільною зеленою сті-
ною із посухостійких порід дерев та кущів: це глід, слива, терен,
шипшина, шовковиця, черешня та ін. Уздовж цієї зеленої стіни
прокладено доріжку завширшки 2 метри, яка придатна як для пішої
прогулянки із милицями, так і для верхової  лікувальної їзди (іпоте-
рапії). Доріжку засіяно білою конюшиною. 

Зона 5 складається із стихійно самосіяних дерев та кущів: це
ясен, дуб, клени, біла акація, шипшина та інші, а також степової
ділянки, які є місцем гніздування і проживання безлічі істот — від
зайців, білок і сов до ківсяків та жужелиць, резерватом біорізнома-
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ніття, який створює можливості для існування зрівноваженої еко-
системи та спостережень за нею (екотерапії).

Таким чином, пермакультурна інклюзивна садиба створює
умови і для рекреації, і для саморозвитку шляхом набуття нових
знань про природу і нових навичок у самозабезпеченні, що особли-
во важливо для людей з інвалідністю.
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Анотація. У тезах обґрунтовується поняття соціальної інклюзії на
засадах збалансованого розвитку. В роботі досліджуються перспективні
напрямки розвитку інклюзії як технології досягнення збалансованого роз-
витку сучасного українського суспільства. В рамках роботи розглянуто
перспективи розвитку гарденотерапії як основної технології соціальної
інклюзії екологічного спрямування. У тезах розглядаються шляхи соціаль-
но-екологічної інклюзії в рамках соціальної роботи з різними групами насе-
лення. В роботі досліджуються проблеми реалізації інклюзивних техноло-
гій на засадах збалансованого розвитку.

Annotation. The thesis substantiates the concept of social inclusion on the
basis of balanced development. The paper explores perspective directions for the
development of inclusion as a technology for achieving a balanced development
of modern Ukrainian society. In the framework of the work the prospects of deve-
lopment of herbal therapy as the main technology of social inclusion of ecologi-
cal direction are considered. Theses discuss the ways of social and ecological
inclusion within the framework of social work with different population groups.
The problems of realization of inclusive technologies on the principles of balan-
ced development are investigated in the work.
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Однією з найперспективніших соціально-освітніх технологій,
які можуть надати можливість людям з інвалідністю бути включе-
ними у всі актуальні соціальні процеси є інклюзія. Інклюзія є важ-
ливим елементом сучасного українського суспільства через те, що
сьогодні велика кількість українців опинилася у складних життєвих
обставинах через власну інвалідність. 

ХХІ століття поставило перед світом багато питань, які безпо-
середньо впливають на подальший розвиток людської цивілізації.
Останнім часом людство все менше часу приділяє уваги на взаємо-
дію з природою. Оточення людини все більше складається зі штуч-
них квітів, запахів та ароматизованої хімічної їжі. На нашу думку
такий стан речей веде в майбутньому до глобальних техногенних
катастроф, які беруть свій початок саме з того, що людина добро-
вільно відмовляється від власної участі у глобальній екосистемі.
Вона відмовляється від неї шляхом актуалізації людської хибної
міфологеми «людина цар природи». Втілення в життя цієї хибної
міфологеми призводить до знищення глобальної екосистеми та
в перспективі до знищення всього людства через зміну клімату,
активізації пандемій небезпечних та смертельних хвороб. 

Зважаючи на все вище перераховане ми вважаємо, що суспіль-
ству необхідно створювати соціально-екологічні технології вклю-
чення представників сучасного українського суспільства до проце-
сів гармонійного співіснування з природою. На нашу думку одним
зі шляхів ефективної адаптації людей з інвалідністю до сучасного
українського суспільства є інклюзивні технології з питомою вагою
екологічності. Однією з таких технологій може бути гарденотерапія.

Гарденотерапія є відносно новим напрямом соціальної реабіліта-
ції. Його сутність полягає в тому, що різні категорії людей, які мають
функціональні обмеження або схильність до високого рівня психіч-
ного напруження. За аналогією з анімалотерапією, де головним фак-
тором реабілітації є взаємодія людини з представниками тваринного
світу. Особливістю гарденотерапії є взаємодія людини з рослинами.
Перевагою гарденотерапії як технології соціальної реабілітації є її
комплексність та можливість отримання кількох реабілітаційних
аспектів одночасно. Так як в рамках застосування гарденотерапії
людина отримує не тільки емоційне розвантаження, але й ерготера-
певтичний та фізіотерапевтичні ефекти за рахунок фізичного наван-
таження в процесі конкретних гарденотерапевтичних занять.

Люди похилого віку є об’єктом соціальної роботи так і низки
геронтологічних дисциплін (геронтологія, геріатрія, соціальна
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геронтологія та інші). Зазвичай більшість соціальних проблем людей
похилого віку базуються на зменшенні загальної функціональності.
Іншим блоком проблем геронтології є проблема самотності та від-
сутності психологічної мотивації у людей похилого віку до включен-
ня в активну фазу соціальних відносин, які домінують у суспільстві. 

На сьогодні в Україні формується спеціалізована інфраструкту-
ра для практичного застосування гарденотерапії як технології соці-
альної реабілітації. На сьогодні практичне використання гардено-
терапії в рамках соціальної роботи є мінімальним. І на сьогодні
поширення гарденотерапії відбувається за рахунок соціальної реа-
білітації дітей з функціональними обмеженнями. Здебільшого
застосування гарденотерапії у соціальній роботі з дітьми, які мають
функціональні обмеження має розважальний характер і фізіотера-
певтичні ефекти від нього сприймаються як побічні. Крім того,
сьогодні суттєво недооцінюється потенціал для застосування гарде-
нотерапії в роботі з іншими категоріями клієнтів. На нашу думку
однією з таких категорій могли б стати люди похилого віку. В різних
країнах світу гарденотерапія Користь від гарденотерапії для людей
похилого віку з функціональними обмеженнями могла б полягати
у тому, що вони можуть в процесі роботи з рослинами нівелювати
самотність та отримати ерготерапевтичні та фізіотерапевтичні
ефекти. Подібна користь могла б бути від гарденотерапії і для вете-
ранів військових конфліктів, які в рамках проведення військових
операцій втратили частину власної функціональності.

Загалом слід відмітити, що наведені приклади свідчать про важ -
ливість інклюзивних технологій соціалізації для досягнення сталого
розвитку як конкретного суспільства так і світового співтовариства.
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Анотація. В тезах приведено етапи дослідження ефективності захо-
дів відповідно до розробленої програми фізичної реабілітації дітей з аутиз-
мом віком від 4–6 років. Програма ставить на меті фізіотерапевтичну
корекційно-відновлювальну роботу з основними порушеннями розвитку
при дитячому аутизмі. За допомогою засобів фізичної реабілітації відбу-
лась деяка корекція емоційно-вольової сфери, моторних функцій, регуля-
торної та комунікативної діяльності.

Annotation. The theses present stages of the study efficiency activities in
accordance to the developed program of physical rehabilitation children with
autism aged 4–6 years. The program put on an aim physical therapy correction
and restoration work with basic violations of development at child’s autism. With
the help of physical rehabilitation there was some correction of emotional-voli-
tional sphere, motor functions, regulatory and communicative activity.

Проблема реабілітації дітей, які мають розлади аутистичного
спект ру є однією з найбільш актуальних в нашій країні. За останні
10 років в Україні приріст захворюваності даними розладами збіль-
шився втричі, зараз кількість осіб, що їх мають, більше, ніж дітей
з діабетом 1 типу, онкологічними захворюваннями і СНІДом [3, с. 15].

Тому сьогодні особливо постає проблема створення сучасних
і ефективних методів реабілітації дітей з раннім дитячим аутизмом,
що повинні допомогти максимальній в межах можливостей психо-
логічній адаптації та соціалізації таких дітей.

Фізична реабілітація, фізична терапія (англ. Physical therapy) —
є одним із необхідних напрямків реабілітації дітей з аутизмом.
Фізична реабілітація передбачає відновлення та/або компенсацію
втрачених функцій організму, досягнення фізичної самостійності
та активності, покращення фізичного стану життєдіяльності дити-
ни з інвалідністю [2, с. 36; 3].
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Українське законодавство, яке регулює надання послуг з реабі-
літації для осіб з інвалідністю, визначає фізичну реабілітацію як
систему заходів, спрямованих на вироблення і застосування ком-
плексів фізичних вправ на різних етапах лікування й реабілітації,
що забезпечують функціональне відновлення особи, виявляють
і розвивають резервні і компенсаторні можливості організму шля-
хом вироблення нових рухів, компенсаторних навичок, користу-
вання технічними та іншими засобами реабілітації, виробами
медичного призначення [4].

Аутизм — це комплексне порушення розвитку, для якого влас-
тиві різноманітні прояви, що відзначаються з раннього віку і мають
сталий перебіг. Одного симптому недостатньо для визначення
аутизму, потрібна наявність характерної тріади: вади соціальної
взаємодії; порушеність взаємної комунікації; обмеженість інтересів
і повторювальний репертуар поведінки [5, с. 41].

Діти з аутизмом мають різні порушення рухового розвитку. В аб -
солютній більшості випадків наявними є порушення тонкої мотори-
ки та моторних функцій, гіперактивність, рухові стереотипії, погана
координація дій верхніх та нижніх кінцівок. Ці порушення усклад-
няються викривленнями розвитку когнітивних процесів, емоційної
та сенсорної сфер, вольової регуляції. За результатами досліджень
рухові порушення не можуть бути поясненими виключно дефекта-
ми когнітивного та емоційно-вольового розвитку.

Мета дослідження: обґрунтування комплексної програми
фізичної реабілітації для дітей з аутизмом 4–6 років. 

Дослідження ефективності розробленої програми фізичної
реабілітації складалось з трьох етапів. На першому етапі експери-
ментального дослідження визначався стан психофізичного розвит-
ку дітей з аутичним розладом віком 4–6 років. Для дослідження
психологічних вад розвитку застосовані методики психологічного
спостереження, тести на рівень інтелекту та рівень комунікативних
здібностей, вивчення медичної документації, опитування батьків.
Для дослідження психомоторного розвитку застосовувались мето-
ди оцінки структури і рівня відставання дитини.

На другому етапі дослідження проводились заходи відповідно
до розробленої програми фізичної реабілітації. Програма ставить на
меті фізіотерапевтичну корекційно-відновлювальну роботу з основ -
ни ми порушеннями розвитку при дитячому аутизмі і включає в себе
комплексні вправи на міжпівкульову взаємодію, формування функ -
цій регуляції і контролю, підвищення нейродінамічних показників
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психічної діяльності, формування просторових уявлень, сенсорну
інтеграцію, формування комунікативних навичок.

Третій етап включав повторне дослідження психомоторного
розвитку і психологічного стану. Зроблено порівняльний аналіз.

Як показали проведені дослідження, за допомогою засобів фі -
зичної реабілітації відбулась деяка корекція емоційно-вольової сфери,
моторних функцій, регуляторної та комунікативної діяльності.
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Анотація. В тезах приведено основні принципи комплексної медико-
соціальної реабілітації дітям, яким встановлено діагноз дитячий аутизм.
Використано комплексний підхід до медико-соціальної реабілітації
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у дітей, хворих на аутизм; він складається із чотирьох компонентів —
фармакологічний, психологічний, соціальний та фізичний. Застосування
принципів комплексного підходу у медико-соціальної реабілітації дітей
з РАС має великий корекційно-відновлюваний потенціал. 

Annotation. In the theses presented the main principles of comprehensive medi-
cal and social rehabilitation for children diagnosed with childhood autism. Used
comprehensive approach to medico-social rehabilitation in children with autism; it
has four components — pharmacological, psychological, social and physical. The
application of the principles of a comprehensive approach in the medico-social reha-
bilitation of children with RAS has great correction and restorative potential.

Питання допомоги та реабілітації дітям, яким встановлено
діагноз дитячий аутизм, з кожним роком набуває більшої ваги. Це
викликано зростанням розповсюдженості розладу, помилками
в діагностиці та постановці правильного діагнозу, частим несвоє-
часним зверненням батьків за допомогою до фахівців. Результати
епідеміологічних досліджень, виконаних в Азії, Європі та Північній
Америці демонструють середню поширеність розладів аутистично-
го спектру (РАС) близько 1%. Це дозволяє припустити, що поши-
реність РАС і в Україні також становить близько 1% популяції.

На сьогодні вважається, що основою виникнення раннього ди -
тячого аутизму — є недостатність ЦНС внаслідок природженої ано-
мальної конституції та метаболічних розладів, органічного ураження
головного мозку через патологію пренатального періоду й пологів,
неврологічних інфекцій постнатального періоду. Виокремлено
понад 30 патологічних чинників, що можуть призводити до форму-
вання аутиз му.

Відповідно до МКХ-10 дитячий аутизм відноситься до розладів
психологічного розвитку. Перші симптоми виникають одразу після
народження або протягом перших п’яти років життя дитини. Ос -
новними ознаками є: 1) порушення соціального розвитку (відсут-
ність інтересу до соціальних контактів з батьками, іншими дорос-
лими); 2) відсутність або нерозвиненість мови (нездатність дитини
спілкуватися, виникнення ехолалії, неемоційність мовлення тощо);
3) незвичайні реакції на середовище (опір змінам, «бажання одна-
ковості», стереотипність рухів, нездатність до рольових ігор, фікса-
ція на одному аспекті предмета).

Комплексний підхід до медико-соціальної реабілітації у дітей
складається із чотирьох основних компонентів — фармакологічно-
го, психологічного, соціального та фізичного.
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Психофармакотерапія не змінює перебіг аутизму, але дає змогу
значно поліпшити результати комплексної реабілітації. Складність
медикаментозної корекції часто пов’язана з підвищеною чутливістю
до лікарських препаратів або парадоксальною реакцією на них дітей,
хворих на аутизм. Найбільше показані антидепресанти із се да тивною
або збалансованою дією: трициклічної структури та інгібітори зво-
ротного захоплення серотоніну. Застосовують також стимулятори
ЦНС, ноотропи та ГАМК препарати, транквілізатори і снодійні з ура -
хуванням їх індивідуальної переносимості. За наявності судомних
нападів використовують антиконвульсанти, при збудженні призна-
чають нейролептики. Для усунення негативізму і поліпшення кон-
такту застосовують атипові нейролептики.

Психолого-педагогічна корекція є основним компонентом та
спрямована на поступовий формування в дитини потреби спілкува-
тися з іншими людьми, розвиток комунікативних навичок, когнітив-
них процесів та емоційно-вольової та сенсорної сфер. Здійснюється
переважно в ігровій формі на індивідуальних і групових заняттях.
Велике значення надається включенню дитини в освітній процес
через інклюзивні форми навчання і виховання з додатковим обсягом
соціальних послуг у реабілітаційних центрах відповідно до індивіду-
альної програми реабілітації. Батькам дитини з аутизмом дають реко-
мендації щодо корекційного виховання та навчання в домашніх умо-
вах з урахуванням єдності вимог і послідовності в заняттях.

Соціальна реабілітація ставить на меті адаптацію в навколиш-
ньому середовищі дитини та передбачає навчання основних соці-
альних навичок (особиста гігієна, самообслуговування, спілкуван-
ня тощо), пристосування побутових умов до потреб дитини,
педагогічну корекцію з метою вироблення та підтримання навичок
автономного проживання, стереотипів безпечної поведінки, отри-
мання навичок позитивного сприйняття себе та оточуючих.

Фізична реабілітація передбачає не тільки покращення загально-
го фізичного стану через комплекс фізичних вправ, але є важливим
компонентом в нейропсихологічній корекції та сенсорній інтегра-
ції, що ставить на меті подолання явища дезорганізації сенсорної
сфери у дитини з аутизмом, формування нових моторних функцій,
форм переміщення і повсякденних рухових навичок.

Застосування принципів комплексного підходу у медико-соці-
альної реабілітації дітей з РАС має великий корекційно-відновлю-
ваний потенціал. Переважне значення для прогнозу щодо розвитку
когнітивних функцій та соціальної адаптації дітей, хворих на
аутизм, має рання діагностика захворювання.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПЇЇ ОСІБ 
ІЗ ХРЕБЕТНО-СПИННО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ

Новікова Інга Ігорівна,
студентка 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»

Анотація. У статті приведена статистика випадків спинномозкової
травми та розглянуто особливості застосування засобів фізичної терапії
осіб із ураженнями спинного мозку. Актуальність реабілітацї травматич-
ної хвороби спинного мозку обумовлена тенденцією збільшення в останнє
десятиліття кількості хворих, постраждалих в результаті промислового
або транспортного травматизму, а також від вогнепальних поранень та
не обачного поводження на воді. За частотою серед усіх видів травм хре-
бетно-спинномозкова травма (ХСМТ) займає третє місце. Розвиток меди-
цини, швидкість надання кваліфікованої першої допомоги постраждалим,
сучасна протишокова терапія дозволили значно скоротити відсоток
летальних результатів від шоку, який розвивається в перші години після
травми. Що в свою чергу, призводить до збільшення кількості хворих на
травматичну хворобу спинного мозку, які потребують реабілітації.

Annotation. The article presents statistics of cases of spinal cord trauma and
features of the use of physical therapy of persons with spinal cord lesions are con-
sidered. The relevance of rehabilitation of traumatic spinal cord disease is due to
the tendency of increasing the number of patients injured in the last decade as a
result of industrial or transport injuries, as well as from gunshot wounds and
careless water treatment. In frequency among all types of traumas spinal and spi-
nal cord trauma (CHMT) ranks third. The development of medicine, the speed
of providing skilled first aid to the victims, modern antishock therapy have made
it possible to reduce significantly the percentage of fatal results from the shock
that develops in the first hours after an injury. This, in turn, leads to an increase
in the number of traumatic spinal cord patients in need of rehabilitation.

В структурі травматизму (ХСМТ) займає третє місце після травми
трубчастих кісток, черепно-мозкової травми, і складає 2–3% від усієї
травми. Щорічно в різних географічних поясах частота ХСМТ коли-
вається від 29–60 осіб на 1 млн. жителів. Отримання травми спинного
мозку в результаті ДТП становить 39%, фізичного насильства (бійці,
падінні) — 24%,спортивні травми — 17% [2]. Найчастіше пошкоджу-
ється один хребець на різних рівнях: шийний відділ — 10% (С4-С7),
грудний відділ — 40% (D12), поперековий відділ — 50% (L1) [1].
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Мета статті полягає в тому, щоб на основі теоретичного аналізу
різних підходів до нейрореабілітації осіб із ХСМТ визначити особ-
ливості проведення рухової терапії.

Перші розробники рухової терапії (Мошкова В.Н., Угрюмов В.В.,
1946) акцентували увагу на: фізичній підготовці, тренуванні утри-
манні вертикальної пози; навчанні елементарним прийомам техніки
ходьби. Згідно методики В.А. Качесова (2002), пацієнти діляться на 3
групи: з повним відновленням провідності СМ; з частковим віднов-
ленням; без відновлення. У відповідності з цим були сформульовані
задачі реабілітаційного лікування. Особливістю методики лікування
були — гімнастичні заняття (в подальшому гімнастичні вправи);
ходьба на брусах; ходьба в рухливих манежах (з милицями або ходун-
ками); ходьба з опорою(інвалідний ціпок або «канадські палиці),
ходьба з додатковою опорою по сходах. Комплексна відновна тера-
пія травм спинного мозку забезпечується поєднанням різних засобів
консервативного і оперативного лікування. Вони диференціюються
залежно від механізму травми, характеру пошкодження, рівня по -
шкодження, тяжкості і періоду захворювання спинного мозку, а та -
кож ступеня компенсацій порушених функцій організму [1; 3].

Аналіз літературних джерел свідчить, про тенденцію збільшен-
ня кількості хворих із наслідками травм спинного мозку, реабілітація
яких залишається одним з найбільш складних і пріоритетних на -
прям ків. Застосування рухової терапії сприяє покращенню адаптив-
них можливостей, поліпшенню навичок самообслуговування, що
дає змогу людям зі спинальною травмою бути більш самостійними
і незалежними від сторонньої допомоги.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ 
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Анотація. В статті розкрито суть відновлення організму після ін -
сульту. Опрацьовано і обгрунтовано дослідження вітчизняних і зарубіж-
них вчених.. Описані засоби реабілітації інсульту.

Annotation. The article reveals the essence of recovery of an organism after
a stroke. The research of domestic and foreign scientists is elaborated and sub-
stantiated. The means of stroke rehabilitation are described.

На сьогоднішній день багато із людей перенесли інсульт, а ще
більше не змогли цього зробити. За статистичними даними що до
звернень у лікувальні заклади, особи що страждають на головний
біль, нічні паралічі і інші симптоми (основні симптоми при інсуль-
ті) дедалі молодші.

Інсульт — гостре порушення мозкового кровообігу. Роз різ ня -
ють ішемічні інсульти (мозковий інфаркт, розм’якшення мозку), що
є наслідком закупорки судин тромбом чи занесеним в них емболом
і геморагічні (крововилив). У вогнищі ураження нервові клітини і їх
елементи позбавляються живлення, стискуються крововиливом,
гинуть або функція їх різко порушується [1]. Загалом інсульт це
друга за частотою причина смерті людей у всьому світі та основна
причина довготривалої втрати працездатності.

Таку проблему як інсульт досліджують ще із стародавніх часів.
Перші згадки про виникнення та спроби лікування інсульту згаду-
ються у роботах Гіпократа. В наш час ця проблема досліджувалась
такими науковцями як Т. І. Кареліна, Н. М. Касевич, М. П. Бажан,
О. К. Антонов, А. П. Ромоданов, Г. О. Педаченко, Н. Н. Аносов,
Б. С. Виленский, Є. І. Р. Д. Коллинз.

Метою цієї статті є визначення, профілактика виникнення, та
лікування даного захворювання.

Основними причинами виникнення інсульту являються: арте-
ріальна гіпертензія, аневризми судин мозку, атеросклероз, захво-
рюваннях серця, васкулітах. Ще однією не менш важливою причи-
ною являється порушення кровообігу та властивостей крові [2].

Лікування інсультів спрямоване на нормалізацію дихання, сер-
цево-судинної діяльності, покращення кровопостачання мозку,
боротьбу з набряком мозку, хірургічне втручання, відновна терапія,
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лікувальна фізкультура, масаж тощо. Процес лікування хворих на
інсульт довготривалий і головне місце в ньому посідає фізична реа-
білітація під керівництвом фізичного реабілітолога.

Реабілітація хворих після інсульту будується на здатності орга-
нізму до самовідновлення, реорганізації нейронів (клітин мозку)
і відновлення зв’язків між відділами мозку. Інсульт лікують компл-
ексно. Чим раніше розпочати лікування, тим краще буде результат
лікування хвороби. Використовують медикаментозну терапію,
ортопедичні і нейрохірургічні методи, дієто- і психотерапію та засо-
би фізичної реабілітації: ЛФК, лікувальний масаж та фізіотерапію.

Завдання ЛФК: поліпшення функцій серцево-судинної і ди -
хальної систем, рухової діяльності, попередження контрактур, про-
лежнів, атрофії м’язів, та покращення рухливості суглобів. Комплекси
лікувальної гімнастики складаються з активних і пасивних вправ.
Лікування положенням наслідків інсульту на сьогодні є системою, що
має як профілактичний напрямок (укладання паретичних кінцівок),
так і активну корекцію позами, в основі якої лежить взаємодія реф-
лексів положення і настановних реакцій. Розроблене С. І. Уваровою-
Якобсон укладання паралізованих кінцівок здійснюється у положенні
хворого на спині у позі, протилежній позі Верніке —Манна, при цьому
розтягуються ті м’язи, у яких звичайно підвищується тонус (привідні
м’язи, згиначі та пронатори руки, привідні м’язи і розгиначі ноги).

Масаж призначають для заспокійливого впливу на ЦНС, по кра -
щення крово- та лімфообігу в уражених кінцівках, попередження
трофічних порушень, зниження тонусу ригідних м’язів, поліпшення
їх живлення, зміцнення парегичних м’язів та сприянню відновлен-
ню рухливих функцій. Використовують: класичний, сегментарно-
рефлекторний, точковий, вібраційний, самомасаж.

Фізіотерапію призначають при ішемічному інсульті наприкінці
першого тижня, при геморагічному — через два тижні від початку
захворювання за умови нормального артеріального тиску та без явної
декомпенсації серцево-судинної та дихальної систем. Завдання
фізіотерапії: покращення кровообігу і живлення мозку, активізація
розсмоктування крововиливу, зменшення збудженості шийного сим -
патичного апарату, попередження трофічних розладів, контрактур
кінцівок, сприяння відновлення активних рухів у кінцівках. Ви -
користовують: медикаментозний електрофорез, діадиномотерапію,
УВЧ- і НВЧ-терапію, двокамерні гідрогальванічні ванни, електрос-
тимуляцію ослаблених м’язів [1].
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Анотація. В тезах дана характеристика комплексної програми фізич-
ної терапії функціональних порушень стопи. Акцентовано увагу на суттєві
складові програми фізичної реабілітації. Основні форми проведення занять
в комплексній програмі фізичної терапії функціональних порушень стоп.

Аnnotation. The thesis describes the complex program of physical therapy of
functional disorders of the foot. Attention is drawn to the essential components of
physical rehabilitation programs. The main forms of training in a comprehensive
program of physical therapy of functional disorders of the feet.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 75% людей
на планеті мають ті чи інші патологічні зміни стоп, найбільш частим
з яких є плоскостопість. Поздовжнє та поперечне розпластання сто пи,
що може бути як самостійною патологією, так і в поєднанні з інши-
ми деформаціями стопи, є одним з найбільш поширених ортопедич-
них захворювань. До групи ризику розвитку функціональних пору-
шень стопи потрапляє практично кожна сучасна людина. 

Більшість існуючих підходів фізичної терапії деформацій стопи,
зокрема плоскостопості, передбачають послідовне слабко ди фе рен -
 ційоване застосування ряду фізіотерапевтичних засобів. У той же час
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комбіновані методики лікування, що відрізняються більш позитивно
вираженим ефектом, представлені обмежено, і ефективність їх вивче-
на недостатньо повно. Тому на основі аналізу вітчизняної та зарубіж-
ної літератури, узагальнення отриманих даних досліджень, здійсне-
них в рамках експерименту, була розроблена комплексна програма
фізичної терапії функціональних порушень стопи, що враховувала:

– варіативність складових програми в залежності від результа-
тів тестування структур гомілки та стопи;

– взаємозв’язки функціональних порушень гомілки та стопи
з іншими структурами опорно-рухового апарату;

– інтегрованість стопи в біомеханіку патерну ходи;
– індивідуальний підхід при використанні фізичних вправ та

принципи дозування фізичного навантаження;
– раціональне співвідношення і доступність засобів фізичної

реабілітації.
Фізична терапія проводилась в два етапи по 15 занять з інтер-

валом в 2–3 дні. Основними формами проведення занять в компл-
ексній програмі фізичної терапії були: індивідуальна мануальна
корекція (впродовж 1–3 занять) з попереднім тестування стану суг-
лобів та м’язів гомілки та стопи та перевіркою наявності порушень
патерну ходьби; кінезіотейпування; лікувальна фізкультура (індиві-
дуальна чи малими групами). Для підтримки результатів, здобутих
на заняттях, пацієнтам пропонувалось для самостійного виконання
в домашніх умовах комплекси нескладних вправ на фоні постійно
діючої корекційної терапії кінезіотейпами та опанування правиль-
ного патерну ходьби. Програма застосовувалась для осіб віком
25–35 років з функціональними порушеннями стопи.

В результаті ми отримали сталий ріст індексу Фрідлянда (що
означає покращення стану поздовжнього склепіння стопи), покра-
щення функцій (нормотонус) м’язів гомілки та стопи, нормаліза-
цію патерну кроку практично у всіх учасників досліджень. Згідно
з класифікацією плоскостопості Фрідлянда, у більшості — 60%
(12 учасників досліджень) пацієнтів стан стопи змінився до «норми»,
у 25% (5 учасників досліджень) стан стоп суттєво покращився і змі-
нився на «помірну плоскостопість». У 15% (3 учасників досліджень)
пацієнтів, які початково мали найбільшу деформацію поздовжньо-
го склепіння стопи, стан стоп покращився, але залишився на гра-
ниці між «помірною плоскостопістю» та «плоскою стопою». 

Отже, успішні результати комплексної програми фізичної те ра пії
для пацієнтів з функціональними порушеннями стопи підтверджують
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ключову роль попередньої диференційної діагностики (тестування)
функціональних порушень, комплексності терапії та цінність
фізичних вправ і рухової активності як в терапії, так і в профілак-
тиці дисфункцій.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖІНОК ВІКОМ 55–60 РОКІВ 
ІЗ СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Петренко Анастасія Сергіївна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Університету «Україна»

Крупеня Світлана Василівна, 
к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Інституту соціалних технологій Університету «Україна»

Анотація. У тезах висвітлюється ефективність комплексної про-
грами фізичної терапії\реабілітації жінок зрілого віку. Обгрунтовано
ефективні засоби, що використовуються у реабілітаційному процесі
жінок із серцево-судинними захворюваннями.

Annotation. The thesis highlights the effectiveness of a comprehensive program
of physical therapy rehabilitation of mature women. Effective means used in the
rehabilitation process of women with cardiovascular diseases are substantiated.

Сучасна медична статистика свідчить про те, що порушення
функ ції серцево-судинної системи людини є розповсюдженою пато-
логією в країнах з високим рівнем економічного розвитку та є найпо-
ширенішою причиною передчасної смертності. Розвитку даних
патологічних станів сприяє атеросклероз коронарних артерій, гіпер-
тонічна хвороба та ішемічна хвороби серця, зниження рухової актив-
ності у людей середнього та похилого віку, особливо у жінок 55–60 ро -
ків (пост клімактеричний період, який характеризується дисбалансом,
затуханням функції гормональної системи жіночого організму).

Проблему фізичної реабілітації жінок віком 55–60 років з серце-
во-судинними захворюваннями вивчало багато науковців і вони від-
значають позитивний вплив дозованого фізичного навантаження на
перебіг серцево-судинних захворювань й відновлення функ ціо наль них
резервів у осіб з стенокардією напруги, ішемічною хво робою серця.

Дослідження науковців довели, що дозована ходьба, лікуваль-
на фізкультура, вправи лікувальної дихальної гімнастики в компл-
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ексній реабілітаційній програмі, викликаючи значні позитивні змі ни
в загальному стані хворих та безпосередньо ССС, сприяють форму-
ванню у пацієнтів установки на необхідність регулярної фізичної
активності реабілітаційної та профілактичної спрямованості, віру
в її дієвість і дотримання регулярності занять. Дихальна гімнастика
за методикою О. Стрельникової має досить багато плюсів як
в позитивному впливі на організм людини, так і з організаційного,
економічного та психологічного поглядів. Проте лікування фізич-
ними вправами завжди потрібно проводити суворо індивідуально,
попередньо визначивши оптимальні дози фізичного навантажен-
ня. Також важливим компонентом є збільшення навантаження зав-
дяки включенню вправ, які стимулюють фактори кровообігу. Це
виконується за рахунок великого числа повторень, потім амплітуди
й темпу рухів, включення більш складних фізичних вправ і різно-
манітних вихідних положень; переходу від вправ малої інтенсив-
ності до вправ середньої та великої інтенсивності, а від вихідного
положення лежачи й сидячи — до вихідного положення стоячи. 

Отже одним із основних принципів фізичної реабілітації жінок
віком 55–60 років з серцево-судинними захворюваннями є при-
нцип комплексного застосування всіх необхідних реабілітаційних
заходів, що дає змогу послідовно та ефективно відновити та покра-
щити стан даної категорії хворих.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ТРАВМАТИЧНОМУ
ПОШКОДЖЕННІ КИСТІ У ЮНАКІВ 17–23 РОКІВ

Погиба Ярослав Валерійович,
студент магістратури спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», кафедра

фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних
технологій Університету «Україна»

Адирхаєва Людмила Вікторівна,
д. пед. н., доцент, професор Інституту соціальних технологій 

Університету «Україна»

Анотація. Реабілітація — це одна з найактуальніших і найскладні-
ших проблем медицини, охорони здоров’я та соціальної допомоги, зокрема
в педіатричній практиці, пояснюється це великою кількістю захворювань
та травм,які призводять до виникнення інвалідності. Ранній початок
програми відновлення здоров’я дає можливість досягнути високого реабі-
літаційного ефекту [1].
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Annotation. Rehabilitation is one of the most pressing and complex problems
of medicine, health care and social care, particularly in pediatric practice, due
to the large number of diseases and traumas that lead to the emergence of disa-
bility. high rehabilitation effect [1].

Мета реабілітації — здорова,пристосована до умов навколиш-
нього середовища, навчання, праці і виховання, життєрадісна, гар-
монійно розвинута особистість [1].

Методи терапії добирають з урахуванням порівняльної ефек-
тивності, індивідуальних особливостей пацієнта та ресурсного
забез печення реабілітації. Фізичний терапевт визначає комбінацію
ме то дів, їх послідовність і сумарне терапевтичне навантаження. На -
самперед варто застосовувати активні фізичні вправи, що мають такі
переваги над іншими методами:

– можна застосовувати без складного спеціального обладнання
в умовах лікарняної палати;

– не обмежені за тривалістю курсу терапії;
– пацієнт може виконувати самостійно кілька разів упродовж

дня, що робить його незалежним [2].
Завданням кількох початкових занять — ознайомити пацієнта

з терапевтичними вправами та оцінити його реакцію на наванта-
ження.Добираючи вагу обтяження, вихідне положення, амплітуду,
кількість повторень, періоди відпочинку, фізичний терапевт пови-
нен бути впевненим, що силове навантаження не перевищить межу
толерантності скорочувальних структур,за якою виникає перевто-
ма чи повторна травма. Отож виконувати вправи до сильної втоми
не слід. На початковому етапі для тренувального ефекту достатньо
легкого або середнього навантаження за оцінкою пацієнта. Це од но -
часно гарантує безпеку і тренувальний ефект, зважаючи на низький
рівень функцій, медичну паталогію та відсутність досвіду занять
фізичними вправами у більшості пацієнтів. Оцінивши місцеву та
загальну реакцію на терапевтичні вправи та переконавшись,що
пацієнт встигає адапуватися,початкове навантаження можна поча-
ти поступово збільшувати [2, с. 300].

Засобами фізичної реабілітації є лікувальна фізична культура,
лікувальний масаж, фізіотерапія, механотерапія, працетерапія. При -
значення засобів фізичної реабілітації, послідовність застосування
її форм і методів визначаються характером перебігу захворювання
чи травми, загальним станом хворого,періодом та етапом реабіліта-
ції, руховим режимом [3].
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Отже основні правила комплексу вправ для кисті:
1. Системність і послідовність впливу вправ,включаючи послі-

довний розподіл навантаження на різні м’язеві групи;
2. Поступовість у підвищенні і зниженні навантажень,поступо-

ве збільшення тривалості навантажень (спочатку — 10–15 хв., по -
тім до 40 хв.);

3. Регулярність тренувань (декілька разів у день);
4. Наростання дози вправи протягом процедури і курсу (з на -

вантаженням в середині процедури) з повторенням кожної вправи
4–6 разів [4].
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Анотація. Фізична терапія при травматичному пошкодженні кисті,
як відновлювальне лікування здійснюється починаючи з моменту виник-
нення хвороби або травми й аж до повного повернення людини в суспільство
з використанням усіх організаційних форм реабілітації [1]. У фі зич ній
терапії наслідком, а отже, й результатом будь-якого терапев тичного
впливу завжди є реакція на різних рівнях організму пацієнта [2].
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Annotation. Physical therapy for traumatic injury to the hand, as a rehabi-
litation treatment is carried out from the moment of illness or trauma to the full
return of the person to society with the use of all organizational forms of rehabi-
litation [1]. — what therapeutic effect is always a reaction at different levels of
the patient’s body [2].

Мета реабілітації — здорова,пристосована до умов навколиш-
нього середовища,навчання,праці і виховання,життєрадісна,гар-
монійно розвинута особистість [3].

Принципи фізичної терапії:
1. Ранній початок реабілітаційних заходів.Це допомагає швид-

ше відновити функції організму, попередити ускладнення, і в разі
розвитку інвалідності, боротися з нею на перших етапах лікування.

2. Безперервність реабілітаційних заходів. Даний процес є ос но -
вою ефективності реабілітації, тому що тільки безперервність та по -
етапна черговість реабілітаційних заходів — запорука скорочення часу
на лікування, зниження інвалідності й зменшення ви трат на віднов-
лювальне лікування, довготривале матеріальне утримання інвалідів.

3. Комплексність реабілітаційних заходів. Під керівництвом лі -
ка ря реабілітацію проводять й інші фахівці: соціолог, психолог, пе -
дагог, юрист та ін.

4. Індивідуальність реабілітаційних заходів. Реабілітаційні програ-
ми складають індивідуально для кожного хворого чи інваліда з ураху-
ванням загального стану,особливостей перебігу хвороби, вихідного
рівня фізичного стану, особистості пацієнта, віку, статі, професії тощо.

5. Повернення хворого чи інваліда до активної праці є основ-
ною метою реабілітації.ЇЇ досягнення робить матеріально незалеж-
ною, морально задоволеною,психічно стійкою, активним учасни-
ком громадського життя [4].

Отже, метою фізичної терапії при травматичному ушкодженні
кисті слід вважати відновлення порушених рухових функцій та ак -
тивності відповідно до саногенетичних можливостей особи у відпо-
відний термін. Якщо повернення до попереднього рівня не можливе,
то фізичну терапію спрямовують на часткове відновлення, підтри-
мання, сповільнення втрати або формування компенсацій.

Відповідно цілями є визначення порушень рухових функцій та
активності, створення програми фізичної терапії, підтримання функ -
ціонування системи фізичної терапії, виконання програми фізичної
ерапії, підтримання функціонування системи фізичної терапії. За -
значені цілі є кінцевим результатом діяльності фізичного терапевта
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та пацієнта на різних етапах фізичної терапії. Послідовне досягнен-
ня цілей функціональних підсистем є шляхом досягнення мети.

Метою діяльності пацієнта є повне та якнайшвидше віднов-
лення власного здоров’я у всіх його аспектах: фізичному, психічно-
му, духовному, соціальному.

Ефективною слід вважати фізичну терапію,яка дає змогу досяг-
нути визначеного рівня рухових функцій та активності пацієнта
з меншими затратами ресурсів.

Таким чином, результативність у фізичній терапії — це ступінь
досягнення результату, сформульованого як цілі й мета, а ефектив-
ність — співвідношення отриманого результату та затрачених
ресурсів [2, с. 186].
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Анотація. В тезах обґрунтовано підхід фізіотерапевтів до порушен-
ня колінного суглобу. Розглянуто хворобу в співвідношенні з активністю
пацієнта, факторами навколишнього середовища, пошкодженнями функ -
цій та структур організму, участю у процесі реабілітації, особистісними
факторами. Хворобу необхідно розглядати з точки зору біопсихосоціальної
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моделі болю, яка визначає здоров’я та хворобу, як результат взаємодії
фізіологічних, психологічних та соціальних факторів. 

Annotation. The thesis substantiates the approach of physiotherapists to knee
disorders. The disease in relation to the activity of the patient, environmental fac-
tors, damage to the functions and structures of the organism, participation in the
process of rehabilitation, personal factors are considered. The disease should be vie-
wed in terms of a biopsychosocial model of pain that determines health and illness
as a result of the interaction of physiological, psychological and social factors.

Фізична терапія людини віком 35 років після пошкодження
передньої хрестоподібної зв’язки є актуальною темою сьогодення,
адже наше суспільство має все більше різновидів хобі та захоплень,
які пов’язані з високими фізичними навантаженнями на колінний
суглоб. Більшість людей не замислюються, як правильно рухатись,
тренуватись та яка фізична активність може зашкодити коліну. Біль
у коліні — є частою проблемою та причиною звернення до лікаря або
фізичного терапевта. На сьогоднішній день в Україні фізична терапія
людей після пошкодження передньої хрестоподібної зв’язки розви-
вається, але повільними кроками. Фізична терапія розглядає хворо-
бу в співвідношенні з активністю пацієнта, факторами навколиш-
нього середовища, пошкодженнями функцій та структур організму,
участю у процесі реабілітації, особистісними факторами. Лишається
проблема ранньої реабілітації, адже вона дуже важлива в реабілітації,
повинна починатись з першого дня після операції. Дуже часто хво-
рий не знає про цю необхідність та звертається за допомогою, коли
є значні обмеження в коліні, що зменшує активність та працездат-
ність. Хворобу необхідно розглядати з точки зору біопсихосоціальної
моделі болю, яка визначає здоров’я та хворобу, як результат взаємо-
дії фізіологічних, психологічних та соціальних факторів. 

Близько 60% людей протягом свого життя переносять хоча б
один епізод травмування коліна. У більшості випадків прояв болю
в коліні несе певний діагноз, наприклад вальгусна деформація
коліна. Однак, незалежно від причини болю, травма обмежує
фізичну активність, в подальшому призводить до ослаблення м’язів
і порушення координації рухів. На цьому етапі старі методи ліку-
вання стають нераціональними, і ймовірність розвитку постійної
непрацездатності значно підвищується з плином часу.

Дослідження показали, що своєчасна фізична терапія та правиль-
но обрані методи реабілітації відновлюють втрачені функції та покра-
щують активність. При несвоєчасній реабілітації колінного суглоба
відбувається вртата координації, обмеження руху, поява анальгетичної
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пози та порушення стереотипу ходьби. Також відбувається перенапру-
ження мязів або їх контрактура. В даному випадку, необхідно провес-
ти функціональні тести, визначити обмеження активного та пасивно-
го руху в суглобі, провести силове тестування м’язів та розробити
коректну програму реабілітації. Визначити короткострокові та довгос-
трокові цілі. Визначити тест для повторного оцінювання готовності
суглобу до роботи. Реабілітація повинна складатися з вправ на покра-
щення рухливості суглобів, гнучкості, витривалості та нейро-м’язово-
го контролю. Обов’язково для активної участі пацієнта у процесі реа-
білітації необхідно давати вправи додому. Підтримка поведінкових
змін — це важливий компонент програми лікування. Отже необхідно
при ділити увагу тому, що фізична терапія є невід’ємною частиною в лі -
куванні хворих після пошкодження передньої хрестоподібної зв’язки.

В даній роботі ми будемо максимально фокусувати увагу на
таких питаннях:

1. Покращення та поглиблення процесу навчання нейродина-
мічній поведінці людей після пошкодження передньої хрестоподіб-
ної зв’язки.

2. Визначення та вдосконалення змісту процесу розвитку рухо-
вих якостей людей віком 35 років після пошкодження передньої
хрестоподібної зв’язки.

3. Розробка індивідуального комплексу програм фізичної тера-
пії людям після пошкодження передньої хрестоподібної зв’язки.

4. Навчання вправам для покращення нейродинаміки.
5. Своєчасне проведення заходів профілактики людям віком 35

років з проблемами в колінних суглобах.

МЕХАНОТЕРАПІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД 
ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ/РЕАБІЛІТАЦІЇ

Поп Юрій Юрійович,
студент магістратури спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
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Університету «Україна»

Анотація. У тезах обґрунтовано ефективний метод фізіотерапії —
механотерапія. Механотерапію використовано у дослідженні у вигляді
занять на тренажерах переважно під час санаторно-курортного лікування
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з метою підвищення функції серцево-судинної системи і фізичної працез-
датності хворих людей.

Annotation. An effective method of physiotherapy — mechanotherapy is sub-
stantiated in the theses. Mechanotherapy was used in the study in the form of trai-
ning on simulators, mainly during spa treatment, with the aim of improving the
function of the cardiovascular system and physical performance of sick people.

Механотерапія — лікування вправами, яке здійснюється за до -
помогою спеціальних апаратів — тренажерів. Сутність механотера-
пії визначається у спрямованому дозуванні впливу на окремі рухові
функції для забезпечення людині рухової активності, відповідною
його загальному стану. Механотерапію використовують у вигляді
за нять на тренажерах переважно під час санаторно-курортного
лікування з метою підвищення функції серцево-судинної системи
і фізичної працездатності.

Мета роботи: всебічно обґрунтувати метод фізіотерапії — меха-
нотерапію, як ефективний метод реабілітації хворих в ортопедії
і травматології, у неврології, терапії.

Терапевтична спрямованість механотерапії: ортостатичне тре-
нування — тренування рефлекторних антигравітаційних реакцій;
вертикалізація — перехід із горизонтального положення до верти-
кального: сидіння, вставання; тренування відчуття рівноваги;
локомоторне тренування — тренування навички ходьби; кардіотре-
нування — підвищення і підтримка працездатності серця; підтрим-
ка і відновлення функцій суглобів; розвиток сили окремих м’язів,
м’язових груп, загальної сили; розвиток або відновлення координа-
ційноскладних рухів; розвиток або відновлення дрібної моторики.

Показання до використання механотерапії в терапії: ішемічна
хвороба серця, стан після перенесеного інфаркту; стан після пере-
несеного міокардиту, перикардиту, ендокардиту; неревматоїдні ура-
ження клапанів серця; деякі пороки серця; хвороби ендокринної
системи, цукровий діабет; хвороби органів травлення.

Очікуванні лікувальні ефекти механотерапії: формування від-
сутніх і відновлення порушених сенсомоторних схем; пасивне ві доб -
раження та активне тренування окремих рухових функцій; нормалі -
зація об’єму рухів у суглобах; покращення регіонального і загального
крово-і лімфотоку; збільшення м’язової сили (також серцевої); під-
вищення адаптованості, витривалості; підвищення неспецифічно-
го імунітету; позитивний психотерапевтичний ефект; підвищення
фізичної працездатності.
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Протипоказана вона при рефлекторних контрактурах, різкому
ослабленні сили м’язів, прогресуючих набряках, недостатній консолі-
дації кісткової мозолі при переломах; наявності синергій, больового
синдрому і підвищеної рефлекторної збудливості м’язів. Механо тера -
пію застосовують, переважно, у вільному руховому режимі. 

За цільовим використанням тренажери відрізняють: для кон-
тролю процесу відновлення (діагностичні апарати); для відновлен-
ня окремих фаз довільних рухів (підтримуючі, фіксуючі апарати);
для дозування механічного навантаження при русі (тренувальні),
комбіновані апарати, які виконують декілька функцій відразу.

Механотерапію використано нами в дослідженнях людини
з серцево-судинними захворюваннями як суттєву складову компл-
ексної програми фізичної терапії/реабілітації. «… саме силові тре-
нажери просто необхідні великій кількості людей, які страждають
від судинної недостатністі» (С. Бубновський, 2013, с. 33). 

МЕХАНОТЕРАПІЯ 
У ПІСЛЯЛІКАРНЯНОМУ ПЕРІОДІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Поп Юрій Юрійович,
студент магістратури спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
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д. пед. н., доцент, професор Інститут соціальних технологій 
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Анотація. В тезах висвітлюється значущість використання в про-
грамах фізичної реабілітації різновиди механотерапії при різних захворю-
ваннях людини у післялікарняний період. Враховуючи показання та проти-
показання застосування механотерапії розроблено варіанти комплексів
фізичних вправ відповідно до індивідуальних проявів захворювання людини.

Annotation. The importance of the use in the programs of physical rehabili-
tation of the types of mechanotherapy in various human diseases in the post-hos-
pital period is highlighted in the theses. Taking into account the indications and
contraindications of the use of mechanotherapy, variants of complexes of physi-
cal exercises in accordance with the individual manifestations of human disease
have been developed.

Механотерапію у системі фізичної терапії/реабілітації застосо-
вано як самостійний засіб, так і включений у комплекси лікувальної
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гімнастики в основну її частину. У першому випадку перед почат-
ком рухів на апараті обов’язково виконують вправи для всіх сугло-
бів пошкодженої кінцівки або масаж. Взагалі, лікувальну гімнастику,
масаж і механотерапію можна застосовувати без інтервалу між проце-
дурами. Окрім цих методів лікування механотерапія добре поєднується
з такими фізіотерапевтичними процедурами, як дециметрохвильова
терапія (ДМХ), УФО, грязеві аплікації, парафіно- і озо керитолі ку -
вання, хлориднонатрієві та сірководневі ванни. Механотерапев тич ні
апарати застосовують у гідрокінезитерапії.

До механотерапевтичних апаратів переважно загальної дії вико-
ристовано тре нажери різних конструкцій. Вони шляхом дозованих
фізичних навантажень і цілеспрямованої дії на визначені м’язові
групи дозволяють вибірково впливати на опорно-руховий апарат, сер-
цево-судинну, дихальну і нервову системи, підвищувати фізичну пра-
цездатність. Залежно від конструкції та технічних особливостей трена-
жерів можна пе реважно розвивати ту чи іншу рухову якість або
одночасно декілька. Велотренажер, бігуча доріжка, весловий тренажер
розвивають загальну, швидкісну і швидкісно-силову витривалість.
Вправи з еспандерами, ролерами — силу і гнучкість, а на міні-батуті —
покращують координацію рухів. За допомогою універсальних трена-
жерів типу «Здоров’я» можна розвивати практично всі рухові якості.

Показаннями до застосування тренажерів було: захворювання
серцево-судинної системи без недостатності кровообігу, ішемічна
хвороба серця, хронічні неспецифічні захворювання легенів,
артрити, артрози, порушення жирового обміну.

Враховуючи доведені протипоказання не застосовувалася ме -
ханотерапія при таких проявах хвороби: недостатність кровообігу,
загострення хронічної недостатності, тромбофлебіт, інфаркт міо-
карда давниною менше 12 міс, можливість кровотечі, міокардити,
гострі інфекційні захворювання, значна ко роткозорість, ожиріння
III–IV ступеня, захворювання нирок, вагітність понад 22 тижнів.

Вправи на тренажерах доповнюють заняття з лікувальної гім-
настики і сприяють повноцінному відновленню фізичної працездат-
ності. Вправи застосовують у післялікарняних періодах реабілітації.
Під час занять на тренажерах слід дотримуватися таких основних
правил: а) фізичне навантаження повинне мати переривчастий ха -
рактер; б) фізичне навантаження повинне зростати в процесі ліку-
вання поступово. Кожному хворому індивідуально визначають
потужність роботи на тренажерах, час і кількість занять на тиждень,
тривалість курсу.
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Останнім часом почали впроваджуватись у практику сучасні
комп’ютеризовані реабілітаційні комплекси з програмним забезпе-
ченням, що поєднують у собі функції усіх типів механотерапевтич-
них апаратів.

ПРОФІЛАКТИКА ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА

Попелюх Сергій Андрійович,
студент 3 курсу спеціальності «Спеціальна освіта» Полтавського інституту

економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є.В.,

старший викладач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»

sergiy.popeluh3@gmail.com

Анотація. У статті проаналізовано залежність здоров’я людини від
стану хребта. Зазначено, що остеохондроз є найрозповсюдженішим за хво -
рюванням людей. Звернуто увагу на профілактику остеохондрозу, оздоров-
лення хребта засобами лікувальної фізкультури. Зазначено, що основними
стратегічними напрямами оздоровлення хребта є спеціальна рухлива ак -
тивність; корекція поведінки з урахуванням принципів безпеки щодо хреб-
та; здоровий спосіб життя; профілактика хронічних інфекційних захво-
рювань та їх лікування; організація раціонального режиму харчування,
спрямованого на боротьбу з надлишковою масою тіла.

Annotation. The article analyzes the dependence of human health on the
condition of the spine. Osteochondrosis is the most common disease in humans.
Attention is paid to the prevention of osteochondrosis, healing of the spine by
means of therapeutic physical training. It is noted that the main strategic directi-
ons of spinal rehabilitation are special motive activity; behavioral correction
based on spine safety principles; Healthy Lifestyle; prevention and treatment of
chronic infectious diseases; the organization of a rational diet aimed at comba-
ting excess weight.

За даними ВООЗ, захворювання опорно-рухового апарату як
причина інвалідності та смертності посідають 4-те місце у світі
після серцево-судинних, онкологічних хвороб та цукрового діабету,
а найближчим часом спеціалісти прогнозують епідемію остеопоро-
зу, що свідчить про старіння населення планети. За статистикою,
кожний п’ятий мешканець земної кулі страждає від болю у спині,
а частка остеохондрозу при цьому становить до 90% [1, с. 228]. 
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В умовах сьогодення вже з 20-літнього віку міжхребцеві диски
починають втрачати воду й зменшуватися. За таких умов еластич-
ність сполучної тканини між хребцями знижується, хребет втрачає
гнучкість, міжхребцеві диски не отримують достатньої кількості
поживних речовин. Усі ці чинники негативно впливають на функ -
ціональний стан уражених сегментів хребта. З віком, а особливо
після 30–35 років життя, навіть здоровий хребетний стовп потребує
профілактичного витягнення і тренування м’язів, міжхребцевих
дисків, сполучнотканинних структур [1, с. 246]. 

При порушенні морфо-функціонального стану хребта, а особ-
ливо при його деформації, порушуються функції органів, робота
яких регулюється вегетативною нервовою системою: легень, серця,
печінки, нирок, інших органів та систем. 

Практика свідчить, що остехондроз — це захворювання, яке
можливо попередити або віддалити на старший вік, якщо дотриму-
ватися раціонального рухливого режиму з раннього віку. Основними
стратегічними напрямами оздоровлення хребта є: спеціальна рух-
лива активність; корекція поведінки з урахуванням принципів без-
пеки щодо хребта; здоровий спосіб життя. Указані заходи виключають
можливість виникнення в людини інфекційно-алергічних станів,
які призводять до розвитку остеохондрозу; відповідно, особливе зна-
чення в профілактиці остеохондрозу належить організації раціо-
нального режиму харчування, спрямованого на боротьбу з надлиш-
ковою масою тіла. Існує думка, що такі харчові продукти, як цибуля
й часник, при остеохондрозі хребта мають лікувальну дію. Поясню -
ється це тим, що в цибулі та часнику містяться сульфідні сполуки, які
сприяють нормалізації порушеного обміну мукополісахаридів як
у структурах хребта, так і в судинах організму. У зв’язку з тим, що при
остеохондрозі у крові досить часто збільшується кількість вуглевод-
них копонентів, бажано обмежити в харчовому раціоні такі вуглево-
ди, як цукор, велика кількість білого хліба, картоплі. Повністю забо-
роняються алкогольні напої всіх видів і тютюнопаління. 

Спеціальна рухлива активність передбачає кілька видів вправ:
висіння, підтягування, розтягування хребта по вертикальній вісі,
які зменшують тиск на хребці, покращуюється їх живлення; збіль-
шення силових можливостей м’язів навколо хребта, що підвищує
його здатність протистояти механічним впливам зовнішнього сере-
довища й звичних трудових побутових навантажень; зняття напру-
ги з тіла шляхом дихальних рухів, потягувань, махових рухів; підви-
щення еластичності м’язів, зв’язок, капсул суглобів, що сприяє
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покращенню їх живлення, відновлює рухливість, гнучкість хребта;
мобілізаційні вправи гімнастичного характеру: повороти, нахили,
кругові обертання, закручування з метою підтримки необхідного
мінімуму процесів живлення, запобігання застійним явищам; змен-
шення зайвої маси тіла (біг, ходьба, велотренажер тривалістю 25 хв);
плавання, що поєднує кілька окремих вправ; корекція поведінки
людини, що передбачає створення відповідних положень тіла під час
сну, роботи, відпочинку, підняття й переміщення тощо, що не викли-
кають небезпеки розвитку негативних змін у хребті; загартовування
організму; посилення стресостійкості організму; розвантажувально-
дієтична терапія, лікувальне голодування, сауни 1–4 рази на місяць;
пасивне зняття напруги з м’язів та суглобів із використанням різних
методів класичного масажу; мануальна терапія, ефект якої полягає
в усуненні рефлекторних наслідків функціональних блоків (через
спазм судин, гладеньких м’язів внутрішніх органів, м’язів скелета),
больових відчуттів, вегетативних дисфункцій. Протипоказана ману-
альна терапія при запаленнях, пухлинах і травмах хребта. Оскільки,
оздоровчий і профілактичний ефект дії фізичних вправ пов’язаний із
підвищеною фізичною активністю, посиленням функцій опорно-
рухового апарату, активізацією обміну речовин, лікувальна фізкуль-
тура у поєднанні з фізіотерапією є добрим засобом для відновленням
працездатності людини [1, с. 233]. 

Отже, оздоровчий і профілактичний ефект оздоровчої фізичної
культури пов’язаний із підвищеною фізичною активністю, посилен-
ням функцій опорно-рухового апарату, активізацією обміну речовин.
Кожна зі складових частин профілактики потребує спеціального
дослідження та пошуку механізму найефективнішого використан-
ня для попередження остеохондрозу.
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Анотація. Робота присвячена актуальній проблемі сьогодення.
Післяпологовому фізичному та психічному здоров’ю жінок. У тезах роз-
глянута тема потенційних можливостей ОФК у боротьбі з післяполого-
вою депрессією. Як ОФК може допомогти залишатися фізично сильними.
А також, як допоможе відновитися після пологів в більш короткий тер-
мін, щоб повернутися до звичної фізичної активності. 

Annotation. This research deals with the actual problem of today. It’s
postpartum physical and mental women’s health. The theses are about of poten-
tial value of exercises in the management of postpartum depression. How it can
help women stay physically fit. And how it can help recover in a shorter amount
of time after giving birth, allowing them to resume normal activities sooner. 

«Чи достатньо лише народити дитину, щоб стати щасливою
матір’ю? Чи достатньо лише досвіду лікарів для реабілітації жінок
в післяпологовий період?». Все більше жінок в післяпологовий
період звертаються до некваліфікованної допомоги — в фітнес-
клуби, спортивно-оздоровчі центри, в яких відсутні спеціалісти, що
мають достатню науково-методичну основу для проведення занять
з жінкам, що нещодавно народили дитину. Виходячи з цього можна
зробити висновки, що в суспільстві є потреба до швидкого психо-
фізичного відновлення жінок після пологів. Використання спеці-
альної фізкультурно-оздоровчої системи в післяпологовий період,
сприятиме зростанню фізичної підготовленності, фізичному роз-
витку, психоемоційній стабільності, зменшуватиме рівень тривож-
ності і додасть впевненності в своїх силах, допоможе прийняти свій
новий соціальний статус і допоможе адекватному сприйняттю себе
як матері в соціумі. 

М.Я. Мудров, Н.И. Пирогов, С.П. Боткін, Г.А. Захар’їн і багато
інших відстоювали застосування лікувальної фізкультури в акушер-
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ській практиці. [Б.Р. Голощапов, 2010; В.І. Дубровський, 2001].
Також такі вчені, як Д.О. Ott і С.А. Ягунов, також позитивно відно-
силися до фізичних вправ, як до однієї з незамінних практик, що
допомагають нормальному перебігу післяпологового періоду. Слід
звернути увагу, що під час вагітності в організмі жінки відбувають-
ся постійні зміни гормонального фону, всі органи функціонують
нормально, але з підвищеним навантаженням, видозмінюються всі
види обміну речовин. [Ю.Ю. Елісєєв, 2006; Н.Е.Кавторова, 2004;
Л.С. Персианинова, 1980; Л.М. Смирнова, 1999]. Разом із фізіоло-
гічними змінами, що проходять під час вагітності, багато авторів
відмічають, що й сама вагітність — це стресова ситуація, що змінює
звичні умови життя і впливає на психічний стан [М.А. Кочнєва,
1990; Г.Б. Малигіна, 2001; О.Б. Подобіна, 2003; Е.А. Сергієнко,
2003). Э.К. Айламазян (1996), Коваленко Н.П. (1998; 2002)]. Тож
слід прийняти ці факти до уваги і не давати зайвого фізичного
і емоціонального навантаження. Роблячи висновки з публікацій
вищезазначених авторів можна побачити, що фізичні вправи
в період після народження дитини позитивно впливають не лише
на фізичний, але й на емоційний стан жінки, і є одним із компо-
нентів, що можуть допомогти в боротьбі з післяпологовою депре-
сією, або й зовсім уникнути її. 

Якщо підходити до розробки або підбору комплексу фізичних
вправ, слід взяти до уваги біологічні особливості будови жіночого
організму. В зв’язку з тим, що у жінок відносно довший тулуб і більш
велика, ніж у чоловіків черевна порожнина, необхідно приділити
особливу увагу м’язам тулуба і черевної стінки, що мають велике зна-
чення під час вагітності, в пологах і післяпологовий період. У жінок
на відміну від чоловіків, більш широкий і розвернутий таз з широким
виходом. В зв’язку з цим особливого значення набуває робота з м’яза-
ми тазового дна, що підтримують у правильному положенні внутріш-
ні статеві органи. М’язи тазового дна під час вагітності і особливо
в пологах піддаються до значного розтягування. Саме тому потрібні
вправи, які б зміцнювали м’язи тазового дна. Крім того, слід взяти до
уваги особливості кровообігу в тазовій області, в зв’язку з широко
розгалуженою мережею кровоносних судин в тазу, тому для жінок
важливо виконувати такі вправи ще й для покращення кровообігу
в тазовій області. Важливо застосовувати дихальну гімнастику для
покращення обміну речовин і для поліпшення емоційного стану, для
активації парасимпатичної нервової системи, що в свою чергу спо-
вільнює серцебиття і звільняє від почуття тривожності.
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Одночасно з цим не слід обходити і заняття на зміцнення м’язів
спини, а також розробці правильних рухів взаємодії з дитиною. В бага-
тьох випадках після вагітності і пологів у жінок можуть спостерігатися
зміщення хребців у поперековому і крижовому відділі хребта, неста-
більність кісток таза. Суглоби та зв’язки таза ще не можуть підримува-
ти таз в стабільному положенні, а жінка вже носить на руках дитину,
або намагається позбутися зайвої ваги, роблячи асиметричні вправи,
або надмірне навантаження на м’язи тазового дна і м’язи живота.
Зміщені в пологах хребці ще не стали на місце, а жінка вже годує груд-
дю, купає і витягає з води дитину з дуговидною спиною. 

Важливим моментом в післяпологовій реабілітації є розробка
режиму дня, з включеним в нього часом для фізичних вправ, гігієни,
прогулянок. Перші рухи у післяпологовий період мають буди плавни-
ми, як і фізичні вправи. Приміщення в якому знаходиться породілля
провітрюємим, одяг зручним і просторим, таким, що не заважає руху. 

Фізичні вправи слід виконувати після годування груддю, якщо
фізичні вправи заплановані на вечір слід виділити більшість часу на
розслаблення м’язів. Механічно зроблені рухи не додають здоров’я,
слід спробувати відчути своє тіло і усвідомлено робити вправи, або
рухи у повсякденних справах. Систематичне виконування вправ при -
вчає тіло правильно дихати, правильно рухатися, зміцнює cкелетні
м’язи і сприяє загальному розвитку організму.

ІННОВАЦIЙНI ЗАСОБИ ФIЗИЧНОЇ ТЕРАПIЇ
ПРИ НOРМАЛIЗАЦIЇ МАСИ ТIЛА У ЖIНОК 35–45 РОКIВ

Прохорова Тетяна Володимирівна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

науковий керівник: Адирхаєв Сослан Георгійович,
д. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного

виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. У тезах представлено особливості засобів фізичної тера-
пії при нормалізації маси тіла у жінок. Увагу сконцентровано на всебічно-
му використанні системи ЛФК в поєднанні з сучасним знаннями нутрі-
циології, біомеханiки, соматики, нейропсихології.

Annotation. The features of physical therapy in normalizing body weight in
women are presented in the theses. Attention is focused on the comprehensive use
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of the exercise therapy system in combination with modern knowledge of nutriti-
on, biomechanics, somatics, neuropsychology.

Зайва вага у сучасних людей все більше набуває характеру про-
блеми, яка вимагає серйозної уваги як фахівців, так і держави
в цілому. З кожним роком кількість осiб, які страждають від зайвої
маси тіла та ожиріння, збільшується з катастрофічною швидкістю.

Згідно з даними ВООЗ у країнах Євросоюзу понад 50% населен-
ня мають дану проблему. У 60% жінок після 30 років є надмiрна вага.
Відповідно до Національного дослiдження громадської думки про
рак, проведеному ASCO в 2017 р. тільки 31% жінок вважають зайву
вагу фактором разику розвитку онкозахворювань. В цей же час вчені
пов’язують з ожирінням близько 84 тис. онкологічних діагнозів на
рік. На 20–40% збільшився ризик розвитку раку матки і молочних
залоз, рак жовчного міхура на 20–60%. Науковці відзначають що, чим
більше маса тіла у жінки, тим слабшi у неї репродуктивні функції.
Бiля 3 млн. дорослих людей кожен рiк помирає з причини ожирiння. 

Слід навчити людину бути більш уважнoю до свого здоров’я
і допомогти впоратися з проблемою зайвої ваги.

Мета роботи: розробка комплексної програми фізичної терапii
для жінок 35–45 років з надмірною вагою.

В програмі реабілітації використано ефективні засоби і методи,
а саме: система ЛФК: фізичні вправи, лікувальна гімнастика, ма саж,
біг, дозована ходьба, рухливі ігри і окремі види спорту, механотера-
пія, вправи, що виконуються у водному середовищі, дихальні вправи.

Створену та опробовану програму можна буде використовувати
в лікувально-реабілітаційному процесі жінок з надмірною ва гою.
Увагу сфокусовано на тому, що слід навчити людину бути більш уваж-
нoю до свого здоров’я і допомогти впоратися з проблемою зайвої ваги.

Таким чином, необхідно пам’ятати, що поряд з основними фі -
зичними вправами, якi відновлюють організм, поряд з індивідуаль-
но разробленою діетою, використовувати досвід сучасних наукових
дисциплін, таких як нутріциологія, біомеханiка, соматика, нейроп-
сихологія.
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ОСОБЛИВОСТІ ФIЗИЧНОЇ ТЕРАПIЇ
ПРИ НOРМАЛIЗАЦIЇ МАСИ ТIЛА У ЖIНОК 

Прохорова Тетяна Володимирівна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

науковий керівник: Адирхаєв Сослан Георгійович,
д. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного

виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах подано особливості використання засобів фізичної
терапії при нормалізації маси у жінок. Підкреслено, що на провідному міс -
ці за важливістю стоїть рухова активність. Необхідно більше уваги при-
ділити психофізичної корекції ваги, прийомам фізичної і психологічної са -
морегуляції, а також слід проводити семінари і лекції з основ фізіології
людини, здорового способу життя.

Annotation. The features of the use of physical therapy in normalizing weight
in women are presented in the abstract. It is emphasized that motor activity is at the
forefront of importance. More attention should be paid to psychophysical weight cor-
rection, physical and psychological self-regulation techniques, and seminars and
lectures on the basics of human physiology and healthy lifestyles should be given.

Існуючи навчальні програми, школи корекції ваги і профілак-
тики ожиріння мотивують на жінок на турботу про своє здоров’я.
Головне, на що було звернуто нашу увагу: дати розуміння глобаль-
них механізмів очищення організму, навчити базовим інструментам
реабілітації, щоб людина могла самостійно застосовувати їх надалi,
формування доступної, зрозумілої, всебічної системи фізичної реа-
білітації. Ожиріння класифікують як первинне і симптоматичне.

До причин первинного збільшення ваги відносяться: генетич-
на схильність, надмірне споживання продуктів харчування, недолік
рухової активності. Деякі ліки, такі як жіночі гормональні препара-
ти, кортикостероїди, антидепресанти можуть збільшувати жирове
відкладення в тканинах тіла. Порушення функції щітовидної зало-
зи, пошкодження клітин гіпоталамуса, хвороба Кушинга також
ведуть до збільшення маси тiла.

На початковому етапі реабілітації розраховано індекс маси ті -
ла, зроблено лабораторні аналізи крові, заміри рівня жиру, глюкози,
хо лес терину, гормонів. Для ефективної допомоги важливий комп -
 лекс ний підхід — синтез лікувальної фізкультури та раціональної
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дієти. Обгрунтовано індивідуально підібрані оптимальні фізичні
навантаження, дихальні вправи, складається раціон харчування. На
провідному місці за важливістю стоїть рухова активність. Майже
завжди її недостатньо. Тому ми пропонуємо пацієнту те, що йому
більше підходить: ранкова гімнастика, лікувальна гімнастика,
заняття в тренажерному залі, плавання в басейні, танці, туризм,
ходьба, рухливі та спортивні ігри. Індивідуально підбираються ком-
плекси вправ. Враховується вік людини, обєм зайвої ваги, фізична
підготовленість, стан здоров’я. Можна використовувати гімнастич-
ні предмети, спортивне обладнання. Слiд виховувати усвідомлене,
вдумливе виконання вправ, з розумінням процесів, які відбувають-
ся в тілі. Акцентовано увагу на збільшуванні енергетичних витрат
і зміцнюванні організму, зокрема м’язів пресу і тазового дна.
Спостерігаючи процес реабілітації пацієнтів, вносити коригування
в харчуванні і фізичних навантаженнях. Основу раціону для жінок
з зайвою вагою повинна становити рослинна їжа — фрукти, овочі,
зелень, завдяки яким нормалізується мікрофлора. Сучасні дослід-
ження показали, що глютен, лактоза, ко зе ін глобально порушують
біохімію організму. Це призводить до тих про явiв, які людина має:
алергія, хронічна втома, зайва вага. Тому краще зовсім виключити
продукти, що їх містять. Ефективним засобом фізичної терапії
є масаж, самомасаж, точковий масаж. Він покращує крово- і лім-
фоток в тканинах та органах, зменшує жирові відкладення.

Так як ефективність реабілітації багато в чому визначається
комплексним підходом, слід враховувати психосоматичні причини
виникнення зайвої ваги у жінок 35–45 років. Необхідно більше
уваги приділити психофізичної корекції ваги, прийомам фізичної
і психологічної саморегуляції, а також слід проводити семінари
і лекції з основ фізіології людини, здорового способу життя.

МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ

Пузікова Катерина Олександрівна,
студентка 3 курсу кафедри соціально-реабілітаційних технологій

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
puzykovakatya@ukr.net

Анотація. У статті проаналізовано захворювання остеохондроз
хребта. Обґрунтовано мету фізичної реабілітації хворих на остеохонд роз.
Проаналізовано методи фізичної реабілітації та їх переваги. 
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Annotation. The article analyzes the disease of spinal osteochondrosis. The
purpose of physical rehabilitation of patients with osteochondrosis is substantia-
ted. The methods of physical rehabilitation and their advantages are analyzed.

Остеохондроз хребта — це первинний дегеренативний процес
в між хребцевих дисках, який, в свою чергу призводить до вторин-
ного розвитку реактивних та компенсаторних змін в кісткова —
м’язовому апараті хребта.

У результаті складних біохімічних, судинних та інших процесів
фіброзне кільце розрихлюється, пульпозноє входить в нього і, в кін -
цевому і тозі розриває фіброзне кільце. Частіше за все страждають
поверхневі нижній поперековий та нижній шийні сегменти. Так
з’являється грижа диска.

Мета фізичної реабілітації хворих на остеохондроз — віднов-
лення фізичної працездатності, яка досягається розробкою індиві-
дуальної програми з урахуванням важкості патологічного процесу
та індивідуальні особливості пацієнта реабілітації. Реабілітаційні
заходи повинні включати в себе наступне:

Медикаментозну терапію, фізіотерапевтичне лікування, витя-
гування, лікувальну фізкультуру, масаж, голкорефлексотерапія, та
мануальна терапія яка використовується за призначенням.

ЛФК при остеохондрозі має такі цілі як стимулювання кро в’я -
ного та лімфо обігу та тканинному обміні в уражених кінцівках та
шийно-грудному відділі хребта, зменшення больового синдрому
і збільшення амплітуди рухів; збільшення сили м’язового тулуба, кін -
цівок і відновлення їх тонусу; оздоровлення всього організму хворого. 

Проаналізувавши різні методи реабілітації при остеохондрозі
можна зробити наступне визначення, що сучасні методи реабіліта-
ції забезпечують підвищення ефективності лікувальних, реабіліта-
ційних та профілактичних заходів, і призводить до скорочення тер-
мінів лікування.
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Анотація. Інсульт — одне з найпоширеніших захворювань. В статті роз -
глянута фізична реабілітація хворих на інсульт з урахуванням рухового ре жи -
му. Охарактеризовані інтервенції на поліпшення базової активності та функ -
 ціонування верхніх кінцівок. Описані вправи для поліпшення тренованості.

Annotation. Stroke is one of the most common diseases. The article deals
with the physical rehabilitation of stroke patients, taking into account the motor
regime. Interventions to improve baseline activity and upper limb function are
characterized. Exercises to improve exercise are described.

Інсульт сьогодні стає основною соціально-медичною пробле-
мою неврології. Щорічно в світі церебральний інсульт переносять
майже шість мільйонів осіб, а в Україні більше 125 тис. Рівень смер-
тності від інсульту в Україні у 2,5 рази перевищує відповідні показ-
ники західноєвропейських країн і має тенденцію до подальшого
зростання. Слід зазначити, що 35,5% мозкових інсультів трапляють-
ся в осіб працездатного віку [1, с. 261]. Більшість пацієнтів, що пере-
несли інсульт і вижили, стають неповносправними, а 20–25% із них
до кінця життя потребують сторонньої допомоги у повсякденному
житті. Наслідки інсульту — рухові, мовні та когнітивні порушення,
які почасти й у різному ступені можуть бути оборотні при активній
реабілітації. Саме тому сучасні лікарі вважають, що починати зай-
матися відновленням пацієнта потрібно, ледь мине гострий період.

У світовій практиці відновне лікування після інсульту провідне
місце займає міждисциплінарний підхід, який передбачає участь де -
кількох спеціалістів: фізичного терапевта, який забезпечує віднов-
лення рухових функцій, ерготерапевта, мовного терапевта, медич-
ного психолога.

Інтервенції на поліпшення базової активності.
1. Рання мобілізація, стимулювання активності протягом пер-

ших 24 годин після інсульту. Статистично недостовірне поліпшення
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щодо ускладнень, втоми, функціональної незалежності та тривалості
перебування в стаціонарі.

2. Інтервенції щодо поліпшення балансу при сидінні, ходьбі,
різних видах активності. Вправи для поліпшення балансу при різ-
них видах активності також достовірно покращували виконання
базових видів повсякденної активності (ВПА), таких як прийняття
душу, одягання, поглинання їжі і ін.

3. Тренування на тредмиле. Достовірний позитивний ефект для
швидкості і дистанції ходьби.

4. Ходьба на відкритій місцевості. При розгляді вибірки в цілому
достовірне поліпшення спостерігали лише щодо тривоги при ходьбі.
Коли пацієнтів розподілили на 3 групи по фазі реабілітації (рання,
пізня фаза реабілітації та хронічна фаза), відзначали достовірний
позитивний ефект для дистанції ходьби в хронічній фазі і достовір-
ний негативний ефект за цим же показником для ранньої фази реа-
білітації, коли пацієнти ще не могли ходити самостійно. 

5. Що повторюються групові тренування, спрямовані на поліп-
шення виконання фізичних завдань, з якими зазвичай людина сти-
кається в повсякденному житті. Достовірний позитивний ефект
для дальності ходьби, навичок ходьби, балансу і рівня фізичної
активності.

6. Індивідуальні тренування, що проводяться особою, що надає
догляд за хворим, під керівництвом лікаря. Достовірний позитив-
ний ефект з базових ВПА, але недостовірний — по інструменталь-
ним ВПА (робота по дому, прийом препаратів за розкладом, похід
по магазинах, управління фінансами, використання побутових
приладів, транспорту).

7. Тренування в басейні. Достовірний позитивний ефект для
м’язової сили, недостовірний — для балансу [1, с. 264].

Інтервенції на поліпшення функціонування верхніх кінцівок
1. Розташування паретичною руки в спеціальних терапевтич-

них позиціях, без використання шин. Достовірний позитивний
ефект для пасивних рухів в плечовому поясі.

2. Обмежує рухова терапія. Метод реабілітації, що полягає в бло -
куванні активності здорової руки і стимуляції активності паретич-
ною. Достовірний позитивний ефект для підвищення функціону-
вання паретичною руки при виконанні повсякденних завдань.

3. Використання автоматичних механічних пристроїв. До сто -
вір ний позитивний ефект для м’язової сили і моторних функцій
щодо тих груп м’язів, для яких ці пристосування використовувалися.
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4. Уявні руху, тобто виконання рухів паретичною верхньої кін-
цівки в уяві. Достовірний позитивний ефект для виконання повсяк -
денних завдань із залученням рук.

5. Тренування у віртуальній реальності за допомогою комп’ю -
терних технологій. Достовірний позитивний ефект для базових ВПА
і м’язового тонусу.

Поліпшення тренованості
1. Вправи на зміцнення паретичних кінцівок. Достовірний по -

зитивний ефект виявили для м’язової сили, м’язового тонусу, на -
вички ходьби (при зміцненні м’язів нижніх кінцівок).

2. Кардіореспіраторної тренування, включаючи вправи на
тред миле або ергометрі. Достовірні позитивні зміни в максималь-
ному навантаженні, респіраторних показниках (обсяг форсованого
видиху за 1 с).

Отже, виходячи з викладеного, можна сказати, що такий підхід
до реабілітації, дозволяє знизити смертність, поліпшити функціо-
нування і прискорити виписку пацієнта додому. Фізичний компо-
нент вже тривалий час застосовують в якості важливого елемента
комплексної терапії. 

Список використаних джерел

1. Мухін В.М. Фізична реабілітація / В.М. Мухін. — К.: Олімпійська
література, 2005. — С. 261–267. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Радько Ольга Василівна,
студентка 4 курсу з спеціальності «Фізична реабілітація» 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
radko.olya1@gmail.com

Анотація. У цій статті розглядаються проблеми в соціально-реабілі-
таційній роботі з дитячою інвалідністю. Також розкритий зміст базових
понять роботи фахівця. Наведені статистичні дані по інвалідності в Ук -
раїні. Приклади лікувальних закладів, що займаються фізичною реабілі-
тацією. Охарактеризовано декілька методів терапії в сучасній практиці. 

Annotation. This article addresses the problems of social and rehabilitation
work for children with disabilities. The content of basic concepts of the specialist’s
work is also disclosed. The statistics on disability in Ukraine are presented.
Examples of medical establishments engaged in physical rehabilitation. There
are several methods of therapy in modern practice.
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Діти є майбутнє нашої країни, їх життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються в Україні на даний час
найвищою соціальною цінністю. Але, на жаль, в країні довгий час
ця категорія залишалася без фізичної та соціальної допомоги, і це
призвело до невпинного зростання кількості дитячої інвалідності.

Метою цієї статті є проаналізувати зміст базових понять фізич-
ної реабілітації дітей з інвалідністю та знати методи які застосову-
ють фахівці для їх вирішення.

За даними Міністерства соціальної політики, у 2018 р. серед
дітей-інвалідів віком 0–18 років 56,7% становлять вроджені вади
розвитку, 30,1% — хвороби нервової системи, 29,6% — розлади пси-
хіки та поведінки.

За останні роки проблеми дітей з обмеженими функціональни-
ми можливостями приділяється все більше уваги. Позитивну роль
у цьому питанні відіграв Закон № 876-XII від 21.03.91р. «Про осно-
ви соціальної захищеності інвалідів в Україні» [1].

Також серед науковців цією проблемою зацікавились: В. Ко -
зяв кін, Д. Вернер, Т. Добровольська, Л. Вакуленко, В. Мурз, В. Му -
хіна, Н. Шабаліна, М. Швед та ін.

Однак у наш час існує необхідність у вдосконаленні форм і ме -
тодів реабілітації та соціальної підтримки даної категорії осіб. Одним
із головних методів реабілітації є — фізичний метод. Саме він пе -
редбачає відновлення та компенсацію втрачених функцій організ-
му і здійснюється відповідно до індивідуальної програми, яка роз-
робляється на підставі медичного та фізичного обстеження.

Незважаючи на зростаюче число реабілітаційних клінік, денних
стаціонарів, санаторіїв, ці проблеми не втрачають своєї актуальності.
Для її подолання рішенням Вченої ради МОЗ було схвалено концеп-
цію допомоги дітям України та затверджено модель медико-соціаль-
ної реабілітації. В Україні функціонує 41 центр. В Житомирській
області теж є декілька центрів, це центр комплексної реабілітації для
дітей з інвалідністю, центр фонду братів Кузьміних [2]. Реабілітаційне
лікування відповідно до затверджених стандартів проводять ортопед,
спеціалісти по Войта-терапії, Бобат-терапії, логопед, Монтессорі-
терапевт, використовують ерготерапію, кінезотерапію, ЛФК т.д. На
даний час застосовують декілька унікальних методик, які дозволяють
адаптувати хвору дитину до повсякденного життя та виконання еле-
ментарних навичок самообслуговування. Ось декілька з них.

Перший метод, це метод К. і Б. Бобат — це нейророзвиваюча
те рапія, спрямована на пригнічення патологічних рефлексів із по -
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дальшим відновленням статики і моторних навичок (стояння, хода).
Ще один метод, це метод В.Войта — лікування за методикою реф-
лекс-локомоцій (вродженні реакції рефлекторного повзання
і перевертання). Широкого визнання набув метод В.І. Козявкіна —
(система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації) — це корек-
ція хребта та великих суглобів з рефлексотерапією, лікувальною
фізкультурою, масажем, механотерапією й апітерапією.

Результату можна буде домогтися тільки тоді, коли вчасно і якіс -
но буде надане лікування не тільки фізично, але і в соціальному
плані, адже в наш час вирішити цю проблему неможливо без усу-
нення дискримінації в суспільстві і без зміни негативного ставлен-
ня до людей з обмеженими можливостями.
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Анотація. На сьогоднішній день кількість чинників, які негативно
впливають на здоров’я і знижують працездатність людини зростають.
Одним з методів фізичної терапії є масаж, який являється важливою скла-
довою комплексного підходу лікування, фізичної терапії та оздоровлення.
В кожному з напрямків використовуються свої види масажу. Завдяки
широкому аспекту масажних технік та прийомів, відбувається вплив на
окрему зону, систему організму, внутрішні органи чи весь організм в цілому.

Annotation. The relevance of the topic is due to the fact that today the num-
ber of factors that negatively affect health and reduce the ability to work is
increasing. One of the methods of physical rehabilitation is massage, which is an
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important component of a comprehensive approach to treatment, physical thera-
py and recovery. In each of the directions different types of massage are used.
Due to the broad aspect of massage techniques and methods, the individual area,
body system, internal organs or the whole body may be affected.

Вплив масажу на організм: покращення мікроциркуляції; нор-
малізація обміну речовин і шкірного дихання; поліпшення трофіки
м’яких тканин; покращення циркуляції крові та лімфи; підвищен-
ня еластичності волокон м’язів і їх скорочувальної здатності; збіль-
шення вмісту гемогобіну в клітинах крові; підвищення тонусу сті-
нок судин; нормалізація тонусу і сили м’язів.

Показання до застосування масажу: перш за все, масаж показа-
ний здоровим людям для профілактики різних захворювань і під-
тримки тонусу; міалгії, міозити; головні болі; болі в спині, попере-
ку, шиї, обумовлені дегенеративно-дистрофічними процесами
в хребті (остеохондроз і радикуліти зокрема); наслідки ударів, роз-
тягування м’язів, сухожиль і зв’язок; переломи на всіх стадіях заго-
єння; функціональні розлади після перелому і вивиху (тугорухли-
вість суглобів, м’язові зміни, рубцеві зрощення тканин); артрити
в тому числі ревматоїдний, в підгострій і хронічній стадії; виразко-
ва хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки (поза загостренням,
зарубцювалися); невралгії та неврити не в стадії загострення; пара-
лічі, як спастичні, так і мляві; хронічна недостатність серцевого
м’яза; стенокардія; артеріальна гіпертензія; гіпертонічна хвороба;
артеріальна гіпотонія; реабілітаційний період після інфаркту міо-
карда; хронічний гастрит; порушення моторної функції товстого
кишечника; бронхіт — в підгострій і хронічній стадії; пневмонія —
в період видужування і хронічна форма; бронхіальна астма.

Застосовуючи різні види масажу можна значно змінити функ -
ціональний стан нервової системи. Масаж призводить до поліпшення
провідної системи, відновлення втрачених рефлекторних зв’язків
між головним мозком, органами і системами (м’язова система, су ди -
ни, внутрішні органи). Рефлекси, які були втрачені чи є ослабленими,
відновлюються при проведенні повного курсу масажу (8–12 сеансів).

При наявності пошкоджень нервів, які супроводжуються бо -
лем, масаж є ефективним засобом лікування, що дозволяє досягти
зменшення больових відчуттів і поступової регенерації нервів. Крім
цього, відзначається позитивний вплив на стан зв’язкового апарату
суглобів. Відновлюється рухливість суглобів, шляхом зміцнення
всіх зв’язок та м’язів, що захищають суглоб.
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Масаж позитивно впливає на стан шкіри, шляхом активації ро -
боти сальних та потових залоз за рахунок покращення кровообігу та
лімфообігу. Це пояснює те, що масаж призводить до поліпшення
живлення шкіри і сприяє виведенню шкідливих речовин через шкіру.

Існує декілька видів масажу: гігієнічний массаж, спортивний
массаж, косметичний массаж; сегментарний массаж; гінекологіч-
ний массаж; сексуальний массаж; кріомасаж; вібраційний массаж,
гідромасаж ; вакуумний масаж (пневмомасаж); баромасаж. 

Отже, масаж як метод фізичної терапії можна рекомендувати
не тільки пацієнтам, а й здоровим людям. Масаж є чудовим оздо-
ровчим засобом, що зміцнює імунітет, кістково-м’язеву систему,
нервову систему та організм в цілому. Тому необхідно проводити
кілька курсів загального масажу протягом року.

АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА — ФІЗИЧНА
І СПОРТИВНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Рибалко Ліна Миколаївна,
д.пед.н., старший науковий співробітник, в.о. завідувача кафедри 

фізичної культури та спорту Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка
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Анотація. У статті розкрито роль адаптивної фізичної культури у реа-
білітації дітей з інвалідністю. Схарактеризовано форми реабілітації дітей
з інвалідністю та доведено їх роль у соціалізації особистості та відновленні її
здоров’я. Науково обґрунтовано специфіку фізичної та спортивної реабіліта-
ції дітей з інвалідністю. Розкрито сутність і зміст поняття «фізкультурно-
спортивна реабілітація». Доведено роль фізкультурно-спортивної реабіліта-
ції у адаптації дітей з інвалідністю до соціуму та розвитку фізичних якостей.

Ключові слова: адаптивна фізична культура, фізична реабілітація,
спортивна реабілітація, фізкультурно-спортивна реабілітація.

Annotation. The role of adaptive physical culture in rehabilitation of children
with disabilities is revealed in the article. The forms of rehabilitation of children
with disabilities have been characterized and their role in socializing and restoring
their health has been proven. The specificity of physical and sports rehabilitation
of children with disabilities is scientifically substantiated. The essence and content
of the concept of «physical and sports rehabilitation» are revealed. The role of
physical and sports rehabilitation in the adaptation of child ren with disabilities to
society and development of physical qualities has been proved.
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Статистичні дані досліджень МОЗ України щороку фіксують
значне зростання дитячої інвалідності, що спонукає до створення
інклюзивного освітнього середовища та застосування комплексу
заходів медичної, фізичної та спортивної реабілітації для віднов-
лення здоров’я дітей з інвалідністю.

Термін «інвалідність» у нормативних законодавчих документах
трактується як міра втрати здоров’я у зв’язку із захворюванням, трав-
мою (її наслідками) або вродженими вадами, що при взаємодії із
зовнішнім середовищем може призводити до обмеження життєді-
яльності особи, тоді як поняття «втрата здоров’я» — наявність хво-
роб і фізичних вад, які призводять до фізичного, духовного і соці-
ального неблагополуччя. 

З метою адаптації дітей з інвалідністю до соціуму та розвитку
в них фізичних якостей, що включає активізацію рухової активнос-
ті та формування здорового способу життя, необхідність постає
у застосуванні адаптивної фізичної культури. 

Адаптивна фізична культура забезпечує створення таких умов,
які забезпечать дитині з інвалідністю розвиток не лише рухового
апарату та фізичних якостей, зміцнення здоров’я в усіх його скла-
дових, а й підвищення функціональної діяльності організму, що
сприяє згладжуванню і подоланню багатьох відхилень. Оскільки,
як пише Н.А. Деделюк: «… саме рухова активність лежить в основі
розвитку психічних процесів і організму в цілому, що забезпечує
безпосередній зв’язок дитини з навколишнім світом [1, с. 19]. 

Так, якщо фізична реабілітація — це система заходів, спрямо-
ваних на розробку і застосування комплексів фізичних вправ на
різних етапах лікування і реабілітації, які забезпечують функціо-
нальне відновлення індивіда, виявляють і розвивають резервні і ком -
пенсаторні можливості організму шляхом засвоєння нових рухів,
компенсаторних навичок, користування технічними і іншими за со -
бами реабілітації, виробами медичного призначення (форми фізичної
реабілітації, передбачені ІПР: консультації; ерготерапія; кінезоте-
рапія; лікувальний масаж; лікувальна фізкультура). Тоді фізкуль-
турно-спортивна реабілітація (адаптивна фізична культура) є сис-
темою заходів, розроблених із застосуванням фізичних вправ для
відновлення здоров’я індивіда і спрямованих на відновлення і ком-
пенсацію за допомогою занять фізичною культурою і спортом функ -
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ціональних можливостей організму для поліпшення фізичного
і психологічного стану. 

Формами фізкультурно-спортивної реабілітації, передбачені Ін -
дивідуальною програмою реабілітації дітей з інвалідністю, є: на вчання
навичкам занять фізичною культурою; оздоровлення і реабілітація
в таборах фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів; навчально-
тренувальні заняття по фізичній культурі і спорту; заняття спортом. 

Як відомо, фізична реабілітація відноситься до сфери клінічної
медицини, проте ми розглядаємо її як лікувально-педагогічний
і виховний процес, а саме тому вважаємо, що її засоби є одночасно
способом лікування і освіти людини, і направлені на навчання ком-
пенсаторним і відновним технологіям. Що ж до фізкультурно-спор-
тивної реабілітації, то вона забезпечує розвиток функціональних мож-
ливостей, фізичних якостей і психологічного потенціалу людини.
Якщо фізична реабілітація актуальна на етапі лікування і відновлення
функцій організму, то фізкультурно-спортивна реабілітація націлена
на підтримку кондицій людини протягом усього життя [2, с. 11–12]. 

На думку Голодюк Л., Мієр Т., Рибалко Л. [3; 4] фізкультура
і спорт є ефективним джерелом активізації життєздатності і інтегра-
ції людей з обмеженими можливостями здоров’я в суспільство. Саме
тому виключення з процесу соціальної реабілітації дітей з інвалідніс-
тю одного з передбачених ІПР видів адаптивної фізичної культури
може привести до порушення комплексного підходу до відновлення
і навчання дітей-інвалідів. Адже, впровадження фізкультурно-спор-
тивної реабілітації у загальний процес відновлення і навчання дітей
з інвалідністю в умовах центру реабілітації забезпечує [2, с. 24]: 

1) збільшення рухової активності і різних характеристик фізич-
них можливостей дітей; 

2) розширення кола спілкування, збагачення соціального до -
свіду і підвищення загальної життєздатності дітей з особливими освіт -
німи потребами; 

3) формування навичок самостійно займатися руховою діяль-
ністю, вести здоровий спосіб життя; 

4) розуміння дітьми можливостей розширення своїх фізичних
можливостей за рахунок занять фізкультурою і спортом, їх активної
участі у процесі відновлення;

5) стимулювання загального розвитку, з погляду можливості
подальшого навчання і інтеграції дітей в суспільство. 

Проте, існує і ряд невирішених питань, а саме: недостатня ува га
держави і суспільства до проблем інтеграції дітей-інвалідів засобами
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фізкультури і спорту; обмеженість знань у керівників, фахівців і бать -
ків про показання і протипоказання до занять фізкультурно-спор-
тивною реабілітацією дітей з особливими освітніми потребами;
про блема організації мобілізації дітей у Центри (транспорт, супро-
від); фактична відсутність методик навчання адаптивній фізичній
культурі дітей в умовах центрів соціальної реабілітації.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА

Рибас Руслан Володимирович,
студент 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ryslan.rubas@gmail.com

Анотація. В статті розкрито поняття інфаркт міокарда. Ви зна -
чено причини захворювання. Виявлено роль фізичної реабілітація хворих на
інфаркт міокарда. Визначено етапи фізичної реабілітації хворих на інфаркт
міокарда. Представлено методику фізичної реабілітації хворих на ін -
фаркт міокарда. 

Annotation. The concept of myocardial infarction is revealed in the article.
The causes of the disease have been determined. The role of physical rehabilita-
tion of patients with myocardial infarction is revealed. The stages of physical
rehabilitation of patients with myocardial infarction were determined. The met-
hod of physical rehabilitation of patients with myocardial infarction is presented.

Одна з найбільш актуальних медичних та соціальних проблем
в Україні є ішемічна хвороба серця. Інфаркт міокарда є однією з ос -
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новних причин інвалідності та смертності працездатного населення.
Якщо подивитися на статистику то смертність при інфаркті міокарда
становить 40%. Інфаркт міокарда — це гостре захворювання, яке обу-
мовлене розвитком одного або декількох осередків некрозу в серце-
вому м’язі. [1, с. 408] Причиною інфаркту міокарда стає повне або
часткове припинення надходження крові до його відповідної ділян-
ки, що виявляється порушенням серцевої діяльності. Як зазначається
в дослідженнях, то у чоловіків частіше зустрічається інфаркт міокар-
да ніж у жінок. У віці 40–50 років у чоловіків у 5 разів частіше інфаркт
міокарда ніж у жінок, а у середньому віці між чоловіками і жінками
вікова різниця захворювання у 10–15 років [1, с. 518]. Реабілітація
хворих розпочинається з перших днів перебування у стаціонарі.
Завдяки фізичній реабілітації ми можемо відновити фізичну працез-
датність, створити умови що зменшують гемодинамічне навантажен-
ня на серце, профілактика тромбозу дрібних гілок легеневої артерії,
нормалізувати функції вегетативної нервової системи, підвищити
кисневу ємкість крові і т.п. Фізична реабілітація хворих на ішемічну
хворобу серця повинна бути в комплексі з психологічною та соці-
альною реабілітацією для кращого відновлення пацієнта. Адже со -
ціальний та психологічний стан хворого відіграє дуже важливу роль
у відновленні хворого. [2, с. 148] Виділяють чотири рухових режими
хворих на інфаркт міокарда при стаціонарному лікуванні:

1. Суворо постільний режим (коли рухова активність хворого
відноситься до І ступеня. Вправи тривалістю не більше 5–10 хви-
лин, метод заняття — індивідуальний).

2. Постільний полегшений режим (коли рухова активність хво-
рого відноситься до ІІ ступеня. Вправи тривалістю 10–15 хвилин,
метод заняття — індивідуальний).

3. Палатний режим (коли рухова активність хворого відносить-
ся до ІІІ ступеня. Вправи тривалістю 15–20 хвилин та метод занят-
тя вже може бути малогруповий).

4. Загальний режим (коли рухова активність хворого відносить-
ся до ІV ступеня. Вправи тривалістю 20–30 хвилин, метод занят-
тя — груповий) [3, с. 240].

При фізичній реабілітації хворих на інфаркт міокарда виділя-
ють такі етапи: 

– стаціонарний; 
– поліклінічний;
– санаторний;
– підтримувальна реабілітація.
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Фізична реабілітація хворих на інфаркт міокарда спрямована
на відновлення організму в цілому та на попередження нових напа-
дів, адже завдяки реабілітації вже через декілька днів можна поба-
чити результат покращення стану хворого. Обов’язково при фізич-
ній реабілітації хворих програму потрібно підбирати індивідуально,
з урахуванням всіх особливостей пацієнта. Потрібно в подальшому
розробляти та впроваджувати нові форми та методи фізичної реабі-
літації для ефективнішого відновлення хворого на інфаркт міокарда. 
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РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПОШИРЕННЯ
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ

Римарчук Світлана Євгенівна,
студентка 1 курсу магістратури спеціальності «Екологія» 
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Анотація. Бронхіальна астма входить до числа найрозповсюджених
захворювань в дитячому віці. Дане захворювання важко піддається ліку-
ванню та обмежує нормальне функціонування осіб. При частій задишки,
періодичних приступах, систематичному амбулаторному або стаціонар-
ному лікуванні і просто при постійному погіршенні симптомів протікання
хвороби, можна отримати групу інвалідності при астмі. Актуальним
залишається питання впливу навколишнього середовища та екологічних
чинників на поширення та розвиток бронхіальної астми в дитячому віці. 

Annotation. Bronchial asthma is one of the most common childhood disea-
ses. This disease is difficult to treat and limits the normal functioning of indivi-
duals. With frequent shortness of breath, recurrent attacks, systematic outpatient
or inpatient treatment and simply with the constant worsening of the symptoms of
the disease, you can get a disability group for asthma. The question of the influ-
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ence of the environment and environmental factors on the spread and develop-
ment of bronchial asthma in childhood remains relevant.

Зростання рівня поширеності бронхіальної астми та наростан-
ня тяжкості перебігу захворювання спричиняються, крім спадко-
вості, екологічними чинниками, які приводять до молекулярно-
біохімічних порушень в організмі, розвитку оксидантного стресу,
що викликає зміни на генному рівні. Дане твердження підтверджу-
ється оцінкою закордонних та вітчизняних учених — стан здоров’я
залежить від якості навколишнього середовища на 20–40% [4; 5].

Вплив забруднення атмосферного повітря у промислових міс-
тах збільшує напругу неспецифічних адаптаційних реакцій, про що
свідчать відхилення в показниках (імунологічних, біохімічних,
морфологічних) умовного контролю. У містах України спостеріга-
ється інтенсивне забруднення атмосферного повітря, яке, своєю
чергою, викликає захворювання верхніх дихальних шляхів, у т.ч.
різні прояви алергічного стану. Встановлено достовірні кореляцій-
ні зв’язки між захворюваністю на бронхіальну астму і забруднен-
ням атмосферного повітря такими поширеними алергенними чин-
никами, як нетоксичний пил і діоксид азоту [3; 6]. 

Значна кількість експериментальних, клінічних і епідеміологіч-
них досліджень свідчить про те, що фактори навколишнього се ре до -
вища, швидка урбанізація, незадовільний контроль за забрудненням
навколишнього середовища, складний характер забруднюючого
повітря впливають на посилення симптомів астми. Доведено, що
поширеність симптомів астми вища в дітей, що живуть біля джерел
транспортного забруднення [1; 3].

Значний внесок у забруднення навколишнього середовища ро -
бить хімізація сільського господарства. Особливу стурбованість ви -
кликає використання модифікованих речовин, барвників, консер-
вантів при виготовленні продуктів харчування [2; 4; 5].

На жаль, сьогодні не має чіткого прогнозу щодо раннього вияв-
лення дітей групи ризику з формування та прогнозування захворю-
вання в екологічно забрудненому регіоні. Тому акцентується увага на
індивідуальній чутливості до пошкоджувальної дії факторів навко-
лишнього середовища. Важливо в екологічно несприятливому
регіоні розробити профілактичні заходи з урахуванням індивіду-
альних особливостей дитячого організму до збудників захворюван-
ня астми, продовжити вивчення метаболічного стану дітей, взаємо-
дії генетичних факторів із відповідними умовами навколишнього
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середовища та інших чинників задля запобігання розвитку захво-
рювання астми у дитячому віці.
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МЕТОДИКА ПСИХОФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДЛЯ ХВОРИХ ДІТЕЙ НА ДЦП 

ІЗ КОМПОНЕНТНОЮ МУЗИКОТЕРАПІЄЮ

Розум Антоніна Олегівна,
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Анотація. В Україні, як і в інших країнах світу, існує проблема ліку-
вання та реабілітації дітей з обмеженими ураженнями центральної
нервової системи (ЦНС), з діагнозом ДЦП. Причинами цього є порушення
розвитку мозку, пошкодження однієї (декількох) його частин, які контро-
люють м’язовий тонус, моторну активність. Порушення функції опорно-
рухового апарату (ОРА) у дітей, хворих на ДЦП, виявляються в знижен-
ні працездатності верхніх кінцівок, опорної функції нижніх кінцівок,
обмеженні статокінетичних можливостей хребта, що різко ускладнює
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його соціальну адаптацію. Нині існує багато технологій фізичної реабілі-
тації дітей, хворих на ДЦП, які ґрунтуються здебільшого на застосуван-
ні лікувальної фізичної культури (ЛФК), масажу, фізіотерапевтичних
процедур, проте невикористання сучасних перспективних методик музи-
котерапії гальмує підвищення ефективності фізичної реабілітації. 

Annotation. In Ukraine, as in other countries of the world, there is a problem
of treatment and rehabilitation of children with limited lesions of the central
nervous system (CNS), with a diagnosis of cerebral palsy. The reasons for this are
impaired brain development, damage to one (several) of its parts that control mus-
cle tone, motor activity. Disorders of the musculoskeletal system (ORA) in children
with cerebral palsy are manifested in the lower capacity of the upper extremities,
the lower extremity support function, the limitation of statokinetic capabilities of
the spine, which dramatically complicates its social adaptation. Currently, there
are many technologies of physical rehabilitation of children with cerebral palsy,
which are based mainly on the use of therapeutic physical culture (exercise), mas-
sage, physiotherapy procedures, but the lack of use of modern promising techni-
ques of music therapy inhibits the improvement of physical rehabilitation.

Актуальним напрямом є створення реабілітаційних програм
для дітей, хворих на ДЦП, із застосуванням сучасних взаємодопов-
нюючих методів фізичних впливів та ортопедичних заходів [5],
оптимальних строків і раціональних режимів відновлення, сучас-
них технічних заходів, а також використанням як компоненти фун-
кціональної музикотерапії [2; 3; 4].

Мета статті — розробити та обґрунтувати основні компоненти
програми фізичної реабілітації дітей шкільного віку, хворих на
ДЦП, із використанням методики психофізичної реабілітації на
базі функціональної музичної терапії.

Музикотерапія — метод фізичної реабілітації, який має великий
вплив на організм людини, простий у використанні та комбінується
з усіма іншими її видами. У процесі адаптації організму до умов
навколишнього середовища постійно відбувається синхронізація
системи біоритмів із зовнішніми періодичними впливами. Більшість
штучно створених джерел ритму (побутова й комп’ютерна техніка)
мають десинхронізуючий (патогенеруючий) вплив, проте тисячоліт-
ня історія використання музики з лікувальною метою свідчить про її
саногенерувальні (оптимізуючі) можливості [3; 4].

Вивчення змін психічного стану при використанні музикотера-
пії авторами [3; 4] свідчать про потужний лікувальний засіб і спосіб
глибокого впливу на фізичний та психічний стани людини. В основі
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лікувально-профілактичного спрямування лежить використання
різних методів впливу музикою. Важливо те, що музика впливає на
багатьох життєво важливих фізіологічних систем (серцево-судинну,
дихальну, м’язову, травну) через ЦНС [2; 3]. При індивідуальному
підході та правильному підборі тональностей і ритмів музикотерапія
може бути використана як метод реабілітації в лікуванні ДЦП [2; 3].

Дослідження [2] визначили, що мелодії приносять людині
радість, зменшують ЧСС, нормалізують артеріальний тиск, спри-
яють розширенню судин, а звук частотою 3 кГц при аплікації акус-
тичного випромінювача на проекцію нирок активізує діурез на
20–25% в осіб зі зниженою функцією виділення, оскільки позитив-
но впливає й під час лікування захворювань шлунково-кишкового
тракту, печінки та жовчовивідних шляхів.

Після визначення основних відхилень у стані дитини, хворої на
ДЦП, та попередньо тестування на ЕЕГ в індивідуальному порядку
кожній дитині можна підібрати музику з урахуванням усіх аспектів
музичної структури (тілесно-рухового, емоційно-динамічного
і т.д.) і включити її до прослухування до, під час та після заходів
фізичної реабілітації для підвищення її ефективності.

На базі науково-методичної літератури з’ясовано сучасні по -
гляди на проблему ДЦП і роль засобів фізичної реабілітації. Вивчено
основні напрямки досліджень музикотерапії та її впливу на психіч-
ний та фізіологічний стани людини.
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Анотація. В статті розкрито поняття «плоскостопість». Визна че но
основні причини котрі призводять до плоскостопості. Виявлено роль ліку-
вально фізичної культури при лікуванні та профілактиці плоскостопості. 

Annotation. The concept of «flatfoot» is revealed in the article. The main
reasons leading to flatfoot are identified. The role of therapeutic physical culture
in the treatment and prevention of flatfoot is revealed.

Існує думка, що всі хвороби від плоскостопості, тому що на
ступнях знаходиться велика кількість біологічно активних точок.
Плоскостопість не відноситься до фатальних недуг. Та все ж, якщо
її не лікувати, то попереду людину чекає багато серйозних захворю-
вань, в тому числі плоскостопість призводить до інвалідності.

У пресі і на телебаченні приділяють значну увагу гігієні тіла,
волосся; профілактиці надмірної ваги і захворюванням внутрішніх
органів. Проблема плоскостопості і правильної постави залишаєть-
ся в тіні. У багатьох районних поліклініках вчасно не діагностуєть-
ся ця недуга, оскільки в них відсутні лікарі-ортопеди, а лікарі
загального профілю вважають цю проблему не головною в здоров’ї
людини, тому з кожним роком фіксується все більше осіб з інвалід-
ністю в наслідок плоскостопості. [1, с. 566–569].

Чим раніше розпізнати недугу і почати лікування, тим оптиміс-
тичніший прогноз. На жаль, далеко не всі лікарі і батьки це розуміють.

Лікарі називають плоскостопість хворобою цивілізації. Незручне
взуття, синтетичні покриття, гіподинамія — все це приводить до
неправильного розвитку стопи. 

При плоскостопості порушується опорна функція нижніх кін-
цівок, погіршується їх кровопостачання, з’являються болі, а іноді
і судоми в ногах. Стопа стає пітливою, холодною, синюшною. Діти
під час початку ходьби підтискають пальці стопи, ходять «загрібаю-
чи» однією ногою. Сплощення стопи впливає на положення тазу
і хребта, що веде до порушення постави. Діти, які страждають плос-
костопістю, при ходьбі широко розмахують руками, підгинають
ноги в колінах і кульшових суглобах, хода напружена, незграбна.

Багато найрізноманітніших хвороб: викривлення хребта, ради-
куліт, грижа міжхребцевих дисків, артрит, артроз, остеохондроз
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є причиною «нешкідливої» плоскостопості. Хвороба серйозна саме
із-за несерйозного до неї відношення. Це захворювання, що
постійно нагадує про себе і призводить до хронічної втоми. Людина
потрапляє в крайню залежність від своєї, здавалося б, такої несе-
рйозної недуги [2, с. 289–296].

Одна з причин розвитку плоскостопості — зіткнення стоп з твер-
дими поверхнями (асфальт і бетон). Особливо руйнівне навантаження
відбувається під час бігу. Ця дія може посилюватися неправильно
підібраним взуттям, наприклад, за розміром. Дуже вільне взуття не
може допомогти стомленим м’язам утримати стопу в правильному
положенні. А тісне — порушує кровообіг, внаслідок чого порушують-
ся обмінні процеси в м’язах і зв’язках, що не дозволяє їм повністю від-
новлюватися після навантажень. Відсутність підборів і тонка підошва,
можуть призвести до травматизації і швидкої деформації стопи. 

Лікувальна гімнастика є основним методом лікування плос-
костопості і її профілактики, найважливіше полягає в тому, яким
чином дитина сприйматиме заняття. Потрібно не просто надати їй
можливість займатися вправами, а перетворити це на необхідність.

Лікувальну фізкультуру призначають при всіх формах плоскос-
топості, як один із засобів комплексної терапії [3, с. 99–103].

Метою лікувальної фізичної культури при плоскостопості є:
1. Профілактична мета — попередження прогресування плос-

костопості.
2. Лікувальна мета — усунення сплощень поздовжнього і попе-

речного склепінь стопи.
Завдання ЛФК при плоскостопості.
– Загальними завданнями ЛФК при плоскостопості є: 
1. Зміцнити загальний стан організму. 
2. Підвищити силу і витривалість м’язів нижніх кінцівок. 
3. Підвищити загальну працездатність і опірність по відношенню

до несприятливих чинників зовнішнього середовища [4, с. 342–344]. 
Засоби і методи фізичної реабілітації повинні бути невід’ємною

складовою в лікуванні плоскостопості. ЛФК в поєднанні з маса-
жем, фізіотерапією позитивно впливає на розвиток стопи.
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Анотація. В сучасному світі питання екологічної безпеки стоїть дуже
гостро. Екологічна політика повинна передбачати дії державної влади щодо
збереження навколишнього середовища та екологічної безпеки, що забезпе-
чує захищеність життєво важливих інтересів людини, суспільства, довкіл-
ля та держави від реальних або потенційних загроз. Адже це напряму зале-
жить від погіршення екологічного стану, що призводить до розповсюдження
захворюваності суспільства. Впровадження дієвих механізмів національної
екологічної безпеки — це перший крок до вирішення та попередження еколо-
гічних та техногенних катастроф, запобігання інвалідизції суспільства. 

Annotation. In today’s world, the issue of environmental security is very
acute. Environmental policy should envisage government action on environmen-
tal protection and environmental security, which protects the vital interests of
man, society, the environment and the state from real or potential threats. After
all, this directly depends on the deterioration of the ecological status, which leads
to the spread of disease in society. The implementation of effective mechanisms of
national environmental security is the first step to solving and preventing envi-
ronmental and man-made disasters, preventing the disability of society.

Розгляду сучасних проблем охорони навколишнього середови-
ща та визначенню напрямків формування та реалізації державної
екологічної політики, в тому числі на регіональному рівні присвя-
тили свої публікації такі вчені, як О. Бондар, В. Кравців, В. По та -
пенко, Л. Якушенко, Л. Яценко та ін. [2; 3; 5; 6]. 

Політика та екологія, до недавнього часу, були дещо індиферент -
ними поняттями стосовно одна одної. У сучасній політиці з’явився
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новий напрямок діяльності — екологічна політика. Екологічна
політика — це організаційна та регулятивно-контрольна діяльність
суспільства та держави, спрямована на охорону та оздоровлення
природного довкілля, ефективне поєднання функцій природоко-
ристування та природо охорони та забезпечення нормальної життє-
діяльності [4, с. 180].

На жаль, Україна належить до одних з найзабрудненіших та еко-
логічно проблемних країн. За оцінками Індексу якості навколишньо-
го середовища (Environmental Performance Index), які здійснює Йель -
ській університет (США), Україна займає 87-е місце серед 163 кра їн
світу. Рівень навантаження на оточуюче природне середовище
в Україні в 4–5 разів перевищує аналогічні показники інших країн. За
рівнем раціонального використання і якості водних ресурсів Україна,
за даними ЮНЕСКО, займає 95-е місце з 122 країн світу. Стан земель-
них ресурсів в Україні близький до критичного: на всій території краї-
ни спостерігаються процеси деградації земель. Наймасштабнішими
є ерозія (близько 57,5% земель) та забруднення (близько 20% терито-
рії), а щорічні втрати гумусу складають 0,65 т / га [1].

В умовах, коли в країні багато екологічних проблем, а ресурси,
необхідні для їх розв’язання, вкрай обмежені, одним з ключових зав-
дань екологічної політики держави є визначення пріоритетів. Сьогод -
ні в Україні розроблено і впроваджено основні елементи формування
економічного механізму природокористування та природоохоронної
діяльності. Впровадження еколого-економічних заходів створило сти-
мули до раціонального використання природних ресурсів, а також
реальні джерела фінансування природоохоронної діяльності. 

Таким чином, на сучасному етапі суспільного розвитку, якому
притаманне прискорення темпів науково-технічного прогресу
з одного боку, загострення екологічних проблем та забруднення
навколишнього середовища — з іншого, особливого значення
набуває процес формування та реалізації дієвої та ефективної дер-
жавної екологічної політики, яка враховує існуючий природо-
ресурсний потенціал. Головною метою державної екологічної полі-
тики є підвищення якості життя та зменшення захворюваності
населення, за рахунок поліпшення екологічних параметрів системи
життєзабезпечення, впровадження нових наукоємних, ресурсозбе-
рігаючих екологічно чистих технологій, формування стабільного
екологобезпечного господарсько-виробничого комплексу, ство-
рення екологічно безпечних умов проживання людей, що й буде
предметом подальших наукових досліджень.
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ЛФК ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ ОРГАНІВ ДИХАННЯ 
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Савченко Микита Ігорович,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» кафедри фізичної

терапії, ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»

Адирхаєва Людмила Вікторівна,
к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного

виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. У тезах розкрито значущість системи ЛФК, яку викорис-
товано при захворюванні органів дихання у дітей дошкільного віку. Увагу
приділено дихальним вправам, дозованим прогулянкам, загартовуванню,
що значно прискорює процес одужання і попереджає повторні рецидиви
захворювання дітей.

Annotation. The significance of the exercise system used in respiratory
diseases in preschool children is disclosed in the thesis. Attention is given to bre-
athing exercises, metered walks, hardening, which greatly speeds up the healing
process and prevents recurrence of childhood disease.
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Лікувальна фізична культура — це необхідна складова профілак-
тики і лікування захворювань органів дихання у дітей. ЛФК підтри-
мує нормальну життєдіяльність і покращує загальний стан організ-
му. Займаючись ЛФК малюк видужує швидше. А якщо гімнастика
регулярна, то зміцнюється імунітет і дитина захворює рідше.
Особливо важливо використовувати ЛФК при лікуванні хронічних
захворювань органів дихання, які важко вилікувати медикаментоз-
ною і іншою терапією. Наприклад, певна форма бронхіальної
астми лікується виключно фізичними вправами.

ЛФК покращує роботу дихальних м’язів, бронхів і легенів. У ре -
зультаті цього відновлюється їх функціональний стан, порушений
хворобою. Гімнастичні вправи роблять дихання глибшим і ритмічні-
шим, зміцнюють дихальні м’язи, покращують дренажну функцію
бронхів, підвищується вентиляція легенів, значно збільшується газо-
обмін і кров краще збагачується киснем. Тканина легенів стає еластич -
ні шою, легеневий кровообіг посилюється, полегшується робота сер -
ця. Потік крові у судинах прискорюється, зростає кількість крові,
цир кулюючої в організмі і весь організм краще забезпечується жи -
виль ними речовинами. У крові дитини збільшується зміст еритроцитів.

ЛФК активізує вироблення біологічно активних речовин, знач-
но збільшує опірність організму до вірусів і бактерій. Крім того, фі -
зичні вправи підсилюють діяльність надниркових, що виробляють
протизапальні гормони, які значно зменшують чутливість організ-
му до дії різних алергенів.

Мета роботи: обґрунтувати ефективність використання систе-
ми ЛФК при захворюваннях органів дихання у дітей 3–5 років.

Причинами багатьох застудних хвороб дітей дошкільного віку
є особливості будови органів дихання і неправильна постановка
дихання. ЛФК допомагає поліпшити повітрообмін і кровопостачан-
ня легенів, встановити правильний темп і ритм дихання. Початок
захворювання дихальних шляхів у дітей можна визначити за основ-
ними ознаками: нежить, кашель, першить в горлі, зміна тембру
голосу, чхання, задуха. Нерідко цьому супроводить і підвищена тем-
пература. Хвора дитина скаржиться на головний біль, швидку стом-
люваність, дратівливість. Часто у неї порушується постава. У дітей
будь-яке захворювання органів дихання швидко призводить до
загальних розладів життєдіяльності організму, порушень функцій усіх
систем і органів. Тому, застосовуючи дихальні вправи слід завжди вра-
ховувати, що їх дія буде ефективна в тому випадку, якщо їх застосову-
ватимуть на тлі загальнозміцнюючих фізичних вправ. Правильне
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використання фізичних вправ з лікувальною метою — це поступове
тренування організму з урахуванням фізіологічних можливостей хво-
рої дитини. Засоби ЛФК включають не тільки дихальні вправи, але
і лікувальний масаж, загартування, повітряні й водні процедури.

Форми проведення ЛФК у дітей із захворюваннями органів
дихання можуть бути самими різними: ранкова гігієнічна гімнасти-
ка, лікувальна гімнастика, комплекс спеціальних дихальних вправ,
рухливі ігри, дозовані прогулянки, ходьба, біг, плавання. У основі
терапевтичної дії ЛФК лежить строго дозоване тренування.

Отже, при захворюваннях органів дихання у дітей застосування
лікувальної фізичної культури переслідує наступні цілі: відновлен-
ня основних функцій центральної нервової системи, порушених
у результаті захворювання; боротьба з недостатністю дихання шляхом
відновлення порушеного фізіологічного акту дихання, його ритму,
глибини і дихання носом; попередження змін у легенях (спайок,
злипливих процесів і інше); відновлення нормального кровопоста-
чання легенів і усунення застійних явищ у легеневій тканині
і дихальних шляхах.

Таким чином, правильне і регулярне застосування ЛФК у ліку-
ванні хворої дитини значно прискорює процес її одужання і попе-
реджає повторні рецидиви захворювання.

ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІАЦІЇ ПРИ ПРОФІЛАКТИЦІ
ЗАСТУДНИХ ХВОРОБ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Савченко Микита Ігорович,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», кафедра фізичної

терапії, ерготерапії та фізичного виховання Університету «Україна»
Адирхаєва Людмила Вікторівна,

к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціалних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах висвітлюється обґрунтування програми профі-
лактики застудних хвороб у дітей віком від 3 до 5 років засобами фізичної
терапії/реабілітації. Характеризуються особливості основних застудних
хвороб, а саме: нежить, гостре респіраторне вірусне захворювання, ангі-
на, бронхіт, пневмонія. До програми профілактики застудних хвороб
у діт ей віком від 3 до 5 років засобами фізичної терапії/реабілітації
ввійшли фізичні вправи, масаж, прогулянки, загартовування, рухливі ігри.

Annotation. The thesis highlights the rationale for the program of prevention of
colds in children aged 3 to 5 years by means of physical therapy / rehabilitation. The
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characteristics of the main colds are characterized, namely: runny nose, acute res-
piratory viral disease, sore throat, bronchitis, pneumonia. The program for the pre-
vention of colds in children aged 3 to 5 years by means of physical therapy / reha-
bilitation includes physical exercises, massages, walks, hardening, moving games.

У зв’язку з погіршенням демографічних показників, ростом
захворюваності, інвалідності, нестабільністю соціально-економіч-
ної сфери, зниженням рівня життя населення проблема збережен-
ня здоров’я дітей є однією з найбільш актуальних для України. Для
її вирішення необхідно мати інформативні критерії оцінки стану
здоров’я. Питанням оцінки здоров’я сучасних дітей присвячується
багато наукових досліджень, детально вивчаються показники
захворюваності, смертності, інвалідності, фізичного розвитку.
Проблема фізичного виховання дітей дошкільного віку є однією
з найбільш актуальних в загальній системі забезпечення фізичного
розвитку населення. Саме у дитячому виці вирішальну роль фізич-
ного становлення грає індивідуальний шлях, який забезпечується
перш за все батьками. Особливості режиму дня, живлення, водних
процедур, засобів загартовування, фізичних вправ, періоду i трива-
лості сну виступають основними засобами формування здорового
організму дитини. Серед фізичних вправ основними засобами
є ходьба, бiг, використання різних варіантів дихальних вправ i засо-
бу загартування. Низька ефективність використовуваних засобів
загартування приводить до того, що в дошкільних установах спос-
терігається високий рівень проявів гострих респіраторних захворю-
вань. Це захворювання є значущим соціально-економічним чин-
ником, оскільки вимагають істотних pecypciв охорони здоров’я i
стають основною причиною тимчасової непрацездатності батьків.
Отже, зміцнення здоров’я дитини у період розвитку функціональ-
них систем організму є особливо важливою проблемою, оскільки
саме в цей період життя закладаються загальні основи здоров’я.

Мета дослідження полягає у розробці та виявленні ефектив-
ності програми профілактики застудних хвороб у дітей віком від
3 до 5 років засобами фізичної терапії/реабілітації.

Найпоширенішою хворобою серед дітей віком від 3 до 5 років
є ГРЗ або простуда. ГРВІ є найпоширенішим інфекційним захво-
рюванням у розвинених країнах, в середньому за рік дорослий
хворіє ГРВІ не рідше 2 3 разів, дитина — 6 10 разів на рік. До числа
найрозповсюдженіших та добре відомих ГРВІ (окрім грипу) відно-
сяться: аденовірусна інфекція; парагрип; респіраторно-синцитіальна
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вірусна інфекція; риновірусна інфекція; реовірусна інфекція; респі-
раторна мікоплазмова інфекція. Їх всіх об’єднує те, що вони дуже
заразні, оскільки передаються повітряно-краплинним шляхом. Як
і всі вірусні інфекції не лікуються антибіотиками, на відміну від бакте-
ріальних. Є дані, що віруси ГРВІ ефективно розповсюджуються і при
тілесному контакті, наприклад, при рукостисканні. Нежить, гостре
респіраторне вірусне захворювання, ангіна, бронхіт, пневмонія — ось
найбільш поширені простудні захворювання наших дітей. Кашель,
нежить, підвищена температура тіла — все це ознаки респіраторних
захворювань (ГРЗ, ГРВІ, фарингіт, ангіна). На практиці рідко з’ясо-
вують, яка саме хвороба у дитини, узагальнюючи всі ці поняття
в одне — застуда. Застуда у дітей — одне з найпоширеніших захворю-
вань. Застудні хвороби переносяться дитиною, як правило, без
ускладнень, якщо симптоми були виявлені своєчасно і дитина отри-
мала належне лікування. Якщо застуду не лікувати, то ускладнень не
уникнути, вона може перейти в тяжчу форму і стати хронічною.

Застуду у дітей легко виявити по цілому ряду симптомів:
кашель, нежить, закладеність носа, біль у горлі, підвищення темпе-
ратури тіла Статистичні дані показують, що діти дошкільного віку
хворіють на застуду приблизно 9 разів на рік, а діти, які відвідують
дитячий садок, ще частіше — 12 разів. 

Програма профілактики застудних хвороб у дітей віком від 3 до
5 років засобами фізичної терапії/реабілітації складалася з фізич-
них вправ, масажу, дихальної гімнастики, загартовування і по
завершенню експерименту діти (учасники експерименту) значно
рідше хворіли і значно менше не відвідували дитячий садок 
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Анотація. У тезах стисло охарактеризовано зміст комплексної програ-
ми фізичної терапії/реабілітації людини з травмами гомілковостопного суг-
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лоба. Представлено відправні моменти та складові програми реабілітації::
система ЛФК: вправи лікувальної гімнастики, комплекси фізичних вправ;
різні види ходьби; механотерапія, масаж і гідромасаж; водолікування.

Annotation. Theses briefly describe the content of a comprehensive program
of physical therapy / rehabilitation of a person with ankle injuries. The starting
points and components of the rehabilitation program are presented:: exercise sys-
tem: exercises of medical gymnastics, complexes of physical exercises; different
types of walking; mechanotherapy, massage and hydromassage; hydropathy.

Відомо, що гомілковостопним суглобом є кільце, складене гоміл-
ковими і таранною кістками, сполученими між собою трьома вели-
кими групами зв’язок. Всі пошкодження гомілковостопного суглоба
визначаються патологічним зсувом таранної кістки, яка знаходиться
в суглобовій вилці. Зсув таранної кістки надає пряма або опосередко-
вана дія на кістки або нижній відділ великогомілкової кістки, внаслі-
док чого і відбуваються пошкодження. Якщо це простий розрив кіль-
ця, то переміщення таранної кістки може не відбутися, оскільки
суглоб утримується зв’язками. Пошкодження зв’язкового апарату або
переломи кісток можуть супроводжуватися зсувом таранної кістки.
Знання цих анатомічних взаємин важливе для оцінки стабільності
при будь-якому пошкодженні гомілковостопного суглобу.

Травма кінцівки, як правило, супроводжується різким порушен-
ням м’язового тонусу, м’язово-суглобового відчуття, латентного часу
повільного скорочення і розслаблення м’язів, координації рухів
і інших показників функції кінцівки. Нормалізація відмічених змін
стану кінцівці в значній мірі відстає від регенерації кісткової тканини.
У ряді випадків вони залишаються не відновленими навіть через
1–2 роки після зрощення перелому. Пошкодження гомілковостопно-
го суглоба — найбільш часті серед всіх травм кінцівок. Найбільший
відсоток травм гомілковостопного суглоба походить від неправиль-
них приземлень при зістрибуваннях з високих предметів, приземлен-
нях на нерівні поверхні, падіннях. У цих випадках найбільш харак-
терні вивихи і переломи. Можуть спостерігатися пошкодження
і за хворювання м’яких тканин цієї області — литкових м’язів,
Ахіллова сухожилля, розтягування і запалення зв’язкового апарату. 

Фізична терапія є логічним продовженням будь-якого лікуван-
ня: оперативного, медикаментозного, фізіотерапевтичного і займа-
ється відновленням якості і кількості здоров’я — «прибирає»
наслідки перенесеної травми. Методи фізичної реабілітації, які
запропоновано використати, припускають тільки біомеханічні дії,
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завжди індивідуально орієнтовані, не мають протипоказань за
віком, тяжкістю і можуть бути використані в профілактичних цілях,
як допоміжні, такі, що потенціюють і оптимізують основну тера-
пію, а у випадках відсутності ефективних схем лікування, можуть
виступати як самодостатні лікувальні методи.

Мета роботи: розробити і обґрунтувати комплексну програму
фі зичної терапії/реабілітації людини з травмами гомілковостопно-
го суглоба.

Відправним моментом було розуміння того, що реабілітаційна
програма є послідовністю дій, які необхідно виконати, щоб віднови-
ти втрачені рухові функції. Головним в реабілітації є вправи. Вправи
повинні бути правильно підібрані (з урахуванням специфіки (виду
травми) та індивідуальних особливостей пацієнта), правильно орга-
нізовані (за допомогою технічних засобів, пристосувань, спеціально-
го реабілітаційного устаткування) і правильно виконані. 

Зміст програми фізичної реабілітації включають наступні
основні процедури: система ЛФК: вправи лікувальної гімнастики,
комплекси фізичних вправ; різні види ходьби; механотерапія,
масаж і гідромасаж; водолікування. При розробці експерименталь-
ної програми фізичної реабілітації виходили з аналізу уявлень, що
склалися в сучасній травматології про відновне лікування після
травм гомілковостопного суглобу, використання тренажерів нового
покоління і відбір доступних для нас засобів оцінки динаміки
в процесі відновлення функцій нижньої кінцівки. 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ОПІКАХ
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магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», кафедра фізичної

терапії, ерготерапії та фізичного виховання Університету «Україна»
Адирхаєв Сослан Георгійович,

докт. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. У тезах представлено особливості використання системи
ЛФК та додаткові методи фізичної терапії при різного виду опіків у лю -
дини. Враховано сучасні уявлення класифікації опіків та завдання періодів
реабілітації для оптимального використання засобів і методів фізичної
терапії/реабілітації.

Annotation. The features of use of the exercise therapy system and additio-
nal methods of physical therapy in different types of burns in humans are presented
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in the theses. The modern concepts of burn classification and the task of rehabi-
litation periods for optimal use of physical therapy / rehabilitation facilities and
methods are taken into account. 

Опік (з лат. — combustio) — пошкодження шкіри, слизових оболо-
нок, часто з підлеглими тканинами, внаслідок дії високої температури
(термічний опік), хімічних агресивних речовин (хімічний), електрич-
ного струму (електричний), радіації (променевий) та інших чинників.

При опіках будь-якої локалізації, етіології рановий процес
перебігає відповідно до загальних закономірностей ураження тка-
нин. Опіки бувають побутові (до 92%), рідше — виробничі травми.
Із загальної кількості уражених 15% складають діти до 15 років,
половина з них отримує травми у віці від 1 до 3 років.

Актуальність проблеми термічних уражень визначається порів-
няно високою частотою їх у побуті і на виробництві, тяжкістю опі-
кової травми, складністю і тривалістю лікування таких хворих, час-
тою інвалідизацією та високою летальністю.

Мета роботи: розробити новий системний підхід до ранніх реа-
білітаційно-профілактичних заходах для постраждалих внаслідок
опікової травми.

Враховували глибину ураження тканин при термічних опіках за
наступною класифікаціяєю: I ступінь — еритема шкіри; II — утво-
рення пухирів; III — некроз шкіри не у всю товщу, при якому мож-
лива острівцеві епітелізація; III-Б — тотальний некроз шкіри на
всю товщу; IY — некроз шкіри і прилягаючих тканин.

Система ЛФК показана всім хворим незалежно від ступеня опіку,
його локалізації та площі ураження. Протипоказаннями для ЛФК є:
опіковий шок; важкий загальний стан хворого (наприклад сепсис);
важкі ускладнення: гепатит, інфаркт міокарда, нефрит, набряк леге-
нів); небезпека кровотеч (якщо опіки локалізуються в області магіс-
тральних судин); підозра на приховані кровотечі. При стадії гострої
токсемії і септикотоксемії засоби і методи в розробленій програмі
фізичної терапії було спрямовано: нормалізацію діяльності ЦНС,
ССС і дихальної системи; профілактику ускладнень (пневмонії, тром-
бозу, атонії кишечника); поліпшення трофічних процесів в пошкод-
жених тканинах; збереження рухливості в суглобах пошкоджених сег-
ментів тіла; попередження порушень функції в неуражених кінцівках
(профілактика контрактур, атрофії м’язів, що стягують рубці).

Завданнями системи ЛФК післяопераційного періоду було:
профілактика післяопераційних ускладнень (пневмонії, тромбо -
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флебіту, атонії кишечника); поліпшення діяльності серцево-судин-
ної та дихальної системи; активізація кровотоку в донорському сег-
менті тіла і в місці пересадки тканин для прискорення загоєння;
профілактика тугорухливості суглобів і атрофії м’язів.

Особливо у післяопераційний період в заняття включено статич-
ні і динамічні дихальні вправи і нескладні загальнорозвиваючі впра-
ви для дистальних відділів кінцівок, застосовано сегментарно-реф-
лекторний масаж. При опіках ефективний підводний душ-масаж.

Найважливішою особливістю при використанні системи ЛФК
при опіковій хворобі є необхідність багаторазового виконання про-
тягом дня спеціальних вправ, спрямованих на профілактику або
усунення порушень опорно-рухового апарату. Необхідно пояснити
хворому, що успішне відновлення рухів у суглобах багато в чому
залежить від його активного ставлення до занять лікувальною фіз-
культурою. Механотерапія, парафінотерапія, грязелікування, гім-
настика у воді, опромінення кварцовою лампою були необхідними
додатковими засобами в боротьбі з контрактурами і тугорухливістю
в суглобах, з залишковими явищами в обпалених тканинах, у від-
новленні об’єму рухів і фізіологічних функцій організму.
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ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ І ПСИХОМОТОРИКИ ДІТЕЙ 
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Анотація. У статті розкриваються дослідження провідних учених
у галузі спеціальної освіти з питань корекції недоліків моторної сфери дітей
із затримкою психічного розвитку. У викладеному змісті виявлені загальні
підходи до фізичного виховання дітей із порушеннями розвитку, з’ясоване
значення лікувальної фізичної культури для таких дітей. Досліджений
рівень розробки комплексної системи фізкультурно-оздоровчої роботи.

Annotation. The article examines the research of leading scientists in the field
of special education on the correction of defects in the motor sphere of children
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with mental retardation. The content outlines the general approaches to the phy-
sical education of children with developmental disorders, and clarifies the value
of therapeutic physical education for such children. The level of development of
the complex system of physical and health work is investigated.

Необхідність корекції недоліків моторної сфери дітей із пору-
шеннями розвитку і позитивний вплив такої роботи на формування
психіки дітей відзначалося багатьма дослідниками. При організації
корекційної роботи з дітьми, що мають різні порушення розвитку,
велике значення має цілеспрямоване подолання недоліків моторики,
розвиток рухів, охорона і зміцнення здоров’я таких дітей. Зви -
чайно, підходи до організації фізичного виховання дітей з різними
відхиленнями в розвитку неоднакові. Вони враховують структуру
дефекту, ступінь виявлення порушень, стан здоров’я дітей і багато
інших факторів. Однак завжди фізичне виховання є важливою час-
тиною загальної системи навчання, виховання та лікування дітей із
порушеннями розвитку [1].

Аналіз фахової літератури засвідчує, що питання корекції розу-
мового розвитку розглянуто вченими в різних напрямах. На основі
їх досліджень розроблені програми фізичного виховання розумово
відсталих дітей, навчально-методичні матеріали для проведення
занять з фізичного виховання розумово відсталих дітей.

Так, В. М. Мозговий [2] одним із центральних принципів робо-
ти з розумово відсталими дітьми визначив активність через фізич-
ний рух. Такий підхід до фізичного виховання розумово відсталих
дітей уважається досить прогресивним і сучасним. Фізичне вихо-
вання розглядається як вирішальний чинник підвищення рухових
можливостей дітей із порушеннями інтелекту, виправлення пору-
шень моторики та фізичного розвитку, формування рухових умінь
і навиків, і, як наслідок — розвитку особових якостей і пізнавальної
діяльності дитини. Корекційна спрямованість фізичного виховання
забезпечується врахуванням таких чинників: рівня розвитку інте-
лекту кожної дитини; клінічної картини недоумства; станів мотор-
них функцій, рівня розвитку рухових можливостей; наявності в учня
супутніх дефектів розвитку, соматичних захворювань; рівня фізич-
ного розвитку і підготовленості; індивідуальних і вікових показни-
ків при виконанні вправ різного характеру (циклічні, ациклічні) [2].

Такий підхід до фізичного виховання допомагає вибрати най-
ефективніші засоби розвитку та корекції психофізичних недоліків
учнів допоміжної школи, підготувати їх до практичної діяльності,
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де наголошується на необхідності вивчення моторики учнів допо-
міжної школи з урахуванням того, що кожна спортивна вправа є до -
вільним рухом і саме в довільних рухах виявляється взаємозв’язок
між внутрішньою і зовнішньою діяльністю, що сприяє розвитку
психічних функцій і накопиченню рухового досвіду [3].

У дітей із затримкою психічного розвитку, зазвичай, не спосте-
рігаються важкі рухові розлади, проте при пильнішому розгляді
виявляється відставання у фізичному розвитку, несформованість
техніки в основних видах рухів, недостатність рухових якостей,
недосконалість дрібної моторики рук. Тому майже в усіх наукових
роботах, присвячених проблемі затримки психічного розвитку,
у програмах навчання і виховання дітей із ЗПР, методичних реко-
мендаціях до проведення корекційної роботи з цими дітьми указу-
ється на потребу проводити спеціальні заходи, спрямовані на охо-
рону і зміцнення здоров’я, корекцію і розвиток загальної і дрібної
моторики, розвиток зорово-моторної координації, графомоторних
навичок. Проте, у публікаціях з цих питань немає послідовної сис-
теми фізкультурно-оздоровчої і лікувально-профілактичної роботи
з цією категорією дітей, особливо дошкільного віку [2].

Отже, у дослідженнях провідних дослідників корекційної осві-
ти цього напряму показано, що робота з корекції недоліків мотор-
ної сфери дітей із ЗПР як дошкільного, так і шкільного віку пози-
тивно впливає на розвиток їх інтелектуальної і мовної діяльності,
а також на їх загальний розвиток. Використання можливостей такої
корекції потрібне як в організованих формах навчання і виховання
дітей із ЗПР, так і в умовах сім’ї. У цілому можна виявити загальні
підходи до фізичного виховання дітей з порушеннями розвитку:
цілеспрямоване подолання недоліків моторики, розвиток рухової
активності, охорона і зміцнення здоров’я дітей. Фізичне виховання
завжди є важливою частиною загальної системи навчання, вихо-
вання і лікування дітей з порушеннями розвитку.
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Анотація. З огляду на причини і фактори виникнення захворювань ЖВС,
особливості їх перебігу, дані клінічних і лабораторно-інструментальних
досліджень загальними принципами терапії хронічних і функціональних
захворювань ЖВС багато дослідників вважають: усунення мікробного фак -
тора, поліпшення імунного статусу організму, нормалізацію моторно-ева-
куаторної функції ЖМ, оптимізацію нервово-гуморальної регуляції, зни-
ження літогенних властивостей жовчі, нормалізацію її фізико-колоїдного
стану, симптоматичні засоби (знеболювальні, дезінтоксикаційні, загаль-
нозміцнювальні), призначення ЛФК, лікувального масажу і фізіотерапії.

Annotation. Taking into account reasons and factors of origin of diseases of
ZHVS, feature of their motion, information of clinical and laboratory instrumen-
tal researches many researchers consider general principles of therapy of chronic
and functional diseases of ZHVS: removal of microbal factor, improvement of
immune status of organism, normalization of motorno-evakuatornoy function of
ZHM, timization nervously gumoral’noy adjustings, declines of litogennikh pro-
perties of bile, normalization of it, fiziko-colloid to the state, symptomatic facili-
ties (znebolyuval’ni, dezintoksikaciyni, zagal’nozmicnyuval’ni), setting of LFK,
massotherapy and physiotherapy.

З огляду медико-соціальних проблем гастроентерології фізич-
ній реабілітації хворих на ХБХ і дискінезію ЖВС приділяється важ-
лива роль. Це обумовлено тим, що фізична реабілітація хворих із
названою патологією є складною, багатофакторною, комплекс-
ною, одночасно впливаючою на різні патогенетичні ланки запаль-
них та дискінетичних порушень ЖВС [2]. 

Обґрунтовано широкого поширення одержав у фізичній реабі-
літації принцип етапності. В основу його покладений критерій про-
ведення лікувально-відновних заходів у визначених установах реа-
білітації. У відновному лікуванні хворих з патологією ЖВС
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виділяють стаціонарний, поліклінічний та санаторно-курортний
етапи фізичної реабілітації, які розрізняються між собою завдання-
ми, обсягами і змістом заходів, тривалістю реабілітації й організа-
ційних форм роботи з хворими [3]. 

Фахівці з фізичної реабілітації рекомендують застосовувати при
наявній патології такі засоби фізичної реабілітації: ЛФК, лікувальний
масаж, фізіотерапію, працетерапію, механотерапію [6]. Незважаю -
чи на досить широкий арсенал засобів фізичної реабілітації, котрий
застосовується у відновному лікуванні хворих з патологією ЖВС,
традиційний підхід до організації реабілітаційних заходів не дозво-
ляє в повному обсязі здійснювати ефективне і комплексне застосу-
вання таких засобів фізичної реабілітації, які б сприяли профілакти-
ці розвитку супутніх захворювань, збільшенню тривалості періоду
ремісії та поліпшенню якості життя хворих. 

Як вказують деякі автори [5], одним із головних факторів у лі -
куванні ХБХ і дискінезії ЖВС є нормалізація моторно-евакуатор-
ної функції ЖВС. 

Для корекції моторно-евакуаторних розладів ЖВС і ліквідації
запального процесу в ЖМ використовують також спеціальні дієти,
лікування голодом (розвантажувально-дієтична терапія), прийом
мінеральних вод, фізіотерапію, психотерапію, відповідно до форми
дискінезії ЖВС [1].

З фізіотерапевтичних засобів з метою відновлення скорочуваль-
ної функції ЖМ проводять електростимуляцію ЖМ з використанням
синусоїдально-модульованих та діадинамічних струмів, низькоін-
тенсивну лазеротерапію та ін. Рекомендують також прогрівальні
процедури: діатермію, індуктотермію, парафін, озокерит, УВЧ-те -
рапію на ділянку ЖМ при запальному процесі [6].

На всіх етапах відновного лікування і в будь-яку фазу захворю-
вання (загострення або ремісії) спеціалісти рекомендують застосо-
вувати мінеральні води. При ХБХ з гіперДЖВС радять вживати
мінеральну воду низької мінералізації, без газу, у теплому вигляді,
5–6 разів на день, в об’ємі 500–1000 мл (з огляду на секреторну
діяльність шлунка; при ХБХ з гіпоДЖВС — високо мінералізовану
воду у холодному вигляді [4].

Існують спроби лікування хворих з дискінезією ЖВС застосу-
ванням голкорефлексотерапії, яка сприяє нормалізації сили, рівно-
ваги та рухливості основних нервових процесів центральної нервової
системи, тонусу та реактивності ВНС. Внаслідок цього коригується
діяльність сфінктерного апарату ЖВС [7].
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Слід зауважити, що у відновному лікуванні хворих на ХБХ
і ДЖВС застосовують багато медикаментозних і немедикаментозних
методів, які впливають як на моторну-евакуаторну функцію ЖВС,
так і на запальний процес у ЖМ. Проте вони не завжди ефективні,
тому визначення додаткових факторів і їх корекція дуже важливі.

Список використаних джерел

1. Амосова К. М. Значення симпатичної активації в розвитку дискінезії
жовчних шляхів та можливості її корекції / К.М. мосова, Д.Ю. Ско -
роходов, О.І. Лиховський // Фармацевтичний журнал. — 1997. —
№ 6. — С. 80–83.

2. Ахмедов Т.И. Немедикаментозные методы реабилитации при забо -
ле ваниях желудочно-кишечного тракта у детей и подростков: [учеб.
пособие для врачей] / Т. И. Ахмедов, Ю. В. Белоусов, В. А. Ску -
мин. — Харьков: Консул, 2003. — 156 с.

3. Бышенко В.В. Заболевания печени и желчевыводящих путей / В.В. Бы -
шенко. — Харьков: Пилигрим, 1994. — 265 с.

4. Галкин В.А. Современные методы диагностики дискинезий желч -
ного пузыря и некалькулезного холецистита / В.А. Галкин // Тера -
певтический архив. — 2001. — № 8. — С. 37–38.

5. Кутик Т.Б. Оздоровча ходьба, як засіб підвищення фізичної актив -
ності людини / Т.Б. Кутик // Педагогіка, психологія та медико-біо ло гіч -
ні проблеми фізичного виховання і спорту. — Харків: ХХПІ, 2001. —
№ 4. — С. 3–6.

6. Лікувальна фізкультура в санаторно-курортних закладах / [За ред.
Л.І. Фісенко]. — К., 2005. — 407 с.

7. Плавання. Навчальне видання / [За ред. В.М. Платонова]. — К.:
Олім  пійська література, 2000. — 495 с.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДІТЕЙ 
З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

Семененко Юрій Миколайович,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Університету «Україна»

Адирхаєва Людмила Вікторівна,
к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та

фізичного виховання Інституту соціалних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах обгрунтовно поширеність дитячого церебрального
паралічу (ДЦП), складність і багатогранність клінічних проявів і патофі-
зіологічних механізмів розвитку, труднощі в лікуванні і дитяча інвалід-

316

Секція ІV Медична, фізична та спортивна реабілітація 



317

ність в усьому світі, що є серйозною проблемою в медицинi. У зв'язку з цим,
пошук ефективних методів реабілітації, якi забезпечують комплекс-
ність, безперервність реабілітації та розробка організаційних заходів
обгрунтовані і актуальні. 

Abstract. The thesis justifies the prevalence of cerebral palsy (cerebral palsy),
the complexity and versatility of clinical manifestations and pathophysiological
mechanisms of development, difficulties in treatment and childhood disability
worldwide, which is a serious problem in medicine. In this regard, the search for
effective methods of rehabilitation that ensure the complexity, continuity of rehabi -
litation and the development of organizational measures are justified and relevant.

Проблема лікування та реабілітації дитячого церебрального
паралічу залишається досить актуальною в Україні. Високi показ-
ники визначають медико-соціальну значущість проблеми лікуван-
ня і реабілітації таких дітей, а також ставлять задачі розробки нових
і удосконалення існуючих методів відновлювального лікування. На
відміну від дорослих, у значної частини дітей потреба в реабілітації
виникає з перших днів або тижнів їхнього життя і триває до досяг-
нення дорослого віку. Виниклі внутрішньоутробно або в ранньому
постнатальному періоді дефекти порушують хід онтогенетичного
розвитку дитини. Тому процес подолання дефектів у дітей набагато
більш тривалий і складний, ніж просто відновлення функцій, пору-
шених хворобою. Він включає в себе як заходи впливу на первин-
ний дефект, так і заходи впливу на вторинні порушення дизонтоге-
нетичного характеру, а також цілеспрямоване активне формування
біологічних передумов, необхідних для первинного пристосування
дитини до соціального середовища.

Мета роботи. Розробити комплексну програму фізичної терапії
дітей з порушенням опорно-рухового апарату.

Відомо, що впровадження нових оздоровчих технологій у схе ми
лiкування дозволяє задовольнити потреби хворих у виборі доступ-
них і ефективних форм фізичної активності залежно від фізичного
стану, мотиваційних запитів й соціальних передумов. На жаль тра-
диційні методи оновленого лікування, що несуть у собі загальноп-
рийняті засоби лікувальної фізкультури, не можуть повною мірою
задовольнити зростаючі вимоги до ефективності реабілітації. При
єдності комплексів лікувальної фізкультури для хворих на дитячий
церебральний параліч (ДЦП) необхідно розробити для кожної
дитини індивідуальний комплекс з урахуванням особливостей його
вегетативних можливостей, моторики й інтелекту.
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Корекція дитячого церебрального параличу — процес трива-
лий, комплексний і вимагає значних зусиль та терпіння. Тільки
ран ній початок корекційно-відновлювальної роботи, її регуляр-
ність можуть дати позитивний результат. Важливим є всебічний
розвиток фiзичного стану в залежності від можливостей дитини.

В центрі клінічної картини знаходяться рухові розлади, що суп-
роводжуються порушеннями функцій інших аналізаторних систем
(зору, вестибулярного апарату, глибокої чутливості та ін.), а також
мови і психіки. Тому проблема профілактики, лікування і соціаль-
ної допомоги цим хворим є однією з провідних. 

Цей недуг входить у розряд невиліковних хвороб, але проведен-
ня своєчасної і правильної корекції ушкоджених систем організму
дітей, за допомогою корекційних фізичних вправ, застосування еле-
ментів спортивних ігор і спеціальних рухових режимів є передумо-
вою для їх успішної побутової, навчальної, трудової і соціальної
адаптації до реальних умов життя, їхньої інтеграції в суспільстві. 

Останніми роками у теорії та практиці фізичної терапії продов-
жує існувати полеміка фахівців щодо різних підходів, пошуку й об -
ґрунтованого застосування нетрадиційних методів профілактики,
лікування і реабілітації ДЦП, що позв'язане з низькою ефективніс-
тю загальноприйнятих медикаментозних, мануальних, фізіотера-
певтичних, хірургічних та інших методів лікування цієї патології.
Застосування з лікувальною метою фізичних вправ ґрунтується на
широкому використанні рухiв, як основи біологічної функції живо-
го організму. Рухи стимулюють діяльність нервової системи, удос-
коналюють функції внутрішніх органів, серцево-судинної, дихаль-
ної систем, органів травлення, поліпшують обмін речовин.

Таким чином, існують різні погляди на лікувальний процес ди -
тячого церебрального паралічу. Важливою його складовою є фізич-
на реабілітація, яка складається з комплексу лікувальних заходів,
що включають різні види масажу, лікувальну гімнастику, бальнео-
і фізіотерапію, нетрадиційні методи (іпотерапія, дельфінотерапія
та ін.). Одним із ефективних методів фізичної реабілітації є гідрокі-
незотерапія —- виконання фізичних вправ у водному середовищі.
В цьому напрямку і спрямовані наші  подальші дослідження.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З ІНВАЛІДІСТЮ 
ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Середи Людмили Іванівни,
студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація» 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»

Анотація. У нашій країні традиційно до основних захворювань нерво-
вої системи у інвалідів, що потребують реабілітації, зараховують гостре
порушення мозкового кровообігу, травматичні ушкодження спинного та
головного мозку, периферичні нейропатії, вертеброгенні неврологічні син-
дроми, дитячий церебральний параліч. Але багато фахівців вважають
показання до застосування фізичної реабілітації при дімієлінізуючих та
дегенеративних захворюваннях суперечливими. До списку нозологічних форм
у нервовій клініці, при яких повинна використовуватися реабілітація, на -
лежать: інсульт, травма головного та спинного мозку, травми перифе-
рійних нервів, дитячий церебральний параліч, розсіяний склероз, хвороба
Паркінсона, хвороба Гетінгтона, захворювання рухового нейрона (боковий
аміотрофічний склероз, прогресуючий бульбарний параліч, прогресуюча
м’язова дистрофія), спадкові захворювання нервової системи (торсійна
дистонія, мозочкові атаксії), полінейропатії, захворювання нервово-
м’язового апарату, вертеброгенні неврологічні синдроми.

Annotation. In our country, traditionally the main diseases of the nervous
system in disabled people in need of rehabilitation include acute disorders of
cerebral circulation, traumatic injuries of the spinal cord and brain, peripheral
neuropathies, vertebrogenic neurological syndromes, pediatric cerebral palsy.
But many experts consider the indications for the use of physical rehabilitation in
demyelinating and degenerative diseases contradictory. The list of nosologic
forms in a nerve clinic where rehabilitation should be used include: stroke, brain
and spinal cord injury, peripheral nerve injury, childhood cerebral palsy, multip-
le sclerosis, Parkinson’s disease, Hettington’s disease, motor neuron disease bul-
bar paralysis, progressive muscular dystrophy), hereditary diseases of the nervo-
us system (torsional dystonia, cerebellar ataxia), polyneuropathies, diseases of
the neuromuscular system, verteb ohenni neurological syndromes.

Мета й завдання нейрореабілітації для захворювань, при яких
формується неврологічний дефіцит, та для прогресуючих і спадко-
вих захворювань є принципово різними. Для першої групи захво-
рювань, куди зараховують інсульт, травму головного та спинного
мозку, периферичні нейропатії та плексопатії, вертеброгенні корін-
цеві та спинальні синдроми, дитячі церебральні паралічі, основна
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мета реабілітації полягає в досягненні повного відновлення по-
рушених,унаслідок захворювання чи травми функцій, або, якщо це
нереально, оптимальній реалізації фізичного, психічного та соці-
ального потенціалу особи з особливими потребами, найадекватні-
ша її інтеграція в суспільство [2;3].

Для хворих другої групи, до якої належать прогресуючі дегене-
ративні та спадкові захворювання нервової системи, мета реабіліта-
ції полягає у зменшенні основних симптомів захворювання, профі-
лактиці та лікуванні ускладнень, що пов’язані зі зниженням рухової
активності, корекції функціональних порушень, пристосуванні до
наявного неврологічного дефіциту, підвищенні толерантності до
фізичних навантажень, поліпшенні якості життя, збільшені соці-
альної активності [1; 2].

Таким чином, ми спостерігаємо, що проблеми фізичної реабі-
літації при захворюваннях нервової системи є актуальним напрям-
ком розвитку галузі фізичної реабілітації та невід’ємною складовою
процесу лікування неврологічних хворих. Основною проблемою
в розвитку нейрореабілітації є недосконалість навчальних програм,
їх неузгодженість та відсутність навчально-методичного забезпе-
чення. Для подальшого розвитку цієї галузі фізичної реабілітації
можна окреслити два основні напрямки розвитку: оптимізація під-
готовки фахівців з фізичної реабілітації і вдосконалення науково-
методичних підходів до фізичної реабілітації неврологічних хворих.
На нашу думку, висвітлення цих напрямків розвитку є актуальним. 
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СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСІБ З УРАЖЕННЯМ
СПИННОГО МОЗКУ ЗАСОБАМИ 

АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Серченко Вікторія Іванівна,
студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта» 

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»,
viktoria1108@ukr.net

Науковий керівник: Гета Алла Володимирівна,
к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»,
avg2901ne@gmail.com

Анотація. Процеси демократизації та гуманізації, що відбуваються
в суспільстві, зумовили підвищену увагу дослідників і громадськості до
проблем соціальної адаптації та інтеграції людей з обмеженими можли-
востями здоров’я. Актуальність проблеми соціальної адаптації осіб
з інвалідністю з ураженням спинного мозку визначається виразною тен-
денцією збільшення кількості людей, які постраждали в результаті про-
мислового або транспортного травматизму тощо.

Annotation. The processes of democratization and humanization that are
taking place in society have led to increased attention by researchers and the
public to the problems of social adaptation and integration of people with disabi-
lities. The urgency of the problem of social adaptation of persons with disabiliti-
es with spinal cord lesions is determined by the clear tendency of increasing the
number of people who have been injured by industrial or transport injuries, etc.

Сучасні динамічно змінювальні соціально-економічні умови
сьогодення пред’являють підвищені вимоги до рівня соціальної
адаптації всіх груп населення нашої країни, проте саме люди з об -
меженими руховими можливостями відчувають при цьому найбіль-
ші труднощі. Протягом останнього століття в світі відбулися істотні
зміни в розумінні проблеми інвалідності, все активніше розгляда-
ється питання про рівноправну спільну діяльність осіб з інвалідніс-
тю з іншими членами суспільства, однак існує цілий ряд аспектів,
що цьому перешкоджають [2].

Проблема соціальної адаптації складна, мало вивчена і супе-
речлива, як і всі проблеми, що знаходяться на стику біологічного
і соціального в людині.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я кількість хво-
рих з ураженням спинного мозку становить близько 30 осіб на 100 ти -
сяч населення. В Україні кількість хворих з наслідками травм спинно-
го мозку щорічно збільшується до 8 тисяч осіб, визнаних інвалідами
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первинно, що, безсумнівно, вимагає значних економічних витрат дер-
жави на їх лікування і подальшу соціальну адаптацію та інтеграцію [2].

Для особи з інвалідністю перенесена травма спинного мозку і її
наслідки є причиною істотного ускладнення процесу природної
соціальної адаптації. Вітальні свідчення в період травми, тривалість
процесу реабілітації, а також наступні рухові порушення призво-
дять до значних обмежень життєдіяльності, визначальним, в тому
числі, є різке зниження темпів або повне припинення процесу
соціальної адаптації, пов’язаного з отриманням освіти, можливіс-
тю працевлаштування, формуванням соціальних контактів [1].

Реалізація життєвого сценарію осіб з інвалідністю неможлива
без зовнішньої участі — різних соціальних інститутів і агентів. Це
обумовлює неможливість підвищення рівня адаптаційного потен-
ціалу, який формується в процесі занять адаптивною фізичною
культурою і спортом для вирішення завдань соціальної адаптації.
Сформована в даний час кризова ситуація зі станом здоров’я осіб
з ураженнями спинного мозку обумовлена, в тому числі, і недоо-
цінкою соціальної ролі адаптивної фізичної культури. Гостро стоїть
проблема впровадження в практику нових оздоровчих технологій
з більш ефективним використанням переважно безмедикаментоз-
них засобів і методів адаптивної фізичної культури і спорту досить
ефективних, а в деяких випадках і єдино доцільних для повного або
часткового повернення людей з різним ступенем інвалідності до
нормального соціокультурного життя [1].

Забезпечуючи розвиток рухового апарату, зміцнюючи здоров’я,
підвищуючи працездатність організму адаптивна фізична культура
сприяє згладжуванню та подоланню безлічі відхилень, оскільки
саме рух здійснює той безпосередній зв’язок людини з навколишнім
світом, який лежить в основі розвитку її соціальної активності
в цілому. Забезпечення умов «рівної особистості» в сформованому
розумінні далеко не завжди ґрунтується на наявності достатніх мож-
ливостей самого індивіда для використання створених умов [2].

Рухові обмеження осіб з ураженням спинного мозку не вичер-
пуються лише відсутністю здатності до пересування без викорис-
тання допоміжних засобів. Така специфіка рухових можливостей
значно лімітує можливість виконання навіть найпростіших побуто-
вих операцій, що носять щоденний характер, що, в свою чергу,
ускладнює можливість реалізації різних форм соціальної активнос-
ті особистості і веде до розвитку соціальної і психічної ізоляції
людей з ураженнями опорно-рухового апарату [1, 2].
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Пошук шляхів оптимізації інтеграції осіб з ураженнями опорно-
рухового апарату у суспільство, як однієї з найбільш складних кате-
горій, обумовлює актуальність визначення нових методологічних
підходів у практиці їх соціальної адаптації та інтеграції в суспільство.
У спеціальній літературі відсутній системний підхід до планування
і організації процесу соціальної адаптації інвалідів з ураженнями
спинного мозку засобами адаптивної фізичної культури.

Таким чином, актуальність досліджуваної проблеми визначаєть-
ся відсутністю досліджень в галузі вивчення взаємозв’язку ступеня
рухових обмежень і їх ролі у відновленні здатності до самообслугову-
вання і оволодіння професійними навичками з рівнем соціальної
адаптації осіб з ураженнями спинного мозку, а також недостатньою
вивченістю ефективності застосування засобів адаптивної фізичної
культури в системі соціальної адаптації цієї категорії людей.
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ВПЛИВ МУЗИКИ І ТАНЦЮ НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ

Сірик Оксана Андріївна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» кафедри фізичної
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Анотація. В тезах подано інформацію щодо позитивного впливу тан-
ців і музикотерапії на вагітну жінку. Обгрунтовано проведення занять
з цими засобами фізичної терапії/реабілітації. Доведено, що звукові вібра-
ції укріплюють організм, діють подібно масажу і навіть впливають на
інтелектуальні здібності майбутньої людини.

Annotation. Theses provide information on the positive impact of dance and
music therapy on a pregnant woman. The training with these physical therapy / reha-
bilitation facilities is justified. It is proved that sound vibrations strengthen the body,
act like a massage and even affect the intellectual abilities of the future person.
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Науково доведено позитивний вплив музико- і танцювальної
терапії на перебіг вагітності. Науковці аргументовано довели, що
малюк, знаходячись в утробі, може сприймати музику, яка звучить
і особливо корисна в цьому сенсі класична музика. Звичайно для
досягнення більшого ефекту такі вправи варто виконувати з самого
початку вагітності і до моменту появи дитини. 

Методика проведення занять. Для занять танцювальною терапі-
єю був адаптований зал. Тривалість одного заняття — 30 хвилин.
Під спокійну приємну музику вагітні жінки починали настройку
тіла через розслаблення, лежачи на підлозі, потім — рухаючись.
У другій частині заняття вагітні танцювали. 

При виконанні вправ в першій частині заняття жінки вчилися:
відчувати своє тіло; направляти свою увагу на те, як працюють суг-
лоби, скелет; акцентувати свою увагу на диханні; укріплювати
окремі групи м’язів, особливо необхідні в передпологовому періоді
і при пологах. Для розігрівання і зміцнення необхідних м’язів і роз-
витку координації, використовували елементи східного, класично-
го і сучасного танцю.У групі вагітних жінок виник інтерес до
«танцю живота», тому починали саме з нього. 

«Танець живота» — складна, дуже красива і дуже корисна для
здо ров’я жінки техніка. Під час танцю, навантаження рівномірно
розподіляється на всі групи м’язів, у тому числі і на ті, які не задія-
ні в повсякденному житті, але необхідні жінці для виконання її
основної функції, даною природою — виношування і народження
здорової дитини. Виконання «танцю живота» вимагає уміння роз-
слабляти м’язи. Тільки так танцівниця може танцювати протягом
півгодини, а іноді і довше. 

«Танець живота» прекрасно підходить вагітним жінкам. При цьо -
му, звичайно, потрібний індивідуальний підхід і відповідні наванта-
ження. Заняття «танцем живота» укріплюють черевний прес, дару-
ють гарний настрій. Підвищуються сексуальні можливості жінки,
що благотворно позначається на взаєморозумінні подружжя і зміц-
ненні шлюбу. Заняття «танцем живота» благотворно позначається
на поліпшенні роботи кишківника. Танець активно розвиває коор-
динацію рухів, вестибулярний апарат, сприятливо діє на хребет,
зв’язки, серцево-судинну систему. «Танець живота» є прекрасним
профілактичним засобом розвитку гіпертонії і шийного остеохон-
дрозу. Танець вимагає рівного ритмічного дихання, що дозволяє
понизити рівень стресу, оскільки ритмічне дихання впливає на цен-
три задоволення, відбувається викид ендорфінів, що підвищують
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настрій. Фактично немає ніяких протипоказань до «танцю живота».
Кожна жінка, яка чекає дитину може займатися цією рекреаційною
вправою. «Танець живота» — це не тільки поліпшення фізичного
стану, але і величезна емоційна підтримка, поліпшення внутріш-
нього стану, підвищення самооцінки. Під запальні і романтичні
ритми вагітні жінки вивчали основи цього танцю. В кінці заняття —
декілька вправ на розслаблення (боди-ворк). По закінченню занят-
тя досягали: зняття непотрібної напруги; гарний настрій; бадьо-
рість і натхнення.

Будь-який танець — це ще і музика. Вона несе сильний емоцій -
ний заряд, підвищує настрій, «зігріває» душу. І, разом з вільними
рухами тіла, кров наповнюється так званими «гормонами щастя» —
ендорфінами, які здатні знижувати неприємні фізичні відчуття
і створювати особливий психоемоційний стан. Такий стан нагадує
стан легкого сп’яніння. Ендорфіни дуже благотворно впливають на
перебіг пологів. Допомагають розслабитися, позбавляють від болю,
дарують відчуття душевного підйому.

Одночасно з жінкою і дитина отримує сигнал гарного емоцій-
ного стану. До того ж, з п’яти-шести місяців внутрішньочеревного
розвитку малюк починає вже не тільки чути музику, але і активно
на неї реагувати. Крім того, доведено, що звукові вібрації укріплю-
ють організм, діють подібно масажу, і навіть впливають на інтелек-
туальні здібності майбутньої людини. А з ритмічними рухами під
музику у дитини розвивається ще і кінестетична чутливість, яка
надалі стане основою його відчуття рівноваги.

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ТЕРАПІЮ ВАГІТНИХ

Сірик Оксана Андріївна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», кафедра фізичної

терапії, ерготерапії та фізичного виховання Університету «Україна»
Адирхаєва Людмила Вікторівна,

к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах сфокусовано увагу на особливостях фізичної тера-
пії/реабілітації вагітних жінок. Запропонована програма фізичної реабі-
літації, до складу якої увійшли сучасні засоби і методи: система ЛФК,
танцювальні елементи, музикотерапія, спеціальна гімнастика позитив-
но впливає на здоров’я вагітної жінки і майбутньої дитини.
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Annotation. Theses focus on the features of physical therapy / rehabilitation of
pregnant women. The program of physical rehabilitation, which includes modern
means and methods: exercise system, dance elements, music therapy, special gym-
nastics, has a positive effect on the health of a pregnant woman and the unborn child.

Останнім часом особлива увага у суспільстві приділяється
використанню фізичних вправ, спеціальної гімнастики під час
вагітності. Це сприяє фізіологічному перебігу вагітності з меншою
кількістю ускладнень. Систематичне проведення фізичних вправ
сприяє поліпшенню функцій різних систем, забезпеченню достат-
ньої кількості кисню, зміцненню м’язів, усуненню застійних явищ,
правильному диханню тощо. Фізичні вправи для вагітних показані
всім здоровим жінкам. Але необхідно порадитись зі спеціалістом
з фізичної реабілітації для з’ясування протипоказань та правильно-
го вибору вправ лікувальної гімнастики з урахуванням індивідуаль-
них особливостей жіночого організму та стану здоров’я вагітної.

Мета роботи: розробити диференційовану програму фізичної
реабілітації, що сприяє зниженню пренатальної патології у вагітних
жінок.

Висока ефективність запропонованої програми фізичної реабі-
літації дозволяє рекомендувати її до впровадження в практику,
покрашенню стану внутрішньоутробного плоду, зменшенню ступе-
ня кисневої недостатності, що говорить про можливість меншого
призначення медикаментозної терапії. В організмі жінки під час
вагітності відбуваються численні фізіологічні і психологічні зміни,
які готують організм до майбутніх пологів та забезпечують нормаль-
ний розвиток плоду. Значні зміни відбуваються у всіх органах і сис-
темах, що дає можливість пристосувати організм до потреб плоду.

Науково доведено, що спеціальна гімнастика позитивно впли-
ває на здоров’я вагітної жінки і майбутньої дитини. Але на практи-
ці недостатньо уваги приділяється рекреаційним методам супроводу
жінок в різні триместри вагітності. Необхідно правильно піді брати
фізичні вправи, застосовувати спеціальну програму фізичної реабі-
літації, враховуючи стан здоров’я та термін вагітності. ЛФК в поєд-
нані з танцями і музикотерапією мають бути складовими в режимі
дня вагітної жінки. Рухова активність в поєднанні з раціональним
харчуванням, гарними умовами навколишнього середовища дозво-
лить народити жінці здорову дитину. 
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ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
ПРИ АУТИЗМІ ДІТЕЙ 12–15 РОКІВ

Скрипченко Олена Анатоліївна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», кафедра фізичної

терапії, ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»

науковий керівник: Адирхаєва Людмила Вікторівна,
к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного

виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Проведення будь яких занять з лікувальної фізичної куль-
тури для дітей з аутизмом не можливе без попередньої психолого-корек-
ційної роботи. Навчально-корекційний процес з дітьми з аутизмом є до сить
довготривалим та потребує постійного пошуку шляхів корекції захворю-
вання та формування моделі соціальної поведінки дитини. Використання
системи ЛФК та проведення занять в ігровій формі значно підвищують
ефект корекції поведінки дитини в соціумі.

Annotation. It is not possible to conduct any physical education classes for
children with autism without prior psychological and correctional work. The edu-
cational and correction process with children with autism is quite long-lasting and
requires a constant search for ways to correct the disease and form a model of the
child’s social behavior. The use of the exercise system and holding lessons in a play-
ful form greatly increase the effect of correcting the child’s behavior in society.

Ефективними засобами фізичної терапії в навчально-корек-
ційному процесі дитини з аутизмом визначено систему ЛФК: різ-
новиди фізичних вправ (дихальні, вправи у водному середовищі,
з різних вихідних положень) рухливі ігри, елементи хореографії.

Рівень психомоторного розвитку характеризується оволодін-
ням дитиною складних довільних рухів, які здійснюються відповід-
но до усвідомленої дитиною певної сукупності норм, правил, іде-
ально представлених (ментальних) зразків поведінки. Крім цього,
дитина на цьому рівні характеризується наявністю змагального
мотиву. Іграм, до яких залучається дитина цього віку, властива
спільність дій її учасників. Такі ігри передбачають складнішу взає-
модію між гравцями, від якої залежить кінцевий результат гри.

Мета роботи: розробити варіативні комплекси фізичних вправ
для дітей з аутизмом, використовуючи всебічно ігрову форму про-
ведення занять з ЛФК.

У своїх дослідженнях ми враховували наступне: використання
«знайомого простору», чітко формулювати певне правило, окреслюю-
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чи сферу дії цього правила, розвиток навичок самообслуговування,
формування соціальної моделі поведінки, формування системи
заохочення, розвиток потреби в комунікативній взаємодії з ото-
чуючими, будь-яке навчання розбивати на певні етапи для полег-
шення засвоєння та розуміння наступності дій, корекційна робота
на випередження соціальних проблем, пов’язаних з неадекватними
формами соціальної взаємодії.

Для розвитку спільної діяльності слід починати не безпосередньо
із складних ігор, а з вправ, які привчають дитину враховувати іншого.
Такими вправами є: 1) присідання з обручем — дорослий бере обруч
і підзиває дітей взятися обома руками за нього навколо, потім голосно
рахуючи, дорослий командує — «присіли — встали»; 2) ходьба в коло-
ні тримаючись за палицю чи мотузку — діти встають в колону, беруть-
ся за палицю потім йдуть чи біжать по колу, оббігаючи предмети тощо;
3) ходіння на руках в парі — діти діляться на пари, одна дитина встає
на руки, а інша піднімає її ноги, дитина йде на руках, потім міняють-
ся. Спільна діяльність не просто передбачає врахування іншого,
а й інтеграцію зусиль, спрямованих на досягнення спільної мети.

В цьому віці для дитини відкриваються мотиви конкуренції,
що дає нам змогу розширювати арсенал засобів впливу на розвиток
психомоторної сфери.

Інтерес до фізичних вправ можна розвивати через «м’який
примус». Дитина часто з побоюванням ставиться до нових фізич-
них вправ і може протестувати, дорослий в свою чергу може при-
мушувати до певного ступеню, поки дитина наче «не розсмакує»
нову вправу чи рух тощо.

НАВЧАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ

Скрипченко Олена Анатоліївна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», кафедра фізичної

терапії, ерготерапії та фізичного виховання Університету «Україна»
Адирхаєва Людмила Вікторівна,

к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Аутизм — захворювання, пов’язане з порушенням соціальної
адаптації дитини, мовних функцій, психічного розвитку. Хвороба виникає
через неможливість злагодженої роботи різних частин мозку. Рання діаг-
ностика ознак аутизму та подальший навчально-корекційний процес
дозволяє поступово реалізувати власний потенціал, соціалізувати дитину.
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Annotation. Autism — a disease associated with impaired social adaptation
of the child, language functions, mental development. The disease arises due to
the inability of the coordinated work of different parts of the brain. Early diag-
nosis of signs of autism and the subsequent educational and correction process
allows you to gradually realize your own potential, to socialize the child.

Аутизм — розлади аутистичного спектру (РАС) — це стан, який
виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характе-
ризується вродженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії
та спілкування. Науковцями доведено, що на сьогоднішній день його
неможливо вилікувати, проте з часом можна скоригувати і адап -
тувати людину до соціального життя. Розлади аутистичного спек-
тру починаються у дитинстві, проте зберігаються у підлітковому
і дорослому віці. За даними фахівців у більшості випадків ці стани
проявляються у перші 5 років життя і що аутизм у чотири рази час-
тіше вражає хлопчиків, ніж дівчаток. В Україні поширеність цієї
хвороби становить 4–7 випадків на 10 000 населення, що складає
0,04–0,07%). За цим показником аутизм стоїть на четвертому місці
після розумової відсталості, епілепсії та ДЦП. Лікування такої
дитини стоїть на межі кількох наук — психіатрії, психології, корек-
ційної педагогіки, фізичної терапії, ерготерапії, адаптивної фізич-
ної культури. Фахівцями акцентовано увагу на тому, що якщо нама-
гатися розвивати дитину з аутизмом (від народження до 6 років)
зусиллями психологів, фізіотерапевтів, логопедів, педагогами, то
з часом таку дитину можна адаптувати до соціального життя.

Вченими виділено такі ознаки аутизму у дитини: порушення мов-
лення — частина дітей не розмовляють зовсім, інші суттєво відстають
від своїх однолітків у мовному розвитку; відсутність емоційного кон-
такту з людьми — в першу чергу з батьками: не дивляться їм в очі, не
посміхаються, чинять опір при спробі взяти їх за руку, на руки, при-
голубити, не помічають, що до них хтось звертається; усамітнення —
вони не завжди грають з однолітками, не розуміють емоції інших
людей; усамітнення захищає їх від сильних переживань з приводу
складнощів спілкування; напади агресії — будь-що може викликати
у дитини спалах гніву, агресія у дітей-аутистів може бути спрямована
на інших і на самих себе, останнє зафіксовано у 30% хворих; слабкий
інтерес до іграшок — прихільність тільки до однієї іграшки або її час-
тини; стереотипність поведінки — страх змін, схильні здійснювати
одні і ті ж дії протягом довгого часу і т.п. 
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ВПЛИВ ДОВКІЛЛЯ НА СТАН ІНВАЛІДНОСТІ 

Слободенюк Сергій Володимирович,
студент 1 курсу магістратури спеціальності «Екологія» Мелітопольського

інституту екології та соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Здоров’я людини та стан населення залежить від багатьох
факторів. Забрудненість довкілля, розвиток промислового виробництва,
погіршення якості питної води, вирубка лісів спричиняють негативні на -
слідки: зниження народжуваності, зростання смертності, захворюваність
населення та збільшення інвалідності. Можна стверджувати, що показ-
ники здоров’я майже на 20% залежать від забруднення довкілля.

Annotation. Human health and the state of the population depend on many fac-
tors. Environmental pollution, development of industrial production, deterioration of
drinking water quality, deforestation all have negative consequences: decrease in fer-
tility, increase in mortality, morbidity and increase of disability. It can be argued that
health indicators are almost 20% dependent on environmental pollution.

В умовах політичних, соціальних, економічних реформувань сьо-
годення в Україні актуальною проблемою залишається збереження та
покращення здоров’я населення. Захворюваність, тим паче інвалід-
ність, є одними з основних показників стану здоров’я суспільства. Як
до каз, наведемо статистику Міністерства Охорони Здоров’я Украї -
ни — щорічно народжується близько 10 тис. дітей зі вродженою пато-
логією; до 20 тис. дітей щороку стають інвалідами, у т. ч. причиною
інвалідності близько 5 тис. дітей є вроджені аномалії [3]. Такі дані офі-
ційної статистики свідчать про незадовільний стан здоров’я населен-
ня в Україні, у тому числі підростаючого покоління, зокрема високі
рівні первинної та загальної захворюваності дітей та підлітків, інвалід-
ності та смертності. Визначальну роль у виникненні відхилень у стані
здоров’я населення відіграють три групи чинників: генотип популяції,
спосіб життя і стан довкілля. Тому вивчення взаємозв’язку між станом
довкілля та здоров’я, визначення ролі певних чинників навколишньо-
го середовища у виникненні порушень функціонування органів та сис -
тем організму залишаються актуальними завданнями сучасної гігі є ніч -
ної науки та практики збереження та зміцнення громадського здоров’я.

Не втішною є статистика Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я, яка підтверджує, що проблема охорони навколишнього сере-
довища та його забруднення негативно впливає на стан здоров’я.
Так, щорічно близько трьох мільйонів дітей у віці до п’яти років
помирають від хвороб, пов’язаних із навколишнім середовищем.
Щорічно причиною смерті близько 1,6 мільйона дітей указаної віко-
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вої категорії є гострі респіраторні інфекції. До 60% гострих інфекцій
дихальних шляхів у світі пов’язані зі станом довкілля. Гострі кишко-
ві інфекції різного генезу забирають життя майже 1,5 мільйона дітей
щорічно. Від 80 до 90% таких випадків діареї пов’язані зі станом
навколишнього середовища, зокрема забрудненою водою та пору-
шенням санітарно-гігієнічних умов середовища життєдіяльності [4].

В умовах сучасного забруднення довкілля збільшується ймо-
вірність виникнення спонтанних генних мутацій та розширюється
спектр факторів, що погіршують перебіг вагітності. Визнано, що до
50% вроджених хвороб новонароджених виникає внаслідок не спри -
ятливих впливів чинників навколишнього середовища на організм
жінки під час вагітності [1; 2]. Доведено зв’язок між забрудненням
атмосферного повітря формальдегідом, бензолом і вродженими ва -
дами центральної нервової системи в дітей першого року життя, між
забрудненням фенолом і вродженими вадами серця [6]. Вроджені
аномалії центральної нервової системи є причиною розвитку ран-
ньої, з важким перебігом, інвалідності [5].

Таким чином, ми можемо стверджувати, що чинники довкілля
в поєднанні із соціальними та медико-біологічними факторами
підвищують ризик виникнення погіршення стану здоров’я та інва-
лідності населення країни, особливо дитячої. 
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ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНСУЛЬТ

Смолкін Сергій Миколайович,
студент кафедри соціально-реабілітаційних технологій 
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Анотація. В статті розкрито причини виникнення інсульту. Опра цьо -
вано і обґрунтовано дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених. Описано
групи ризику людей у яких може виникнути інсульт. Описані засоби про-
філактики інсульту та лікування людей у яких виник інсульт. 

Annotation. The causes of a stroke are revealed in the article. The research
of domestic and foreign scientists is elaborated and substantiated. It describes the
risk groups for people who may have a stroke. Means of stroke prevention and
treatment of people with stroke have been described.

На сьогоднішній день багато із людей перенесли інсульт, а ще
більше не змогли цього зробити. За статистичними даними що до
звернень у лікувальні заклади, особи що страждають на головний
біль, нічні паралічі і інші симптоми (основні симптоми при інсуль-
ті) дедалі молодші.

Таку проблему як інсульт досліджують ще із стародавніх часів.
Перші згадки про виникнення та спроби лікування інсульту згаду-
ються у роботах Гіпократа. В наш час ця проблема досліджувалась
такими науковцями як Т. І. Кареліна, Н. М. Касевич, М. П. Бажан,
О. К. Антонов, А. П. Ромоданов, Г. О. Педаченко, Н. Н. Аносов,
Б. С. Виленский, Є. І. Р. Д. Коллинз.

Метою цієї статті є вивчення та аналіз причин виникнення
інсульту, профілактика виникнення, та лікування даного захворю-
вання у людей різних вікових груп, на основі даних вітчизняних та
зарубіжних науковців

За даними електронної бібліотеки Wikipedia інсульт це — гостре
порушення кровообігу головного мозку, що призводить до пошко -
джень тканин головного мозку та його функціональності. Розрізняють
ішемічний інсульт (інфаркт головного мозку), геморагічний інсульт
(кро вовилив у головний мозок) та субарахноїдальний крововилив,
кожний із цих видів інсульту мають різну клінічну картину. Загалом
інсульт це друга за частотою причина смерті людей у всьому світі та
основна причина довготривалої втрати працездатності [5].

Основними причинами виникнення інсульту являються: арте-
ріальна гіпертензія, аневризми судин мозку, атеросклероз, захво-
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рюваннях серця, васкулітах. Ще однією не менш важливою причи-
ною являється порушення кровообігу та властивостей крові [3].

До людей які входять в групи ризику відносяться: Люди що
страждають на артеріальну гіпертензію, люди похилого віку, люди із
захворюваннями серця, хворі на цукровий діабет, люди що страж-
дають від транзиторних ішемічних атак, та що перенесли інфаркт
міокарда, курці [2].

Відноситись до групи ризику не означає страждати однією із хво-
роб що можуть викликати інсульт. Незважаючи на хворобу інсульт
може і не виникнути. Але якщо людина страждає на декілька захво-
рювань що призводять до інсульту, вірогідність зростає в рази [1].

Найпоширенішими симптомами що свідчать про інсульт
можна виділити такі: Раптова слабкість, параліч або парез полови-
ни тіла або обличчя, раптовий та інтенсивний головний біль, який
можна назвати найнестерпнішим головним болем у житті, раптове
порушення зору, раптове запаморочення, блювання нудота, пору-
шення координації рухів, в деяких випадках раптова втрата свідо-
мості. При виявленні таких симптомів не варто зволікати а відразу
ж звертатися до кваліфікованого спеціаліста за допомогою [4].

Лікування інсультів спрямоване на нормалізацію дихання, сер-
цево-судинної діяльності, покращення кровопостачання мозку,
боротьбу з набряком мозку, хірургічне втручання, відновна терапія,
лікувальна фізкультура, масаж тощо. Процес лікування хворих на
інсульт довготривалий і головне місце в ньому посідає фізична реа-
білітація під керівництвом фізичного реабілітолога [5].

Профілактичним заходами попередження інсультів є правильна
ор ганізація режиму праці та відпочинку, харчування, запобігання
нервово-психічним перенапруженням, профілактика і лікування су -
динних захворювань. Інгредієнти середземноморської дієти, в тому
числі фрукти і овочі, хліб, пшениця та інші круп’яні культури, оливко-
ва олія, риба і червоне вино, можливо, здатні окремо або разом зни-
жувати ризик розвитку інсульту. З метою привернення уваги до про-
блеми, Всесвітньою організацією боротьби з інсультом [5].
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Анотація. На основі аналізу спеціальної та науково-методичної
літератури, дано визначення поняття плоскостопості та описані її види
та форми. Відзначено, що наслідки плоскостопості негативно впливають
на формування постави, діяльність органів і систем організму і, у важких
випадках може призводити до інвалідності.

Annotation. Based on the analysis of special and scientific-methodological lite-
rature, the definition of flatfoot is defined and its types and forms are described. It is
noted that the consequences of flatfoot negatively affect the formation of posture, the
activity of organs and systems of the body and, in severe cases, can lead to disability.

Плоскостопість — це деформація стопи, що характеризується
сплощенням поздовжнього, рідше поперечного зводу в результаті
слабкості зв’язково-м’язового апарату. Залежно від ураженого
зводу розрізняють поздовжнє і поперечне. Можливо і поєднання
цих форм один з одним і з іншими деформаціями стопи.

Нормальна стопа людини має два зводи — поздовжній і попе-
речний, які забезпечують її пружність, тобто здатність амортизува-
ти струс тіла при ходьбі, бігу, стрибках і підвищують витривалість до
осьового навантаженні.

У нормі стопа не плоска, так як потужні зв’язки і м’язи форму-
ють два склепіння — поздовжній (він розташований на внутрішньої
частини стопи) і поперечний, що розташовується між основами
пальців. Така складна конструкція потрібна, насамперед, для того,
щоб гасити коливання стартових навантажень при ходьбі, стрибках
і буквально рятувати організм від перевантажень.

При плоскостопості одночасно зі зменшенням висоти склепінь
відбувається скручування стоп, тому осьова навантаження припа-
дає на сплощений внутрішній звід.

Найбільш ранні ознаки плоскостопості — ниючий біль у стопі,
м’язах гомілки, стегна, в попереку. До вечора може з’явитися набряк
стопи, зникаючий за ніч. Надалі стопа деформується, подовжуєть-
ся і розширюється в середній частині. При важких ступенях плос-
костопості значно змінюється хода: ставати незграбною, скутою.
Плоскостопість розвивається частіше в дитинстві, коли наванта-
ження на стопу не відповідає витривалості її м’язів.
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З метою профілактики необхідно в дитячому віці виконувати
спеціальні вправи, спрямовані на зміцнення м’язів і зв’язкового
апарату стопи. Особливо корисна ходьба босоніж.

Мухін В.М. у своєму підручнику писав, що профілактика плос-
костопості включає в себе: заняття фізкультурою, раціональний
підбір взуття. Лікування — застосування спеціального комплексу
вправ для м’язів стоп і гомілок, масаж, носіння лікувальних усті-
лок — супінаторів.

Поняття «фізична реабілітація» було введено Ю.М. Ніко лаєвим
і В.М. Видріним в 1974 р. У останні роки утвердився термін «рухо-
ва реабілітація», так як він більш чітко визначає специфіку даного
явища. Зміст рухової реабілітації полягає у відновленні або компен-
сації тимчасово втрачених або знижених фізичних здібностей із
застосуванням адекватних фізичних вправ.

Фізична реабілітація — це складова частина медичної і соціаль-
но-трудової реабілітації, що використовує засоби і методи фізичної
культури, масаж і фізичні фактори.

Фізичну реабілітацію слід розглядати як лікувально-педагогіч-
ний та виховний процес або, правильніше сказати, освітній процес.
Основним засобом фізичної реабілітації є фізичні вправи і елемен-
ти спорту, а застосування їх — завжди педагогічний, освітній про-
цес. В даний час реабілітація зайняла міцне місце серед провідних
медико-соціальних напрямків, що розробляються в усьому світі.
Наукові дослідження впливу засобів реабілітації чітко показали, що
при правильно розробленій її програмі до активного життя можна
повертати 50% тяжкохворих.

Підводячи підсумок виконану роботу, хотілося б сказати і про
те, що лікувальна фізкультура відіграє величезну роль у лікуванні
хворого, особливого хворого плоскостопістю, бо, як відомо, дана
форма лікування є основною при даному захворюванні. Крім ліку-
вальної фізкультури існує, звичайно, і хірургічний спосіб лікування
плоскостопості, але він необхідний тільки на самих важких стадіях
даного захворювання. Таким чином, для мене заняття лікувальною
фізкультурою просто необхідно, щоб запобігти прогресивний роз-
виток хвороби і заради послаблення хвороби.

Фізичні вправи сприяють оновленню організму, його функціо-
нальному вдосконаленню. Широко використовуючи засоби фізичної
культури, можна, як казав Д.І. Писарєв, «не чинити і конопатити»
свій організм, як «вутлий і діряву туру», а створити раціональний ре -
жим, який допоможе вам зміцнити й зберегти здоров’я. Варто в завер-
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шенні сказати ще пару втішних слів руху в цілому та фізичної культу-
ри зокрема. Для людей, що ведуть переважно сидячий спосіб життя
рух просто необхідно, оскільки перешкоджає появі багатьох хвороб.
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Анотація. В тезах приведено послідовність дослідження впливу захо-
дів до розробленої програми фізичної реабілітації людей з ожирінням. Про -
грама полягає в тому, що кількість осіб, які мають надлишкову вагу за -
стосовують фізіотерапевтичну корекційно-відновлювальну роботу.
Прогресивно збільшується дана тенденція і якщо збережеться, то до се -
редини наступного століття все населення економічно розвинених країн
буде хворіти ожирінням.
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Annotation. The problem with obesity is that the number of overweight people
is progressively increasing. It is estimated that if this trend continues, by mid-next
century, the entire population of economically developed countries will be obese.

Хворі ожирінням більше днів проводять на лікарняному листі,
мають більше ускладнень після наркозу і оперативних втручань,
частіше гинуть в автомобільних аваріях і катастрофах. Встанов ле -
но, що якби людству вдалося вирішити проблему ожиріння, серед-
ня тривалість життя збільшилася б на 4 роки.

Відомо, що культурно-технічна революція, що супроводжуєть-
ся механізацією і автоматизацією виробничих процесів значною
мірою сприяє поширенню огрядності. Удосконалення засобів пере-
сування, неухильне зростання числа професій, пов’язаних з гіпокі-
незією, не можна не розглядати в якості факторів, що призводять
до енергетичного дисбалансу та сприяють виникненню ожиріння.

Мета дослідження: обґрунтування комплексної програми фі -
зич ної реабілітації у жінок 25–30 років, що хворіють на ожиріння. 

Рухова активність ключовим правом виступає у профілактиці
та лікуванні ожиріння. Кожен повинен підібрати для себе прийнят-
ний вид фізичних вправ. Занадто великі навантаження шкідливі,
а недостатні — марні. Тому необхідно дозувати обсяг навантаження
з урахуванням віку, стану здоров’я, фізичної підготовленості. У хво-
рих з ожирінням використовуються фізичні навантаження пере-
важно аеробного характеру і тривалі за часом. Застосовують ранкову
гігієнічну гімнастику, лікувальну гімнастику, вправи на тренажерах,
теренкур, дозовану ходьбу, спеціальні фізичні вправи в басейні,
плавання у відкритих водоймах, біг, туризм, веслування, катання на
велосипеді, лижах, ковзанах, рухливі та спортивні ігри. 

Обгрунтовано комплексну програму фізичної терапії/реабілітації
жінок, які мають надлишкову масу тіла. Доведено ефективність систе-
ми ЛФК: фізичних вправ, дозовану ходьбу, біг «підтюпцем», біг дозова -
ний, плавання, веслування, заняття на тренажерах. Варіантом фізіоте-
рапевтичного впливу на організм є відвідування лазні. Фізіологічний
вплив банного пара на організм людини вчені пояснюють його стиму-
люючою дією на обмінні процеси і давно вже довели, що під впливом
цієї процедури посилюється засвоюваність білків, жирів, вуглеводів,
а також багатьох необхідних організму мінеральних речовин. 

Отже, комплексна програма фізичної реабілітації жінок 25–30-
річ ного віку з початковими ступенями ожиріння дозволяє знизити ма -
су тіла, значно покращити функціональний стан організму та здоро в’я. 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
З НАСЛІДКАМИ ДЦП В УМОВАХ КИЇВСЬКОГО 

МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Суворова Тетяна Володимирівна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», кафедра фізичної

терапії, ерготерапії та фізичного виховання Університету «Україна»
Крупеня Світлана Василівна,

к.н. ф.в.с., доцент, кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного
виховання Інституту соціалних технологій Університету «Україна»

Анотація. У тезах розкрито значущість фізичної терапії/реабілітації,
їх основних засобів, спрямованих на поліпшення стану дітей з наслідками
ДЦП в умовах спеціалізованого реабілітаційного центру. Особливістю
запропонованої системи є пріоритетне використання фізичної культури
як форми рухової діяльності, яка дозволяє щонайкраще сформувати жит-
тєво важливі рухові уміння і навички, забезпечити нормальне функціону-
вання систем організму, активізувати розумові здібності, оптимізувати
стан здоров’я і працездатності.

Annotation. Theses reveal the importance of physical therapy / rehabilitation,
their basic means, aimed at improving the condition of children with the consequen-
ces of cerebral palsy in the conditions of a specialized rehabilitation center. The pecu-
liarity of the proposed system is the priority use of physical culture as a form of motor
activity, which allows the best to form vital motor skills, ensure the normal functioning
of body systems, enhance mental capacity, optimize health and performance.

Проблема дитячого церебрального паралічу (ДЦП) є однією
з найбільш актуальних у дитячій неврології та в реабілітації. Це обу-
мовлено значним поширенням ДЦП, складністю, тяжкістю клініч-
них проявів та високим відсотком інвалідизації, труднощами
у лікуванні та фізичній терапії хворих з такою патологією. ДЦП за
останні роки став одним із найбільш розповсюджених захворювань
нервової системи у дітей у всіх країнах світу.

Дитячий церебральний параліч — це збірний термін для групи
захворювань, які проявляються, в першу чергу, порушеннями рухів,
рівноваги та положення тіла. Це захворювання важко інвалідизує ди -
тину, не тільки уражаючи рухову систему, але і викликаючи порушен-
ня мови та інтелекту, не даючи їй ні розвиватись, ні влитись в соціум.

Одним з основних проявів ДЦП, що призводить до інвалідиза-
ції хворих, є порушення локомоторної функції. Це порушення має
характер патологічних стереотипів пози й ходьби та формуються на

338

Секція ІV Медична, фізична та спортивна реабілітація 



339

основі зберігаючих свою патологічну активність тонічних рефлек-
сів. Одним із найважливіших методів відновлення при ДЦП
є фізична терапія. Вона починається ще в перші роки життя дити-
ни, відразу після встановлення діагнозу, та продовжується все її
життя. Головним завданням фізичної терапії дітей з ДЦП є розви-
ток моторних можливостей та рухової функції, що проходить за
тими ж етапами та у тій же послідовності, що і у здорової дитини,
але за допомогою комплексного застосування методів фізичної
терапії. За результатами наукових досліджень, застосування методу
лікувальної фізичної культури у фізичній реабілітації дітей з наслід-
ками ДЦП сприяє формуванню рухових навичок та вільного пере-
сування у просторі як за допомогою додаткового обладнання, так
і самостійно, навчанню самообслуговування та ін.

До теперішнього часу накопичений великий досвід з проблеми
реабілітації дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату,
який свідчить про те, що для отримання оптимальних результатів
слід максимально урізноманітнити рухову активність хворих дітей,
не обмежуючись яким-небудь одним методом, і прагнути наблизити
її до рухової активності здорових дітей. Розроблені комплекси фізич-
них вправ підвищеної рухової активності удосконалюють традиційні
способи реабілітації за рахунок вертикалізації тіла, тренування вес-
тибулярного апарату, нормалізації просторового сприйняття і підви-
щення функціональних можливостей дітей. Особливістю запропо-
нованої системи є пріоритетне використання фізичної культури як
форми рухової діяльності, яка дозволяє щонайкраще сформувати
життєво важливі рухові уміння і навички, забезпечити нормальне
функціонування систем організму, активізувати розумові здібності,
оптимізувати стан здоров’я і працездатності.

Реабілітація дітей з руховими порушеннями — це не тільки
медичне завдання, але і багато в чому педагогічне і соціальне. Важ -
ливо не тільки відновити втрачені рухові функції, не тільки підви-
щити функціональний стан дитини, у якої страждають серцево-
судинна, дихальна, ендокринна й інші системи, але і навчити її
си діти, ходити, обслуговувати себе, тобто адаптувати до навколиш-
нього середовища. Використовуючи в активній формі засоби
фізичної культури, можна значно підвищити ефективність реабілі-
таційних заходів з дітьми, що мають порушення функцій опорно-
рухового апарату. Фізичними вправами можна навантажувати не
тільки нервово-м’язову, але і серцево-судинну, і дихальну системи,
що особливо важливо для дітей з руховими порушеннями. 
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Отже, одним із основних принципів фізичної терапії дітей з на -
слідками ДЦП є принцип комплексного застосування всіх необхідних
заходів, з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини, що дає
можливість послідовно і всебічно впливати на певну проблему.

ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ПОРУШЕННЯХ
ПОСТАВИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Сус Юлія Анатоліїна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Крупеня Світлана Василівна,

к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії і фізичного виховання
Інститут соціальних технологій Університету «Україна» 

Анотація. У тезах магістерської роботи розкрита проблема порушення
постави у дітей молодшого дошкільного віку. Розглянуті основні форми де фор -
мації постави, профілактичні заходи щодо правильної організації життя. 

Аnnotation. In the master’s work the problem of postural impairment in
young children of preschool age is revealed. The main forms of postural defor-
mation, preventive measures for the correct organization of life are considered.

Лікування дефектів постави і деформації опорно-рухового апара-
ту комплексне. Воно передбачає використання лікувальної фізкуль-
тури разом з масажем, механотерапією. Головним діючим чинником
серед них є фізичні вправи та дихальні вправи. Динамічні дихальні
вправи виконуються разом із загальнорозвиваючими вправами для
рук, ніг і тулуба. При цьому вдих роблять одночасно з випрямленням
тулуба, ніг і підніманням або відведенням у сторони рук, тобто
в момент найбільшого об’єму грудної клітки. При виконанні дина-
мічних дихальних вправ доцільно ритм загальнорозвиваючих рухів
поєднувати з ритмом дихання. Слід пам’ятати про те, що при силових
статичних напруженнях дихання утруднюється, а при вправах із нату-
жуванням відбувається затримка дихання.

Дихальні вправи, що тренують переважно м’язи, які беруть участь
в акті вдиху або видиху, сприяють зміцненню дихальної мускулатури.
Необхідно створити умови, що утрудняють акт вдиху та видиху. Так,
акт вдиху утруднюється або при звуженні отвору для вдихуваного по -
вітря (вдих через одну ніздрю, складені «трубочкою» губи, трубку аква-
ланга або спірографа), або при додатковому тиску на грудну клітку
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і живіт (натискання на грудну клітку руками спереду, з боків, на перед-
ню черевну стінку, стисла пов’язка за допомогою еластичного або
гумового бинта, занурення у ванну, басейн тощо). Лікувальний масаж
використовують для зміцнення розтягнутих та ослаблених м’язів і,
навпаки, розслаблення і розтягнення напружених м’язів; підвищення
загального тонусу. Застосовують почергово ручний і підводний душ-
масаж. Масажують ослаблені довгі м’язи спини й міжлопаткової
ділянки прийомами розминання, глибокого розтирання, постуку-
вання, інтенсивного погладжування. На м’язи передньої поверхні
тулуба діють прийомами погладжування, розтирання і розминання.

Масаж є ефективним засобом оздоровлення та поліпшення
загального стану дитини. Діапазон його застосування досить широ-
кий. Він з успіхом використовується у побуті з метою активізації
життєдіяльності здорової дитини, для відновлення працездатності
при розумовому і фізичному стомленні та боротьби з професійни-
ми захворюваннями. Він є невід’ємною частиною курортно-сана-
торного лікування. Його застосовують на всіх етапах медичної реа-
білітації у комплексному лікуванні підгострих та хронічних
захворювань внутрішніх органів, опорно-рухового апарату, нерво-
вої системи, та системи кровообігу.

Гідрокінезотерапія і плавання. Ефективність лікувальної гімнас-
тики значно підвищується при застосуванні гідрокінезотерапії і пла-
вання. Заняття проводять не менше ніж два разіви на тиждень при
температурі води не нижче 26 °С і повітря 25–26 °С. Тривалість занят-
тя 40–55 хв, сюди входить 10–20 хв виконання імітаційних і підготов-
чих вправ на суші. У воді використовують різноманітні вправи для
розвитку сили і витривалості м’язів, коригуючі і на виховання пра-
вильної постави. Застосовують гумові амортизатори, ласти, надувні
круги, які фіксують на рівні таза, що не дозволяє прогинатися у попе-
рековій ділянці і розвантажує хребет, а також надувні і пластмасові
іграшки, м’ячі, дошки з пінопласту та інші підтримуючі засоби.

Вибір стилю плавання визначають характером дефекту. Для усу-
нення сутулості, тотального кіфозу рекомендують плавати вільним
стилем чи способом брас на спині, асиметричної постави — плаван-
ня на боці та способом брас на грудях чи спині. Останній стиль
є основним при більшості порушень постави, оскільки складається
з симетричних послідовних плавальних рухів руками, ногами і ков-
зання. Зрозуміло, що цей стиль боротьби з дефектами постави можуть
застосовувати особи, які вміють плавати, а тих, хто не може це роби-
ти, слід навчити плавати і після цього вибирати той чи інший стиль.
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Як показали дослідження у процесі занять у дітей збільшується
нахил тулуба й голови, що є проявом втомлюваності м’язів спини
та шиї. Дитина повинна щодня займатись оздоровчою чи спеціаль-
ною гімнастикою. Мінімальна тривалість занять — 20 хв, опти-
мальна — 40 хв.

У процесі занять збільшується нахил тулуба й голови, що є про -
явом утоми м’язів спини та шиї. Дошкільний вік — ключовий момент
у формуванні правильної постави. У цей час посилюються темпи
росту хребта, у кістках і скелетних м’язах у дітей багато органічних
речовин та води, але мало мінеральних речовин. Гнучкі кістки можуть
вигинатися при неправильній позі й нерівномірних навантаженнях.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА ЕРГОТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ
ПОСТАВИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Сус Юлія Анатоліїна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Крупеня Світлана Василівна,

к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії і фізичного виховання
Інститут соціальних технологій Університету «Україна» 

Анотація. У магістерській роботі розкрита проблема порушення поста-
ви у дітей молодшого дошкільного віку. Розглянуті основні форми деформації
постави, профілактичні заходи щодо правильної організації життя. 

Аnnotation. In the master’s work the problem of postural impairment in
young children of preschool age is revealed. The main forms of postural defor-
mation, preventive measures for the correct organization of life are considered.

Проблема порушення постави у дітей молодшого дошкільного
віку, на жаль, сьогодні дуже актуальна та поширена. За даними фахів-
ців, поширеність порушень хребта 80–90% і 20% з них деформації
грудного відділу хребта, серед дітей, підлітків та молоді. Насамперед
це пов’язано зі зниженням рівня рухової активності і змінами спосо-
бу життя дитини, зумовленими науково-технічним прогрессом.

Відхилення від нормальної постави прийнято називати пору-
шеннями, або дефектами постави. Виявлення порушення постави,
а також оцінка ефективності лікувальної фізкультури у процесі ви -
правлення постави потребує ретельного систематичного обстежен-
ня дитини.
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При виявленні дефектів постави для більш детального виявлення
асиметрій використовують сітковий екран с 10-сантиметровими
квад ратами, за який вміщується дитина. Глибина лордозу визначаєть-
ся приладом який складається із двох лінійок: вертикальної і гори-
зонтальної. По розділенню вертикальної лінійки встановлюється
висота заміру, по горизонтальній лінійці, яка з’єднана з першою муф-
тою що ковзає, вимірюється глибина лордозів. Для вимірювання кута
нахилу таза використовується акушерський тазометр з приєднаним
до нього транспортиром з виском. Одна ніжка тазометра розміщаєть-
ся на верхньому краю лонного зчленування, а друга на остистому від-
ростку IV поперекового хребця, при цьому нитка виска показує кут
нахилу тазу в градусах по відношенню до горизонтальної лінії, який
проходить через верхній край лонного зчленування, який в нормі —
від 35° до 45°. Для вимірювання відставання лопаток від плоскості
спини використовується лінійка. При вираженій асиметрії вимірю-
ють напівокружність грудної клітини (сантиметровою лінійкою від
остистих відростків до середини грудини) з правої та лівої сторони.

Обстеження необхідно доповнити вимірюванням ваги, зросту
стоячи і сидячи, динамометрію правої кисті, вимірювання ваги краще
проводити зранку після відвідування туалету і до їжі, зріст теж краще
виміряти зранку так як протягом дня зріст людини має тенденцію змі-
нюватись. Показником її ефективності по відношенню до загальних
задач є вивчення фізичного розвитку фізичної працездатності.
Покращення фізичного розвитку і усунення наявних деформацій
встановлюється при поетапній оцінці зросту стоячи і сидячи, маси
тіла, окружності грудної клітини і т. і. шляхом порівняння їх з висхід-
ними даними, а по можливості — з даними відповідних величин.

Навичка правильної постави формується на основі різних реф-
лексів. Найбільш вивченими серед них є шийно-тонічні рефлекси,
які визначають положення голови відносно тулуба. Так, коли дити-
на опускає голову вниз, у неї різко понижується тонус м’язів плечо-
вого поясу і верхньої частини тулуба, які підтримують тіло у верти-
кальному положенні. При цьому спина набуває дугоподібної
форми, зводяться вперед плечі, виппинається живіт. При прямому
положенні голови, дитина мимовільно набуває правильної поста-
ви. Тому вправам, що тренують правильне положення голови від-
носно тулуба необхідно приділяти особливу увагу. 

Корекції постави досягають за допомогою одночасного форму-
вання навички правильного утримання тіла. Це відбувається внаслі-
док розвитку м’язово-суглобового відчуття, яке дозволяє самостійно
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оцінити положення окремих частин тіла. Для його розвитку вико-
ристовують: тренування перед дзеркалом; контроль тих, хто займа-
ється, один за одним; вправи на виховання правильної постави,
стоячи спиною до вертикальної площини (стіни, дверей), упираю-
чись потилицею, спиною, сідницями і п’ятками; виправлення
дефекту за командою інструктора.

Корегувальні фізичні вправи чергуються з розслабленням
м’язів і дихальними вправами та добираються в залежності від виду
порушення постави.

ГІПОДИНАМІЯ У СУСПІЛЬСТВІ

Табурчак Дмитро Сергійович,
студент 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація» 

Житомирського економіко-гуманітарного інститут Університету «Україна»

Анотація. Однією із характерних особливостей сучасного суспіль-
ства є виражена гіподинамія, яка, насамперед, залежить від соціальних
чинників і визначена способом життя, багато в чому пов’язана з роботою
на комп’ютерах і теле-відеопереглядом. Незаперечним фактом є зв’язок
рухової активності (РА) зі станом фізичного здоров’я людини, яке в свою
чергу визначається резервами енергетичного, пластичного і регуляторно-
го забезпечення функцій організму, характеризується стійкістю до впли-
ву патогенних чинників і здатністю протидіяти патологічним процесам,
що є основою здійснення соціальних і біологічних функцій.

Annotation. One of the hallmarks of modern society is pronounced hypody-
namia, which is, first and foremost, dependent on social factors and determined
by lifestyle, largely related to work on computers and television. An indisputable
fact is the connection of motor activity (RA) with the state of physical health of a
person, which in turn is determined by the reserves of energy, plastic and regula-
tory support of body functions, characterized by resistance to pathogenic factors
and ability to counteract pathological processes, which is the basis of exercise.
social and biological functions.

У науковій літературі при вивченні гіпокінезії вживають такі тер-
міни, як гіпокінезія та гіподинамія. «Гіпокінезія» від грецького слова
«hуро» — зменшення і »kintеmato» — рух позначає тривале зменшен-
ня обсягу рухів з переважним зниженням рухів у великих суглобах.
Це явище супроводжується різким зменшенням локомоторних актів
і тривалим зниженням загальною руховою активністю.
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Основна причина гіподинамії в людей у сучасному світі очевидна:
досягнення технічного прогресу роблять більш комфортним життя
людини, однак мало хто замислюється, що зниження фізичної актив-
ності, наприклад, при використанні особистого автомобіля, негатив-
но позначається на здоров’ї. Крім того, гіподинамія незмінний супут-
ник людей так званих сидячих професій (програмісти, менеджери
і т. д.). Не обходить стороною ця проблема й дітей, особливо шкільно-
го віку, які після занять (під час яких вони також сидять) воліють про-
вести вільний час у будинку за комп’ютером, а не на вулиці. 

Звичайно, існують причини, через які людина вимушено обме-
жена в русі, наприклад, при важких захворюваннях або в результаті
травм. Але й у таких випадках пацієнтам необхідний рух. Не дарем-
но ще прадавні цілителі говорили: «Рух — це життя». 

Можна виділити наступні основні ознаки гіподинамії: 
– млявість, сонливість;
– поганий настрій, дратівливість;
– загальне нездужання, утома;
– зниження апетиту;
– порушення сну, зниження працездатності.
Тривале зниження фізичної активності приводить до атрофіч-

них змін у м’язах, кістковій тканині, порушується обмін речовин,
знижується синтез білка. 

Гіподинамія вкрай несприятливо позначається на роботі голов-
ного мозку, виникають головні болі, безсоння, люди стають емоцій-
но неврівноваженими. Ще одна з ознак гіподинамії — підвищення
апетиту, у результаті чого збільшується кількість споживаної їжі.
Знижена фізична активність і надмірне харчування можуть досить
швидко привести до розвитку ожиріння, що сприяє виникненню
порушень жирового обміну й атеросклерозу. Відомо, що наявність
атеросклерозу значно підвищує ризик виникнення серцево-судин-
них захворювань. Цьому сприяє й підвищення ламкості кровонос-
них судин, що також є наслідком порушення обміну речовин. 

Чимала увага повинна приділятися фізичній активності в дітей,
особливо шкільного віку. При тривалому сидінні за партою відбува-
ється застій крові в судинах нижніх кінцівок, що приводить до збід-
ніння кровопостачання інших органів, у тому числі й головного мозку.
У результаті погіршуються розумові процеси, пам’ять і концентрація
уваги. Крім того, у малорухомих дітей слабка м’язова система. Через
слабість м’язів спини в них формуються порушення постави. Як ми
бачимо, наслідки гіподинамії можуть виражатися в усьому. 
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Виходячи з цього, одним із важливих завдань науково-методич-
ної розробки рухового режиму є питання нормування РА. Оскільки
РА у цілому включає складні взаємовідносини у виробничому
і в навчальному середовищі, на основі вікових, статевих і соціально-
демографічних особливостей та впливу науково-технічного прогре-
су, то рухові норми повинні базуватися на медико-фізіологічних,
педагогічних, психологічних і соціально-професійних критеріях.

На думку В.П. Казначеєва, все доросле населення можна поді-
лити на основні групи і кожній групі, відповідно, нормувати режим
дій, який має оздоровче значення.

Таким чином, аналіз науково-методичної літератури і досвід фа -
хівців фізичного виховання переконливо доводить прогресуючий
дефіцит РА студентської молоді, який призводить до зниження їхньої
фізичної і розумової працездатності та погіршення стану здоров’я.
Удосконалення навчальної програми з фізичного виховання для сту-
дентів ВНЗ повинно сприяти оптимізації рухового режиму, збережен-
ня здоров’я і підвищення навчально-виробничої активності студентів.

Отже, проведений детальний аналіз вітчизняної і зарубіжної
літератури доводить безумовне збільшення негативного впливу
дефіциту РА на функціональний стан і здоров’я студентів. Стає оче-
видним, що традиційне використання єдиної державної програми
фізичної підготовки студентів не забезпечує належного оздоровчо-
го ефекту і потребує її науково-обґрунтованого удосконалення.
Хоча сьогодні дана проблема залишається в центрі уваги великого
кола фахівців, методологічні підходи до оптимізації вибору засобів
і методів фізичної підготовки студентів, особливо впродовж всього
періоду навчання у ВНЗ, залишаються недостатньо вивченими. Це
обумовлено, насамперед, недосконалою системою медико-педаго-
гічної оцінки рівня дефіциту РА у студентів і, як наслідок, не ефек-
тивністю імперичного підходу до вибору засобів компенсації, особ-
ливо з врахуванням його прогресування впродовж всього періоду
навчання у вищому навчальному закладі.
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Анотація. Представлено результати розвідки щодо особливостей за -
сто сування сучасних підходів фізичної реабілітації у пацієнтів після інсульту.

Аnnotation. The results of research on the peculiarities for applying of actu-
al approaches to physical rehabilitation in patients after a stroke.

Інсульт проблема яка гостро стоїть для нашої країни. В першу
чергу за рахунок відсутності фізичної реабілітації: інвалідами ста-
ють 70–80% людей, які вижили після інсульту, а 20–30% із них
потребують постійної сторонньої допомоги [8]. 

Мета роботи полягала у вивченні та обґрунтуванні сучасних мето-
дів фізичної реабілітації людини після інсульту. При інсульті відбува-
ється кисневе голодування, що провокує часткову загибель нейронів.
У світовій практиці відновного лікування (реабілітації) займає між-
дисциплінарний підхід: фізичного реабілітолога, який забезпечує від-
новлення рухових функцій, ерготерапевта, мовного терапевта (лого-
педа) (відновлення мови і ковтання), медичного психолога (слідкує
за психологічним станом пацієнта і не допускає депресії) [2]. Мозок
людини характеризується природною здатністю до відновлення функ -
цій завдяки утворенню нових зв’язків між здоровими нейронами
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і формуванням нових інформаційних ланцюгів. На думку A. P. Ruskin
[9]. У здійсненні функції та її відновленні має значення взаємодія двох
форм функціональної організації — інваріантної генетично детермі-
нованої і рухової (нейропластичність) [5]. Психологічна реабілітація —
основні моменти, на які треба звернути увагу: ставлення хворих до
реабілітаційних заходів; особливості особистості хворого і його став-
лення до хвороби; згода або відмова від реабілітаційних заходів.
Основними принципами постінсультної реабілітації є: максимально
ранній початок реабілітаційних заходів, систематичність і тривалість,
адекватність і комплексність [4]. Поступово розпочинають реабіліта-
ційні заходи, які відіграють роль у вирішенні наступних завдань: попе-
редження розвитку контрактур і пролежнів (використовують різні
положення тіла і його біоланок), збереження рухливості в суглобах
паралізованих кінцівок і покращення трофіки ушкоджених ділянок
(застосовують пасивні фізичні вправи і активні вправи для контрлате-
ральних кінцівок), сприяння відновленню вольових зусиль і рухів
зняттям спастичного підвищеного тонусу м’язів, приглушення пато-
логічних рухових синергій і полегшення активних вольових рухів
(застосовують фізичні вправи, заспокійливий масаж спастичних
м’язів, гідро- і кріотерапію, імпульсивні струми), покращення коорди-
нації рухів і засвоєння складних рухових дій — елементів основних
рухів (поряд з фізичними вправами використовують інгібірувальні
пози для приглушення патологічних рефлекторних синергій, а для
релаксації спастичних м’язів застосовують різновиди послідовної
індукції — техніки зі зміною антагоністів, а саме «повільне обертан-
ня — затримка — релаксація» і «затримка — релаксація» [1]. Водночас
із відновленням активних рухів в положенні лежачи і сидячи потрібно
навчати випрямлятися і балансувати тілом у вертикальному положен-
ні (застосовують високий стілець і гімнастичну драбину). Поступово,
висоту стільця зменшують, допоки поза не прийме звичайне сидяче
положення. У подальшому випрямлення здійснюють за допомогою
турнікету. Наступним етапом є навчання ходьби. Основним завдан-
ням при цьому є відновлення у хворого ритму змінних рецепторних
рухів, які є під час нормальної ходьби. Якщо хворий завчить хибні
патологічні рухи під час ходьби (під впливом і з елементами синергій),
у подальшому їх важко корегувати. Для покращення дефіцитної
дорсальної флексії стопи і побудови нормальних рухових комбінацій
доцільно застосовувати ходьбу на місці з високим підніманням стегон
[6]. Поступово переходять до невеликого кроку з опорою на здорову
ногу (краще за допомогою турнікета), прогресивно збільшуючи
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довжину кроку до нормальної величини. Коли хворий вже навчений
здійснювати більш менш правильно окремо махову й опорну фази,
можна перейти до ходьби за допомогою турнікета, а потім на рухомій
проходці за допомогою палиці і, наостанок, до самостійної ходьби.
Наступний етап передбачає навчання долати перешкоди, підніматися
і спускатися сходами. Одним з важливих завдань є навчання щоден-
ним побутовим видам діяльності і, в першу чергу, спрямованих на
самообслуговування [3]. Отже, реабілітація після інсульту — це ком-
плекс заходів (медикаментозних, психофізіо- і кінезіотерапевтичних),
спрямованих на пом’якшення його наслідків, попередження усклад-
нень, тренування кардіореспіраторної системи й відновлення рухових
функцій, мінімізація ризику повторного інсульту, корекцію емоційних
й когнітивних порушень, а також намагання домогтися повного від-
новлення працездатності пацієнта та його соціальної активності [7].
Основними принципами реабілітаційного процесу є індивідуальний
підхід. Основним засобами фізичної реабілітації в постінсультному
періоді є пози, пасивні й активні фізичні вправи, дихальна гімнастика,
масаж, гідрокінезітерапія, імпульсні струми, відновлювальний масаж. 
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Анотація. Сучасний стан екологічних, соціально-побутових, гігієніч-
них і психологічних умов негативно відбилося на здоров’ї населення країни.
В Україні зареєстровано понад 100 тисяч хворих на туберкульоз, щороку
інфікується туберкульозом дітей в 10 разів більше, ніж у розвинених краї-
нах. У сучасних уявленнях про патогенез багатьох захворювань і механізмах
дії фізичних вправ на ослаблених дітей, зокрема, дітей, що мають туберку-
льозну інтоксикацію, фізичні навантаження розглядаються як засіб профі-
лактики і відновлення функцій окремих систем і всього організму в цілому.

Annotation. The current state of environmental, social, hygienic and psyc-
hological conditions has adversely affected the health of the country’s populati-
on. There are over 100,000 tuberculosis patients in Ukraine, 10 times more
infected with tuberculosis each year than in developed countries. In modern ideas
about the pathogenesis of many diseases and mechanisms of action of exercise on
weak children, in particular, children with tuberculous intoxication, physical
activity is considered as a means of preventing and restoring the functions of indi-
vidual systems and the whole organism as a whole.

У даний час активно змінюється характер патології сучасної
людини. Бронхолегеневу патологію характеризують епідемія хро-
нічних неінфекційних захворювань, поява нових (близько тридцяти
нових нозологічних форм), а також повернення і зростання числа
«старих» захворювань (туберкульоз, бронхіальна астма, малярія та
ін.). З’явилися полісиндромні стани, які представляють особливу
проблему. Її рішення знаходиться в області вдосконалення механіз-
мів саморегуляції, розширення фізіологічних резервів, досягнення
втраченої гармонії в структурі організму й особистості. Основними
причинами, що викликають різні захворювання органів дихання
у дітей, є інфекції, екологічна обстановка, погодні та кліматичні
умови, алергени, спадковість, соціальні умови [2].
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Відзначається [2], що за останні десятиліття змінилися форми
туберкульозу у дітей. У більшості захворювання протікає безсистемно
або з незначними симптомами, схожими з такими на початку інших
захворювань. Відомо, що у дітей при будь-якому тривало поточному
захворюванні розвиваються не тільки патологічні симптоми, харак-
терні для самої хвороби, а й відхилення в рості і розвитку, функціо-
нальні порушення із-за обмеження рухової активності, тому одним із
головних завдань адаптивного фізичного виховання є попередження
відставання дитини в розвитку шляхом заповнення дефіциту рухів
і застосування спеціально підібраних вправ для безпосередньо ліку-
вальних, коригуючих впливів при цих захворюваннях.

Аналіз науково-методичної літератури [1, 3] показав, що важ-
ливим фактором у лікуванні і профілактиці бронхолегеневої пато-
логії є засоби адаптивного фізичного виховання. Вирішальною
умовою забезпечення оптимального оздоровчого ефекту при вико-
ристанні фізичних вправ є відповідність величини навантажень
функціональним можливостям організму. В основі лікувальної дії
фізичних вправ лежить суворо дозоване тренування, під яким слід
розуміти цілеспрямований процес відновлення і вдосконалення
порушених функцій цілісного організму і окремих його систем
і органів, тому заняття фізичними вправами у тубінфікованих дітей
несуть у собі оздоровчу спрямованість, що передбачає використан-
ня фізичних навантажень з метою підвищення або підтримки рівня
фізичної дієздатності і здоров’я [1, 3].

Тісний зв’язок стану здоров’я і фізичної працездатності зі спо-
собом життя, обсягом і характером повсякденної рухової активнос-
ті доведена в численних дослідженнях [1]. Показано, що оптималь-
не фізичне навантаження в поєднанні з раціональним харчуванням
і здоровим способом життя є найбільш продуктивним у подоланні
та попередженні багатьох захворювань, тому актуальність пошуку
нових і ефективних шляхів підвищення якості адаптивного фізич-
ного виховання учнів з туберкульозною інтоксикацією очевидна.
Діючі програми щодо зміцнення здоров’я тубінфікованих дітей
спрямовані на фізичне оздоровлення, створення умов для правиль-
ного фізичного розвитку, загартовування і корекцію особливостей
соматичного стану (корекцію акта дихання, порушень серцево-
судинної системи). Ця негативна ситуація актуалізує пошук і роз-
робку спеціалізованих методик адаптивного фізичного виховання
дітей з туберкульозною інтоксикацією, які б дозволили зміцнювати
і підтримувати імунну систему хворих школярів [1, 3].
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Таким чином, щоб домогтися бажаного результату у процесі
адаптивного фізичного виховання школярів з бронхолегеневої
патологією, слід комплексно впливати на організм дітей спеціаль-
но підібраними вправами, паралельно розвиваючи фізичні якості
і безпосередньо впливаючи на розвиток дихальної системи. Суворе
регулювання фізичних навантажень забезпечить спрямований
вплив фізичних вправ на функціональну активність органів і струк-
тур організму тубінфікованих дітей. Чуйне ставлення до дитини,
розуміння її проблем, підтримка в подоланні психоемоційного та
фізичного дискомфорту — найбільш реальний шлях до досягнення
гармонійного розвитку дитини.
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Анотація. Роботу присвячено актуальній проблемі ушкоджень опорно-
рухового апарату в сучасному спорті. Розглянуті нові підходи до діагности-
ки та відновлення ушкоджень опорно-рухового апарату зв’язкового генезу
з позицій альтернативного напрямку фізичної терапії — прикладної кінезіо-
логії. Представлено сучасні уявлення щодо фізичної терапії м’язово-зв’язко-
вих дисфункцій з урахуванням оцінки активності рефлексів руху. Визначена
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ефективність методів прикладної кінезіології у поліпшенні координації
руху, підвищенні витривалості та стресостійкості спортсменів.

Annotation. The work is devoted to the actual problem of damage to the muscu-
loskeletal system in modern sports. Theses discuss new approaches to the diagnosis
and repair of damage to the musculoskeletal system of the connective genesis from the
standpoint of an alternative direction of physical therapy-applied kinesiology. The
modern concepts of physical therapy of musculoskeletal dysfunctions are presented
taking into account the evaluation of the activity of movement reflexes. The efficien-
cy of methods of applied kinesiology in improving the endurance of an athlete, his
stress of stability and improvement of coordination of movement are indicated.

Спорт — динамічний вид діяльності, в якому організм людини
піддається максимальному фізичному, психічному та емоційному
навантаженню, працюючи на межі своїх адаптаційних можливос-
тей. Тому, одним з основних умов оптимального функціонування
будь-якої системи організму, є принцип стабільності. Опорно-рухо-
вий апарат людини, як складна відкрита система, не є винятком. Ця
система функціонує у взаємозв’язку з іншими регулюючими систе-
мами організму і, в першу чергу, нервовою системою, за принципом
прямого та зворотнього біологічного зв’язку. При відсутністі цих
зв’язків формуються структурні та функціональні порушення, що
тягне за собою неузгодженість взаємовпливу структури і функції
в організмі. Як показує практика, ця дисфункція ще недостатньо
враховується при організації реабілітаційних заходів у фізичній
терапії. Так, наприклад, класифікація нестабільності опорно-рухо-
вого апарату, запропонована в сучасній літературі, недостатньо
повно ідентифікує м’ягкотканні структури — зв’язки та м’язи.

На наш погляд представляється доцільним виділяти три рівня
стабілізації будь-якого суглоба, в тому числі і суглобів хребту.
Перший рівень — м’язовий апарат. При недостатності стабілізую-
чої функції першого рівня у роботу з стабілізації суглобів долуча-
ється другий рівень — зв’язковий апарат. Згодом, якщо стабільність
не може бути забезпечено другим рівнем, стабілізація здійснюється
за рахунок третього рівня — кісткової тканини.

Практичний досвід свідчить, що в результаті нестабільності кіст -
кових елементів розвивається нестабільність місць прикріплення
м’язів, які стабілізують суглоб, що призводить до гіпотонії. При цьому
м’яз не реагує на розтягування своїх власних волокон і знаходиться
в стані понадполегшення веретеноподібних клітин і впливу м’язів-
антагоністів. Ці зміни м’язового тонусу зменьшують можливості
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адаптаційних механізмів організму у відповідь на зовнішній вплив
та тягнуть за собою формування неоптимального рухового стерео-
типу і, як наслідок, створення умов для пошкодження суглобів
опорно-рухового апарату.

У такий ситуації спортивні тренування, біг, стрибки, плавання
і повсякденні рухові акти стають для організму патологічним руй-
нівним процесом і фізичні вправи вже не мають терапевтичного
впливу, так як посилюють дисфункцію м’язово-зв’язкового апара-
ту та нестабільність великих суглобів і хребту.

Наприклад, якщо в нормі великий сідничний м’яз повинен ста -
білізувати попереково-крижовий відділ хребту, таз і тазостегновий
суглоб та підтримувати статику, то в разі його гіпотонії цього не від-
бувається, і ходьба, покликана бути лікувальною, стає руйнівною та
травмонебезпечною.

Особливу складність серед ушкоджень опорно-рухового апара-
ту мають травми зв’язкових конструкцій. Відомо, що зв’язки, також
як і м’язи, реагують на травми зкороченням або розтягуванням,
порушуючи симетричне положення суглобів у просторі та обме-
жуючи у них обсяг руху відповідного регіону хребту або кінцівок,
при цьому формуючи зв’язкові функціональні блоки. Саме тому
фі зична терапія пошкоджених зв’язових конструкцій викликає труд -
 нощі через відсутність в них скорочувальних елементів та немож-
ливість застосування фізичних вправ для їх зміцнення.

У такому випадку, навпаки, необхідна якісна стабілізація по -
шкодженої рухової одиниці шляхом спеціальної терапії взаємодію-
чих зв’язок. Як показує практика, при недостатній реабілітації зв’яз -
кового апарату, відзначаються часті рецидиви пошкоджень та
повторна травматизація спортсменів.

Тому, завдання фізичної терапії зводиться до створення програ-
ми реабілітації, яка здатна розірвати порочне коло і відновити
тонус м’язових та стабільність зв’язових структур.

Сучасні величезні можливості по реабілітації м’язово-зв’язового
апарату є відображенням розвитку нового альтернативного напрямку
фізичної терапії — прикладної кінезіології, яка дозволяє оптималь-
но підготувати організм атлета до тривалих динамічних наванта-
жень за рахунок адаптації до зовнішніх впливів (фізичне наванта-
ження, емоційний стрес, біохімічні порушення).

Для оцінки можливостей організму атлета, в рамках приклад-
ної кінезіології, пропонується використовувати метод оцінки здат-
ності нервової системи адекватно відповідати на фізичні, хімічні та
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емоційні впливи в умовах довготривалого динамічного наванта-
ження. У принцип методу покладено механізм діагностики рефлек-
торної відповіді організму (принцип біологічного зворотного зв’яз-
ку) на навантаження через спеціальний тест — мануальне м’язове
тестування, що дозволяє оцінювати активність рефлексів руху
конкретних м’язів при виконанні будь-якої дії.

При виявленні зниженої активності рефлексу руху встановлю-
ється причина або група причин наявних порушень в статиці та
динаміці опорно-рухового апарату. Такий підхід дозволяє обрати
оптимальний метод фізичної терапії, розробити методику відновлен-
ня та перенавчання пошкоджених м’язів і зв’язок, а також застосо-
вувати конкретні заходи щодо оптимізації виконуваних професій-
них рухів відповідно до завдань конкретного виду спорту.

Це має принципово важливе значення для фізичної терапії, зав-
дяки тому, що оцінка реакцій нервової системи проводиться не в спо -
кої, а під навантаженням. Такий підхід дозволяє дослідити рефлекс
кожного м’яза окремо, на відміну сукупному рефлексу м’язів, що
мають загальне місце прикріплення. Це дозволяє ідентифікувати
м’зовий та зв’язовий дефекти з метою їх корекції. Невід’ємною пере-
вагою є той факт, що методика не вимагає коштовної апаратури та
може використовуватися у будь-яких умовах, навіть польових.

Висновки. Метод прикладної кінезіології є високоефективним
у фізичній терапії спортсменів з порушеннями опорно-рухового
апарату. При проведенні реабілітації з використанням методів при-
кладної кінезиіології, окрім досить швидкої та якісної терапії м’зових
та зв’язових проблем, можливо домогтися підвищення виснажли-
вості спортсмена, формування стресостійкості, поліпшення коор-
динації рухів, що дозволить активно вступати у тренувальний про-
цес та досягати високих спортивних результатів.
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Анотація. В тезах приведено програму фізичної терапії при такому
порушенні постави як грудний кіфоз у жінок віком 30–40 років. Програма
ставить на меті розробку й впровадження технології терапії порушень
постави жінок першого зрілого віку для підвищення ефективності жит-
тєдіяльності. За допомогою засобів фізичної реабілітації відбулась деяка
корекція за рахунок зміцнення м’язів спини, спостерігається часткове
вирівнювання викривлень хребта, зменшення болю в спині, нормалізація
роботи внутрішніх органів, а також відновлення емоційного фону.

Annotation. The thesis describes the development of physical therapy for
such a violation of posture as breast kyphosis in women aged 30–40 years. The
program aims to develop and implement a technology for the treatment of postu-
res of women of the first mature age to improve the efficiency of life. With the help
of physical rehabilitation there was some correction due to the strengthening of
the back muscles, there is a partial alignment of spinal curvatures, reduction of
back pain, normalization of the internal organs, as well as the restoration of emo-
tional background.

Проблема реабілітації при порушенні постави полягає в тому, що
несвоєчасна діагностика деформації хребта призводить до вкрай
важкого ступеня порушення постави й сколіозу, що супроводжу-
ється вираженим больовим синдромом, неврологічними розлада-
ми, порушенням функцій серцево-легеневої системи й направлен-
ням хворого на хірургічну операцію.

Перші ознаки порушення постави часто залишаються непоміче-
ними і до лікаря-терапевта жінки потрапляють зі значними відхи-
леннями, які складно виправити. У цій ситуації виняткової важли-
вості для найбільш ефективної профілактики та лікування дефектів
постави ще в початковій стадії набувають проблеми своєчасної
діагностики, а після — фізична терапія. 
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Фізична реабілітація передбачає відновлення та/або компенсацію
втрачених функцій організму, досягнення фізичної самостійності та
активності, покращення фізичного стану життєдіяльності людини.

За основу взята терапевтична практика при функціональних
кіфозі грудного відділу, яку пропонує А. Фролов, включатиме в се -
бе: 1) розтягнення грудних м’язів; 2) зміцнення м’язів міжлопатко-
вої зони і м’язів, що випрямляють хребет; 3) виконання елементів
на супінацію плеча для зміщення переважаючого тонусу на користь
м’язів-супінаторів; 4) важливою частиною практики є суглобові
вправи, що задіють грудний відділ хребта, реберно-хребетні і ребер-
но-грудинні зчленування; це необхідно для активізації кровообігу,
поліпшення процесів венозного і лімфатичного відтоку, завжди
страждають при порушеннях геометрії хребта.

Розроблена нами коригувальна програма складається з підго-
товчого, основного й підтримувального етапів. При правильному
і регулярному виконанні програми фізичної терапії пацієнт почи-
нає помічати такі зміни: за рахунок зміцнення м’язів спини спосте-
рігається часткове вирівнювання викривлень хребта, зменшення
болю в спині, нормалізацію роботи внутрішніх органів, також від-
новлення емоційного фону. 

У першій групі (розтягнення грудних м’язів) підготовчого ета -
пу можуть бути використані елементи динамічних вправ. Можли -
вий варіант рівномірного почергового розтягування грудних і між-
лопатковому м’язів.

У другій групі основного етапу (зміцнення міжлопаткової зони
і м’язів-випрямлячів хребта) можуть бути використані силові проги-
ни лежачи на животі, інші вправи, що задіють випрямляючі хребта.
Для зняття залишкової напруги прогини доповнюються недовгими
компенсаторними розтягуваннями м’язів міжлопаткової зони. 

У третій групі (суглобові вправи для стимуляції кровообігу і об -
міну речовин в тканинах) підтримувального етапу можуть застосо-
вуватися найрізноманітніші динамічні елементи, що задіють зв’яз -
ковий, суглобовий, кістковий і м’язовий апарат хребта. 

Таким чином, проблема корегування постави у жінок віком
30–40 ро ків все ще далека від оптимального її вирішення. Про ве -
дені дослідження показали, що процес корегування постави має
проходити через усі заняття фізичної терапії і здійснюватися у всіх
розділах реабілітаційного підходу за допомогою як спеціальних прак-
тичних занять, так і загальних вправ масового та індивідуального
характеру в умовах роботи та дому.
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ПРИКЛАДНА КІНЕЗІОЛОГІЯ — ЕФЕКТИВНИЙ
НАПРЯМОК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

Холодова Олеся Сергіївна,
ст. викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах обґрунтовано ефективний напрям альтернатив-
ної медицини, що впевнено прокладає шлях до відновлення здоров’я люди-
ни. Кінезіологія — новий напрямок у діагностуванні проблем зі здоров’ям
і лікуванні недуг через вплив на певні групи м’язів передбачає лікування від-
разу на декількох рівнях: фізичному, психічному та морально-духовному.

Annotation. The thesis substantiates the effective direction of alternative
medicine, which confidently paves the way to restoring human health. Kinesio -
logy — a new direction in the diagnosis of health problems and treatment of ail-
ments through the impact on certain groups of muscles involves treatment at seve-
ral levels: physical, mental and moral.

Прикладна кінезіологія сьогодні входить до десятка найпоши-
реніших практик лікування без ліків і визнана у всьому світі, як
один з перспективних напрямків альтернативної медицини.
Фахівець в галузі альтернативної медицини Дж. Гудхарт (США)
створив свою унікальну методику визначення хвороби та її лікуван-
ня на основі робіт великого фізіолога, нобелівського лауреата Івана
Петровича Павлова, який вперше висловив думку про залежність
між захворюванням і станом певних м’язів. Прикладна кінезіологія
довела, що така залежність існує. І на практиці підтвердила, що
недуги можна ефективно лікувати, впливаючи на той чи інший м’яз.
Дослідним шляхом встановлена наступна залежність між м’язами
(групами м’язів) і внутрішніми органами людини, а саме: великий
грудний м’яз (грудинна порція) відповідає за шлунок; великий груд-
ний м’яз (ключична порція) відповідає за печінку; великий сіднич-
ний м’яз (грушоподібна) відповідає за органи репродукції; дельто-
подібний м’яз відповідає за шлунок; підлопатковий м’яз відповідає
за серце; попереково-клубовий м’яз відповідає за нирки.

Зв’язок між органами і м’язовими тканинами здійснюється на
рівні нейронів, йде постійний обмін сигналами, які кінезіолог при
ММТ відчуває у вигляді скорочень тканин. Досвідченому фахівце-
ві досить одного-двох сеансів, щоб скласти повну картину захворю-
вання і визначити спосіб лікування.
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Передбачає лікування відразу на декількох рівнях: фізичному,
психічному та морально-духовному. 

Використання мануальних методик, методичних прийомів при
індивідуальному підході до пацієнта дозволяє кінезіологу стабілізу-
вати тиск, позбутися головного болю, запаморочення, відновити
кровообіг, позбутися оніміння, набряків, позбавити від болю в спині,
суглобах, виправити поставу, повернути рухливість суглобів.

Прикладна кінезіологія проводиться комплексно, що передбачає
лікування та відновлення стану людини не тільки фізичне, а й духов-
не. Багато порушень здоров’я, особливо хронічних, змушують людей
впадати в депресію. Позбавлення від болю, повернення свободи рухів
перетворює людину, духовно відроджує його. Кінезіологія базується
на медично-наукових дослідженнях і є високоефективним методом
лікування-відновлення альтернативної медицини.

МЕХАНОТЕРАПІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОСТАВИ
У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Хоменко Тетяна Вікторівна
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Університету «Україна»

gopkolo.tatiana@gmail.com
Адирхаєва Людмила Вікторівна

к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціалних технологій Університету «Україна»

Анотація. В роботі приведені дані експериментального дослідження
підлітків, хворих на сколіоз. Визначено ефективність лікувальної фізичної
культури в поєднанні з новітніми механотерапевтичними апаратами
в реабілітації дітей з порушенням постави.

Аnnotation. The data of experimental research of adolescents with scoliosis
is presented in the work. The effectiveness of therapeutic physical training in
combination with the latest mechanotherapeutic devices in rehabilitation of chil-
dren with postural disorders has been determined.

Відомо, що правильна постава характеризується однаковим рів -
нем надпліч, сосків, кутів лопаток, рівною довжиною шийно-плечо-
вих ліній (відстань від вуха до плечового суглоба), глибиною трикут -
ників талії (поглиблення, утворене виїмкою талії і вільно опущеною
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рукою), прямої вертикальної лінією остистих відростків хребта, рів-
номірно вираженими фізіологічними вигинами хребта в сагітальній
площині, однаковим рельєфом грудної клітини та поперекової
області (при нахилі вперед). У нормі глибина лордозу в шийному та
поперековому відділах хребта відповідає товщині долоні обстежува-
ного. Відхилення цих показників від норми свідчить про порушен-
ня постави або сколіоз. Загальноприйняті ознаки правильної поста-
ви обумовлені морфологічними та біохімічними показниками. 

Формування постави процес тривалий, який розпочинається
з першого року життя і завершується тільки до 20–25 років. У зв’язку
з цим особливого значення набувають методи профілактики та
ліку вання, що дають стійкий результат і не мають негативних по -
бічних ефектів. 

Мета роботи: обґрунтувати засоби фізичної терапії (механотера-
пію) при захворюваннях постави у дітей середнього шкільного віку.

Механотерапія виконуються за допомогою спеціальних апара-
тів. Вони дозволяють виконувати точно спрямовані та суворо дозо-
вані рухи, метою яких є відновлення рухливості у суглобах і зміц-
нення сили м’язів, впливають на тканини, підсилюють лімфообіг
і кровообіг, збільшують еластичність м’язів і зв’язок, повертають
суглобам властиву функцію. Механотерапія є важливою складовою
фізичної реабілітації через її тонізуючий та трофічний впливи на
опорно-руховий апарат людини, формування функціональних
компенсацій, зворотного сприятливого розвитку атрофічних та де -
генеративних процесів, нормалізування функціональної цілісності
та діяльності організму. 

Основою всіх методик являється створення міцного «м’язово-
го корсету». При порушенні постави у дітей у середнього шкільно-
го віку рекомендовано використовувати наступні апарати механо-
терапії, ефективність яких було доведено нашими дослідженнями:
апарати типу маятника (Крукенберга, Каро-Степанова) основані
на принципі балансуючого маятника, за рахунок сили інерції якого
забезпечуються коливальні рухи у суглобах, що й призводить до
збільшення амплітуди рухів у них; апарати блокового типу основа-
ні на принципі блоку з вантажами, за допомогою яких збільшуєть-
ся сила м’язів; апарати, що діють за принципом важеля (Цандера),
використовано для окремих м’язових груп.

Механотерапію у системі фізичної терапії/реабілітації застосо-
вано як самостійний засіб, так і включено у комплекси лікувальної
гімнастики та апаратного масажу. 
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ОСНОВИ І МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ,
ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ГЕМОРАГІЧНИЙ ІНСУЛЬТ

Цалко Людмила Сергіївна,
студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація» 

Житомирського економіко-гуманітарного інститут Університету «Україна»

Анотація. В статті розкрито зміст базових понять. В роботі обґрун -
товані найбільш ефективні методи фізичної терапії, які необхідно вико-
ристовувати після інсульту. Представлені дослідження вітчизняних та
зарубіжних вчених.

Annotation. The article reveals the content of the basic concepts. The work
is based on the most effective methods of physical therapy, which should be used in
patients after a stroke. The study of domestic and foreign scientists are presented. 

В Україні на сьогоднішній день є тенденція до зростання нев ро -
логічних захворювань. В структурі даної патології найбільш значу-
щими є захворювання головного мозку, провідне місце серед яких
займають порушення його кровообігу — мозкові інсульті. Хочеться
відмітити, що захворювання має не тільки тенденцію до зростання,
а і до «помолодшання», адже 35,5% випадків зустрічаються в осіб
працездатного віку. 

Проблему лікування хворих, які перенесли інсульт та віднов-
лення їх життєдіяльності досліджували: І.С. Зозуля, М.В. Лобода,
С.П. Маркін, А.А. Чернікова, О.М. Шепетова та ін. Однак, загост -
рення зазначеної проблеми спонукає до нових досліджень та пошу-
ків інноваційних методів лікування та реабілітації хворих. 

Метою цієї статті є проаналізувати базові поняття; визначити
міри для запобігання ускладнень; виокремити методи для опти-
мального відновлення рухової активності пацієнта після перенесе-
ного геморагічного інсульту.

Геморагічний інсульт — гостре порушення мозкового кровообі-
гу, що виникає внаслідок крововиливу в речовину головного мозку
або в підоболонковий простір, супроводжується структурними та
морфологічними змінами в тканинах мозку і стійкими органічними
неврологічними симптомами. Ознаки захворювання проявляються
рідко. Як правило інсульт розвивається раптово, у денний час, на
фоні емоційного або фізичного перенапруження. Основним пато-
генетичним фактором крововиливу є гіпертонічні кризи, при яких
виникають спазми або паралічі мозкових артерій і артеріол [1].
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Більшість пацієнтів, що перенесли мозковий геморагічний
інсульт і вижили, стають неповносправними, тому фізична реабілі-
тація є важливою і невід’ємною складовою в комплексному ліку-
ванні таких пацієнтів. 

Для ефективності фізичної реабілітації таких хворих важливо пра-
вильно визначити проблему, провівши реабілітаційне обстеження, яке
включає в себе: аналіз історії хвороби, збір анамнезу, тестування спас-
тичності м’язів за шкалою Ашфорда, тестування чутливості, визна-
чення стадії відновлення. Оцінивши отримані дані, фахівець робить
реабілітаційний прогноз, після чого складає індивідуальну програму
занять, підібравши адекватні методи і засоби фізичної реабілітації. 

Основними принципами реабілітаційного процесу є індивіду-
альний підхід, тому реабілітаційна програма для кожного пацієнта
будується з урахуванням діагнозу, вогнища ураження, віку, супутніх
захворювань. Не менш важливими в досягненні гарного ефекту
є систематичність і тривалість відновлювальних заходів [2. с. 194].

Основним засобами фізичної реабілітації для хворих, які пере-
несли інсульт є пози, пасивні й активні фізичні вправи, дихальна
гімнастика, масаж, гідрокінезітерапія, імпульсні струми, відновлю-
вальний масаж. 

Отже, можемо зробити висновок, що сучасні підходи до фізич-
ної реабілітації пацієнтів з врахуванням принципів реабілітаційно-
го процесу, адекватно поставлених цілей та завдань дають змогу
хворим відновити порушені функції, стати оптимально незалежни-
ми та підвищують якість їх життя.
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КІНЕЗІЙОТЕЙПУВАННЯ 
У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ГЕМІНАРЕЗОМ 

Цимбала Тетяна Володимирівна,
студентка 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
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Анотація. Проаналізовано ефективність використання кінезіо-стріч -
ки у фізичному процесі комплексної терапії для дитини з геміпарезом.
Включений механізм терапевтичного ефекту кінезіо-стрічки. Доведено
ефективність використання кінезі-стріпінгом для дитини з ДЦП. Акцент на
всебічному використанні кінезіо-стрічки, кінезіологічної, кінезіотерапії, гід-
рокінетичної терапії, масажу, фізіотерапії у дітей з набряками геміпарезом.

Annotation. The effectiveness of the use of kinesio tape in the physical process
of complex thepary fox a child with hemiparesis is analyzed. The mechanism of
therapeutic effect of kinesio tape is included. The effectiveness of using rinesio-stre-
pin physiotherapy for a child with cerebral palsy has been proved. Emphasis on the
comprehensive use of kinesio tape and kinesiology and kinesitherapy, hydro-kine-
tic therapy, massage, physiotherapy in children with hemiparesis edema. 

Фізіотерапевтичне лікування дітей із дитячим церебральним
паралічем (ДЦП) займає провідне місце в світі. Показники захворю-
ваності на ДЦП у світі складають в середньому 2,5 на 1 тисячу ново-
народжених, в Україні–2,65. Загальна кількість дітей з різними фор-
мами ДЦП в Україні перевищує 18 тисяч, 60–80% з них становлять
спастичні форми. Зважаючи на це лікування хворих із ДЦП є склад-
ним завданням, що вимагає комплексу фізіотерапевтичних засобів
з використанням високоефективних методів корекції даних станів.

Кінезіотейпування дітей — реабілітантів на всіх етапах програ-
ми проводилося за єдиним алгоритмом. Алгоритм кінезіотейпування
передбачає визначення тонусу м’язів та добору відповідної м’язової
техніки та визначення порушення руху у суглобі та добору місця
накладання тейпу.

1. М’язова техніка — стимулюючий тейпінг м’язів плечового поя -
су, натягнення тейпа на перших сеансах 20–30% від максимального.

2. М’язова техніка — стимулюючий тейпінг задньої групи мязів
передпліччя. На першому етапі комплексної програми з фізичної
терапії натягнення тейпу — 5–10% від максимального.

3. М’язова техніка — стимулюючий тейпінг задньої групи м’я зів
тазового поясу із натягненням в терапевтичній зоні 10–15% від
максимального.
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4. Стимулюючий тейпінг передньої групи м’язів гомілки із натяг -
ненням на перших сеансах 15–20% в терапевтичній зоні від макси-
мального.

5. М’язова техніка для зниження тонусу в литковому м’язі із
натягненням тейпу 10–15% від максимального.

6. Зв’язково-сухожилкова корекція на ахіловому сухожилку
з розподілом натягнення тейпу 25–30% від максимального.

Поєднання різних комбінацій кінезіотейпування у дітей стиму-
лювало здатність утримувати весь корпус при повній вертикалізації
при правильному положенні. Також з’явився розворот стоп і колін
назовні та збільшилася площа опори на стопи, покращилася хода. 
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Анотація. У дослідженні розглядаються актуальні складові програми
фізичної реабілітації хворих на ювенільний ревматоїдний артрит в розрі-
зі осіб молодшого шкільного віку з врахуванням вікових та психологічний
особливостей.

Ключові слова: ювенільний ревматоїдний артрит, програми фізичної
реабілітації, лікувальна фізкультура, масаж, дієтичне харчування, пси-
хологічна підтримка.
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Annotation. The research considers the actual components of the program of
physical rehabilitation of patients with juvenile rheumatoid arthritis in the context
of primary school age, taking into account age and psychological characteristics.

Keywords: juvenile rheumatoid arthritis, physical rehabilitation programs,
physical therapy, massage, diet, psychological support.

Виходячи з клінічної практики світового рівня ревматичні хво-
роби розглядають як одну з найбільш розповсюджених патологій та
як одну з найбільш значущих медичних та соціально-економічних
проблем суспільства. Вони суттєво знижують якість життя, призво-
дять до значних витрат на охорону здоров’я та чинять негативний
вплив на рівень економічного благополуччя[2,6].

У разі виникнення даної хвороби у дитячому віці при поста-
новці діагнозу застосовують термін «ювенільний ревматоїдний арт -
рит» (ЮРА). Це пов’язано в першу чергу із деякими відмінностями
у клінічному перебігу хвороби у зв’язку з молодим віком пацієнтів
та природним процесом росту та розвитку організму [6]. Захворю -
вання вражає дітей усіх вікових груп, але найчастіше дебют припа-
дає на вік до 7 років, приблизно в 50% випадків — до 5 років [1].

За сучасними уявленнями ЮРА — гетерогенна група хронічних
запальних хвороб суглобів з початком до 16-річного віку, що характе-
ризуються артритом принаймні одного суглоба, що персистує більше
6 тижнів. Згідно з останніми даними у 50% хворих спостерігаються
різного ступеня тяжкості функціональні розлади, у 50% — деформа-
ції і руйнування суглобів, що потребують ортопедичної корекції,
у 22% виявляють увеїти, більшість хворих мають психоемоційні роз-
лади та гіршу, порівняно з популяцією, якість життя [3, 4]. Головною
патогенетичною особливістю ЮРА у дітей є зміни вродженого імуні-
тету, у патогенезі якого переважають аутозапальні механізми, зумов-
лені саме реакціями вродженого імунітету, а не аутоімунні процеси,
як при ревматоїдному артриті у дорослих. Також суттєво відрізняєть-
ся і клінічний перебіг, зокрема, у дітей типовими є ураження шийно-
го відділу хребта, великих суглобів (колінних, гомілковостопних),
в той час як у дорослих на початку ревматоїдного артриту частіше
страждають дрібні суглоби пальців рук — міжфалангові і п’ястно-
фалангові. Відмінність ЮРА від ревматоїдного артриту дорослих
полягає також в особливості перебігу суглобового синдрому та спе-
цифіці позасуглобових проявів [3,5]. Фактично ЮРА — це хвороба,
що має хронічний прогресуючий незворотній перебіг, метою ліку-
вання якої є ремісія або мінімальна активність захворювання, яка
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може бути досягнута шляхом якомога раннього, ідеально — протя-
гом 3 місяців з моменту появи стійких симптомів, призначення хво-
робо-модифікуючої протиревматичної терапії. 

Метою дослідження є пошук інноваційних засобів та методів фі -
зичної терапії, що суттєво скоротять перебування хворого на лікар-
няному етапі лікування хвороби та дозволять максимально наблизи-
ти настання ремісіїї та оптимізувати загальний стан хворої дитини,
що дасть їй змогу максимально вільно рости та розвиватися. 

Стандартним підходом до фізичної реабілітації дітей з даним
захворюванням в комплексі з медикаментозною терапією є:

a) на лікарняному етапі — фізіотерапевтичні методи (УВЧ, уль-
тразвук з гідрокортизоном та магнітотерапія), ЛФК, масаж

b) на після лікарняному етапі — ЛФК та масаж.
Проте зазвичай обходяться стороною такі важливі фактори

формування цілісної особистості як організація чіткого графіку
тренувань та відпочинку, підключення до процесу реабілітації про-
фесійних психологів [4].

Саме тому необхідно консолідувати наявну інформацію та ство-
рити комплексну програми фізичної терапії пацієнтів з діагнозом
ЮРА у категорії молодшого шкільного віку з метою адаптації по лі -
клінічних програм реабілітації до реалій повсякденного життя
пересічної родини.
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Анотація В умовах сьогодення мозг людини знаходиться в постійних
психо-емоційних навантаженнях, що несприятливо позначається на всіх
функціях організму, в тому числі на органах зору. Робота присвячена
актуальній проблемі відновлення зору у людей, які не мали хірургічних
втручань та вроджених порушень органів зору. У тезах розглянута тема
потенційних можливостей ОФК у покращенні зору, а також використан-
ня окулярів-тренажерів. Застосовуються методики зміни психологічних
установок та закріплення правильних паттернів-моделей поводження
людини для підтримання нормальних функцій зору. Як ОФК може допо-
могти зберегти хороший зір та відновити його в разі порушень, щоб
повернутися до відмінної фізичної активності. 

Annotation In the modern world, the human brain is constantly under the
influence of psycho-emotional loads, which adversely affects all functions of the
body, including the organs of vision. The theses is devoted to the actual problem
of restoring vision to people who have not had surgical interventions on the organs
of vision and do not have congenital disorders of the organs of vision. The theses
say about the possibilities of physical culture in improving of vision and about
using of perforating glasses-simulators. For maintaining normal functions of
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vision there are used methods of changing psychological attitudes and fixing the
correct patterns of human behaviour. Exercises will help to preserve good vision
and restore it in case of impairment and return to excellent physical activity.

Зір відноситься до системи органів чуття, що сприймають по -
дразнення із зовнішнього світу і внутрішньої середи організму. Крізь
очі надходить приблизно 90% інформації з навколишнього світу. Люди
з нормальним зором використовують свою пам’ять чи мисленні уяв-
лення в допомогу зору, тому що зір значною мірою визначається скла-
дом мисленого уявлення і згадки. Коли зір недосконалий, не тільки
око має порушення, але й можуть бути порушені пам’ять і мисленні
уявлення. Таким чином психіка лише доповнює свою недосконалість
до недосконаленого зображення на сітківці ока. Можна сказати, що
коли око розфокусоване, розладнана і психіка. Окуляри і лінзи лише
корректують, але не виліковують дисфункцію ока. Недоодержання
серсорної інформації порушує рівновагу, баланс організму із зовніш-
нім середовищем і може привести до сенсорної, когнітивної деприва-
ції. Чим раніше виявляється сенсорний дефект, тим більше труднощів
виникає у людини при орієнтації в оточувальному середовищі. При
порушеннях зору обмежена здатність орієнтуватися, тобто визначати-
ся в часі і просторі. Зоровий контроль є вирішаючим при виконанні
вправ в бігі, стрибках, ходьбі на лижах. Недостатня рухова активність
призводить до зниження всіх життєво важливих функцій організму.

На сучасний час в офтальмології є два підходи до лікування зору.
Це направлення ортодоксальної школи «Структуралістів» та «Нової
школи функціоналістів». Можливості відновлюваної роботи роботи
ока за рахунок укріплення м’язів були описані Вільямом Бейтсом
(William Horatio Bates 1860). Вклад до вивчення зору внесли Лістинг
(Listing 1851), Фік (Fick 1854), Гельмгольц (Helmholtz 1866). В розумін-
ня причин порушення зору внесла вклад наука кибернетика. Згідно
висновкам кібернетиків, міопія є результатом порушення оберненого
біологічного зв’язку між полунапруженими тканинами ока, що,
в свою чергу, призводить до погіршення зору і скороченню об’єма
зорової інформації, яка може бути синтезована та оброблена мозком.
З фізичної точки зору око уявляє собою маховик в інерційному по -
лі, причеплений на 3х парах екстраокулярних м’язів (горизонталь-
них, вертикальних і косих), око не має фіксованої вісі обертання.

При правильній взаємодії м’язів відбувається точна фокусировка
промінів на ситківці ока. Правильне розташування м’язів можливе
тільки в стані розслаблення. Коли око напружене, відбувається
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перебій нормального дихання, воно робиться затрудненим за раху-
нок надмірної зжатості грудних м’язів, знижується доступ кисню до
організму. Люди з нормальним зором менше збудливі. 

Виконуючи спеціальні вправи, можливо відновити нормальні
функції зору. Тренувальні вправи мають ціллю: подолання неправиль-
них зорових звичок і звичок, пов’язаних з позою, осанкою; коригу-
вання психофізичної системи людини. Формування навичок правиль-
ної зорової роботи вирішується шляхом покращення чутливості тіла,
його координації та рівноваги, використовуючи вправи на розширен-
ня простору, який сприймається очами, вправи на розвиток рухливос-
ті очей. Для відновлення зору ми пропонуємо вправи з перфора-
ційними окулярами. Окуляри-тренажери розпреділяють правильне
навантаження на ослаблені і на напружені м’язи. Принцип дії перфо-
раційних окулярів оснований на фізичних законах рефракції, діафраг-
мування, інтерференції світового потіку. При роздивлюванні предме-
та через маленький отвір, значно збільшується чіткість і різкість
зображення. Окуляри-тренажери рекомендовані при ложній та істи-
ній близорукості, дальнозоркості, астигматизмі різного походжен-
ня. Сучасний спосіб життя нового покоління в умовах необхідності
обробки великих інформаційних потоків за короткий термін та при-
скорення темпу життя вже в малому віці вимагає від людини вико-
ристння своїх фізичних функцій в прискоренному темпі і з надлишко-
вими наватаженнями. В першу чергу в такому ритмі життя зазнають
пошкодження очі, як сенсорна система. В області відновлення зору
ОФК, впливаючі своїми вправами на м’язи ока може покращити стан
людини і сприяти її повноцінному і здоровому життю.

КОМПЛЕКС РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 
ПРИ ПЕРЕЛОМІ КИСТІ
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Анотація. Висвітлені основні результати застосування засобів і форм
комплексної фізичної реабілітації при переломі кисті. Проаналізовано літера-
турні джерела з проблеми фізичної реабілітації хворих після переломів кисті.
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Описані основні принципи реабілітації. Розглянуто реабілітаційні заходи
в іммобілізаційний, постіммобілізаційний, та відновлювальний періоди.

Annotation. The main results of the application of the means and forms of com-
plex physical rehabilitation in fracture of the brush are highlighted. Literary sources
on the problem of physical rehabilitation of patients after fractures of the hand are
analyzed. The basic principles of rehabilitation are described. Rehabilitation mea-
sures in immobilization, post-mobilization, and recovery periods are considered.

Незважаючи на тенденцію поступового зниження травматизму,
рівень інвалідності від травм залишається високим. Переломи кісток
верхніх кінцівок посідають значне місце у структурі травм опорно-
рухового апарату. Кисть людини — робочий і пізнавальний інстру-
мент, саме тому це один з органів, що часто піддається травмуван-
ню, а саме порізам, забоям, вивихам, переломам і їхнім наслідкам.
Високий травматизм кісток кисті пояснюється важливою роллю
кисті як органу праці в побутовому, виробничому і спортивному
житті людини. Згідно з даними різних авторів, пошкодження кисті
досягають 30% травм опорно-рухового апарата, з яких від 19% до
35% складають переломи кисті [1, с. 64]. 

Для досягнення максимального функціонального результату
у відновному лікуванні хворих з пошкодженнями кисті необхідно
включати весь арсенал засобів фізичної реабілітації і дотримувати-
ся основних принципів реабілітації: ранній початок функціональ-
ного лікування, індивідуальне і безперервне проведення реабіліта-
ційних заходів залежно від характеру пошкодження кісток кисті,
фази регенеративно-репаративного процесу, віку хворого [1 с. 26].

Реабілітація після перелому кисті руки може займати тривалий
час. Все залежить від того, який саме був перелом і яка його тяж-
кість. У травматології розглядають іммобілізаційний, постіммобілі-
заційний, та відновлювальний періоди. 

В іммобілізаційному періоді реабілітацію починають з 2–3 дня
після травми при загальному задовільному стані потерпілого, відсут-
ності запальних явищ, кровотеч, набряку кисті і вираженого больово-
го синдрому. В цьому періоді рекомендують використовувати: за галь -
ні та дихальні вправи; активні рухи для здорових пальців і вправи,
що залучають до руху ліктьовий і плечовий суглоб пошкодженої
руки; спеціальні вправи у фізіологічному та ізометричному режимі
для пошкодженої руки. Фізіотерапевтичне лікування спрямоване
на ліквідацію больового синдрому, усунення трофічних порушень,
поліпшення місцевого кровообігу. З 2–3 дня після травми призна-
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чають електричне поле УВЧ, магнітотерапію, лазеротерапію, елек-
трофорез розсмоктуючих речовин, ультразвук. 

У постіммобілізаціоному періоді проводять: максимальне від-
новлення обсягу рухів кисті; вдосконалення координаторних нави-
чок кисті; тренування різних видів захоплення предметів; зміцнен-
ня м’язів плечового пояса і верхньої кінцівки; відновлення м’язової
сили кисті. На тлі загальнорозвиваючих і дихальних вправ призна-
чають активні вправи для суглобів пошкодженої кисті, в тому числі
вправи з різними предметами. 

В перші дні після зняття іммобілізації деякі вправи для пальців
пошкодженої кисті рекомендують виконувати з фіксацією прокси-
мальних фаланг пальців. Для відновлення функції захоплення та
пропріоцептивної чутливості, зміцнення сили і витривалості м’язів
застосовують вправи у захопленні та утриманні різних циліндрів,
кульок, кубиків і більш дрібних предметів — олівців, сірників, ґуд-
зиків [2 с. 141].

Вибір методик фізіотерапевтичного лікування визначається,
характером і ступенем вже виниклих функціональних порушень. При
постійному больовому синдромі і для боротьби з набряком застосо-
вують мікрохвильову терапію, ампліпульсотерапію, електрофорез,
дарсонвалізацію, місцеву баротерапію. 

У відновлювальному періоді основними завданнями кінезоте-
рапії є: ліквідація залишкових порушень рухливості в суглобах кисті
і пальців; повне відновлення сили, витривалості, швидкісних якос-
тей, координації рухів кисті і пальців; адаптація кінцівки до фізич-
них навантажень з урахуванням побутових і професійних потреб.
У заняттях лікувальної гімнастики використовують різні спеціальні
пасивні і активні вправи, гідрокінезотерапію, механотерапію, гол-
котерапію і трудотерапію. 

У постіммобілізаціонном і відновному періодах хворим з пере-
ломами кісток кисті рекомендують проводити підводний вібрацій-
ний і вихровий масаж передпліччя і кисті у поєднанні з гімнастикою
у воді. При проведенні вібраційного масажу використовують м’яку
насадку, та проводять поверхневе «погладжування» уздовж верхньої
кінцівки у доцентровому напрямку, тривалістю 5–7 хвилин [2 с. 135]. 

Отже, програма кінезотерапії хворих після переломів п’ястко-
вих кісток повинна будуватися комплексно, з урахуванням локалі-
зації, характеру перелому, методу лікування і періоду хвороби.
З перших днів після травми призначають лікувальну гімнастику,
лікувальний масаж і фізіотерапевтичні процедури. У подальшому
додають механотерапію, гідрокінезотерапію, трудотерапію.
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Анотація. У статті проаналізовано важливість фізичних наванта-
жень для здоров’я людини і суспільства в цілому. Зазначено, що гіподина-
мія є хворобою сучасності. Звернуто увагу на наслідки гіподинамії і при-
чини її виникнення. Також говориться про те що, займаючись спортом ми
не лише лікуємось від гіподинамії, а й проводимо профілактику хронічний
не інфекційних захворювань. 

Annotation. The importance of physical activity for human health and
society as a whole is analyzed in the article. It is noted that hypodynamia is a
disease of the present. Attention is paid to the effects of hypodynamia and its cau-
ses. It is also said that, as a sport, we not only treat hypodynamia, but also pre-
vent chronic non-communicable diseases.

У сучасному світі разом з появою науково-технічного прогресу
з’явилась деградація значення руху у житті людини. Малорухливий
спосіб життя, автоматизація праці, робота у вимушений позі, усе це
сприяло розвитку захворювань ХХІ століття, гіпокінезії та гіподи-
намії, що суттєво вплинули на рівень та тривалість життя. Зменшення
функціонального об’єму роботи опорно-рухового апарату призво-
дить до виникнення великої кількості захворювань сучасної людини.
На даний момент щороку від гіподинамії гине близько 2 міль йонів
людей і їхня кількість все збільшується [1].

Гіподинамія (від hypo — під, dynamis — сила) — порушення
функцій організму (опорно-рухового апарату, кровообігу, дихання,
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травлення), яке сталося через обмеження рухової активності, зни-
ження сили скорочення м’язів. Є синдромом деяких хвороб. Часто
виникає саме через розвиток хвороби, яка призводить до гіподинамії.
Поширеність гіподинамії зростає у зв’язку зі збільшенням обсягів
офісної роботи та зменшенням рухової активності. Вона є наслідком
звільнення людини від фізичної праці. Іноді називається «Хворобою
цивілізації». Особливо впливає на серцево-судинну систему: слабшає
сила скорочень серця, зменшується працездатність, знижується тонус
судин. Негативний вплив виявляється і на обмін речовин і енергії,
зменшується кровопостачання тканин. У результаті неповноцінного
розщеплювання жирів кров стає «жирною» і повільно тече по суди-
нах, і постачання живильними речовинами, киснем зменшується.
Наслідком гіподинамії можуть стати ожиріння і атеросклероз [1].

Серед відомих нам вчених, дослідженням гіподинамії і її на -
слідків займався О. Г. Сухарьов. Він виявив цікавий факт — в умо-
вах обмеження рухової активності розпад тканин посилюється,
а відновлення послаблюється. 

Займаючись спортом, ви можете уникнути цих проблем і на
додаток отримати додаткові плюси, а саме: 

1. Спорт зміцнює опорно-руховий апарат, а кістки стають більш
стійкими до навантажень. Окрім того, покращується кисневе хар-
чування організму і утворюються нові кровоносні капіляри.

2. Спорт покращує роботу серця і кровоносних судин, роблячи
їх більш витривалими. Це покращує кровообіг, що перешкоджає
розвитку захворювань судин і серця.

3. Такі спортивні заняття, як біг, плавання, катання на велоси-
педі та кардіотренування поліпшують роботу органів дихання.

4. При фізичних навантаженнях покращується обмін речовин, він
стає краще реагувати на кількість цукру та інших речовин у крові.

5. В результаті регулярних фізичних тренувань в організмі лю -
дини збільшується кількість еритроцитів та рівень лімфоцитів, які
відповідають за нейтралізації шкідливих факторів. Тобто покращу-
ється імунітет, і організм буде краще захищеним. 

Отже, люди, що регулярно займаються у тренажерному залі, від -
відують заняття з фітнесу та аеробіки, професійно замаються спортом
або ж полюбляють активне дозвілля на свіжому повітрі позбавля-
ють себе від актуальних сьогодні проблем, таких як захворювання,
гіподинамія, брак сну, високий рівень стресу та знижена мозкова
активність.
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кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 
Університету «Україна»

Адирхаєва Людмила Вікторівна,
к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та

фізичного виховання Інституту соціалних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах звернуто увагу на механізми дії фізичних вправ при
захворюваннях ендокринної системи. Враховуючи ці механізми обгрунто-
вано варіативні аспекти програми фізичної терапії (компоненти фізично-
го навантаження).

Annotation. In the abstracts attention is paid to mechanisms of action of
physical exercises in diseases of the endocrine system. Taking into account these
mechanisms, variational aspects of the physical therapy program (components of
physical activity) are substantiated.

М’язова діяльність істотно впливає на обмін речовин. Ліку -
вальна дія фізичних вправ при порушенні обміну речовин ґрунту-
ється в основному за механізмом трофічної дії. При спеціальному
підборі вправ можна цілеспрямовано діяти на вуглеводний обмін,
стимулюючи зменшення цукру в організмі. Крім енергетичних ви трат
і посилення обміну речовин, систематичне застосування фізичних
вправ сприяє відновленню моторно-вісцеральних рефлексів, які
здійснюють регулюючий вплив на обмін речовин.

Виділяють чотири основні механізми дії фізичних вправ: тоні-
зуючий, трофічний, формування компенсації і нормалізація функції.

Тонізуюча дія вважається основною, найбільш характерною
для всіх фізичних вправ. Причому вони можуть чинити тонізуючий
вплив як на весь організм, так при відповідному підборі й цілес-
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прямовано на певний орган, де тонус знижено. Особливе значення
для терапевтичного ефекту має здатність фізичних вправ викликати
позитивні емоції: бадьорість, радість, задоволеність та ін. Вони також
сприяють мобілізації різних фізіологічних механізмів і відволікають
хворих від хворобливих переживань, не дозволяють «піти в хворобу». 

Трофічна дія фізичних вправ ґрунтується на тому, що під час їх
виконання посилюється аферентна імпульсація, яка діє на різні
відділи нервової системи, у тому числі і вегетативні центри, і змі-
нює їх функціональний стан. Моторно-вісцеральна регуляція веге-
тативних функцій виражається в їх рефлекторній перебудові і при-
стосуванні до забезпечення підвищеної діяльності кісткових м’язів.
При цьому не тільки активуються обмінні і пластичні процеси
в м’язовій тканині, але й поліпшується трофіка внутрішніх органів.
Фізичні вправи завдяки поліпшенню крово- і лімфоциркуляції
прискорюють розсмоктування мертвих тканинних елементів, а за
рахунок підвищеної доставки пластичних речовин сприяють більш
швидкому загоєнню ран. Важливим проявом трофічного ефекту
фізичних вправ є стимуляція робочої гіпертрофії збереженої части-
ни органа або парного органа, а також зворотний розвиток атро-
фічних і дистрофічних процесів в організмі. 

Компенсація — тимчасове або постійне заміщення порушених
функцій. Істотну роль у цьому процесі відіграють фізичні тренуван-
ня. При регулярному і довгостроковому застосуванні вони збільшу-
ють потік імпульсів у центральну нервову систему, які інформують
про ступінь порушення, створюють нові функціональні системи,
прискорюють процес формування компенсацій і надають їй дов го -
строкового характеру. Особливо важливо це в реабілітації хворих із
хронічними захворюваннями та інвалідів. Найбільш ефективними
є компенсації, сформовані при активній і свідомій участі в цьому
процесі хворого. 

Нормалізація функцій ґрунтується на здатності цілеспрямова-
них регулярних фізичних вправ гальмувати або цілком усувати
патологічні умовно-рефлекторні зв’язки, які сформувалися під час
хвороби, і водночас сприяти поступовому відновленню нормально-
го функціонування ушкодженого органа і всього організму як єди-
ного цілого. 

Спеціальна дія фізичних вправ може проявлятися і за механіз-
мом компенсації. При цукровому діабеті знижується синтез гліко-
гену в печінці, а під впливом м’язової діяльності збільшується утво-
рення глікогену в м’язах і зменшується кількість цукру в крові.
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Фізичні вправи здійснюють загальнотонізуючий вплив на орга-
нізм і нормалізуючий вплив на нервову систему та ендокринну
регуляцію всіх трофічних процесів. Фізичні вправи сприяють опти-
мальному збалансуванню процесів збудження і гальмування, нор-
малізації регулюючої функції ЦНС і поліпшення діяльності вегета-
тивної нервової системи.

Таким чином, можна вважати встановленим, що фізичні впра-
ви сприяють нормалізації окислювально-відновних процесів при
цукровому діабеті в рамках комплексної терапії, посиленню ком-
пенсаторної перебудови обміну речовин, а також перешкоджають
патологічним наслідкам такої перебудови.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЛЮДИНИ З ЗАХВОРЮВАННЯМ
ГОРМОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ (ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ)

Шинкаренко Яна Володимирівна,
магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», кафедра фізичної

терапії, ерготерапії та фізичного виховання Університету «Україна»
Адирхаєва Людмила Вікторівна,

к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціалних технологій Університету «Україна»

Анотація. В тезах представлено спрямованість засобів програми фі зич -
ної терапії/реабілітації хворих на цукровий діабет 2 типу. Надана ха рак -
теристика рухових режимів реабілітації: щадного, тренувально-щадного
та тренувального та ефективних засобів фізичної терапії, що викорис-
товуються в них.

Annotation. The thesis presents the focus of the program of physical therapy /
rehabilitation of patients with type 2 diabetes. The characteristics of the motor
regimens of rehabilitation are given: gentle, training-sparing and training, and
effective means of physical therapy used in them.

Цукровий діабет — одне з найбільш поширене захворювання,
яке займає основне місце в структурі гормональних захворювань.
Цукровий діабет це одне з найскладніших ендокринних захворювань,
яке може стати причиною виникнення багатьох проблем в діяль-
ності інших органів і систем організму хворого. Викликано воно
виробленням недостатній кількості гормону інсуліну, в результаті
чого неминуче порушуються всі обмінні процеси в організмі, ура-
жуються судини і нервова система.
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Прийнято розрізняти 2 основних типу цукрового діабету: діа-
бет 1 типу. Дане захворювання виникає у разі, коли імунною систе-
мою руйнуються бета-клітини підшлункової залози, що відповіда-
ють за виробництво інсуліну. В результаті такого явища в організмі
спостерігається дефіцит інсуліну, який стає причиною порушення
всіх обмінних процесів. Людям, страждаючим захворюванням цук-
рового діабету 1 типу необхідна щоденна інсулінотерапія.

Діабет 2 типу. При цукровому діабеті цього типу спостерігаєть-
ся часткова інсулінозалежність. Розвивається захворювання у разі,
коли підшлунковою залозою виробляється недостатня кількість
інсуліну або коли він не сприймається організмом. Такий діабет
являє собою небезпеку для хворого тим, що інсулін може і зовсім не
вироблятися, в результаті чого виникне діабет 1 типу.

Мета дослідження: розробити та перевірити ефективність про-
грами фізичної реабілітації у хворих цукровим діабетом 2 типу
в умовах різних рухових режимах реабілітації на етапах лікування.

Залежно від стадії, особливостей перебігу, захворювання,
загального стану хворого, його віку, стану серцево-судинної систе-
ми використано різні режими реабілітації. Він може бути трену-
вальним, тренувально-щадним або щадним. Основними засобами
і методами фізичної терапії/реабілітації було використано систему
ЛФК. Ліку вальна фізична культура має у своєму розпорядженні ба -
гатий арсенал різних вправ, що піддаються дозуванню залежно від
поставленої мети. У зв’язку з цим є можливість диференційованого
застосування фізичних вправ відповідно до стану організму, стадії
захворювання, конкретних лікувальних завдань на кожному етапі
лікування.

Щадний режим передбачав обмеження рухової активності, змен -
шення лікувальних навантажень (особливо засобів системи ЛФК,
загальних водних процедур), строге дотримання періоду сну, дієтичне
харчування, відмову від виходів і виїздів за межи домівки. Щадно-
тренувальний режим передбачає обмежену активацію рухів і фізич-
них вправ, участь у легких розважальних і рухливих іграх. Небажана
участь хворого в тривалих заходах, пов’язаних з далекими походами
чи поїздками. Навантаження реабілітаційними процедурами тут
зростає. Тренувальний режим показаний відносно міцним особам
переважно розумової праці. Він передбачає значні навантаження
в ранковій гігієнічній гімнастиці (РГГ), плаванні, фізичні наванта-
ження при заняттях ЛФК, участь у різних спортивних іграх (волей-
бол, великий і настільний теніс, баскетбол та ін.).
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Таким чином, лікувальна фізична культура має у своєму розпо-
рядженні багатий арсенал різних вправ, що піддаються дозуванню
залежно від поставленої мети. У зв’язку з цим є можливість диферен-
ційованого застосування фізичних вправ відповідно до стану організ-
му, стадії захворювання, конкретних лікувальних завдань на кожному
етапі лікування. Лікувальна фізкультура не має вікових протипока-
зань. Правильно підібрані комплекси ЛФК можуть і повинні застосо-
вуватися в лікуванні найрізноманітніших захворювань і ушкоджень,
у будь-яких лікувальних закладах, на всіх етапах лікування. 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ОСІБ 
ІЗ СПИННОМОЗКОВИМИ ТРАВМАМИ

Шостак Вікторія Романівна,
студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта» 

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
vshostak31@gmail.com

Науковий керівник: Гета Алла Володимирівна,
к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
avg2901ne@gmail.com

Анотація. Актуальність реабілітації травматичної хвороби спинного
мозку обумовлена тенденцією збільшення кількості хворих, постраждалих
у результаті промислового або транспортного травматизму, а також
від вогнепальних поранень і необачного поводження на воді. За частотою
серед усіх видів травм спинномозкові травми займають одне з провідних
місць. У статті також приведена статистика випадків спинномозкових
травм і розглянуті особливості застосування засобів фізичної терапії осіб
із ураженнями спинного мозку.

Annotation. The urgency of rehabilitation of traumatic spinal cord disease is
due to the tendency of increasing the number of patients affected by industrial or
transport injuries, as well as from gunshot wounds and careless water treatment.
In frequency among all types of injuries, spinal injuries occupy one of the leading
places. The article also presents statistics of cases of spinal injuries and features of
the use of physical therapy of persons with spinal cord injuries are considered.

Реабілітація пацієнтів із наслідками травм спинного мозку
залишається одним із найбільш складних і пріоритетних напрямів
медико-соціальної реабілітації, які вимагають тривалого і система-
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тичного впливу [1]. Головним завданням відновної медицини
є соціально-побутова самостійність цього контингенту, і, по мож-
ливості, повернення до активної діяльності [2].

Спинномозкова травма обґрунтовано належить до категорії най-
більш тяжких травматичних ушкоджень, що обумовлено не тільки
високим рівнем летальності при ускладненій травмі хребта, але й важ-
кістю медичних, економічних і соціальних наслідків травматичного
ушкодження спинного мозку [1]. В структурі травматизму спинномоз-
кові травми займають третє місце після травм трубчастих кісток, че -
репно-мозкової травми і складає до 2–3% від усієї травми. При пере-
ломах хребта — кожний третій із пошкодженням спинного мозку [3].

Розрізняють такі основні форми травматичних уражень спин-
ного мозку: струс, забій, крововилив, стиснення. Спинний мозок
страждає переважно у разі переломів хребців, що призводять до
його стиснення, внаслідок чого нижче місця ушкодження виника-
ють рухові, чутливі, трофічні, тазові розлади. Тяжкість і стійкість їх
залежить від рівня травми, ступеня порушення цілісності і поши-
рення патологічного процесу у поперечнику та по довжині спинно-
го мозку. Найчастіше ушкодження локалізуються на рівні С1–С6
і Тh2–L1 хребців. Чим вищий рівень пошкодження хребта, тим час-
тіше пошкоджується спинний мозок. Як правило, на хірургічне
лікування надходять хворі з тривалим анамнезом захворювання,
з вираженим і довготривалим больовим синдромом, наявністю
неврологічних порушень. Безумовно, це ускладнює проведення
реабілітації [3].

Комплексна відновна терапія травм спинного мозку забезпечу-
ється поєднанням різних засобів консервативного і оперативного
лікування. Вони диференціюються залежно від механізму травми,
характеру пошкодження, рівня пошкодження, тяжкості і періоду
захворювання спинного мозку, а також ступеня компенсації пору-
шених функцій організму [2].

Фахівцям необхідно диференціювати специфіку реабілітації
залежно від періодів. У гострому і ранньому періодах виявлені біль,
зниження фізичного, соціально-рольового функціонування, підви-
щення рівня тривожності, соціальна та рухова дезадаптація. У піз-
ньому періоді спостерігається відновлення фізичного функціону-
вання, неврологічного статусу, зниження інтенсивності больового
синдрому. Значення параметрів якості життя взаємопов’язані з ви -
разністю больового синдрому, ступенем неврологічного дефіциту
і психічного статусу [2].
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Розробники фізичної терапії акцентували увагу на фізичній під-
готовці; тренуванні утримання вертикальної пози; навчанні елемен-
тарним прийомам техніки ходьби, де були сформульовані задачі реа-
білітаційного лікування: відновлення втрачених рухових функцій;
компенсація втрачених функцій за рахунок збережених; підтриман-
ня функціонального стану пацієнта на стабільному рівні, поперед-
ження атрофії і вторинних ускладнень. Паралельно навчанню і тре-
нуванню ходьби для пацієнтів використовують вправи, що знижують
спастичний синдром і створюють навичку «управління статикою».
Окрім інтен сивних гімнастичних вправ, що забезпечують зміцнення
м’язового корсету, застосовують спеціальні вправи — поперемінне
підтягування ніг за рахунок довільного скорочення м’язів черева,
спини, плечового та тазового поясу, тобто м’язів, що іннервуються
сегментами спинного мозку вище зони ураження. Після зміцнення
основних груп м’язів за рахунок інтенсивних фізичних вправ присту-
пають до навчання техніці ходьби в декілька етапів: засвоєння почат-
кових елементів ходьби на брусах; тренування ходьби в рухливих
манежах, з милицями або «ходунками»; ходьба з опорою на «канад-
ські палиці» або інвалідний ціпок по рівній поверхні; ходьба з додат-
ковою опорою по сходах [2].

Таким чином, аналіз літературних джерел свідчить про тенденцію
збільшення кількості хворих із наслідками травм спинного мозку,
реабілітація яких залишається одним із найбільш складних і пріори-
тетних напрямів. Застосування фізичної терапії сприяє покращенню
адаптивних можливостей, поліпшенню навичок самообслуговуван-
ня, що дає змогу людям зі спинальними травмами бути більш само-
стійними і незалежними від сторонньої допомоги.
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Анотація. У статті проаналізовано вплив загартовування на дитя-
чий організм. Зазначено, що загартовування впливає на формування міц-
ного здоров’я дитини. Звернено увагу на найпошириніші способи загарто-
вування, їх вплив на організм. Зазначено, що основними стратегічними
напрямами загартовування є загальнозміцнююча дія на організм; система
спеціального тренування організму; 

Annotation. The article analyzes the effect of hardening on a child’s body. It
is a noted that hardening affects the formation of good health of the child.
Attention is paid to the most common ways of hardening, their effect on the body.
It is stated that the main strategic directions of hardening are the restorative effect
on the body; system of special training of an organism; use of natural factors.

Під загартовуванням розуміють підвищення функціональних
можливостей організму під дією комплексів факторів (раціональний
режим дня, харчування, висока рухова активність і т.д.). У більш
вузькому розумінні загартовування — це пристосування організму
до дії метеорологічних факторів — холоду, тепла, змін атмосферно-
го тиску, повітря. 

При загартовуванні відбувається складна перебудова-всього ор -
ганізму. Під впливом подразників холоду (в безпосередньому місці
дії їх) виникає звуження кровоносних судин, яке супроводиться
рефлекторним розширенням судин в інших органах і системах (зок-
рема, в верхніх дихальних шляхах). Це збільшує витрати тепла орга-
нізмом (переохолодження), знижує його опірність проти патоген-
них бактерій, чим і пояснюють виникнення застудних захворювань.

У процесі загартовування при систематичній, поступовій дії по -
 дразників холоду розширення судин на неохолоджуваних частинах
тіла поступово згасає, тренується терморегуляційний апарат. При сис-
тематичному загартовуванні з часом відбувається також зміна морфо-
логічних показників: потовщується роговий шар шкіри, збіль шується
міцність стінок капілярів, зменшуються (в 5—8 разів) за студні захво-
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рювання. Загартовуючий ефект різко знижується вже через 5—6 днів
після припинення за гартовування і майже зникає через 2 тижні.

У виборі тактики загартовування важливі систематичність,
поступовість, облік індивідуальних особливостей кожної дитини,
вік, різноманітність засобів і форм, активний режим, сполучення
загальних і місцевих процедур. Здійснюючи загартовування дітей,
слід враховувати анатомо-фізіологічні особливості організму дити-
ни, недосконалість його терморегуляторного механізму. Чим
менша дитина, тим різкіше виражена ця особливість. Дитячий
організм внаслідок недостатнього розвитку нервової системи пога-
но пристосовується до змін температури навколишнього середови-
ща. У зв’язку з цим легше наступає порушення теплової рівноваги.

Отже, загартовування відіграє значну роль в здоров’ї дітей. Слід
наголосити, що процедури загартовування мають викликати у ди -
тини приємні відчуття, тож потрібно враховувати бажання та стан
дитини на момент виконання процедур загартовування. 
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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ
20 листопада 2019 року (середа), Університет «Україна», 

вул. Львівська, 23, корпус 3, ауд. 3Л-3 

21 листопада 2019 року (четвер), Університет «Україна», 
вул. Львівська, 23, за розкладом секцій

У рамках конференції: 
Нагородження переможців Конкурсу наукових робіт студентів з інвалід-
ністю Виставка-перегляд наукової та навчально-методичної літератури

«Теоретичні аспекти впровадження інклюзивної освіти»
фойє 3 корпусу, 20.11.2019, 9.30 –13.00

400

9:30 – 10:00 Реєстрація учасників.

10:00 – 10:40 Відкриття конференції. Привітання учасників.

10:40 – 11:40 Пленарне засідання 

11:40 – 12:00 Брейк-кава

12:00 – 13:30 Пленарне засідання

13:30 – 14:00 Перерва. Обід

14:00 – 15:30 Пленарне засідання

14:00 – 17:30 Робота секцій

15.30 – 17.00 Екскурсія Університетом «Україна»

17:00 – 17:30 Підбиття підсумків. 

10:00 – 16:00 Робота секцій.

16:00 – 16:30 Підбиття підсумків. Закриття роботи конференції.
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CONFERENCE SCHEDULE
November 20, 2019 (Wednesday), University «Ukraine»

Lvivska street, 23, building 3, r. 3Л-3

The conference will include:
Conference Student Research Paper Competition 

Conference Book Show «Theoretical aspects of inclusive education»
Building 3, hall, 20.11.2019, 9.30 –13.00

09:30 – 10:00 Conference Registration

10:00 – 10:40 Conference Opening Plenary

10:40 – 11:40 Panel discussion 

11:40 – 12:00 Coffee Break

12:00 – 13:00 Panel discussion 

13:00 – 14:00 Lunch Break

14:00 – 15:30 Panel discussion 

17:00 – 17:30 Summing-up of the conference



ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; 
2. Представництво фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні; 
3. Міністерство освіти і науки України; 
4. Міністерство соціальної політики України; 
5. Київська міська державна адміністрація; 
6. Фонд соціального захисту інвалідів;
7. Шяуляйський університет / Šiaulių Universitetas (Литва);
8. SGP The GEF Small Grants Programme;
9. Вища школа наук педагогічних у Варшаві / Wyższa Szkoła Nauk

Pedagogicznych w Warszawie (Польща);
10. Національна вища школа у Варшаві / Szkoła Głуwna Krajowa 

z Siedzibą w Warszawie (Польща);
11. Вища школа американістики та міжнародних стосунків / Wyższa

Szkoła Stosunkуw Międzynarodowych i Amerykanistyki  (Польща);
12. Ташкентський державний педагогічний університет ім. Нізамі

(Узбекистан);
13. Університет Шарда (Індія) /Sharda University (India);
14. Софійський технічний університет, Слівенський інженерно-педа-

гогічний факультет і коледж (Болгарія);
15. Інститут юнгеанської психодрами та соціодрами  імені доктора Алі

Бабаоглу / Dr. Ali Babaoğlu Jungiyen Psikodrama Sosyodrama
Enstitüsü (Туреччина);

16. Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна асамблея
людей з інвалідністю України»; 

17. Всеукраїнська молодіжна громадська організація студентів 
з інвалідністю «Гаудеамус»; 

18. Благодійний фонд «Добробут ХХІ століття»;
19. ГО «Соціальна перспектива»;
20. ГО “INCLUSIVE PRACTICES” (Грузія);
21. Правління Ташкентського центру допомоги дітям і підліткам 

з паралічами «УМР», (Узбекистан);
22. Асоціація приватних університетів / Association of Private

Universities (Грузія).
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

09:30 – 10:00 Реєстрація, вітальна кава.

10:00 – 10:30  

Відкриття Конференції 
Петро Таланчук, доктор технічних наук, професор,
дійсний член Академії педагогічних наук України,
заслужений діяч науки і техніки України,  Президент
Університету «Україна»
Марсель Рьотіг, директор Представництва Фонду
ім. Фрід ріха Еберта в Україні 
Darius Shiauchiunas, ректор Шяуляйського університе-
ту, Литва
Микола Галушко, Народний депутат України, фракція
«Слуга народу»
Наталія Скрипка, виконавчий директор ВГО «Націо -
наль на асамблея людей з інвалідністю України»
Андрій Шевцов, директор Департаменту атестації кад-
рів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства
освіти і науки України, доктор педагогічних наук, про-
фесор 
Оксана Мороз, державний експерт експертної групи з
питань соціальних гарантів осіб з інвалідністю Дирек -
то рату захисту прав осіб з інвалідністю Міністерства
соціальної політики 
Привітання молодят — студентського подружжя
Антона Кривошликова  та Катерини Салей

10:40 – 11:40

Українська освіта: шлях до інклюзії.
Що вдалось реалізувати? Що ще потрібно зробити?
Наскільки реально виконати поставлені цілі? Як подо-
лати стереотипи? 
Модератор: Ганна Давиденко, доктор педагогічних
наук, професор, проректор з науки та міжнародної
діяль ності Університету  «Україна»
Лариса Самсонова, керівник експертної групи
Директорату інклюзивної та позашкільної освіти
Міністерства освіти і науки України
Наталія Барна, професор, доктор філософських наук,
Відмінник освіти України (2004, 2007 роки), член-
кореспондент Міжнародної академії іміджелогії
Лариса Байда, начальник відділу нормативно-правово-
го та юридичного забезпечення діяльності, взаємодії з
органами державної влади, громадськими та міжнарод-
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ними організаціями у сфері соціального захисту людей
з інвалідністю Національної асамблеї осіб з інвалідніс-
тю України
Олександра Питлюк-Смеречинська, кандидат психоло-
гічних наук, доцент,  доцент кафедри психології Інсти -
туту соціальних технологій Університету «Україна»
Нагородження переможців Конкурсу наукових робіт
студентів з інвалідністю в рамках ХІХ Міжнародної
науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє
середовище: проблеми, перспективи, кращі практики»

11:40 – 12:00 Перерва. Кава-брейк

12:00 – 13:30

Інклюзія в освіті: міжнародний досвід.
Чи відрізняється інклюзія за кордоном і в Україні? Що із
закордонного досвіду може бути корисним для україн-
ської освіти і навпаки?
Модератор: Ганна Давиденко, доктор педагогічних
наук, професор, проректор з науки та міжнародної
діяльності Університету  «Україна»
Liuda Radzevičienė, професорка факультету соціально-
го благополуччя і фізичного виховання Шяуляйського
університету, Литва 
Lina Miliūnienė, викладач факультету соціального бла-
гополуччя і фізичного виховання Шяуляйського
університету, Литва
Krystyna Adaśko, Почесний професор освіти, заступ-
ник директора Інституту післядипломної освіти Вищої
школи наук педагогічних у Варшаві, Польща
Jan Bromski, заступник директора - віце-декан інститу-
ту навчальних досліджень Вищої школи наук педаго-
гічних у Варшаві, Польща 
Лола Мумінова, д.п.н., професор Ташкентського дер-
жавного педагогічного університету ім. Нізамі, заступ-
ник директора Республіканського центру соціальної
адаптації дітей, Узбекистан

13:30 – 14:00 Перерва. Обід.

14:00 – 15:30

Інклюзія: кращі соціальні ініціативи та власний досвід.
Яка соціальна активність здатна формувати інклюзив-
не середовище? Які соціальні ініціативи потрібні в
Україні сьогодні? Як залучити людей до важливих соці-
альних ініціатив? 



405

Модератор: Ганна Давиденко, доктор педагогічних
наук, професор, проректор з науки та міжнародної
діяльності Університету  «Україна»
Леся Миськів, доктор юридичних наук, голова ГО
«Право на щастя»
Валерій Танцюра, Начальник Служби у справах дітей та
сім'її КМДА
Ярослава Колобова, Директор Київського центру соці-
альних служб для сім'ї, дітей та молоді
Ольга Бойко, провідний фахівець з корпоративної
соціальної відповідальності, голова Комітету з КСВ
при Європейській Бізнес Асоціації
Федір Остраков, куратор інклюзивного табору, спеціа-
ліст із супроводу незрячих людей та адаптації їх у
соціумі
Лариса Остролуцька, методист відділу методичного
забезпечення соціальної роботи, майстер соціальної
роботи
Нігора Гафарова, м.н.с., головний спеціаліст
Республіканського центру соціальної адаптації дітей,
голова Правління Ташкентського центру допомоги
дітям і підліткам з паралічами «УМР», Узбекистан
Тетяна Іваненко, директор комунального закладу
«Інклюзивно-ресурсний центр» Броварської районної
ради
Тетяна Філіпова, директор комунального закладу
«Дитячо-юнацька спортивна школа» Броварської рай-
онної ради

15:30-17:00
Екскурсія Університетом «Україна». Центр інклюзив-
них технологій навчання, Науково-практичний меди-
ко-реабілітаційний центр



С Е К Ц І Ї

Секція 1. Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: 
міждисциплінарний підхід

20.11. 2019 р., 15:30   Аудиторія 3Л2, корпус 3
Керівники: Базиленко Анастасія Костянтинівна, к. психол. н., завіду-

вач кафедри соціальної роботи та педагогіки
Cекретар: Гончарук І.М., студентка магістратури 

Секція 2. Психолого-педагогічні основи професійного становлення та
самореалізації молоді в інклюзивному освітньому середовищі

20.11. 2019 р., 15:30   Аудиторія 3Л2, корпус 3
Керівники: Федорченко Ірина Миколаївна, к. філос. н., доцент
Секретар: Гончарук І.М., студентка магістратури   

Секція 3 Інклюзивне освітнє середовище Нової української школи
20.11. 2019 р., 15:30   Аудиторія 3Л2, корпус 3
Керівники: Пузіков Дмитро Олегович 
Секретар: Гончарук І.М., студентка магістратури   

Секція 4. Медична, фізична та спортивна реабілітація людей з інвалідністю
21.11. 2018 р.,   10:00                                              Аудиторія 3Л3, корпус 3
Керівники: Адирхаєва Людмила Вікторівна, к.пед.н., доцент, завідувач

кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Кулакова Тетяна Борисівна, к.мед.н., Заслужений лікар України  

Cекретар:  Колядич Оксана Іванівна, старший викладач  

Секція 5. Актуальні проблеми працевлаштування людей з інвалідністю
21.11. 2019 р., 13:00                Аудиторія 508,  корпус 3
Керівники: Дубас Ростислав Григорович, д.е.н., доцент

Сарана Сергій Володимирович, к.ю.н., доцент   
Cекретар: Ізюк Альона Валентинівна, фахівець  

Секція 6. Правові та організаційні засади формування та розвитку інклю-
зивного освітнього середовища

21.11. 2019 р.,   14:00                             Аудиторія  406, корпус 2
Керівники: Слюсар Костянтин Сергійович, к.ю.н., доцент, завідувач

кафедри конституційного права та теоретико – правових
дисциплін

Кіслов Денис Васильович, старший д. з державного управ-
ління, доцент завідувач кафедри міжнародного права, між-
народних відносин та соціально – гуманітарних дисциплін

Секретар: Кулик Анна Володимирівна, фахівець  
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Секція 7. Теоретичні та практичні засади використання інженерних тех-
нологій для розвитку інклюзивного освітнього середовища.

20.11. 2019 р.,  12:00                Аудиторія 05, корпус 3
Керівники: Калакура Марія Михайлівна, к.т.н., професор

Ратушенко Антоніна Тарасівна, к.т.н., доцент  
Секретар: Плющенко Анна Андріівна, фахівець 

Секція 8. Інформаційно-комунікаційні технології інклюзивного навчання
21.11. 2019 р.,   14:00    Аудиторія  203, корпус 2
Керівники: Забара Станіслав  Сергійович, д.т.н., професор, завідувач

кафедри інформаційних технологій та програмування
Дехтярук Микола Трохимович, к.фіз-мат.н., доцент, профе-
сор кафедри інформаційних технологій та програмування  

Секретар: Кривошликов Антон Васильович, фахівець кафедри
комп’ю терної інженерії  

Секція 9. Наукові напрями дизайну безбар’єрного архітектурного середовища
21.11. 2019 р.,    10:00                                 Аудиторія  38, вул. Хорива, 1-Г
Керівники: Гук Леонід Йосипович, Заслужений працівник культури

України, доцент
Хавхун Галина Миколаївна, к.архіт., доцент  

Секретар: Безуглова Людмила Василівна, фахівець  



Секція 1
ОСВІТНЯ ТА СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІС-

ТЮ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

20.11. 2019 р., 15:30   Аудиторія 3л2, корпус 3
Керівники: Базиленко Анастасія Костянтинівна, к. психол. н., завіду-

вач кафедри соціальної роботи та педагогіки
Cекретар: Гончарук І.М., студентка магістратури 
Liuda Radzevičienė, Siauliai University, Lithuania;
Lina Miliūnienė, Siauliai University, Lithuania;
Aistė Batūraitė , Siauliai University, Lithuania.
INSTRUMENT FOR STUDENTS HAVING EMOTIONAL, BEHAV-
IORAL AND LEARNING DIFFICULTIES, COGNITION AND PREVEN-
TION OF EARLY SCHOOL DROPS

Lina Miliūnienė, Siauliai University, Lithuania; 
Liuda Radzevičienė, Siauliai University, Lithuania. 
SATISFACTION AND ATTITUDE TOWARDS ONE’S DISABILITY 
IN THE CONTEXT OF PHYSICAL ACTIVITY

Daiva Malinauskiene, Siauliai University, Lithuania.
THE SIGNIFICANCE OF INTERNATIONAL PREVENTION PRO-
GRAMS «FRIENDS OF ZIPPY” AND “FRIENDS OF APPLE” FOR THE
DEVELOPMENT OF CHILDREN EMOTIONAL AND SOCIAL SKILLS

Liliia Aliekseichuk, Student of the 3 course, full-time education, Open
International University of Human Development «Ukraine», Specialty
«International Relations, Public Communications and Regional Studies»
INCLUSIVE IN NEW ZEALAND

Sandeep Kumar Gupta, PhD, professor, School of Education, Sharda University, India
SOCIAL INCLUSION IN INDIA

Serdar Vural Uygun, PhD, assistant professor, Nev ehir University, Turkey
SOCIAL DIVERSITY AND INCLUSION IN HR

Артеменко А.Б., старший викладач кафедри «соціально-реабілітаційних
технологій» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
«Університету «Україна», аспірантка кафедри «соціологія» Харківського
гуманітарного університету «Народна українська академія»
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ВІЙСЬКОВО -
СЛУЖБОВЦІВ, КОТРІ ОТРИМАЛИ ІНВАЛІДНІСТЬ В УМОВАХ
ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ
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Бабчук Г.І., старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії,
фізичної культури і спорту Хмельницького інституту соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
ІНТЕГРАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
В ІНКЛЮЗИВНИЙ ПРОСТІР ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬ-
НОГО ЗАКЛАДУ

Базиленко А.К., к.психол.н. завідуюча кафедри Соціальної роботи та
педагогіки Університету «Україна»
ЛАРПІНГ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУ-
ДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Бричковська К.О., студентка 4 курсу спеціальності «Соціальна робота»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ІНКЛЮЗІЇ

Бундак О. А., к. і. н., доцент Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна»
СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЗДО-
БУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ

Бушмакіна С.К., студентка  кафедри соціально-реабілітаційних техно-
логій спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» Житомирського
економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ОСВІТНЯ ТА СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ:
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

Виноградова В.В., студентка ІІ курсу спеціальності «Туризм»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ

Гавриш О.Ю., студент 2-го курсу магістратури спеціальності
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Вінницького соціаль-
но-економічного інституту Університету «Україна»
Мазуркевич О.П., канд. культурології , доцент кафедри соціальних тех-
нологій Вінницького соціально-економічного інституту Університету
«Україна»
УМОВИ НАВЧАННЯ У ВНЗ ДЛЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ І ЇХ АДАПТАЦІЯ



Гончаренко Л., студентка 5 курсу кафедри соціальної роботи та педаго-
гіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Євдокимова В. В., к. соц. н., кафедри соціальної роботи та педагогіки
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СІМЕЙ, ЯКІ ВИХО-
ВУЮТЬ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Гончарук І.І., студент 3 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Універ си -
тету «Україна»
ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ «ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ»
У ВІТЧИЗНЯНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Давиденко В.В., д. політ. наук, професор, завідувач кафедри бізнесу і
права Вінницького соціально-економічного інституту Університету
«Україна»
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ: ПРО-
БЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Давиденко Г.В., д. пед. наук, професор, директор Вінницького інститу-
ту Університету  «Україна»
СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ ТА РОЗВИТОК ГРОМАДИ

Дорош В.Р., студент 2 курсу магістратури спеціальності «Інформа цій -
на, бібліотечна та архівна справа» Вінницького соціально-економічно-
го інституту Університету «Україна»
Мазуркевич О.П., канд. культурології, доцент кафедри соціальних тех-
нологій Вінницького соціально-економічного інституту Університету
«Україна»
ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  ТА ШЛЯХИ ЇХ
ПОДОЛАННЯ

Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ
В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Заіка В.М., к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО
РОЗЛАДУ УЧАСНИКІВ ООС
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Заіка В.М., к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна» 
Зубань О.О., студентка 4 курсу напряму підготовки «Соціальна робота»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я

Закусило О.Ю., старший викладач кафедри фізичної реабілітації та
соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна»
Приймачук О.В., викладач кафедри інформаційної діяльності та туриз-
му Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
ІНКЛЮЗІЯ: ВПРОВАДЖЕННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Заскалько О.М., студентка Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди
ЕМОЦІЙНА РЕГУЛЯЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬ-
НОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЛЕГКИМИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Залуцький І.І., магістр Київського університету імені Бориса Грінченка
Денисюк О.М., к. п. н., доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки
та соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З БАТЬКАМИ, ЯКІ ВИХО-
ВУЮТЬ ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Іванюшина Н.М., студентка 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та
інженерія» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Лукашенко Т.Ф., к.пед.н., доцент кафедри сучасної інженерії та нано-
технологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ СТУ-
ДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Кандюк-Лебідь С.В., директор,  старший викладач циклової комісії із
права та соціально-інформаційних технологій Миколаївського колед-
жу вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕН-
ТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ЗАКЛАДАХ
ВИЩОЇ ОСВІТИ



Каркач А.В., старший викладач кафедри соціальної роботи Полтав сь -
кого інституту економіки і права Університету «Україна»
ІНТЕГРАЦІЯ ЛІТНІХ УКРАЇНЦІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ОСВІТНІЙ
ПРОСТІР УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ВІКУ

Ковтун О.С., к.соціол.н., доцент кафедри психології та соціальної роботи
Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна»
Лахманюк А.М., магістрант кафедри психології та соціальної роботи
Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна»
СОЦІАЛЬНА РОБОТА З КОМБАТАНТАМИ ЯК ФАКТОР ПОПЕРЕД-
ЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСКЛЮЗІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 

Коваленко В.С., студентка групи ЗМН-18-1м Інституту економіки та
менеджменту Університету «Україна»
Семененко О.В., доцент кафедри менеджменту Інституту економіки та
менеджменту Університету «Україна»
СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Козловська Т.М., студентка 4 курсу спеціальності: «Інформаційна, бібліо-
течна та архівна справа» Вінницького інституту Університету «Україна»
Мазуркевич О.П., канд.культурології, доцент кафедри соціальних тех-
нологій
ПРАВО ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА СОЦІАЛЬНУ ІНКЛЮЗИВ-
НУ ОСВІТУ

Кондратюк С.М., к.психол.н., доцент, завідувач кафедри психології та
соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧНІВ З ОCОБЛИВИМИ ОCВІТ-
НІМИ ПОТРЕБАМИ

Кондукоцова Н.В., старший викладач кафедри менеджменту Інституту
економіки та менеджменту Університету «Україна»
Шемшур В.М., магістр кафедри менеджменту Інституту економіки та
менеджменту Університету «Україна»
МЕТОДИ ТА ІНТЕГРАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ІНСТИТУЦІЙНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕН-
НЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Корецький В.Ю., студент групи ІС-18-1м, спеціальності
«Інформаційна, архівна та бібліотечна справа» Луцького інституту роз-
витку людини Університету «Україна»
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Бундак О.А., к. і. н., доцент, Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна»
КНИГИ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ НА ВОЛИНІ

Колесников О.С., студент 1 курсу магістратури спеціальності «Соціа ль -
на робота» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університет «Україна»
ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЄЮ, ЯКА ВИХОВУЄ
ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Компанець А.І., студентка групи ЗОО-18-2м Інституту економіки та
менеджменту Університету «Україна»
Кучмєєв О.О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри фінансів
та обліку Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна» 
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТУДЕНТАМИ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Коротєєва А.В., к.е.н., доцент, професор кафедри туризму, докумен-
тних та міжкультурних комунікацій Університету «Україна»
Льовочкіна А.М., д.психол.н., доцент, професор кафедри соціальної
роботи КНУ імені Тараса Шевченка
ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Кравченко О.О., д.пед.н., доцент, професор кафедри соціальної педа-
гогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного уні-
верситету імені Павла Тичини
Чупіна К.О., аспірант Уманського державного педагогічного універси-
тету імені Павла Тичини
АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕ-
БАМИ  ДО НАВЧАННЯ В ЗВО

Кравченко О.В., к.ф.н., доцент кафедри права та соціально-економічних від-
носин Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна»
ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СІМЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Кравчук Л.С. кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту, заступник
директора з наукової роботи Хмельницького інституту соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  ВЧИТЕЛІВ ДО
РОБОТИ З ДІТЬМИ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ:
МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД



Крупа В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту
СТВОРЕННЯ  НАЛЕЖНИХ УМОВ – ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ІНК-
ЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Кузьменко В.Й., к.пед.н., доцент кафедри соціально-реабілітаційних
технологій Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна» ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА СПІВЧУТЛИВЕ СТАВ-
ЛЕННЯ ЛЮДЕЙ ДО ПРОБЛЕМИ ІНВАЛІДНОСТІ

Кулик Л.П., к.т.н, доцент, доцент кафедри менеджменту та туризму
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ МЕТОДІВ
АНАЛІЗУ В ПРИКЛАДНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Курінна Н.О., студентка 4 курсу спеціальності «Соціальна робота»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ОСВІТНЯ ТА СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Лагода С.П., студент спеціальності «Соціальна робота» освітнього сту-
пеня магістр Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ

Лялюк Г.М., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
психології діяльності в особливих умовах Львівського державного уні-
верситету внутрішніх справ
Лялюк А.В., магістр, психолог-дельфінотерапевт, факультет психоло-
гії, педагогіки та соціальної роботи Дрогобицького державного педаго-
гічного університету імені Івана Франка
ВПЛИВ ДЕЛЬФІНОТЕРАПІЇ НА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК
ДІТЕЙ-СИРІТ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Лациба М.Ю., студентка 2 курсу магістратури, спеціальності
«Соціальна робота» Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
Литовченко О.В., к.пед.н., доцент Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБ-
ЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ, ЧЛЕНИ ЯКИХ
МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ СЛУХУ
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Левицька Л. В., к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології та соці-
альної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ ІЗ ОCОБЛИ-
ВИМИ ОCВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Лісовський П.М., д.філол.н., професор кафедри міжнародного права,
міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту
права та суспільних відносин Університету «Україна»
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: КВАНТОВА БЕЗПЕКА

Лістовський В.В., студент Інституту філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
НАВЧАННЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Ліхачова О. В., вихователь Комунального закладу «Харківська спеці-
альна школа ім. В.Г. Короленка» Харківської обласної ради
ІНКЛЮЗИВНІ ІГРИ ЯК ШЛЯХ ВСТАНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ

Лукіянська Х.В., студентка 3 курсу спеціальності «Право»
Тернопільського коледжу університету «Україна»
Скільська М.І., викладач Тернопільського коледжу університету
«Україна»
РІЗНІ МОЖЛИВОСТІ, АЛЕ РІВНІ ПРАВА

Лучко Ю.І., к.пед.н., завідувач кафедри правових та інформаційних
технологій Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ
СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМО-
ВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Лялюк Г.М., к. психол. наук, доцент, доцент кафедри психології діяль-
ності в особливих умовах Львівського державного університету внут-
рішніх справ
Лялюк А.В., магістрантка факультету психології, педагогіки та соціаль-
ної роботи Дрогобицького державного педагогічного університету,
психолог-дельфінотерапевт
ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЛЬФІНОТЕРАПІЇ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ



Мазуркевич О.П., кандидат культурології, доцент кафедри соціальних
тех но логій Вінницького соціально-економічного інституту Універ -
ситету «Україна»
КУЛЬТУРОРЛГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСВІТЯН

Макаров Д.С., студент спеціальності «Соціальна робота» освітнього
ступеня магістр Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ДИТИНИ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Малиш А.А., студентка 1 курсу спеціальності «Право» Тернопільського
коледжу університету «Україна»
Скільська М.І., викладач Тернопільського коледжу університету «Україна»
ПЕРЕВАГИ ІНТЕГРОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
В НАВ ЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Матвійчук В.В., студент 4 курсу спеціальності «Соціальна робота» Жи то -
мир сь кого економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ВІД ІНТЕГРО-
ВАНОЇ 

Матвійчук В.М., старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготе-
рапії, фізичної культури і спорту
ОСОБЛИВОСТІ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМАНДИ В КОН-
ТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Мельник І.Ф., студентка 1 курсу магістратури, спеціальності «Соціаль -
на робота» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
АДАПТАЦІЯ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО СІМЕЙ-
НОГО ЖИТТЯ

Мирян А.М., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здо-
ров’я людини Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку
людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний універ-
ситет розвитку людини «Україна» 
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК ОСНОВНА ПОТРЕБА СУСПІЛЬСТВА

Мороз Л.С., студентка 4 курсу, спеціальності «Соціальна робота»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
СТАНОВЛЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
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Мулярчук Г.О., cт. викладач Житомирського економіко-гуманітарного
інституту Університету «Україна»
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ

Наумович О.В., студентка магістратури спеціальності «Соціальна робо та»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Універ си те ту «Україна»
СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Небесійчук С.М., студентка магістратури спеціальності «Соціальна
робота» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Кириленко В.Г., к. психол.н., доцент кафедри соціальної роботи та
педагогіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ПІДТРИМКА БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЧИННИК
УСПІШНОЇ ІНКЛЮЗІЇ ДІТЕЙ З ООП

Новікова О.А., практичний психолог НВК № 9 м. Хмельницький, ст.
викладач кафедри психології та соціальної роботи Хмельницького
інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ
САМОРОЗВИТКУ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ
ПОТРЕБАМИ

Остапчук Н.С., студентка магістратури спеціальності «Соціальна робо-
та» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ, ЯКІ ВИХОВУ-
ЮТЬ ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Паламарчук Г.П., студент 1 курсу магістратури спеціальності
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту Університету «Україна»
ВПЛИВ РЕЛІГІЇ НА РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЮ МОЛОДІ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Пазущан А.В., старший викладач кафедри управління та адмініструван-
ня Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА
ПОБУДОВУ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ
З ІНВАЛІДНIСТЮ В УКРАЇНІ

Петінов Я.М., психолог «Чотири лапи «Україна»»
НАВЧАННЯ З СОБАКОЮ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ
СЕРЕДОВИЩІ



Присяжнюк О.М., кандидат філологічних наук, доцент Київського
національного університету будівництва і архітектури
СТАНОВЛЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК ІННОВА-
ЦІЯ У ВИКЛАДАННІ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН

Присяжнюк О.М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри укра-
їнської і іноземної філології та перекладу Інституту філології та масо-
вих комунікацій Університету «Україна»
ГУМАНІСТИЧНІ ЗАСАДИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ЗА -
КЛА ДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ МОВ-
НИХ ДИСЦИПЛІН)

Рихліцький Ю.В., студент 1 курсу магістратури спеціальності
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту Університету «Україна»
ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ З ОСОБАМИ З ОСОБ-
ЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Савицька А.Ю., аспірант кафедри педагогіки ЖДУ ім. І. Франка,
заступник директора з навчально-виховної роботи Житомирського
економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНЕ ВКЛЮЧЕННЯ МОЛОДИХ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
В ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Савчук Олег Ігорович, старший викладач кафедри фізичної терапії,
ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інституту соці-
альних технологій Університету «Україна»
СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 
В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Сафарова С.Е., студентка 2 курсу магістратури спеціальності
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту Університету «України»
ПИТАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ДІТЬМИ-СИРОТА-
МИ, ДІТЬМИ ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОЇ ОПІКИ, ДІТЬ-
МИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Салик А.Р., студентка 3 курсу спеціальності «Право» Тернопільського
коледжу Університету «Україна» 
Скільська М.І., викладач Тернопільського коледжу Університету
«Україна»
ВАЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ
ОСВІТИ
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Свіщ Т.А., студентка 4 курсу, спеціальності «Переклад» Інституту філо-
логії та масових комунікацій Університету «Україна»
БАР’ЄРИ ТА СТЕРЕОТИПИ НА ШЛЯХУ ІНКЛЮЗИВНОГО СУ -
СПІЛЬСТВА

Семенюк М.О., студент спеціальності «Соціальна робота» освітнього
ступеня магістр Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ЇХ ЕКСКЛЮЗІЇ

Семененко О.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту Інституту еконо-
міки та менеджменту Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ІНВАЛІДНОСТІ
В УКРАЇНІ 

Сидоренко Л.А., студентка 5 курсу кафедри соціальної роботи та педа-
гогіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Євдокимова В. В., к. соц. н. Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ ЛЮДЕЙ ПОХИ-
ЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

Симон О.В., студент спеціальності «Соціальна робота» освітнього сту-
пеня магістр Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ ІНВАЛІД-
НОСТІ В УКРАЇНІ

Скільська М.І., викладач Тернопільського коледжу Університету «Україна»
ЗРОЗУМІТИ, ПІДТРИМАТИ, ЗАЦІКАВИТИ

Скрипник Н.І., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри україн-
ської філології КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ІНКЛЮЗІЯ МОЛОДІ З
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЯК СТРУКТУРНИЙ
ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ

Супрун Л.В., доктор наук із соціальних комунікацій, професор теорії та мето-
дики практичної психології та соціальних комунікацій Південно україн сь -
кого національного педагогічного університету імені К. Ушинського
ІНКЛЮЗИВНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОГО МЕДІАЛАНДШАФТУ
УКРАЇНИ



Супрун В.М., к. філол. н., доцент кафедри журналістики Донецького
національного університету імені Василя Стуса
ІНКЛЮЗИВНІ ОСВІТНІ ПРАКТИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇН-
СЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Таланчук І.В., аспірантка, старша викладачка кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту
права та суспільних відносин Університету «Україна», студентка магістрату-
ри міжнародної освітньої програми подвійного диплому «Соціальна робота»
Іванова І.Б., к. пед. н., доцент Кафедри соціальної роботи та педагогі-
ки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ЛЮДЕЙ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ У ПРОЦЕСІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА
ЛИТВІ

Терещенко Л.А., студентка магістратури спеціальності «Соціальна
робота» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Довгань Н.А., викладач кафедри соціальної роботи та педагогіки
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНА РОБОТА З НАРКОЗАЛЕЖНИМИ (В КОНТЕКСТІ
ЗАПОБІГАННЯ ІНВАЛІДНОСТІ)

Толмачова І.Ф., студентка магістратури спеціальності «Соціальна
робота» Кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних
технологій Університету «Україна»
Іванова І.Б., к. пед. н., доцент кафедри соціальної роботи та педагогі-
ки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ В ЛИТОВСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 

Тимкова В.А., к. філол. н., доцент, завідувач кафедри української та
іноземних мов, Вінницький національний аграрний університет
ОРГАНІЗАЦІЯ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ У ЗВО

Уткіна Ю.С., студентка магістратури спеціальності «Соціальна робота»
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Базиленко А.К., к.психол.н. завідуюча кафедри соціальної роботи та
педагогіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБО-
ТИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ БАТЬКІВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У СІМ’ЯХ, ДЕ ВИХОВУЮТЬСЯ ДІТИ З ІНВАЛІДНІСТЮ: 
ЛИТВА ТА УКРАЇНА
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Утепбергенова А.В., студентка 4 курсу спеціальності «Соціальна робо-
та» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Хрипта Є.І., студент спеціальності «Соціальна робота» освітнього сту-
пеня магістр Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна» 
ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Червінський В.А., студент 1 курсу магістратури спеціальності
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ПІДЛІТКІВ З ІНВАЛІД-
НІСТЮ

Черкас Віра Володимирівна, доцент кафедри управління та адміністру-
вання Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОСІБ
З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНИ

Чуйко О.В., д.психол.н., професор, завідувач  кафедри соціальної реа-
білітації та соціальної педагогіки КНУ імені Тараса Шевченка
ЗМІНА ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
У КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ

Щербіцька Аліна Олександрівна, студентка 2 курсу магістратури спеці-
альності «Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарно-
го інституту Університету «Україна»
НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї, ДЕ Є ДИТИНА З ІНВАЛІДНІСТЮ

Якимчук М.В., д.т.н., доц. кафедри технічної механіки та пакувальної
техніки, Національного університету харчових технологій
Петренко Т.В., старший викладач кафедри автомобільного транспорту
та соціальної безпеки Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИКЛА-
ДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ

Яневич С.А., студент 2 курсу магістратури спеціальності «Соціальна робота»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ З ІНВАЛІД-
НІСТЮ ДО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ



Ярмолицька С.В., студентка 1 курсу магістратури спеціальності
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту Університету «Україна»
ПРОФІЛАКТИКА НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ СЕРЕД ПІДЛІТ-
КІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Секція 2
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СТА-

НОВЛЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В ІНКЛЮЗИВНОМУ
ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

20.11. 2019 р., 15:30   Аудиторія 3л2, корпус 3
Керівники: Федорченко Ірина Миколаївна, к.філос.н., доцент 
Секретар: Гончарук І.М., студентка магістратури   

Бацман О.С, доцент кафедри соціальної роботи Полтавського інститу-
ту економіки і права Університету «Україна»
Мякушко Н.С., директор, к.п.н., доцент кафедри соціальної роботи
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ В УЯВЛЕННЯХ МАЙБУТНІХ СОЦІ-
АЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРО ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ З ФІЗИЧ-
НИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ`Я

Бацман О.С, доцент кафедри соціальної роботи Полтавського інститу-
ту економіки і права Університету «Україна»
Мустафаєв Х. М.-О., магістрант спеціальності «Соціальна робота»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСІБ З ВАДАМИ
ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Білявська Д.І., студентка магістратури кафедри фізичної терапії, ерго-
номіки, спеціальної освіти та психології Миколаївського міжрегіо-
нального інституту Університету «Україна»
Мірошкіна Н.В., к. ф.н., доцент кафедри права та соціальних техноло-
гій Миколаївського міжрегіонального інституту Університету
«Україна»
ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗІЇ В СИСТЕМУ ПОПЕРЕД-
ЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД ОСІБ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ

Бойко Г.М., д.пед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабіліта-
ції та фізичного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
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Волошко Л.Б., к.пед.н., доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації
та фізичного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПСИХОРЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ
НАВАННЯ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Бучко В.С., студент групи ПР-16-1 Університету «Україна»
ВПЛИВ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЯКІСТЬ НАВЧАН-
НЯ СТУДЕНТІВ

Власов Г.В., доцент кафедри психології Інституту соціальних техноло-
гій Університету «Україна»
НАУКОВІ ПОГЛЯДИ Л.С. ВИГОТСЬКОГО Й ІНКЛЮЗИВНА ПРАК-
ТИКА В ОСВІТІ

Войціх І.В., к.пед.н., доцент кафедри психології та соціальної роботи
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
МОДУЛЬНЕ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ДИНАМІЧНЕ НАВЧАЛЬ-
НЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ
НАВЧАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗА ДИСТАНЦІЙНИМИ ТЕХ-
НОЛОГІЯМИ

Гаєв А.Ю., магістрант першого року навчання, старший викладач
кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана»
Лавриненко Д.Г., старший викладач кафедри педагогіки та психології
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ
РІШЕНЬ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

Гейне Т.П., студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІ-
ТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНЕМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Геделевич Є.В., старший викладач кафедри правових та інформаційних
технологій Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
НЕОБХІДНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ ІНКЛЮЗИВНОЇ
ОСВІТИ



Груздюк Т.В., студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Соціальна
робота» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ? ДЕ ОДИН ІЗ ПОДРУЖЖЯ МАЄ ІНВАЛІД-
НІСТЬ

Дейнеко С.Р., студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота»
кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних техно-
логій Університету «Україна»
Базиленко А.К., к.психол.н. завідуюча кафедри соціальної роботи та
педагогіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
МОЖЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ПІДЛІТКІВ,
У ТОМУ ЧИСЛІ І З ІНВАЛІДНІСТЮ

Добровіцька О.О., старший викладач кафедри правових та інформацій-
них технологій Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ІНКЛЮЗИВНОМУ
ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Дяченко Ю.В., студентка 3 курсу, спеціальності «Психологія»
Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна»
ПИТАННЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО
СЕРЕДОВИЩА

Жарков О.В., студент магістратури кафедри психології Інституту соці-
альних технологій Університету «Україна»
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДО-
ВИЩІ

Завірюха В.В., канд.психол.наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та
психології, старший викладач кафедри педагогіки та психології ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»
Лавриненко Д.Г., старший викладач кафедри педагогіки та психології
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА ОРГАНІЗАЦІЇ

Зубрицька С.М., студентка 3 курсу спеціальності «Соціальна робота»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
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Заіка В.М., к.психол.н., доцент кафедри соціальної роботи
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Шкаруба І.П., студентка 4 курсу напряму підготовки «Соціальна робо-
та» Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТА ПОДОЛАННЯ ДЕПРЕСІЇ В УМОВАХ
ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Гаврилюк Р.Є., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та
інженерія» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Брускова Д.-М. Я., к.х.н., доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та
нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛО-
ГІЧНИХ ЗНАНЬ У СТУДЕНТІВ

Іванюк І.Я., старший викладач Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна»
ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ:
ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ

Іванченко В.В., старший викладач кафедри педагогіки та психології
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»
ПСИХОЛОГІЧНА «СИСТЕМА МИСТЕЦТВА ВИХОВАННЯ» У
АЦТЕКІВ І ІНКІВ В СЕРЕДНЬОВІЧНУ ДОБУ ЩОДО ВИРІШЕННІ
ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ ЗОРІЄНТОВАНОСТІ ПІД-
РОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

Келемен А.В., директор Карпатського інституту підприємництва
Університету «Україна», здобувач кафедри соціальної роботи та соці-
альної педагогіки Хмельницького національного університету
ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩІ ЯК ОДНИН ІЗ ЧИННИ-
КІВ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУ-
РИ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Кононенко Т.В., студентка 2 курсу спеціальності «Психологія» ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Лавриненко Д.Г., старший викладач кафедри педагогіки та психології
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»
ЗВ’ЯЗОК КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ТА ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО НЕВИЗ-
НАЧЕНОСТІ СТУДЕНТІВ



Крепель Н.А., магістрант спеціальності «Соціальна робота» Житомирського
економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
Тимошенко І.С., директор Васильківського коледжу Університету
«Україна»
АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗ-
НАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ
ПСИХОЛОГІЇ

Курбатова А.О., старший викладач кафедри психології Інституту соці-
альних технологій Університету «Україна»
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО
ВИКЛАДАЧА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ У ЗВО

Лоза Г.І., канд. наук із соціальних комунікацій, начальник навчально-
виробничого відділу Видавництва «Політехніка» Національного тех-
нічного університету «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «РЕДАГУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ» В ІНКЛЮЗИВНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Ляшенко В.В., доцент кафедри підприємництва, управління та адмі-
ністрування
Миколаївського міжрегіонального інституту Університету «Україна»
Лебідь С.В., студент 4 курсу спеціальності «Маркетинг» Миколаївсь -
кого міжрегіонального інституту Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ВИБІР ФАХОВО-
ГО НАПРЯМУ НАВЧАННЯ

Мазур В.М., доктор філософії в галузі психології, доцент, доцент
кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я Миколаївського
міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна»
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З
ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
ДО НАВЧАННЯ У ВНЗ

Мельник В.А., магістр спеціальності «Спеціальна освіта» Миколаївського
міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна»
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТЬ «ВЕРБАЛЬНИЙ РОЗВИТОК» ТА
«НЕВЕРБАЛЬНИЙ РОЗВИТОК»

Панайотова Т.М., магістр спеціальності «Спеціальна освіта»
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
Університету «Україна»
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ МОЛОД-
ШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗНИЖЕНИМ СЛУХОМ
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Проскуренко Д.П., студентка 4 курсу ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Лавриненко Д.Г., старший викладач кафедри педагогіки та психології
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АКТУАЛЬНИХ ЗДІБ-
НОСТЕЙ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Сібова А.А., студентка 1 курсу магістратури спеціальності «Соціальна
робота» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСІБ
З ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

Старєва А.М., к.пед.н, доц., директор Миколаївського міжрегіональ-
ного інституту розвитку людини Університету «Україна»
ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ В ІНК-
ЛЮЗИВНОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Тарасенко В.П., студент спеціальності «Маркетинг» Інституту економі-
ки та менеджменту Університету «Україна»
Кутліна І.Ю., к.т.н., доцент кафедри маркетингу Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ: ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ 

Цимбал С.М., к. філос. н., доцент кафедри менеджменту та інноваційних
технологій соціокультурної діяльності НПУ імені. М. П. Драгоманова
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГЕТЕРОГЕННО-
МУ КОЛЕКТИВІ

Чиханцова О.А., к.псих.н., доцент, доцент кафедри психології
Університету «Україна»
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Шаравара Р.І., перший заступник директора з науково-педагогічної
роботи, к.е.н., доцент, професор кафедри управління та адмініструван-
ня Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ОСОБА З ВАДАМИ СЛУХУ: ДОСТУПНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ



Секція 3. ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НОВОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

20.11. 2019 р., 15:30   Аудиторія 3л2, корпус 3
Керівники: Пузіков Дмитро Олегович 
Секретар: Гончарук І.М., студентка магістратури   

Бондарчук А.С., студентка Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної
діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ

Бородіна О.С., к.п.н., доцент кафедри соціально-реабілітаційних тех-
нологій Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ПРОБЛЕМА «СТИХІЙНОЇ ІНКЛЮЗІЇ» НА ШЛЯХУ ДО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ІНКЛЮЗИВНО-ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Гончарук І.М., студентка магістратури спеціальності «Соціальна робо-
та» кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
Іванова І.Б., к. пед. н., доцент кафедри соціальної роботи та педагогі-
ки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЩОДО
СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ З
НЕДУГОМ: НА ПРИКЛАДІ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Галушко М.І., методист ресурсного центру підтримки інклюзивної
освіти комунального закладу «Черкаського обласного інституту після-
дипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»
ДИТИНА З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НОВОЇ УКРАЇН-
СЬКОЇ ШКОЛИ: УМОВИ УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ

Дивинська Ю.А., студентка 2 курсу магістратури спеціальності
«Соціальна робота» Житомирського економіко-гуманітарного інсти-
туту Університету «Україна»
РОЛЬ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕ-
СІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСЮ
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Литовченко О.В., к. пед.н., с.н.с., доцент кафедри соціальної роботи та
педагогіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У ЗАКЛАДІ ПОЗА-
ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ

Лисенко Б.А., студент спеціальності «Маркетинг» Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
Кутліна І.Ю., к.т.н., доцент кафедри маркетингу Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ У ШКОЛАХ УКРАЇНИ

Лівандовська Л.П., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» Вінницького соціально-економічного
інституту Університету «Україна»
Мазуркевич О.П., канд. культурології , доцент кафедри соціальних тех-
нологій Вінницького соціально-економічного інституту Університету
«Україна»
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД  ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИ-
МИ ПОТРЕБАМИ В ОСВІТІ

Лунгу Н.О., магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта»
Миколаївського міжрегіонального інституту Університету «Україна»
Старєва А.М., к.пед.н, доц., директор Миколаївського міжрегіональ-
ного інституту розвитку людини Університету «Україна»
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОС-
ТІ В КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ З  УЧНЯМИ ПОЧАТ-
КОВОЇ ШКОЛИ З ПОРУШЕННЯМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

Луговський О.Ф., к. мист., ст. викладач кафедри дизайну Черкаського
державного технологічного університету
Литовченко Н.М., ст. викладач кафедри дизайну Черкаського держав-
ного технологічного університету
ТАКТИЛЬНІ ОБ’ЄМНІ МАКЕТИ ЯК ЗАСІБ КОМПЕНСАЦІЇ ЗОРО-
ВОГО ДЕФЕКТУ

Костюк К.О., студентка 2 курсу магістратури спеціальності
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Вінницького соціаль-
но-економічного інституту Університету «Україна»
Мазуркевич О.П., канд. культурології , доцент кафедри соціальних тех-
нологій Вінницького соціально-економічного інституту Університету
«Україна»
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ



Крайник К.В., старший викладач кафедри перекладу та іноземних мов
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Шахова В.В., старший викладач кафедри перекладу та іноземних мов
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Красножон В.М., студентка 1 курсу магістратури спеціальності
«Спеціальна освіта» кафедри соціальної роботи та педагогіки
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Пузіков Д.О., к.пед.н, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та
педагогіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ СУПРОВОДУ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ
ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

Мартинюк С.О., студентка Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохорон-
ної діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Мороз Л.В., к.пед.н., доцент, доцент кафедри логопедії Сумського дер-
жавного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРА-
ЇНСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

Павлова К.С., магістрантка спеціальності «Психологія» Миколаївськог
о міжрегіонального інституту Університету «Україна»
Старєва А.М., к.пед.н, доц., директор Миколаївського міжрегіональ-
ного інституту розвитку людини Університету «Україна»
ЯВИЩЕ БУЛІНГУ У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ОСОБЛИ-
ВОСТІ ЙОГО ПРОФІЛАКТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Паламарчук І.І., старший викладач кафедри менеджменту та туризму
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ШКОЛИ

Палко В.О., студент 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа» Вінницького соціально-економічного інституту
Університету «Україна»
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Мазуркевич О.П., канд. культурології , доцент кафедри соціальних тех-
нологій Вінницького соціально-економічного інституту Університету
«Україна»
ГРОМАДСЬКО-АКТИВНІ ШКОЛИ ДЛЯ ІНКЛЮЗИВНОГО
НАВЧАННЯ

Покотило С.В., студент 2 курсу магістратури спеціальності
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Вінницького соціаль-
но-економічного інституту Університету «Україна»
Мазуркевич О.П., канд. культурології , доцент кафедри соціальних тех-
нологій Вінницького соціально-економічного інституту Університету
«Україна»
ПРОБЛЕМАТИКА НАВЧАННЯ  ЛЮДЕЙ З СОБЛИВИМИ ПОТРЕ-
БАМИ В УКРАЇНІ

Пузіков Д.О., к. пед. н., доцент, докторант Інституту педагогіки НАПН
України, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту
соціальних технологій Університету «Україна»
РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Пупишева В.Я., директор Кіровоградського інституту розвитку людини
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ЧЕРЕЗ ІНКЛЮЗІЮ
У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Сергійчук О.М., к.і.н., доцент, доцент кафедри загальної педагогіки і
педагогіки вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Багно Ю.М., к.п.н., доцент, доцент кафедри загальної педагогіки і
педагогіки вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТ-
КОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ

Скрипнікова М.А., старший викладач кафедри психології
Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна»
ІНКЛЮЗІЯ ЯК ЧАСТИНА РОЗВИТКУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ШКОЛИ

Степанець Т.І., студентка магістратури спеціальності «Соціальна робо-
та» Кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних тех-
нологій Університету «Україна»



Кириленко В. Г., к.психол.н., доцент кафедри соціальної роботи та
педагогіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНА РОБОТА В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ЛИТВИ

Танцюра А.В., аспірант спеціальності «Економіка» Університету
«Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Університету
«Україна»
ІНКЛЮЗИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Хмарук Д.Ф., магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта»
Миколаївського міжрегіонального інституту Університету «Україна»
Старєва А.М., к.пед.н, доц., директор Миколаївського міжрегіональ-
ного інституту розвитку людини Університету «Україна»
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УРОКІВ ІСТОРІЇ ЩОДО РОЗВИТ-
КУ  КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ  ІЗ ПОРУШЕН-
НЯМ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

Хоречко В.В., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Сахно Т.В., д.хім.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З БРОН-
ХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ

Чопік О.В., к.п.н., доцент кафедри корекційної педагогіки та інклю-
зивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка
ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Чернуха Н.М., д.пед.н., професор кафедри соціальної реабілітації та
соціальної педагогіки Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Васильєва-Халатникова М.О., к.пед.н., асистент кафедри соціальної
реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка
СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО
СЕРЕДОВИЩА
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Шуклин О.В., викладач психології Васильківського коледжу
Університету «Україна»
ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ
З ДЦП В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ

Шевченко О.А., к.пед.н., заступник директора з науково-педагогічної
роботи Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
Університету Україна»
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА З ІНКЛЮЗІІ В УМОВАХ
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Яковець І.О., доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри
дизайну
Черкаського державного технологічного університету
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ НА ЧЕРКАЩИНІ: РОЗРОБКА СТУ-
ДЕНТАМИ-ДИЗАЙНЕРАМИ ОБ’ЄМНИХ ТАКТИЛЬНИХ ПОСІБ-
НИКІВ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ

Секція 4. МЕДИЧНА, ФІЗИЧНА ТА СПОРТИВНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

21.11. 2018 р.,   10:00                                               Аудиторія 3Л3, корпус 3
Керівники: Адирхаєва Людмила Вікторівна, к.пед.н., доцент, завідувач
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Кулакова Тетяна Борисівна, к.мед.н., Заслужений лікар України
Cекретар:  Колядич Оксана Іванівна, старший викладач  

Євмінов В.В., президент вертебрально-оздоровчого центра Євмінова
ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
ЛЮДИНИ

Чернов І.С., президент CRB- klinic – клініка ортопедії та реабілітації
людини
ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ОПОРНО-РУХОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Дасюкевич О.Й., кандидат біологічних наук, старший науковий спів-
робітник
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ В ОНКОЛОГІЇ



Адамчук А.В., студентка 1 курсу магістратури  спеціальності «Екологія»
Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій
Університету «Україна»
ЗДОРОВ’Я. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ
В УКРАЇНІ

Александрова Т.М., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ
СИСТЕМИ ЛЮДИНИ ВІКОМ 25–30 РОКІВ

Александрова Т.М., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
СУЧАСНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ  СЕРЦЕ-
ВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

Андрійченко В.С., студентка 3 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Вишар Є.В., старший викладач кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ЯК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ
ФАКТОР В СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ

Баш О.Б., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня  С. В., к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
і фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОСТАВУ ДІТЕЙ 10-15 РОКІВ

Баш О.Б., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня  С. В., к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
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і фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна» 
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ
ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ 10–15 РОКІВ

Баланюк О.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ВНАСЛІДОК ДЦП

Баланюк О.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЕРГОТЕРАПІЯ РУК ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮВ НАСЛІДОК
ДЦП

Батюк О.М., студентка 1 курсу магістратури спеціальності «Екологія»
Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій
Університету «Україна»
ВПЛИВ ЧИННИКІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА
ІНВАЛІДНІСТЬ 

Бець А. О., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Бойко Г. М., д.пед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТАНІВ УШКОДЖЕНИХ
ПАЛЬЦІВ РУК ЗАСОБАМИ ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЇ

Бєльський І.О., студент 3 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ У ХВОРИХ НА
ГОСТРЕ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ



Бодак Ю.М., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Любенко  В.О., к. мед. наук, доцент кафедри фізичної терапії, ерготе-
рапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ
ОРГАНІВ ДИХАННЯ

Бодак Ю.М., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Любенко  В.О., к. мед. наук, доцент кафедри фізичної терапії, ерготе-
рапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЛIКУВАЛЬНА ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОР-
НО-РУХОВОГО АПАРАТУ  ЖIНОК 

Болошенко А.О., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Шамич  О.М., к. пед. н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ
ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

Болошенко А.О., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Шамич  О. М., к. пед. н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ПСИХОСОМАТИЧНІ АСПЕКТИ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

Боршовська  М.Я., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С.Г., д. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2 СТУПЕНЯ
ВАЖКОСТІ У ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ
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Боршовська  М.Я., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С.Г., д. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

Блідун М.І., асистент кафедри соціально-реабілітаційних технологій
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Волинець О.А., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та
інженерія» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Брускова Д.-М. Я., к.х.н., доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та
нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІ-
ТА В КОНТЕКСТІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Бутенко С. О., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ КОЛІННОГО СУГЛОБА
У ЮНАКІВ

Бутенко С.О., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
МЕХАНІЗМ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ
ПРИ АМПУТАЦІЇ КОЛІННОГО СУГЛОБУ

Вєлікова  Г.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»



Адирхаєва Л.В., к. пед.н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЛФК ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ТЕРАПІЇ ЛЮДИНИ ПРИ НЕВРОЗАХ

Вєлікова  Г.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед.н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЛЮДИНИ ПРИ РОЗЛАДАХ НЕРВО-
ВОЇ СИСТЕМИ

Вишар Є. В., старший викладач кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
Клеценко Л. В. к.пед.н., старший викладач кафедри фізичної терапії та
ерготерапії Полтавського національного технічного університету імені
Юрія Кондратюка
ДО ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ  ЗДОРОВ’Я СТУ-
ДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Віслоцька В.В., студентка 2 курсу спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБАЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО

Вітвицька  Т.І., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ АЛІМЕНТАРНОМУ ОЖИРІННІ ЖІНОК

Вітвицька  Т.І., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ АЛІМЕНТАРНОМУ ОЖИРІН-
НІ ЛЮДИНИ
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Волинець Д.В., студент 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Універси тету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ДЦП

Гайдай В.М., студентка спеціальності «Фізична реабілітація» освітньо-
го ступеня «бакалавр» Житомирського економіко-гуманітарного
інституту Університету «Україна»
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ЛІКУВАЛЬНА ГІМНАСТИ-
КА ПРИ ДИТЯЧОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ 

Ганжа  О. М., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С. Г., д. пед. н., доцент, професор  Інституту соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНОМУ
УРАЖЕННЯІ ХРЕБТА  У ЖІНОК  ВІКОМ 40-45 років

Ганжа  О.М., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С. Г., д. пед. н., доцент, професор  Інституту соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЖІНОК З  УРАЖЕН-
НЯМ ХРЕБТА

Гета А. В., к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізично-
го виховання Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна»
РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ НА СЕКЦІЙНИХ
ЗАНЯТТЯХ З БОРОТЬБИ ДЗЮДО В ПОЗАШКІЛЬНИЙ ЧАС

Гета А. В., студентка I курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Гета А.В.., к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізичного вихо-
вання Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ОЗДОРОВЧИЙ ФІТНЕС ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЗДО-
РОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ

Гичко Н.М., студентка спеціальності «Фізична реабілітація» освітнього
ступеня «бакалавр» Житомирського економіко-гуманітарного інститу-
ту Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ДИТЯЧОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ
ПАРАЛІЧІ 



Голейна Л. Ю., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня С. В., к.н.ф.в.с, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання  Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ СОМАТИЧНИХ
РОЗЛАДАХ ЛЮДИНИ

Голейна Л. Ю., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня С. В., к.н.ф.в.с, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ ЛЮДИНИ НА БРОН-
ХІАЛЬНУ АСТМУ

Гончарова  Д. В., студентка 4 курсу  спеціальності  «Фізична терапія, ерго-
терапія» Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Бойко Г.М., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
фізичної реабілітації та фізичного виховання Полтавський інститут
економіки і права Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ
ДІАБЕТ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Грабар Ю.І., студентка спеціальності «Фізична реабілітація» освітньо-
го ступеня «бакалавр»  Житомирського економіко-гуманітарного
інституту Університету «Україна»
СУЧАСНІ ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ СКОЛІОЗУ 

Грицук Е.С., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії  та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Ардихаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та  фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ВПЛИВ ДИХАЛЬНИХ ВПРАВ ЙОГИ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Гусаревич О.В., к.н.з фіз.вих. та спорту, доцент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій Житомирського економіко-гуманітарного
інституту «Університету «Україна»
АКВААЕРОБІКА ЯК МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ
З ІНВАЛІДНІСТЮ
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Дзензелюк Д.О., доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
Костюченко Є.Я., студент 2 курсу спеціальності «Соціальна робота»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
Канділов І.Ю., Житомирський національний агроекологічний універ-
ситет
ВПЛИВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ НА ФІЗИЧНУ АКТИВ-
НІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Дожук  Р.Р., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ  ХВОРИХ НА  ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ

Дожук  Р.Р., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
КОМПОНЕНТИ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРА-
ПІЇ ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ БРОНХІТОМ

Донець В. М., студент 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Гета А. В., к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізично-
го виховання Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ
ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Дідур М.С., магістрант 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія»Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Гордійчук В.І., к. н. з фіз.вих-ня та спорту, Луцького інституту розвит-
ку людини Університету «Україна»
ХАРАКТЕРИСТИКА УШКОДЖЕНЬ ВНАСЛІДОК МОЗКОВОГО
ІНСУЛЬТУ



Драгальчук Н.В., студентка спеціальності «Фізична реабілітація» освіт-
нього ступеня «бакалавр» Житомирського економіко-гуманітарного
інституту Університету «Україна»
СУЧАСНІ ЗАСОБИ І МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В ЛІКУ-
ВАННІ І ПРОФІЛАКТИЦІ ПЛОСКОСТОПОСТІ 

Дубровіна  Ю.С., Лихогод  Р.В., магістранти спеціальності «Фізична
терапія, ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізично-
го виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня  С.В., к.н. ф.в.с., доцент  кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
НАПРЯМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Жураховський С. М., студент магістратури спеціальності «Фізична
терапія, ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізич-
ного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед.н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА  ТЕРАПІЯ ЛЮДИНИ ПРИ ПНЕВМОНІЇ

Жураківський В.П.,студент 2 курсу спеціальності «Право»
Тернопільського коледжу університету «Україна»
Скільська М.І., викладач Тернопільського коледжу університету
«Україна»
СПОРТ І ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ – ЗАПОРУКА УСПІХУ

Завадська І.В., студентка спеціальності «Фізична реабілітація» освіт-
нього ступеня «бакалавр» Житомирського економіко-гуманітарного
інституту Університету «Україна»
ВИКОРИСТАННЯ ФІЗІОТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ДИТЯЧОГО
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧА

Захарова О.А., студентка магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій, Університет «Україна»
Любенко В.О., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізично-
го виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
УПРАВЛІННЯ СТРЕСОМ ЯК ДОПОВНЕННЯ ДО ФІЗИЧНОЇ
ТЕРАПІЇ
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Зембицька Г.В., студентка 1 курсу магістратури спеціальності
«Екологія» Мелітопольського інституту екології та соціальних техно-
логій Університету «Україна»
ІНВАЛІДНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЯ

Зосимчук Л. С., бакалавр спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Любенко  В. О., к. мед. н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ
ХРЕБТА ЛЮДИНИ

Іванов В. Г., студент 4 курсу спеціальності  «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Бойко Г. М., д.пед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІ-
ЛІТАЦІЇ ПОСТІНСУЛЬТНИХ ХВОРИХ

Іванова А. А., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Бойко Г. М., д.пед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ЗАГАРТУВАННЯ В ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІЙ РОБОТІ З
МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ

Іванець К.М., студентка 5 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Шамич О.М., к.пед.н., доцент Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Іванець К.М., студентка 5 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Шамич О.М., к.пед.н., доцент Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПНЕВМОНІЇ

Івасик Р. С., студент 4 курсу спеціальності  «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»



Бойко Г.М., д.пед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізичного
виховання Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ЗАСОБИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З АМПУ-
ТАЦІЯМИ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Іванюк Д.В., студентка 3 курсу,  Спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Кирилюк В.В., асистент кафедри фізичної реабілітації та соціального
забезпечення Луцького інституту розвитку людини Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО
ВІКУ

Карчевська В.Є., студентка 2 курсу спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СКОЛІОЗОМ

Кирилюк В.В., асистент кафедри фізичної реабілітації та соціального забез-
печення Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІ-
ЧЕМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ
ОСВІТИ

Кирилюк В.В., асистент кафедри фізичної реабілітації та соціального
забезпечення Луцького інституту розвитку людини Університету
«Україна»
Резнік О.І., асистент кафедри фізичної реабілітації та соціального
забезпечення Луцького інституту розвитку людини Університету
«Україна»
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ
Клевака Л. П., к. п. н., доцент кафедри соціальної роботи
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ ІПОТЕРАПІЇ  В РЕАБІЛІТАЦІЇ  ДІТЕЙ З
АУТИЗМОМ

Клеценко Л.В., к. п. н.старший викладач Полтавського національного
технічного університету імені Юрія Кондратюка
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я МАЙ-
БУТНІХ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДИКО-
БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
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Ковальчук А.А., студент кафедри соціально-реабілітаційних технологій
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету Україна»
СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ДЦП

Колишкін О.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціаль-
ної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного універ-
ситету імені А.С. Макаренка
Колишкіна А.П., кандидат педагогічних наук, заступник директора
навчально-наукового інституту педагогіки і психології з навчальної робо-
ти, старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти Сумського
державного педагогічного університету імені А.С. Ма каренка
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ РУХОВОЇ СФЕРИ
ОСІБ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Колядич О.І., старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕКРЕАЦІЯ ЯК ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я
У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Копчак Ю. С., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЛЮДИНИ З ТРАВМАМИ СПИННОГО МОЗКУ

Копчак Ю. С., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ПРОБЛЕМА ІНВАЛІДНОСТІ В РЕЗУЛЬТАТІ УРАЖЕННЯ ФУНК -
ЦІЙ СПИННОГО МОЗКУ

Корнійко О.Ю., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ПОТЕНЦІАЛ  ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (ЛФК) 
ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГАСТРИТІ



Корнійко О. Ю., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної тера-
пії, ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних техноло-
гій Університету «Україна»
РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ВІДНОВЛЕННІ ПРАВИЛЬНОЇ
ФОРМИ ХРЕБТА ПРИ СКОЛІОЗІ

Корой  І.А., Корой С.В., магістранти спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня  С.В., к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ЗОРУ

Корой  І.А., Корой С.В., магістранти спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня  С.В., к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ

Король  С. В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 1 СТУПЕНЯ
ВАЖКОСТІ

Король  С.  В.,магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЛФК ПРИ ІНСУЛІНОНЕЗАЛЕЖНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ
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Косяченко Л.Г., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ  ПРИ ЕПІЛЕПСІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ

Косяченко Л.Г., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЗАСОБИ ЕРГОТЕРАПІЇ ТА АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ПРИ ЕПІЛЕПСІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Криворучко Т.В., студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабіліта-
ція» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА
ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ

Криштоп А.О., студент 5 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Шамич О.М., к.пед.н., доцент Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ
Криштоп А.О., студент 5 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Шамич О.М., к.пед.н., доцент Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ
СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Курінна К.Г., студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ МОЗКОВОМУ ІНСУЛЬТІ

Кулик Н. В., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»



Бойко Г. М., д.пед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізичного
виховання Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
РОЛЬ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Курило А. О., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Гета А. В., к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізично-
го виховання Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУ-
АЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Курилова О.І. студентка бакалаврату спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія»  Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Любенко В.О., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізично-
го виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
СУЧАСНА КІНЕЗОТЕРАПІЯ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ПОРУ-
ШЕННЯМ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

Кучеренко О.О., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
EРГОТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННІ ПОСТАВИ 

Кучеренко О.О., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЗАСОБИ  ЄРГОТЕРАПІЇ ПРИ ПОРУШЕННІ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Кушнерчук Л.С., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Шамич О.М., к. пед. н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фі -
зичного виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ
АУТИЗМІ ДІТЕЙ ТРЬОХ-ДЕВ’ЯТИ РОКІВ
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Куцюк Т. В., аспірант Національної медичної академії післядипломної
освіти ім. П. Л. Шупика
РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ З СУДИННИМИ ОКЛЮЗІЯМИ,
ЗУМОВЛЕНИМИ ВИКОРИСТАННЯМ ДЕРМАЛЬНИХ ФІЛЕРІВ

Лис У.Ю., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С. Г., д. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
РОЛЬ СИСТЕМИ ПІЛАТЕСУ ПРИ ГРИЖАХ МІЖХРЕБЦЕВИХ
ДИСКІВ

Левицька О.В., студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПРИ ЦУК-
РОВОМУ ДІАБЕТІ  ІІ ТИПУ

Литвиненко В.В., вчитель-методист, керівник творчого об’єднання
медиків-мікробіологів  «Первоцвіт» центру позашкільної роботи
Святошинськогго району
РУХ  І  ЗДОРОВ’Я

Литвиненко Я. А., студент 3 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Вишар Є.В., старший викладач кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВНЗ

Лихогод  Р. В., Дубровіна  Ю.С., магістранти спеціальності «Фізична
терапія, ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізич-
ного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
Адирхаєв С.Г., д.пед.н., доцент, професор  кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ПОКРАЩЕННЯ РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ ДІТЕЙ З НАСЛІДКАМИ  ДЦП

Лінде Н. В., студентка 4 курсу спеціальності  «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»



Волошко Л. Б., к.пед.н., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізичного
виховання Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ДЛЯ ОСІБ
ПОХИЛОГО ВІКУ, ЗАЙНЯТИХ У СФЕРІ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ

Лозова В. О., викладач кафедри психології Новокаховського гумані-
тарного інституту Університету «Україна»
Малахова В. П., викладач кафедри психології Новокаховського гума-
нітарного інституту Університету «Україна»
КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧА РОЛЬ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ У СЛАБКОЧУЮЧИХ ШКОЛЯРІВ

Мардело  В. О., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
СУЧАСНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ  В ЗАЛЕЖНОС-
ТІ ВІД СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ

Мальченко Р. В., студент 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Волошко Л. Б., к.пед.н., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІ-
ЛІТАЦІЇ ПОСТІНСУЛЬТНИХ ХВОРИХ

Маньківська Я. А., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Бойко Г. М., д.пед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ ОСІБ ПОХИЛО-
ГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мартиненко І.В., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Бойко Г.М., д.пед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізичного
виховання Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ЗІ СКОЛІОЗОМ ЗАСОБАМИ
ЛІКУВАЛЬНОГО ПЛАВАННЯ
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Марциновська З.В., студентка магістратури спеціальності «Фізична
терапія, ерготерапія», кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізично-
го виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н. , доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ МЕТОД КВАНТОВОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ
ПОРУШЕННЯХ ЗОРУ

Мацегоріна Н.В., старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготе-
рапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

Мельник О. О.,  студент Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед.н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна» 
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕРЦЕВО-
СУДИННОЇ СИСТЕМИ
Михальська А.В., студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабіліта-
ція» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ОРГАНІЗАЦІЙНО - МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ
ПЛОСКОСТОПОСТІ

Мідько  А.К., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
КІНЕЗОТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО
АПАРАТУ ЛЮДИНИ

Міончинська Т.Г., студентка магістратури спеціальності «Фізична тера-
пія, ерготерапія», кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного
виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед наук, доцент, професор кафедри фізичної тера-
пії, ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних техноло-
гій Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЛФК



Мовчан В.О., кандидат біологічних наук, декан Факультету біомедич-
них технологій Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНЕ РЕКРЕАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА БАЗІ ПЕРМА-
КУЛЬТУРНОЇ САДИБИ

Мосаєв Ю.В., к.с.н., доцент, доцент кафедри соціальної роботи, КЗВО
«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»
Запорізької обласної ради 
Чорна Т.Г., директор Центру комплексної реабілітації для осіб з інва-
лідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області
Чугунов В.О., студент 3-го курсу факультету Соціології та Права,
Національний технічний університет України «Київський політехніч-
ний інститут ім. Ігоря Сікорського»
СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ НА ЗАСАДАХ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗ-
ВИТКУ

Моховікова М.А., студентка магістратури спеціальності «Фізична тера-
пія, ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного
виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ ВІКОМ 4–6 РОКІВ

Моховікова М.А., студентка магістратури спеціальності «Фізична тера-
пія, ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного
виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Любенко В.О., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізич-
ного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ПРИНЦИПИ КОМПЛЕКСНОЇ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІ-
ТАЦІЇ ДИТЯЧОГО АУТИЗМУ

Меметова О.О., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Бойко Г. М., д.пед.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛОКОМОТОРНИХ ФУНКЦІЙ ПРИ
ДЦП ЗАСОБАМИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Мірошниченко Б. В., студент 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
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Гета А. В., к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізично-
го виховання Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна»
КОРЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З
ЧАСТИМИ РЕСПІРАТОРНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЗАСОБА-
МИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Новікова І.І., студентка 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПЇЇ ОСІБ ІЗ ХРЕБЕТНО-СПИН-
НО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ

Осіпова О.А., студентка кафедри соціально-реабілітаційних технологій
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ 

Павленко  О.В., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ
ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ СТОП

Петренко А.С., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня  С.В.,  к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
та фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖІНОК ВІКОМ 55-60 РОКІВ ІЗ СЕРЦЕ-
ВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Погиба Я.В., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Університету «Україна»
Адирхаєв С. Г., д. пед наук, доцент, професор Інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ТРАВМАТИЧНОМУ ПОШКОДЖЕННІ
КИСТІ У ЮНАКІВ 17–23 РОКІВ



Погиба Я.В., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С. Г., д. пед. н., доцент, професор Інституту соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ ПРИ ТРАВМАТИЧНОМУ
ПОШКОДЖЕННІ КИСТІ У ЮНАКІВ ВІКОМ 17–23 РОКІВ

Полякова  Т.Д., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ  ЛЮДИНИ  ВІКОМ 35 РОКІВ ПІСЛЯ
ПОШКОДЖЕННЯ ПЕРЕДНЬОЇ ХРЕСТОПОДІБНОЇ ЗВ’ЯЗКИ
КОЛІННОГО СУГЛОБУ 

Поп Ю.Ю., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С.Г., д. пед. н., доцент, професор Інститут соціальних техно-
логій Університету «Україна»
МЕХАНОТЕРАПІЯ  ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ФІЗИЧНОЇ ТЕРА-
ПІЇ/РЕАБІЛІТАЦІЇ

Поп Ю.Ю., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С.Г., д. пед. н., доцент, професор Інституту соціальних техно-
логій Університету «Україна»
МЕХАНОТЕРАПІЯ  У ПІСЛЯЛІКАРНЯНОМУ ПЕРІОДІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Попелюх С.А., студент 3 курсу спеціальності  «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Вишар Є.В., старший викладач кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ПРОФІЛАКТИКА ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА

Просвірова О.О., студентка магістратури спеціальності «Фізична тера-
пія, ерготерапія» », кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного
виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

454



455

Любенко В.О., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізично-
го виховання Інституту соціальних технологій, Університет «Україна»
НЕОБХІДНІСТЬ ОФК У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ

Прохорова Т.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С. Г., д. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ФIЗИЧНО  ТЕРАПIЇ  ПРИ НOРМАЛIЗАЦI  МАСИ
ТIЛА У ЖIНОК 

Прохорова Т.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С. Г., д. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ІННОВАЦIЙНI ЗАСОБИ ФIЗИЧНО  ТЕРАПIЇ ПРИ
НOРМАЛIЗАЦI  МАСИ ТIЛА У ЖIНОК 35–45 РОКIВ

Пузікова К.О., студентка 3 курсу кафедри соціально-реабілітаційних
технологій Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ

Радченко К. В., студентка 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»
Бойко Г. М., д. пед. н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілі-
тації та фізичного виховання, Полтавського інституту економіки і
права Університет «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ З НАСЛІДКАМИ ІШЕМІЧНОГО
ІНСУЛЬТУ

Радько О.В., студентка 4 курсу з спеціальності «Фізична реабілітація»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Рибалко Л. М., д.пед.н., старший науковий співробітник, в.о. завідува-
ча кафедри фізичної культури та спорту Полтавського національного
технічного університету імені Юрія Кондратюка
АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА – ФІЗИЧНА І СПОРТИВНА
РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ



Рибас Р.В., студент 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА

Римарчук С.Є., студентка 1 курсу магістратури спеціальності
«Екологія» Мелітопольського інституту екології та соціальних техно-
логій Університету «Україна»
РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПОШИРЕННЯ БРОНХІ-
АЛЬНОЇ АСТМИ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ

Ретамосо-Петренко М.М., магістрант спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна» 
Любенко В.О., к.м.н., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
МАСАЖ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Розум А.О., студентка 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Універси -
тету «Україна»
МЕТОДИКА ПСИХОФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ХВОРИХ
ДІТЕЙ НА ДЦП ІЗ КОМПОНЕНТНОЮ МУЗИКОТЕРАПІЄЮ

Савенко О.В., асистент кафедри соціально-реабілітаційних технологій
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ІНВАЛІДНІСТЬ В НАСЛІДОК ПЛОСКОСТОПОСТІ

Савицький М.Ю., студент 1 курсу магістратури спеціальності
«Екологія» Мелітопольського інституту екології та соціальних техно-
логій Університету «Україна»
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ЯК ВПЛИВ НА ЗАПОБІГАННЯ ІНВАЛІ-
ДИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Савченко  М.  І., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЛФК ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
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Савченко  М.  І., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к.пед.н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІАЦІЇ ПРИ ПРОФІЛАКТИЦІ ЗАСТУД-
НИХ ХВОРОБ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Сальнік  К.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С.Г., д. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ОПІКАХ

Сальнік  К.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєв С.Г., д. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПІСЛЯ ТРАВМ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГ-
ЛОБА

Сахно Н. О., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права
Гета А. В., к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізично-
го виховання Полтавського інституту економіки і права
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ НЕДОЛІКІВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ І
ПСИХОМОТОРИКИ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХІЧНОГО
РОЗВИТКУ

Семак М.Л., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Університету «Україна»
Гордійчук В.І., к. н. з фіз.вих-ня та спорту Луцького інституту розвитку
людини Університету «Україна»
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В ГАСТРОЕН-
ТЕРОЛОГІЇ



Семененко Ю.М., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед.н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА  ТЕРАПІЯ  ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХО-
ВОГО АПАРАТУ

Середа Л.І., студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація» Жи -
то мирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З ІНВАЛІДІСТЮ ПРИ ЗАХВОРЮ-
ВАННЯХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Серченко В. І., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Гета А. В., к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізичного вихо-
вання Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСІБ З УРАЖЕННЯМ СПИННОГО
МОЗКУ ЗАСОБАМИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Сірик О. А., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ТЕРАПІЮ ВАГІТНИХ

Сірик О. А., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ВПЛИВ МУЗИКИ І ТАНЦЮ НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ

Скрипченко  О.А., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
НАВЧАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ
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Скрипченко  О.А., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія», кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ АУТИЗМІ ДІТЕЙ 
12–15 РОКІВ

Слободенюк С.В., студент 1 курсу магістратури спеціальності
«Екологія»  Мелітопольського інституту екології та соціальних техно-
логій Університету «Україна»
ВПЛИВ ДОВКІЛЛЯ НА СТАН ІНВАЛІДНОСТІ

Смолкін С.М., студент кафедри соціально-реабілітаційних технологій
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, 
ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНСУЛЬТ

Соколюк О.О., студент 3 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПЛОСКОСТОПОСТІ

Стрельцова Ж. С., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія», кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна» 
Адирхаєва Л. В.,  к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ОЖИРІННІ ЖІНОК 25–30 РОКІВ

Суворова Т. В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня  С.  В., к.н. ф.в.с., доцент, кафедри фізичної терапії, ерготера-
пії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ З НАСЛІДКАМИ
ДЦП В УМОВАХ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТА-
ЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ



Сус Ю.А., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня  С.В., к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
і фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА ЕРГОТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ
ПОСТАВИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Сус Ю.А., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Крупеня  С.В., к.н.ф.в.с., доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії
і фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ У
ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Табурчак Д.С., студент 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація» Жи -
то мирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ГІПОДИНАМІЯ У СУСПІЛЬСТВІ

Тичина А.М., студент 4 курсу спеціальності «Фізична терапія та ерготе-
рапії» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Мацегоріна Н.В., асистент кафедри здоров’я людини та фізичного
виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ

Ткачук М.О., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університет «Україна»
Сахно Т.В., д.хім.н., професор кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ТУБІНФІКОВАНИХ ДІТЕЙ

Урясьєв  С.Л., студент магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії  та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ІНОВАЦІЙНИ ЗАСОБИ ТА ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
СПОРТСМЕНІВ З ТРАВМАМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
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Хмара В.О., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»,
кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Шамич  О.М., к. пед. н., доцент, кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ГРУДНОМУ КІФОЗІ У ЖІНОК
ВІКОМ 30–40 РОКІВ

Холодова  О.С., ст. викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
ПРИКЛАДНА КІНЕЗІОЛОГІЯ– ЕФЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК АЛЬ-
ТЕРНАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

Хоменко Т. В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Інституту
соціальних технологій Університету «Україна» Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії  та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
МЕХАНОТЕРАПІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ
СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Цалко Л.С., студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація»
Житомирського економіко-гуманітарного інститут Університету «Україна»
ОСНОВИ І МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ, ЩО
ПЕРЕНЕСЛИ ГЕМОРАГІЧНИЙ ІНСУЛЬТ

Цимбала Т.В., студентка 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» Житомирського економіко-гуманітарного інституту Універ -
си тету «Україна»
КІНЕЗІЙОТЕЙПУВАННЯ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З
ГЕМІНАРЕЗОМ 

Цирковняк О.О., студентка магістратури спеціальності «Фізична тера-
пія, ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного
виховання Інституту соціальних технологій, Університет «Україна»
Адирхаєв С. Г., д. пед наук, доцент, професор Інституту соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРОГРАМ
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО
ВІКУ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ЮВЕНІЛЬНИЙ РЕВМАТОЇДНИЙ
АРТРИТ



Чаяловська М.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л.В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ХОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОКРАЩЕННЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ
ЗОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІКУВАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ, ПЕРФОРА-
ЦІЙНИХ ОКУЛЯРІВ ТА ЗМІНИ ПСИХОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК

Чекачкова Г.А., студентка магістратури спеціальності «Фізична тера-
пія, єрготерапія» Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
Бойко Г. М., д. пед. н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілі-
тації та фізичного виховання, Полтавського інституту економіки і
права Університету «Україна»
КОМПЛЕКС РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПРИ ПЕРЕЛОМІ
КИСТІ

Чучуй О.Г., студент 3 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Вишар Є. В., старший викладач кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ГІПОДИНАМІЯ ТА СПОРТ

Шинкаренко  Я.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
МЕХАНІЗМИ ДІЇ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ  ГОР-
МОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Шинкаренко  Я.В., магістрант спеціальності «Фізична терапія, ерготе-
рапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЛЮДИНИ З ЗАХВОРЮВАННЯМ ГОРМО-
НАЛЬНОЇ СИСТЕМИ (ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ)
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Шостак В. Р., студентка 4 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Гета А. В., к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної реабілітації та фізично-
го виховання Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ОСІБ ІЗ СПИННОМОЗКО-
ВИМИ ТРАВМАМИ

Щербак Т. А., студентка 3 курсу спеціальності «Спеціальна освіта»
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Вишар Є.В., старший викладач кафедри фізичної реабілітації та фізич-
ного виховання Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ЗАГАРТОВУВАННЯ У ПІДТРИМЦІ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

Секція 5
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ

З ІНВАЛІДНІСТЮ

21.11. 2019 р., 13:00     Аудиторія 508,  корпус 3
Керівники: Дубас Ростислав Григорович, д.е.н., доцент

Сарана Сергій Володимирович, к.ю.н., доцент   
Cекретар: Ізюк Альона Валентинівна, фахівець  

Авраменко Т.Б., асистент кафедри менеджменту та туризму Жито -
мирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ДОСВІД КРАЇН
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Алєксейчук Л.О., студентка 3 курсу Інституту права та суспільних від-
носин Університету «Україна»
Женжера С.В., доцент Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Аврашов О.І., аспірант спеціальності «Правознавство», Університету
«Україна»
ЗАКОНОДАВЧІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНКЦЮЗІЇ В УКРАЇНІ

Бей М.Д., студентка Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»



Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохорон-
ної діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна»
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

Бондаренко П.І., старший викладач кафедри управління та адміністру-
вання Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна»
СТАНОВИЩЕ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
ЗДОРОВ`Я НА РИНКУ ПРАЦІ

Бусняк Н.А., студентка 3 курсу факультету журналістики Інституту
філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ВИСВІТЛЕННЯ ТЕМАТИКИ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Буяло Д., студент 3 курсу Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ВІД НАМІРІВ
ДО РЕАЛЬНИХ ДІЙ

Варгуляк О.Г., студентка 1 курсу Дніпропетровського університету
митної справи та фінансів
Приймаченко Д.В., д.ю.н, професор, проректор з наукової роботи
Університету митної справи та фінансів
ДОСТУПНІСТЬ СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ващук К.Я., студентка 2 курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ НА РИНКУ ПРАЦІ ПРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ОСІБ
З ІНВАЛІДНІСТЮ
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Вініченко А.А., студентка 3 курсу Інституту філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ВІТЧИЗНЯНИЙ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Вовкотруб Ю.А., студент 3 курсу Інституту філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ВІТЧИЗНЯНИЙ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Гребенюк Д. А., студентка 3 курсу Інституту філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Грушка О.В., студент 4 курсу Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Давидчук Т.О., студентка 2 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ –
ЧОМУ НЕ СПРАЦЬОВУЄ СИСТЕМА КВОТ?

Депутат Д.О., студент 3 курсу Інституту філології та масових комуніка-
цій Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ: ДЖЕРЕЛА ТА
ВИРІШЕННЯ

Добаш І.С., аспірант, спеціальність «Економіка» Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ВІД ІДЕЙ ДО
ВТІЛЕННЯ



Захарчук К.Д., студентка 3 курсу Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ПОСТУПО-
ВИМИ КРОКАМИ ДО УСПІХУ

Ілляшенко І.А., студент 3 курсу Інституту філології та масових комуні-
кацій Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПІДТРИМКА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА РИНКУ ПРАЦІ

Клименко М.О., студентка 3 курсу Факультету біомедичних технологій
Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЯК ОДНА ІЗ КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Коханенко Р.А., студентка 3 курсу Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: НА ПАПЕРІ
Й У РЕАЛЬНОСТІ

Кутліна І.Ю., к.т.н., доцент кафедри маркетингу Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
Шкляр І.Д., студент спеціальності «Маркетинг» Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА
ПРАЦЮ

Литвин О.О., студент Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохорон-
ної діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна»
ПИТАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ
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Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІД ЗВІЛЬНЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ЗА ІНІЦІАТИВОЮ РОБОТОДАВЦЯ

Ісаєнко Є.І., студентка Інституту філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

Колінцьо Ю.А., студентка 3 курсу Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ЧИ ІСНУЄ
ПРОБЛЕМА?

Котляренко О., студент 3 курсу Факультету біомедичних технологій
Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ІНКЛЮЗІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЯК ОЗДОРОВЛЕННЯ СУС-
ПІЛЬСТВА

Ліщинський В.Ю., студент Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної
діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ,  ДОСТУПНІСТЬ ТА
ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Любенко Н.В., студентка Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
КОМПЛЕКСНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ З
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ, ЩО НАБУЛИ
ІНВАЛІДНІСТЬ ВНАСЛІДОК УЧАСТІ В АТО

Маценко В.Ю., студентка 2 курсу Інституту права та суспільних відно-
син Університету «Україна»



Ізуїта П.О., к.,ю.,н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАВО НА ПРАЦЮ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Молдованов В.С., студент 2 курсу  Інституту права та суспільних відно-
син Університету «Україна»
Ізуїта П.О., к.,ю.,н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ТЕРМІН ПРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ОСІБ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Нечепуренко Е.В., студент 3 курсу, факультету журналістики Інституту
філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Новакова В.В., студентка 3 курсу Інституту філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИТУАЦІЇ В СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Середюк Г.С., студентка Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної
діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ

Смовж А., студент 3 курсу Інституту філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
ПОДОЛАННЯ ФОРМАЛІЗМУ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Скрипка Ю.О., студент спеціальності «Маркетинг» Інституту економі-
ки та менеджменту Університету «Україна»
Кутліна І.Ю., к.т.н., доцент кафедри маркетингу Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
В УКРАЇНІ
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Сторожук О.В., студентка 3 курсу спеціальності «Право»
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
Університету «Україна»
Олійник О.О., к.ю.н., доцент кафедри права та соціальних технологій
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
Університету «Україна»
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДЕЙ З ОБМЕ-
ЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Сухов В. Ю., аспірант спеціальності «Компютерна інженерія»
Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
РОЛЬ ОСВІТИ У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Тригубова А.П., студентка 3 курсу Інституту права та суспільних відно-
син Університету «Україна»
Хорт І.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господарсько-
го, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту
права та суспільних відносин Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІД-
НІСТЮ

Панасюк І.Л., студент 2 курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Ізуїта П.О., к.,ю.,н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Пирогова О.Д., студентка 3 курсу спеціальності «Соціальна робота»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Пікалюк С.С., старший викладач кафедри права і фінансів Луцького
інституту розвитку людини Університету «Україна»
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ
В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Примак А.С., студентка Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»



Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохорон-
ної діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна»
ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ З ОБМЕЖЕНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ

Смірнов О.А., студент 3 курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Ізуїта П.О., к.,ю.,н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ЗАПОБІГАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ОСІБ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ
У СФЕРІ ПРАЦІ

Філінюк Я.О., студентка І курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Ізуїта П.О., к.,ю.,н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ - ВЕТЕ-
РАНІВ ООС

Фоменко А., студентка 3 курсу Інституту філології та масових комуні-
кацій Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ОСВІТНІЙ ЧИННИК ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ

Чорнобров В.І., студент 1 курсу магістратури спеціальності «Соціальна
робота» Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІД-
НІСТЮ

Цвігун І.М., студентка 3 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч-
на та архівна справа» Тернопільського коледжу Університету «Україна»
Скільська М.І., викладач Тернопільського коледжу університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ
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Шаблій В.І., студентка 3 курсу факультету журналістики Інституту
філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ПЕРЕПОНИ НА ШЛЯХУ ІНКЛЮЗІЇ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Шафранова К.В., к.е.н., директор Житомирського економіко-гумані-
тарного інституту Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Шепелюк О.Б., студент 3 курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ЮРИДИЧНІ
АСПЕКТИ

Шматок О.О., студентка 3 курсу Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ІНКЛЮЗІЯ
ТА ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Щур Д., студентка 3 курсу факультету журналістики Інституту філоло-
гії та масових комунікацій Університету «Україна»
ПОДОЛАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ПІД ЧАС ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ярошук Н.В., студент 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація»
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З
ІНВАЛІДНІСТЮ



Секція 6
ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗ-

ВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

21.11. 2019 р.,   14:00                            Аудиторія  406, корпус 2
Керівники: Слюсар Костянтин Сергійович, к.ю.н., доцент, завідувач

кафедри конституційного права та теоретико – правових
дисциплін
Кіслов Денис Васильович, старший д. з державного управ-
ління, доцент завідувач кафедри міжнародного права, між-
народних відносин та соціально – гуманітарних дисциплін  

Секретар: Кулик Анна Володимирівна, фахівець  

Аванесян Г.М., доцент кафедри правознавства Полтавського інституту
економіки і права Університету «Україна»
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ І ЗАХИСТУ ДІТЕЙ
ТА МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Бухольський А.Г., асистент кафедри соціально-реабілітаційних техно-
логій Житомирського економіко-гуманітарного інституту
Університету «Україна»
СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА, ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ЇХ ПРА-
ВОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Васильєв А.С., студент Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Бригінець О.О., д.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, госпо-
дарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ТА ВИЩА ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕ-
НИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Варваріна О.А., студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Право»
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Федоренко Т.В., к.ю.н., доцент кафедри цивільного, адміністративно-
го, господарського права та правоохоронної діяльності Інституту права
та суспільних відносин Університету «Україна»
ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧ-
НИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЯК СКЛАДОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА
СУДОВИЙ ЗАХИСТ
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Горішна Н.М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національ-
ного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ
ОСВІТИ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Данілов О.В., студент спеціальності «Маркетинг» Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
Кутліна І.Ю., к.т.н., доцент кафедри маркетингу Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
ПРАВА ЛЮДИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Друченко Я.О., студент 2 курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ПО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Жукова О.А., старший викладач кафедри бізнесу і права Вінницького
соціально-економічного інституту Університету «Україна»
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Завітій А.І., студентка 1 курсу спеціальності «Право» Тернопільської
філії Університету «Україна»
Скільська М.І., викладач Тернопільського коледжу університету «Україна»
ЗАКОНОДАВЧІ ГАРАНТІЇ ПРАВА НА ОСВІТУ МОЛОДІ З ОСОБЛИ-
ВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ І ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

Зощенко А.О., студент групи ПЗ-16-1 Інституту права та суспільних
відносин Університету «Україна»
Сарана С.В., к.ю.н., доцент Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ ОСІБ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

Ільїна Г.П., Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної
діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ВАЖЛИВІСТЬ ПРАВА ОСОБИ З ОСОБЛИВИМИ ФІЗИЧНИМИ
ПОТРЕБАМИ НА НАВЧАННЯ



Керімова Н., Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна»
Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної
діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
РОЛЬ ПРАВА НА ОСВІТУ ОСІБ  З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Кияшко К.Ю., студент 2 курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Терещенко А.Л., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, госпо-
дарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
В УКРАЇНІ

Коваленко В.Ф., старший викладач кафедри правознавства Полтав -
ського інституту економіки і права Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ ПИТАННЯ

Коваленко В.С., студентка Інституту економіки та менеджменту
Університету «Україна»
СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ 

Ковальчук Д.О., студент 2 курсу Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Кондукоцова Н.В., старший викладач кафедри менеджменту Інституту
економіки та менеджменту Університету «Україна»
Шемшур В.М., магістр кафедри менеджменту Інституту економіки та
менеджменту Університету «Україна»
МЕТОДИ ТА ІНТЕГРАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ІНСТИТУЦІЙНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕН-
НЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Колініченко Д.С., студентка Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА ТА
ПРАКТИКИ
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Коломієць П. В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри правознавства
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНО-
ГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ

Колот Н.М., студентка гр. ПЗ 51-15(з), Вінницького соціально-еконо-
мічного інституту Університету «Україна»
Вараниця В. І., викладач кафедри бізнесу і права Вінницького соціаль-
но-економічного інституту Університету «Україна»
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИ-
ВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Костанопуло М.Г., студент 3 курсу групи ПЗ-17-1 Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна» 
Федоренко Т.В., к.ю.н., доцент кафедри цивільного, адміністративно-
го, господарського права та правоохоронної діяльності Інституту права
та суспільних відносин Університету «Україна»
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА

Кутліна І.Ю., к.т.н., доцент кафедри маркетингу Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
Шкляр І.Д., студент спеціальності «Маркетинг» Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»
ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ПРАЦЮ

Кравченко А.П., доцент кафедри правознавства Полтавського інститу-
ту економіки і права Університету «Україна»
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА СКЛАДОВА ФЕНОМЕНУ ЗДОРОВЯ
ЯК СУСПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ

Миронюк О.В., студентка гр. ПЗ 51-15(з), Вінницького соціально-еко-
номічного інституту Університету «Україна»
Вараниця В.І., викладач кафедри бізнесу і права Вінницького соціаль-
но-економічного інституту Університету «Україна»
МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
З ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Неясов В.В., студент 4 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготера-
пія» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Бундак О.А., кандидат історичних наук, доцент Луцького інституту
розвитку людини Університету «Україна»
СПЕЦИФІКА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ



Орловська І.Г., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та тео-
ретико-правових дисциплін Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
ЕЙБІЗМ, ДИСКРИМІНАЦІЯ ЧИ ПРАВОМІРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Панчешук О.О., студент 2 курсу Інституту права та суспільних відно-
син Університету «Україна»
Ізуїта П.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господар-
ського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
УЧАСТЬ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ 

Пасічник Я.С., к.ю.н., доцент кафедри правових та інформаційних тех-
нологій Хмельницького інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Пижов М.О., студент Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»
Бригінець О.О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохорон-
ної діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна»
ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ

Пономаренко В.В., к. психол. н., доцент кафедри правознавства
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна» 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ З ОСОБ-
ЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ

Сирчін Є.В., студент 2 курсу магістратури, спеціальності «Психологія»
Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна»
СУЧАСНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Соловйов Д.В., студент 4 курсу коледжу «Освiта» Університету
«Україна»
Федоренко Т.В., к.ю.н., доцент кафедри цивільного, адміністративно-
го, господарського права та правоохоронної діяльності Інституту права
та суспільних відносин Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ IНКЛЮЗИВНОГО ОСВIТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
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Старчук А.Є., студентка 4 курсу спеціальності «Соціальна робота»
Мико лаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
Університету «Україна»
Мірошкіна Н.В., к.філос.н., доцент Миколаївського міжрегіонального
інституту розвитку людини Університету «Україна»
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО ОБОВ’ЯЗКУ ФАХІВЦЯ ІЗ СОЦІАЛЬ-
НОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Тригубова А.П., студентка 3 курсу групи ПЗ-17-1 Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
Федоренко Т.В., к.ю.н., доцент кафедри цивільного, адміністративно-
го, господарського права та правоохоронної діяльності Інституту права
та суспільних відносин Університету «Україна»
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ЯК СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Турко Б.Б., аспірант Львівського національного університету імені
Івана Франка
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  ІНК-
ЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА У КАНАДІ 

Чуркіна К.К., здобувач освіти першого (магістерського) рівня вищої
освіти Харківського національного педагогічного університету імені
Г.С. Сковороди
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО
НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Якименко А.А., голова циклової комісії з правознавства Хмель ниць -
кого коледжу Університету «Україна»
ПРАВО НА ОСВІТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: МІЖНАРОНО-ПРА-
ВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Секція 7
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНЖЕ-

НЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

20.11. 2019 р.,  12:00         Аудиторія 05, корпус 3
Керівники: Калакура Марія Михайлівна, к.т.н., професор

Ратушенко Антоніна Тарасівна, к.т.н., доцент  
Секретар: Плющенко Анна Андріівна, фахівець 



Бондаренко О.С., студент 1 курсу магістратури спеціальності «Хімічні
технології та інженерія» Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
Габ А.І., к.х.н., доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та нанотех-
нологій Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
«МАЛОТОНАЖНА» ТА «ЗЕЛЕНА» ХІМІЯ НА СЛУЖБІ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Гребешков В.С., студент 1 курсу магістратури спеціальності «Хімічні
технології та інженерія» Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
Габ А.І., к.х.н., доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та нанотех-
нологій Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТ-
КУ ДОВКІЛЛЯ В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

Докуніхін В.З., доцент кафедри автомобільного транспорту
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
КОРОТКО ПРО ЛОГІСТИКУ

Драгун Ю.О., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та інже-
нерія» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Шахнін Д.Б., к.х.н., доц., доцент кафедри сучасної інженерії та нано-
технологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ В КОНТЕКСТІ
РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Зінченко В.В., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та
інженерія» 
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Лукашенко Т.Ф., к.пед.н., доцент кафедри сучасної інженерії та нано-
технологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ КРАЇНИ 
В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Кирилюк М.С., студентка 2 курсу кафедри автомобільного транспорту
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Докуніхін В.З., доцент кафедри автомобільного транспорту
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
КОМЕНТАРІ ДО ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ УКРАЇНИ СТО-
СОВНО ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
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Кобель І.Г., керівник сектору супроводу студентів з особливими потре-
бами, доктор Ph.D. (Альберта), к.пед.н. (Драгоманова), Український
католицький університет
ПОЛІТИКА ІНКЛЮЗИВНОСТІ В КАТОЛИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

Красюк В.В., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та інже-
нерія» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Лукашенко Т.Ф., к.пед.н., доцент кафедри сучасної інженерії та нано-
технологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
ЕКОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВИ ДЛЯ РОЗБУДОВИ ІНКЛЮ-
ЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Лобода Ю.С., студент 3 курсу спеціальності «Автомобільний транс-
порт» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Тропіна А.О., старший викладач Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
РОЗВИТОК НАНОТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ

Мельнийчук В.М., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та
інженерія» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Брускова Д.-М. Я., к.х.н., доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та
нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
ЗАВДАННЯ, ІНДИКАТОРИ ТА СТАН ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ ЕКОЛО-
ГІЧНОГО НАПРЯМКУ РОЗБУДОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДО-
ВИЩА

Мартиненко І.А., студент 3 курсу спеціальності «Автомобільний транс-
порт» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Тропіна А.О., старший викладач Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
КОРИСТЬ ІСНУВАННЯ «РОЗУМНИХ АВТОМОБІЛІВ» ДЛЯ
ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ  ПОТРЕБАМИ

Мороз І.В., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та інже-
нерія» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Габ А.І., к.х.н., доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та нанотех-
нологій Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
«ЗЕЛЕНА ХІМІЯ» ТА «ЗЕЛЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ



Набекало Д.А., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та
інженерія» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Габ А.І., к.х.н., доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та нанотех-
нологій Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ШЛЯХІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДОВКІЛЛЯ

Новіков М.І., студент 1 курсу спеціальності «Хімічні технології та інже-
нерія» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Шахнін Д.Б., к.х.н., доц., доцент кафедри сучасної інженерії та нано-
технологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
СТАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОР-
СЬКОЇ РОБОТИ В ГАЛУЗІ «МАЛОТОНАЖНОЇ» ТА «ЗЕЛЕНОЇ» ХІМІЇ

Остапчук Ф.С., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та
інженерія» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Шахнін Д.Б., к.х.н., доц., доцент кафедри сучасної інженерії та нано-
технологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я СУСПІЛЬСТВА

Приходько О.А., студент 4 курсу за спеціальністю «Хімічні технології та
інженерія» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Шахнін Д.Б., к.х.н., доц., доцент кафедри сучасної інженерії та нано-
технологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА 
В КОНТЕКСТІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Трофімов П.В., студент 4 курсу спеціальності «Хімічні технології та
інженерія» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Брускова Д.-М. Я., к.х.н., доцент, доцент кафедри сучасної інженерії та
нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
МІСЦЕ ЛЮДИНИ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ

Удовенко О. М., студент 4 курсу спеціальності «Автомобільний транс-
порт» Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
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Мартиненко І. М., студент 3 курсу спеціальності «Автомобільний
транспорт» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Докуніхін В.З., доцент кафедри автомобільного транспорту
Університету «Україна»
ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛЕГШЕННЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ І БЛАГ
ВОДІЯМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ширай Ж.В., студентка 3 курсу спеціальності «Хімічні технології та
інженерія» Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна» 
Лукашенко Тетяна Федорівна, к.пед.н., доцент кафедри сучасної інже-
нерії та нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ 
ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Свистіль С.В., студентка 2 курсу магістратури, групи ЗТХ 17м спеці-
альності «Технологія харчування» Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
Калакура М.М., к.т.н., професор кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Ратушенко А.Т., к.т.н., доцент, доцент кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
ВИРОБНИЦТВА СТЕВІЇ ЯК УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДО-
ВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Михайленко М.І., студентка 2 курсу магістратури, групи ЗТХ-18м, спе-
ціальності «Технологія харчування» Інженерно-технологічного інсти-
туту Університету «Україна»
Ратушенко А.Т., к.т.н., доцент, доцент кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
БОРОШНЯНІ ВИРОБИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Андрущенко А.О., студент Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
Бублик Г.А., к.т.н., доцент кафедри технології харчування Інженерно-
технологічного інституту Університету «Україна»
ВИРОБНИЦТВО СИРІВ В УМОВАХ ТОРГІВЕЛЬНОГО ВИРОБ-
НИЦТВА   



Бублик Г.А., к.т.н., доцент кафедри технології харчування Інженерно-
технологічного інституту Університету «Україна»
ТЕХНІЧНІ  ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Андрущенко М.В., магістрант Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
Бублик Г.А., к.т.н., доцент кафедри технології харчування Інженерно-
технологічного інституту Університету «Україна
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ В РИТЕЙЛІ ШЛЯ-
ХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОГО УСТАТКУВАНН

Плющенко А.А., студентка 2 курсу групи ТХ-18-1м спеціальності
«Харчові технології» Інженерно-технологічного інституту
Університету «Україна»
Юліна А.І., к.т.н., доцент кафедри технології харчування Інженерно-
технологічного інституту Університету «Україна»
РОЗШИРЕННЯ  АСОРТИМЕНТУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЛОЧ-
НИХ ПРОДУКТІВ

Завадинська О.Ю., к.т.н., доцент Київського національного універси-
тету культури і мистецтв 
Калакура В.В. старший викладач кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗ-
ВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Гаврилюк С.П., к.е.н., доцент кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Монастарецька І.І., асистент кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна
Ратушенко А.Т., к.т.н., доцент, доцент кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Калакура В.В. старший викладач кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна
РАЦІОНАЛЬНЕ  ХАРЧУВАННЯ ЯК АСПЕКТ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ
ЕКОЛОГІЇ

Оліферчук О.Г., старший викладач кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
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Бишовець Л.Г., старший викладач кафедри туризму та готельно-ресто-
ранної справи Черкаського державного технологічного університету
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ІМУНОМОДЕЛЮЮЧИХ
КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ

Оліферчук О.Г., старший викладач кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
ТЕХНОЛОГІЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ОЗДОРОВЧОГО ПРИ-
ЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ТА ДИКОРОСЛОЇ
СИРОВИНИ

Оліферчук О.Г., старший викладач кафедри технології харчування
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
ТЕХНОЛОГІЯ НАПОЇВ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ДОДА-
ВАННЯМ ДИКОРОСЛОЇ СИРОВИНИ

Корзун В.Н., доцент Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Калакура М.М., професор кафедри технології харчування Інженерно-
технологічного інституту Університету «Україна»
ВИМОГИ ДО ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ У СУЧАСНІЙ ЕКОЛО-
ГІЧНІЙ СИТУАЦІЇ

Рибак М.В., студент групи ТХ-18-1м Інженерно-технологічного інсти-
туту Університету «Україна»
Калакура М.М., професор кафедри технології харчування Інженерно-
технологічного інституту Університету «Україна»
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАПІВФАБРИКАТІВ ПІЦИ

Маляр Д.В., студент групи ТХ-18-1м Інженерно-технологічного інсти-
туту Університету «Україна»
Калакура М.М., професор кафедри технології харчування Інженерно-
технологічного інституту Університету «Україна»
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ М’ЯСНИХ  ФАРШІВ

Смаль О.М., студентка групи ТХ-18-1м спеціальності Інженерно-тех-
нологічного інституту Університету «Україна»
Калакура М.М., професор кафедри технології харчування Інженерно-
технологічного інституту Університету «Україна»
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БІСКВІТНИХ  НАПІВ-
ФАБРИКАТІВ



Секція 8
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Секція 8. Інформаційно-комунікаційні технології інклюзивного навчання
21.11. 2019 р.,   14:00            Аудиторія  203, корпус 2
Керівники: Забара Станіслав  Сергійович, д.т.н., професор, завідувач

кафедри інформаційних технологій та програмування
Дехтярук Микола Трохимович, к.фіз-мат.н., доцент, профе-
сор кафедри інформаційних технологій та програмування  

Секретар: Кривошликов Антон Васильович, фахівець кафедри
комп’ютерної інженерії  

Davinder Pal Singh, PhD, HOD of Computer Science, Siri Guru Har Rai
Sahib College for women, India
DEEP LEARNING APPLICATION AND DISABILITY

Байрак Н.С., студентка 2 курсу магістратури спеціальності
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Вінницького соціаль-
но-економічного інституту Університету «Україна»
Мазуркевич О.П., к. культурології, доцент кафедри соціальних технологій
Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ
НАВЧАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Богинський В.М., студент 4 курсу спеціальності «Менеджмент»
Вінницького інституту Університету «Україна»
ВІКІНОМІКА ЯК МОДЕЛЬ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Берієв А.-А.В., студент 2 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-
течна та архівна справа» Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна»
Кушпетюк О.І., доцент кафедри інформаційної діяльності та туризму
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНА ЛІТЕРАТУРА – ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯ-
МІВ ДІЯЛЬНОСТІ «ВИДАВНИЧОГО ЦЕНТРУ «12»

Будз О.С., студент 4 курсу спеціальності «Комп’ютерна інженерія»
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Бундак О.А., кандидат історичних наук, доцент Луцького інституту
розвитку людини Університету «Україна»
СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ІНВА-
ЛІДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВ-
НИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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Гевчук Х.І., студентка 2 курсу спеціальності «Журналістика»
Університету «Україна»
Сухорукова Н.С., директор Тернопільського коледжу університету
«Україна»
ІНТЕРНЕТ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Гнатів С.Є., студент 2 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа» Луцького інституту розвитку людини Університету
«Україна»
Кушпетюк О.І., доцент кафедри інформаційної діяльності та туризму
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
ІНФОРМАЦІЙНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ З ІНВАЛІД-
НІСТЮ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ (на прикладі ВДОУНБ 
ім. О. Пчілки)

Іванова О.Л., старший викладач Національного університету «Києво-
Могилянська академія»
Кудрявцева Н.В., студентка Національного університету «Києво-
Могилянська академія»
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕН-
НЯМ СЛУХУ

Конон Н.Г., старший викладач Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна»
БІБЛІОТЕКА ЯК ІНТЕГРОВАНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЗАКЛАД
ВОЛИНІ

Костюченко О.В., студентка 2 курсу магістратури спеціальності
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Вінницького соціаль-
но-економічного інституту Університету «Україна»
Мазуркевич О.П., к. культурології, доцент кафедри соціальних техно-
логій Вінницького соціально-економічного інституту Університету
«Україна»
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ІНКЛЮЗИВ-
НОМУ НАВЧАННІ

Коптенко А.Ю., студентка 4 курсу Інституту філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ТА ІННОВАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ У РАМКАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Кудін А.С., аспірант спеціальності «Комп’ютерна інженерія»
Університету «Україна»



Женжера С.В., к.ф.н. доцент кафедри міжнародного права, міжнарод-
них відносин та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та
суспільних відносин Університету «Україна»
ІНКЛЮЗІЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Кудрявцева Н.В., студентка Національного університету «Києво-
Могилянська академія»
Іванова О.Л., старший викладач Національного університету «Києво-
Могилянська академія»
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНКЛЮ-
ЗИВНОМУ НАВЧАННІ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ

Курняк Л.М., к.філос.н., доцент, доцент кафедри правових та інформа-
ційних технологій Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ
ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Ляшук Н.В., к. філол. н., доцент кафедри інформаційної діяльності та
туризму Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Сидорук Д.І., магістр спеціальності Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа Луцького інституту розвитку людини Університету
«Україна»
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕЧНІЙ СИСТЕМІ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Олійник Н.О., студентка 2 курсу магістратури спеціальності
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Вінницького соціаль-
но-економічного інституту Університету «Україна»
Мазуркевич О.П., к. культурології, доцент кафедри соціальних техно-
логій Вінницького соціально-економічного інституту Університету
«Україна»
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНО-
ЛОГІЙ ОСОБАМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Рябуха А.Ю., к.пед.н., голова циклової комісії загальноосвітніх та
соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського коледжу
Університету «Україна»
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНКЛЮ-
ЗИВНОМУ НАВЧАННІ

Семенюк О.С., студент 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-
течна та архівна справа» Вінницького інституту Університету «Україна»
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Мазуркевич О.П., к. культурології, доцент кафедри соціальних технологій
Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ

Фендьо О.М., к.т.н., доцент кафедри управління професійною освітою
Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного
авіаційного університету
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІ-
КАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ

Щуцька Г.В., Доктор технічних наук, доцент, викладач вищої категорії,
викладач-методист, директор Державного вищого навчального закладу
«Київський коледж легкої промисловості»
Терещенко О.Д., перекладач-дактилолог Державного вищого навчаль-
ного закладу «Київський коледж легкої промисловості»
ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ СТУ-
ДЕНТІВ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ В КИЇВСЬКОМУ КОЛЕДЖІ
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Яковець О.П., старший викладач кафедри менеджменту та туризму Жи -
томирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна»
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Яценко М.В., 3 курс, група ЗФТ-21/17, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Любенко В.О., к. мед. н., доцент, Інститут соціальних технологій
Університету «Україна» 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНИКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ВИКОРИС-
ТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ
НАВЧАННІ

Секція 9
НАУКОВІ НАПРЯМИ ДИЗАЙНУ БЕЗБАР’ЄРНОГО АРХІТЕКТУР-

НОГО СЕРЕДОВИЩА

21.11. 2019 р.,    10:00                                  Аудиторія  38, вул. Хорива, 1-Г
Керівники: Гук Леонід Йосипович, Заслужений працівник культури

України, доцент
Хавхун Галина Миколаївна, к.архіт., доцент  

Секретар: Безуглова Людмила Василівна, фахівець  



Авер’янова Н.М., кандидат філософських наук, доцент кафедри дизай-
ну Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
МИСТЕЦТВО ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАС-
НИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Бібер С.Г., старший викладач кафедри дизайну Інженерно-технологіч-
ного інституту Університету «Україна»
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП`ЮТЕРНИХ   ТЕХНОЛОГІЙ В ПІДГОТОВ-
ЦІ СТУДЕНТІВ-ІНВАЛІДІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДИЗАЙН»

Бобренко Р.В., к. пед. н., доцент кафедри журналістики, видавничої
справи, поліграфії та редагування Інституту філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна», магістрант кафедри дизайну
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
ХУДОЖНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ У ТВОРЧОСТІ
КЛЕТА АБРАХАМА В КОНТЕКСТІ СТРІТ-АРТУ

Головень Т.М., студентка 2 курсу спеціальності «Туризм»
Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету
«Україна»
БЕЗБАР’ЄРНИЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТТЮ

Костирка М.С., студент кафедри дизайну Інженерно-технологічного
інституту Університету «Україна»
Хавхун Г.М., канд. архіт., доцент кафедри дизайну Інженерно-техно-
логічного інституту Університету «Україна»
ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ СМАРТ КВАРТИРИ ДЛЯ МАЛОМО-
БІЛЬНОГО МЕШКАНЦЯ

Молчанова К.В., студентка кафедри дизайну Інженерно-технологічно-
го інституту Університету «Україна»
Гук Л.Й., засл. діяч культури, проф. кафедри дизайну Інженерно-тех-
нологічного інституту Університету «Україна»
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН В АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОСТОРІ
УНІВЕРСИТЕТУ

Сніцарева І.І., студентка кафедри дизайну Інженерно-технологічного
інституту Університету «Україна»
Гук Л.Й., засл. діяч культури, проф. кафедри дизайну Інженерно-тех-
нологічного інституту Університету «Україна»
МУРАЛ ЯК ОРІЄНТИР У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
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Сухорукова А.І., студентка ІІІ курсу спеціальності «Дизайн»
Тернопільського коледжу Університету «Україна»
Кибалюк Н.М., викладач Тернопільського коледжу Університету
«Україна»
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН – ДИЗАЙН ДЛЯ ВСІХ

Хамад С.І., студентка кафедри дизайну Інженерно-технологічного
інституту Університету «Україна»
Ломовський А.І., доцент кафедри дизайну Інженерно-технологічного
інституту Університету «Україна»
ДОСВІД ЯПОНІЇ ЩОДО БЕЗБАР’ЄРНОГО МІСЬКОГО СЕРЕДО-
ВИЩА

Яцун Н.А., студентка кафедри дизайну Інженерно-технологічного
інституту Університету «Україна»
Сухоцький А.П., старший викладач кафедри дизайну Інженерно-тех-
нологічного інституту Університету «Україна»
ДОСВІД ВЛАШТУВАННЯ СЕНСОРНОГО САДУ
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