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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. За останні роки спостерігається неухильне зростання 
кількості осіб з ампутаційними вадами нижніх кінцівок. Значною мірою це 
пов’язано з почастішанням випадків травматизму, особливо в людей працездатного 
віку, спричинених дорожньо-транспортними пригодами, нещасними випадками на 
виробництві, техногенними та природними катастрофами, військовими діями, а 
також травмами в повсякденному житті (С. Ф. Курдибайло; 1990, С. Н. Бондаренко; 
1991, О. Я. Андрійчук; 2011). 

Проблема реабілітації осіб з наслідками ампутаційних дефектів нижніх кінцівок 
визначається значними локомоторними порушеннями, що обмежують можливості 
пересування та самообслуговування, порушеннями постави, перебудовою всіх 
функціональних систем, зміною обмінних процесів, зниженням резервних 
можливостей організму, толерантності до фізичних навантажень і фізичної 
працездатності та, як наслідок, вираженим обмеженням життєдіяльності (M. Kastner, 
2011; О. Я. Андрійчук, 2012). 

Дослідження фахівців свідчать, що в осіб з ампутацією нижніх кінцівок процес 
відновного лікування відбувається значно складніше порівняно з іншими 
патологіями, що зумовлено багатофакторністю проблематики, яка містить 
вирішення соціально-побутових, медичних, психологічних, відновлювальних, 
компенсаторних та інших завдань (А. С. Чикунов 1991; Е. П. Кохан 1992; 
В. П. Мурза, В. М. Мухін, 2008; О. М. Звіряка, 2016). 

За останні роки у світі та Україні стрімкого розвитку набула галузь 
протезування. Розроблення та впровадження сучасних технологій і засобів для 
виготовлення протезно-ортопедичних виробів вимагає від науковців і фахівців 
галузі новітніх підходів до подальшої реабілітації осіб з особливими потребами 
(С. Ф. Курдибайло, 2004; В. М. Мухін, 2008; О. М. Звіряка, 2013; Є. М. Васильченко, 
2014). Принципова відмінність структури побудови сучасного протеза та 
куксоприймача, його статико-динамічні показники та вплив на ампутовану кінцівку 
й організм людини загалом вимагають перегляду загальноприйнятих норм і методик 
підготовки до протезування й відновлення працездатності молодих людей після 
травматичних ампутацій нижніх кінцівок (B. Christensen, 1995; P. Stone, 2006; 
В. М. Мухін, 2009; А. С. Кочарян, 2013). 

Загальноприйняті твердження про те, що кінцевою метою реабілітації осіб 
після ампутації нижніх кінцівок є компенсація втраченої функції самостійного 
пересування (С. Э. Горлевский, 1991; С. В. Іванов, 1993; С. П. Євсеев, 1998; 
Х. Ренстрен, 2003), на практиці обмежуються завданнями протезування та навчання 
користування протезом. Водночас спостереження багатьох фахівців свідчать, що 
ефективна реабілітація вказаного контингенту залежить не тільки від якісного 
протезування, але значною мірою забезпечується рівнем адаптації основних систем 
життєдіяльності організму (А. М. Іванов, 1991; A. Broersma, 2004; K. Wasiak, 2006; 
В. В. Сорока, 2010). 

Окрім того, переважна більшість джерел наукової і методичної літератури 
висвітлює та обґрунтовує методики відновного медикаментозного лікування 
(В. В. Аршин, 1999, А. В. Гавриленко, 2009, Н. М. Грекова, 2009), класифікації 
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ампутаційних дефектів (А. Ф. Дмітрієв, 1980; Л. І. Аршугін, 1987; Р. Баунтгантер, 
2002; Н. С. Абишов, 2005), добору протезів (А. П Кужекін, 1987; С. В. Іванов, 1996; 
С. Ф. Крагін, 1997; Вехбі Ахмед, 1999) тощо, проте не дає вичерпних рекомендацій 
щодо проведення цілісного процесу фізичної реабілітації осіб з ампутаціями нижніх 
кінцівок на рівні гомілки, зокрема на післялікарняному етапі. 

Таким чином, потреба розроблення нових та удосконалення наявних підходів 
до фізичної реабілітації осіб з ампутаційними куксами нижніх кінцівок на тлі дедалі 
більшої кількості осіб із зазначеними ампутаційними дефектами формують 
актуальне науково-практичне завдання з метою ефективної реалізації 
реабілітаційного потенціалу на післялікарняному етапі, що й зумовило вибір 
зазначеної теми дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Роботу 
виконано згідно з темою «Фізична реабілітація осіб після ампутації нижніх 
кінцівок» на 2007–2010 рр. кафедри здоров’я людини Львівського державного 
університету фізичної культури (затвердженої вченою радою 25 жовтня 2007 року, 
протокол № 2) та темою «Інноваційні технології використання природних і 
переформованих фізичних чинників та інших засобів фізичної реабілітації у 
комплексному оздоровленні людини» на 2013−2018 рр. кафедри фізичної 
реабілітації та основ здоров’я Дрогобицького державного педагогічного 
університету ім. І. Франка (затвердженої вченою радою 20 січня 2013 року, 
протокол № 1). Роль автора у виконанні зазначених тем полягає у визначенні 
проблемного поля та основних напрямів удосконалення фізичної реабілітації осіб з 
ампутаціями, обґрунтуванні структури і змісту контролю та визначенні показників 
функціональної, рухової та психоемоційної сфери осіб з ампутацією нижньої 
кінцівки на рівні гомілки, розробленні й обґрунтуванні авторської програми та 
проведенні педагогічного експерименту з її перевірки в умовах післялікарняного 
етапу фізичної реабілітації. 

Мета дослідження – науково обґрунтувати структуру та зміст програми 
фізичної реабілітації осіб першого зрілого віку з ампутацією нижньої кінцівки на 
рівні гомілки на післялікарняному етапі. 

Завдання дослідження: 
1. З’ясувати сучасний стан та підходи до фізичної реабілітації осіб з 

ампутаціями нижніх кінцівок на рівні гомілки. 
2. Визначити основні показники функціональної, рухової та психоемоційної 

сфери осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки, що потребують фізичної 
реабілітації на післялікарняному етапі. 

3. Розробити програму фізичної реабілітації осіб першого зрілого віку після 
ампутації нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі. 

4. Експериментально перевірити програму фізичної реабілітації осіб першого 
зрілого віку після ампутації нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному 
етапі. 

Об’єкт дослідження – фізична реабілітація осіб першого зрілого віку з 
ампутаціями нижніх кінцівок. 
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Предмет дослідження – засоби та методи фізичної реабілітації осіб першого 
зрілого віку з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному 
етапі. 

Методи дослідження: 
 теоретичний аналіз і узагальнення (вивчення інформації 256 джерел 

наукової та методичної літератури, даних мережі Інтернет для обґрунтування 
проблеми дослідження, з’ясування основних компонентів фізичної реабілітації, 
обговорення та зіставлення основних результатів із наявними даними);  

 соціологічні (опитування та збір анамнезу для уточнення самопочуття, 
визначення суб’єктивної оцінки попередньо проведених реабілітаційних заходів на 
різних етапах реабілітації, експертне оцінювання якісних характеристик ходьби осіб 
з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на різних етапах дослідження); 

 медико-біологічні методи (соматоскопія; антропометрія; гоніометрія; 
мануальне м’язове тестування (ММТ), дослідження гемодинамічних показників та 
рівня фізичної працездатності, рухові тести, тензодинамометрія); 

 педагогічне спостереження (для отримання емпіричної інформації про стан 
осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на різних етапах дослідження); 

 педагогічний експеримент (перевірка ефективності авторської програми 
фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на 
післялікарняному етапі); 

 психологічні (тест − самопочуття, активність, настрій (САН), тест якості 
життя (SF – 36)); 

 методи математичної статистики (для опрацювання емпіричних даних на 
різних етапах дослідження). 

Наукова новизна одержаних результатів: 
 уперше науково обґрунтовано програму фізичної реабілітації осіб першого 

зрілого віку після ампутації на рівні гомілки на післялікарняному етапі реабілітації; 
 уперше отримано наукові дані, що характеризують загальні показники 

функціональної, рухової та психоемоційної сфери осіб першого зрілого віку з 
ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі фізичної 
реабілітації; 

 уперше науково обґрунтовано урахування принципу граничної активізації у 
фізичній реабілітації осіб першого зрілого віку з ампутацією нижньої кінцівки на 
рівні гомілки після протезування для реалізації завдань удосконалення володіння 
протезом та навичок ходьби; 

 удосконалено систему контролю функціональної та рухової сфери осіб з 
ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки; 

 удосконалено відомості про взаємозв’язок засобів фізичної та 
психологічної реабілітації осіб з ампутаціями нижніх кінцівок на післялікарняному 
етапі; 

 набули подальшого розвитку наукові відомості про особливості фізичної 
реабілітації осіб з ампутаційними дефектами на післялікарняному етапі;  
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 набули подальшого розвитку відомості про врахування закономірностей і 
принципів формування відновних і компенсаторних механізмів в організмі осіб з 
ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено й 
експериментально апробовано та визначено ефективність авторської програми 
фізичної реабілітації осіб першого зрілого віку після ампутації на рівні гомілки на 
післялікарняному етапі реабілітації; виявлено та проаналізовано типові помилки під 
час ходьби на протезі та шляхи їх корекції; проведено об’єктивізацію контролю 
основних характеристик ходьби осіб з ампутаціями нижніх кінцівок за допомогою 
використання методики бароподометрії. Результати дисертаційного дослідження 
впроваджено у діяльність спеціалізованих протезно-ортопедичних підприємств 
«АРОЛ ПЛЮС» (м. Львів) і ТОВ «ІНВАЛТРУД» (м. Ужгород), у навчальний процес 
студентів Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка та 
Львівського державного університету фізичної культури, що підтверджено актами 
впровадження. 

Особистий внесок здобувача полягає у виборі напряму дослідження, аналізі 
літературних джерел, формуванні мети та завдань дослідження, нагромадженні 
експериментального матеріалу, розробленні програми фізичної реабілітації осіб 
першого зрілого віку з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки, зборі та 
узагальненні отриманих результатів, формуванні висновків, оформленні 
дисертаційної роботи.  

У працях, які виконані у співавторстві, здобувачеві належать результати з 
обґрунтування структури і змісту контролю показників функціональної та рухової 
сфери осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному 
етапі, визначення алгоритму проведення педагогічного спостереження та 
педагогічного експерименту. Конструювання, планування дослідження, добір 
методів та розроблення анкет для опитування й бланків експертного оцінювання 
здійснено спільно з науковим керівником. 

Апробація результатів дослідження. Результати проведених досліджень 
оприлюднено на таких наукових конференціях: міжнародних наукових 
конференціях молодих вчених (Київ, 2009, 2010); Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Перший крок у науку» (Луганськ, 2010); міжнародних 
наукових конференціях «Молода спортивна наука України» (Львів, 2010, 2011, 
2014); VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Реалізація здорового 
способу життя – сучасні підходи» (Дрогобич, 2011, 2013); наукових конференціях 
аспірантів (2008−2010) та кафедри здоров’я людини Львівського державного 
університету фізичної культури (2012−2015). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковано в 9 наукових працях 
(3 виконано одноосібно), 7 з яких – у наукових фахових виданнях України (6 праць 
опубліковано у виданнях, що належать до міжнародних наукометричних баз). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Робота, викладена на 
197 сторінках основного тексту, вміщує 26 таблиць, 4 рисунки, 2 додатки. Список 
опрацьованої літератури становить 256 джерел, з яких 73 – іноземні публікації. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, вказано зв’язок дисертаційного 
дослідження з науковими програмами, планами і темами; конкретизовано мету та 
сформульовано завдання роботи, визначено об’єкт та предмет, описано методи 
дослідження; обґрунтовано наукову новизну та визначено практичну значущість 
роботи; розкрито особистий внесок автора, подано інформацію про апробацію 
отриманих результатів дослідження та вказано кількість публікацій. 

У першому розділі «Теоретико-методичні особливості фізичної реабілітації 
осіб з ампутаціями нижніх кінцівок» визначено, що кількість осіб з наслідками 
ампутацій нижніх кінцівок є значною і постійно зростає. Це створює потребу 
комплексного підходу фахівців до розв’язання завдань їх медико-соціальної, 
психологічної та фізичної реабілітації.  

Дослідження вітчизняних і зарубіжних фахівців свідчать, що в організмі 
людини, яка постраждала від травматичної ампутації, відбуваються зміни не лише 
рухової системи, але і глибокі порушення з боку серцево-судинної, дихальної і 
нервової систем, психічної сфери, до того ж загальне зниження рухової активності 
лише уповільнює процеси відновлення цих систем. Лише третина забезпечених 
протезними виробами осіб активно користується ними в повсякденній діяльності. 
Недоліки протезування, неготовність функціональних систем до нових умов 
пересування та загалом відсутність програм відновлення є одними із основних 
причин низької ефективності реабілітації осіб з наслідками ампутацій нижніх 
кінцівок. 

Після ампутації розвиваються функціональні і структурні зміни систем 
життєзабезпечення. Компенсація як біологічна реакція не є епізодичною, це 
цілісний комплексний процес, що проходить певні етапи, які відрізняються за 
функціональними станами. Завершенням процесу адаптації слід вважати 
формування стійкого, якісно нового функціонального стану, що забезпечує умови 
життєдіяльності у взаєминах зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Завданнями фізичної реабілітації є прогнозування необхідних і доцільних 
компенсаторних змін в організмі особи з ампутаційними дефектами та активний 
вплив на ці процеси засобами фізичної реабілітації на всіх етапах адаптації до нових 
умов життєдіяльності. 

Рухова активність є одним із засадничих чинників дії на функціональні і 
структурні системи організму, інструментом активного впливу на процеси адаптації. 
Доступні засоби фізичної реабілітації мають вплив на основні елементи рухової 
активності та займають провідне місце в проаналізованих наявних підходах, 
методиках використання засобів фізичної реабілітації, що також мають доведені 
фахівцями параметри дозування, систематичності занять, різноманітності структури 
та змісту, рекомендацій з проведення, об’єктивізації оцінювання результатів. 

Аналіз наукової та методичної літератури з питань реабілітації осіб з 
наслідками ампутацій нижніх кінцівок свідчить про основне протиріччя, пов’язане з 
наявністю якісного обґрунтування процесів протезування й навчання ходьби та 
водночас відсутністю в наявних методиках (програмах) урахування особливостей 
функціональних можливостей ампутантів, залежно від віку та рівня втрати кінцівки, 
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що безпосередньо визначає прогнозований результат відновлення та/або 
компенсації втрачених функцій. 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» охарактеризовано 
використані методи дослідження та розкрито етапи його проведення. 

На першому етапі (2008−2009 рр.) вивчено, проаналізовано та узагальнено 
відомості вітчизняної та закордонної літератури, інформаційних джерел мережі 
Інтернет з проблем методології, теорії і практики фізичної реабілітації осіб з 
ампутацією нижніх кінцівок; спроектовано узагальнену схему виконання 
дисертаційного дослідження; конкретизовано мету та завдання, об’єкт і предмет 
дослідження, дібрано методи дослідження. 

На другому етапі (2009−2010 рр.) доповнено аналіз наукової та методичної 
літератури, дібрано засоби контролю за станом осіб першого зрілого віку із 
ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі; дібрано 
засоби фізичної реабілітації, що згодом були додані до програми фізичної 
реабілітації; теоретично обґрунтовано авторську програму фізичної реабілітації осіб 
із ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі. 

На третьому етапі (2010–2013 рр.) проведено паралельне розв’язання 
основних завдань дослідження, пов’язаних із педагогічним спостереженням за 
станом осіб із ампутацією нижньої кінцівки, індивідуальною реалізацією програми 
реабілітації; отриманням емпіричних даних вихідного та кінцевого рівня та загалом 
характеристикою стану осіб із ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на 
післялікарніному етапі. На цьому етапі було проведено визначення основних 
показників стану осіб, залучених до педагогічного експерименту за даними 
анамнезу, соматоскопії, антропометрії, мануального м’язового тестування, 
гоніометрії, показників ходьби, фізичної підготовленості та працездатності, методик 
САН та SF – 36, бароподометрії та експертного оцінювання ходьби. На цьому етапі 
проведено педагогічний експеримент із залученням 86 осіб першого зрілого віку із 
ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки, по 43 особи (35 чоловіків та 8 жінок в 
основній групі та 32 чоловіки та 11 жінок у групі порівняння) з терміном після 
ампутації від 1 до 5 місяців. Формувальний педагогічний експеримент був 
організований на протезно-ортопедичних підприємствах приватної та державної 
форми власності.  

На четвертому етапі (2014−2016 рр.) доповнено аналіз наукової та методичної 
літератури, узагальнено емпіричні результати дослідження, порівняно їх із наявними 
науковими даними; узагальнено результати та сформовано висновки; оформлено 
текст дисертаційної роботи, упроваджено результати в практику спеціалізованих 
установ (підприємств) і навчальний процес студентів спеціальності «фізична 
реабілітація» та подано роботу для попереднього розгляду на кафедру здоров’я 
людини ЛДУФК. 

У третьому розділі «Результати обстеження осіб із ампутацією нижньої 
кінцівки на рівні гомілки при прийнятті на фізичну реабілітацію на 
післялікарняному етапі» виявлено, що вивчення стану осіб потрібно проводити із 
урахуванням різноспрямованих показників. Окрім даних анамнезу, соматоскопії, 
антропометрії, мануально-м’язового тестування, гоніометрії, об’єктивізацію рівня 
готовності до реабілітаційних заходів доцільно проводити із залученням показників 
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фізичної підготовленості (присідання; підскоки на збереженій нижній кінцівці; 
згинання і розгинання рук в упорі лежачи; перехід з положення лежачи в положення 
сидячи; утримання рівноваги на збереженій нозі; утримання рівноваги на коліні 
ампутованої кінцівки); фізичної працездатності і реакції гемодинамічних показників 
на навантаження за допомогою використання ручної велоергометрії (PWC150). 
Основними показниками є об’єктивні характеристики ходьби, результати 
експертного оцінювання якісних (зовнішніх) характеристик ходьби та зокрема 
урахування комплексу даних, отриманих за допомогою бароподометрії. Додатковим 
чинником реабілітаційного впливу на осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 
гомілки є психоемоційний стан, характеристику якого доцільно здійснювати за 
допомогою методик САН та оцінювання якості життя SF – 36. 

Результати дослідження осіб, що потребували фізичної реабілітації на 
післялікарняному етапі, засвідчили наявність більшої частки осіб чоловічої статі 
(77,9 %) та осіб вікового діапазону 26−31 року. Найбільшу частку ампутацій 
чоловіки і жінки отримали внаслідок дорожньо-транспортних пригод (64,2 та 57,9 % 
загальної кількості гендерної групи). Вихідні параметри осіб з ампутацією нижньої 
кінцівки при прийнятті на реабілітацію були такими: стан усічених м’язів кукси 
гомілки рівня м’язових груп стегна в більшості був на доброму рівні (87,2−94,1 % 
загальної кількості осіб) та дещо нижчим для м’язових груп гомілки (65,1−82,5 %) із 
наявними незадовільними оцінками; за результатами мануально-м’язового 
тестування усі особи, що потребували реабілітації, продемонстрували результат на 
рівні 4 (31,3−78,9 %) та 5 балів (21,1−68,1 %) за відповідною шкалою; за 
показниками динамометрії рухів кукси та збереженої кінцівки осіб зафіксовано 
диспропорцію (15,2−49,4 % від рівня збереженої кінцівки) з більш рівномірними 
показниками в групі чоловіків; 

Переважна більшість осіб була прийнята на програму фізичної реабілітації в 
періоді від 2 до 4 місяців після завершення лікарняного періоду реабілітації (59,3 % 
осіб від загальної кількості), що засвідчило тенденцію втрати функціональних 
можливостей із затягуванням переходу до фізичної реабілітації на післялікарняному 
етапі. 

Функціональний стан осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки 
характеризується загалом низькою руховою активністю, неготовністю до ходьби на 
протезі на тлі вираженого зниження силових та функціональних показників 
м’язових систем. Це проявляється у низькій фізичній підготовленості та 
працездатності, низьких оцінках експертів за показниками характеристик ходьби, 
невідповідних показниках бароподометрії. 

У сукупності це мало відображення на психоемоційному стані осіб із 
ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки при прийнятті на фізичну 
реабілітацію на післялікарняному етапі, що підтверджено результатами за 
методикою САН (самопочуття 3,04−3,08 бала; активність – 3,00−3,13 бала; настрій 
2,91−3,26 бала) та шкали якості життя SF – 36 (фізичний компонент 25,69−38,73 од. 
та психічний компонент 29,05−35,37 од.). 

Загалом, на цьому етапі дослідження виявлено, що для осіб (різної статі) з 
ампутацією нижньої кінцівки на післялікарняному етапі фізичної реабілітації 
гострою є потреба перебудови діяльності функціональних систем організму для 
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якісної та ефективної роботи в нових умовах пересування на протезі, що повинно 
бути забезпечене використанням обґрунтованої програми фізичної реабілітації із 
виокремленням та конкретизацією основних завдань з урахуванням отриманих 
результатів об’єктивізованого педагогічного спостереження.  

У четвертому розділі «Програма фізичної реабілітації осіб з ампутацією 
нижньої кінцівки на рівні гомілки та її ефективність» визначено, що програма 
повинна ґрунтуватися на основних компонентах: ЛФК, масаж, основи 
бандажування, загальнорозвивальні вправи, навчання ходьби, вправи на тренажерах. 
Об’єктивною для обґрунтування сучасних підходів до фізичної реабілітації осіб 
першого зрілого віку з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на 
післялікарняному етапі є потреба урахування принципу граничної активності, що 
зумовлює зміни структури та змісту реабілітаційних засобів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Порівняння структурних компонентів програм фізичної реабілітації  

пацієнтів з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки  
на післялікарняому етапі 

 

Зміст засобів у програмах фізичної реабілітації Засоби 
типовий підхід авторський підхід 

1 2 
поліпшення трофіки, зменшення набряку ампутованої кінцівки, формування 
тактильної функції кукси 

Масаж 

масаж зони ураження кінцівки  
та локально розташованих від зони 
ураження м’язових груп 

масаж зон, що перебувають вище  
від рівня ураження, для поліпшення 
трофіки, відтоку лімфи тощо 

Бандажування спрямованість на формування об’ємних розмірів кукси 
підвищення загального тонусу організму, підготовка систем  
до фізичних навантажень 
підвищення функціонального статусу серцево-судинної, дихальної  
та нервової систем 
стимуляція процесів обміну та підвищення загального тонусу організму 

Загально-
розвивальні 
вправи 

акценти на вправах  
з пасивного розгинання 

зменшення на 10−15%  
від загального обсягу; 
акценти на вправах  
з активного розгинання 

оволодіння фазами кроку, формування кукси 
пересування без допоміжних засобів та/або з паличкою 

навчання та ознайомлення  
з основними принципами 
користування основним протезом 

Навчання ходьби 

навчання та ознайомлення  
з основними принципами 
користування основним протезом 

ходьба з перешкодами 
підвищення толерантності до фізичних навантажень, розвиток витривалості 

формування рухового стереотипу, поліпшення обміну та кровопостачання  
в сегментах, які тренують за методом васкулярних і тонічних рефлексів 

Вправи на 
тренажерах 

загальноприйняті види тренажерних 
засобів, що не мають 
диференційованого впливу  
на організм осіб з ампутацією нижньої 
кінцівки 

залучення тренажерних пристроїв 
регулювання ваги тіла 
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Продовження табл. 1 

1 2 
формування вміння швидко напружувати та розслабляти окремі м’язові групи; 
здійснення окремих рухів протезом із різною швидкістю та амплітудою; 
здійснення переміщення протеза з чіткою диференціацією напряму 

Спецвправи 

 опірність ампутованої кінцівки, 
Саарбрюкенський протез 

Прикладні 
вправи 

навчання користування протезом 
спільно з ходунками та паховими 
милицями як основними засобами 
пересування 

навчання користування додатковими 
засобами пересування, 
оволодіння лише ліктьовими 
милицями 

Профілактика 
ускладнень 

профілактика респіраторних захворювань, деформацій та пошкоджень хребта, 
застійних явищ здорової кінцівки 

Вправи фізичної 
підготовки 

використання загальноприйнятих 
фізичних вправ та вправ  
на «класичних» тренажерах  
з метою акцентованого розвитку 
витривалості, силових якостей  
і сприяння впливові на рівень 
розвитку рівноваги та координації 

використання загальноприйнятих 
фізичних вправ та вправ  
на «класичних» тренажерах  
з метою розвитку витривалості, 
силових якостей; 
використання елементів рухливих  
та спортивних ігор (з м’ячем,  
на координацію тощо) з метою 
акцентованого розвитку рівноваги  
та координації; 
виконання вправ з протезом  
та без нього у межах одного заняття 

Гігієнічні заходи формування культури догляду за ампутованою кінцівкою; 
дихальна гімнастика  

 

Зміни полягають у використанні тренажерних пристроїв регулювання ваги тіла, 
зміщенні акцентів вправ у напрямі активного розгинання, навчання ходьби та 
спрямованості масажу, використанні Саарбрюкенського протеза на тлі зменшення 
обсягів загальнорозвивальних вправ та бандажування. Об’єктивні чинники процесу 
фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на 
післялікарняному етапі визначили тривалість педагогічного експерименту в межах 
трьох місяців із проведенням 26 занять (2−3 рази на тиждень) (рис. 1). 

Експериментальна перевірка програми фізичної реабілітації осіб з ампутацією 
нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі дала змогу встановити 
загальний більш виражений позитивний вплив авторського підходу. Достовірні 
зростання (р≤0,05−0,01) містяться за переважною більшістю показників, що 
визначають мету відповідного етапу фізичної реабілітації серед осіб з цим 
ампутаційним дефектом (див. табл. 2–4). 

На ефективність авторського підходу до побудови програми фізичної 
реабілітації вказують такі дані. 
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ОСНОВНИЙ 
ПЕРІОД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм реалізації авторської програми фізичної реабілітації 
 

Блок-схема авторської програми фізичної реабілітації осіб  
першого зрілого віку з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки 
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Рівновага  
та координація  
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протезі 
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на основному протезі 

Допоміжні засоби 
пересування 

(канадські милиці) 

Вправи на тренажерах з 
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Саарбрюкенському 

протезі

Вправи на тренажерах 
з дозуванням ваги тіла

Профілактика 
контрактур 

Спецвправи 

Вправи фізичної 
підготовки 

Рівновага  
на основному протезі 

Елементи спортивних 
ігор  

на Саарбрюкенському 
протезі

Спеціальні  
та прикладні вправи

Елементи спортивних 
ігор на основному 
протезі та без

Ходьба  
з перешкодами 

Спеціальні  
та прикладні вправи

Масаж Масаж Масаж

Фантомна гімнастика, гігієнічні заходи, профілактика ускладнень 
(на постійній основі) 

Навчання падінню 
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Таблиця 2 
Зміни показників динамометрії рухів кукси та збереженої кінцівки осіб  

за час педагогічного експерименту (n=86) 
 

Етапи проведення контрольного зрізу 
до педагогічного експерименту після педагогічного експерименту 

КГ ОГ КГ ОГ Характеристики 
(кгс) 

Ч 
(n=32) 

Ж 
(n=11) 

Ч 
(n=35) 

Ж 
(n=8) 

Ч 
(n=32) 

Ж 
(n=11) 

Ч 
(n=35) 

Ж 
(n=8) 

Гомілка збереженої кінцівки 
Згинання 36,001,3 

±3,06 
34,451 

±1,95 
38,493 

±2,93 
34,25 
±2,00 

39,221 

±2,70 
37,821,4 

±1,29 
38,89 

±2,50 
36,254 

±1,25 
Розгинання 52,843 

±3,11 
42,451,3 

±3,14 
48,912,3 

±3,33 
46,633 

±1,28 
52,444 

±1,93 
46,181 

±2,20 
50,262,4 

±2,17 
48,50 
±2,38 

Приведення 
стегна 

40,661 

±4,20 
36,821 

±2,05 
38,972 

±3,00 
35,632 

±1,97 
45,811,4 

±3,46 
43,641 

±1,97 
41,862,4 

±2,26 
39,752 

±1,81 
Відведення 
стегна 

34,661 

±2,62 
29,001 

±1,82 
35,462 

±2,46 
29,632 

±1,72 
38,441 

±2,34 
35,451 

±1,67 
37,972 

±2,47 
35,132 

±0,66 
Культя гомілки 

Згинання 29,44 
±3,79 

24,361 

±2,40 
30,972 

±3,12 
24,882 

±0,69 
30,384 

±3,11 
27,361,4 

±1,85 
33,462,4 

±2,07 
30,632,4 

±0,88 
Розгинання 37,601 

±2,73 
31,91 
±2,66 

37,972 

±3,06 
32,382 

±1,97 
39,561,4 

±3,05 
34,184 

±2,17 
42,972,4 

±1,48 
41,002,4 

±1,75 
Приведення 
стегна 

30,911 

±2,73 
29,64 
±3,92 

31,402 

±3,18 
28,632 

±3,13 
33,501,4 

±3,43 
31,734 

±2,25 
35,432,4 

±2,10 
34,132,4 

±1,63 
Відведення 
стегна 

25,811 

±2,86 
21,911 

±1,92 
26,312 

±2,53 
22,382 

±2,38 
28,251,4 

±2,89 
25,821,4 

±1,26 
31,692,4 

±1,76 
28,132,4 

±1,38 
 

Примітки: КГ – контрольна група; ОГ – основна група; Ч – чоловіки; Ж – жінки; 1 – достовірність 
відмінностей показників контрольної групи до та після педагогічного експерименту 
(р≤0,05); 2 – достовірність відмінностей показників основної групи до та після 
педагогічного експерименту (р≤0,05); 3 − достовірність відмінностей показників 
контрольної та основної груп до педагогічного експерименту (р≤0,05); 4 − 
достовірність відмінностей показників контрольної та основної груп після 
педагогічного експерименту (р≤0,05). 

 

Внутрішньогрупові зміни (р≤0,05−0,01) серед представників основних груп 
зафіксовано за такими показниками: 

 динамометрія рухів кукси та збереженої кінцівки. У всіх випадках наявне 
достовірне (р≤0,05) збільшення показників культі гомілки представників основних 
груп: згинання (8,04 % − чоловіки та 23,11 % − жінки), розгинання (13,17 % − 
чоловіки та 26,62 % − жінки), приведення стегна (12,83 % − чоловіки та 19,21 % − 
жінки), відведення стегна (20,45 % − чоловіки та 25,69 % − жінки). Це відбулося на 
тлі підвищення окремих показників збереженої кінцівки: розгинання (2,72 % − 
чоловіки), приведення стегна (7,41 % − чоловіки та 11,56 % − жінки), відведення 
стегна (7,09 % чоловіки та 18,56 % − жінки); 

 рухові тести. Представники основної групи відносно контрольної по 
завершенні педагогічного експерименту при міжгруповому порівнянні мали 
перевагу (р≤0,05−0,01) в згинанні (10,14 % − чоловіки та 12,32 % − жінки), 
розгинанні (8,62 % − чоловіки та 17,03 % − жінки), приведенні стегна (5,88 % − 
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чоловіки та 7,56 % − жінки), відведенні стегна (12,18 % − чоловіки та 8,71 % − 
жінки); 

 фізична підготовленість. Зафіксовано внутрішньогрупові зміни 
(р≤0,05−0,01) серед представників основних груп за такими контрольними 
вправами: присідання (на 60,98 % − чоловіки та 70,73 % − жінки); підскакування (на 
32,74 % − чоловіки та 25,28 % − жінки); згинання-розгинання рук у положенні 
лежачи (на 23,65 % − чоловіки та 31,19 % − жінки); сід з положення лежачи на спині 
(на 55,99 % − чоловіки та 142,08 % − жінки); рівновага на збереженій кінцівці (на 
46,96 % – лише жінки); рівновага на коліні ампутованої кінцівки (на 568,99 % − 
чоловіки та 332,44 % − жінки). 

Представники основної групи мали перевагу над контрольною (р≤0,05−0,01) у 
підскоках (на 5,10 % − чоловіки); рівновазі на коліні ампутованої кінцівки (на 
67,25 %− чоловіки та 65,58 % – жінки). 

Таблиця 3 
Зміни результатів тестів фізичної підготовленості  

осіб з ампутацією нижньої кінцівки  
за час педагогічного експерименту 

 

Етапи проведення контрольного зрізу 
до педагогічного експерименту після педагогічного експерименту 

КГ ОГ КГ ОГ Характеристики 
ходи 

Ч 
(n=32) 

Ж 
(n=11) 

Ч 
(n=35) 

Ж 
(n=8) 

Ч 
(n=32) 

Ж 
(n=11) 

Ч 
(n=35) 

Ж 
(n=8) 

Присідання (рази) 9,471,3 

±1,99 
8,001 

±2,00 
7,512,3 

±1,33 
6,752 

±1,69 
13,031,4 

±1,53 
11,451 
±1,32 

12,092,4 

±1,39 
11,502 

±1,38 
Підскоки (рази) 27,131,3 

±2,53 
22,181 

±2,93 
29,572,3 

±3,90 
24,252 

±1,00 
35,691,4 

±2,02 
33,641,4 
±2,46 

37,512,4 

±3,71 
30,382,4 

±1,13 
Згинання–
розгинання рук  
у положенні 
лежачи (рази) 

18,811 

±3,00 
11,451 
±3,14 

17,632 

±4,49 
10,502 

±1,63 
25,381,4 

±4,63 
16,091,4 
±1,22 

21,802,4 

±3,69 
13,882,4 

±1,66 

Сід з положення 
лежачи на спині 
(рази) 

11,661 

±1,93 
6,361 
±1,67 

10,772 

±2,39 
6,252 

±1,06 
17,091 

±1,79 
15,271 
±1,39 

16,802 

±1,74 
15,132 

±1,16 

Рівновага на 
збереженій нозі 
(с) 

22,13 
±5,31 

16,451 
±3,49 

22,46 
±6,17 

14,632 

±3,38 
24,28 
±3,38 

21,001 
±2,55 

23,71 
±4,37 

21,502 

±2,50 

Рівновага  
на коліні 
ампутованої 
кінцівки (с) 

1,591 

±1,02 
2,091 
±1,19 

1,292 

±1,36 
1,882 

±0,69 
5,161,4  

±1,28 
4,911,4 
±1,21 

8,632,4 

±2,58 
8,132,4 

±1,63 

 

Примітки: КГ – контрольна група; ОГ – основна група; Ч – чоловіки; Ж – жінки; 1 – достовірність 
відмінностей показників контрольної групи до та після педагогічного експерименту 
(р≤0,05); 2 – достовірність відмінностей показників основної групи до та після 
педагогічного експерименту (р≤0,05); 3 − достовірність відмінностей показників 
контрольної та основної груп до педагогічного експерименту (р≤0,05); 4  − 
достовірність відмінностей показників контрольної та основної груп після 
педагогічного експерименту (р≤0,05). 
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Таблиця 4 
Зміни основних показників бароподометрії осіб із ампутацією нижньої кінцівки 

на рівні гомілки за час педагогічного експерименту 
 

Етапи проведення контрольного зрізу 
до педагогічного експерименту після педагогічного експерименту 

КГ ОГ КГ ОГ Характеристики 
Ч 

(n=32) 
Ж 

(n=11) 
Ч 

(n=35) 
Ж 

(n=8) 
Ч 

(n=32) 
Ж 

(n=11) 
Ч 

(n=35) 
Ж 

(n=8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А 14,781 
±2,84 

13,82 
±3,83 

13,772 

±2,80 
15,63 
±3,72 

13,161,4 

±2,66 
12,82 
±2,23 

11,712,4 

±2,00 
12,25 
±2,25 

З 13,881,3 

±1,79 
12,45 
±1,40 

12,033 

±1,65 
13,75 
±2,06 

12,001 

±1,63 
11,55 
±1,79 

11,57 
±1,81 

12,25 
±1,69 

Кут стопи (°) 

Р 3,471 

±0,99 
4,45 

±0,50 
3,512 

±1,10 
4,132 

±1,16 
4,221,4 

±1,18 
4,184 

±1,29 
1,742,4 

±0,67 
1,252,4 

±0,56 
А 42,721 

±1,49 
44,091 

±0,86 
43,692 

±1,87 
41,632 

±3,13 
44,031,4 

±1,79 
45,361,4 

±1,06 
45,772,4 

±1,32 
46,752,4 

±0,81 
З 57,281 

±1,49 
55,911 

±0,86 
56,312 

±1,87 
58,382 

±3,13 
55,971,4 

±1,79 
54,641,4 

±1,06 
54,232,4 

±1,32 
53,252,4 

±0,81 
передня 
частина

42,311 

±2,31 
42,091 

±1,39 
43,542 

±1,71 
42,002 

±2,00 
43,811,4 

±1,71 
43,731,4 

±1,65 
48,032,4 

±1,52 
47,132,4 

±1,63 
А 

задня 
частина

57,691 

±2,31 
57,911 

±1,39 
56,462 

±1,71 
58,002 

±2,00 
56,191,4 

±1,71 
56,271,4 

±1,65 
51,972,4 

±1,52 
52,882,4 

±1,63 
передня 
частина

49,38 
±1,26 

50,09 
±0,68 

49,60 
±0,96 

49,38 
±0,72 

49,84 
±0,95 

50,27 
±0,84 

49,74 
±0,98 

49,63 
±0,63 

Р
оз
по
ді
л 
на
ва
нт
аж

ен
ня

 (
%

) 

З 

задня 
частина

50,63 
±1,26 

49,91 
±0,68 

50,40 
±0,96 

50,63 
±0,72 

50,16 
±0,95 

49,73 
±0,84 

50,26 
±0,98 

50,38 
±0,63 

С
та
ти
чн
і 

Розміщення центра 
маси тіла (мм) 

25,941 

±5,74 
24,09 
±6,83 

24,372 

±6,76 
23,252 

±6,44 
20,751,4 

±3,48 
19,824 

±4,35 
14,512,4 

±2,93 
14,882,4 

±2,88 
А 11,191 

±1,36 
11,00 
±1,64 

10,14 

±1,91 
10,88 
±1,88 

12,911,4 

±1,62 
12,45 
±1,59 

10,604 

±1,53 
10,75 
±1,81 

З 11,001,3 

±1,69 
9,452 

±1,60 
9,003 

±1,72 
9,13 

±1,16 
12,091,4 

±1,61 
10,64 
±1,54 

10,572,4 

±1,36 
10,74 
±1,31 

Кут стопи (°) 

Р 1,971,3 

±0,92 
2,451 

±0,86 
2,803 

±1,21 
2,502 

±1,00 
3,061,4 

±1,02 
3,454 

±1,22 
1,512,4 

±0,64 
1,382,4 

±0,56 
А 13,03 

±1,53 
12,55 
±2,60 

12,17 
±2,05 

13,25 
±2,00 

12,634 

±1,98 
12,45 
±2,21 

11,494 
±1,82 

11,63 

±1,97 
З 12,133 

±1,75 
10,91 
±1,21 

10,293 

±1,37 
11,00 
±1,75 

11,844 

±1,59 
11,09 
±1,39 

10,574 
±1,56 

10,88 

±1,16 

Вісь стопи (°) 

Р 2,531 

±0,84 
3,27 

±1,21 
3,032 

±1,03 
2,50 

±1,50 
3,471,4 

±1,13 
3,184 

±1,65 
1,712,4 

±1,02 
1,634 

±0,47 
А 1354,34 

±14,571 
1339,82 
±11,141 

1345,43 
±26,752 

1333,38 
±23,782 

1490,72 
±40,271,4

1434,09 
±20,121,4 

1542,11 
±48,732,4

1506,50 
±35,752,4

Максимальне 
навантаження 

(г/см) З 1980,53 
±38,31 

1954,18 
±20,891 

2002,17 
±40,51 

1946,18 
±38,97 

1998,03 
±40,90 

1997,82 
±35,261 

2002,69 
±50,36 

1966,51 
±35,25 

А 585,001 

±11,13 
561,451 

±11,04 
578,142 

±15,59 
570,502 

±13,88 
622,561,4 

±16,15 
583,361,4 

±13,31 
651,832,4 

±24,39 
623,882,4 

±31,81 

Д
ин
ам
іч
ні

 

Середнє 
навантаження 

(г/см) З 808,471 

±8,82 
771,731 

±7,11 
803,66 
±12,59 

781,88 
±9,19 

821,971 

±8,28 
786,091 

±6,12 
811,54 

±12,72 
791,00 
±11,50 
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Продовження табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
А 286,53 

±14,63 
281,27 
±18,48 

280,942 

±13,94 
278,25 
±15,94 

290,56 
±12,22 

280,09 
±14,64 

291,232 

±12,62 
291,00 
±12,25 

 Швидкість 
(мм/с) 

З 322,53 

±11,56 
310,82 

±14,82 
316,46 

±12,57 
305,38 

±11,31 
336,914 

±11,42 
329,36 

±10,69 
321,574 

±10,92 
330,50 

±6,63 
 

Примітки: КГ – контрольна група; ОГ – основна група; Ч – чоловіки; Ж – жінки; 1 – достовірність 
відмінностей показників контрольної групи до та після педагогічного експерименту 
(р≤0,05); 2 – достовірність відмінностей показників основної групи до та після 
педагогічного експерименту (р≤0,05); 3 − достовірність відмінностей показників 
контрольної та основної груп до педагогічного експерименту (р≤0,05); 4 − 
достовірність відмінностей показників контрольної та основної груп після 
педагогічного експерименту (р≤0,05); А – ампутована кінцівка; З – збережена кінцівка; 
Р – різниця між показниками ампутованої та збереженої кінцівки. 

 

На ефективність авторського підходу до побудови програми фізичної 
реабілітації вказують також такі дані. 

Внутрішньогрупові зміни (р≤0,05−0,01) серед представників основних груп, 
зафіксовані за показниками бароподометрії, були такими: різниця кута стопи у 
статиці (на 50,43 % − чоловіки та 69,73 % – жінки); розподіл навантаження між 
кінцівками до 45,77/54,23 (чоловіки) та 46,75/53,25 (жінки) та частинами (передня і 
задня) стопи ампутованої (протезованої) кінцівки до 48,03/51,97 (чоловіки) та 
47,13/52,88 (жінки); розміщення центра маси тіла (на 40,46 % − чоловіки та 36,00 % 
– жінки); різниця кута стопи в динаміці (на 46,07 % − чоловіки та 44,80 % – жінки); 
різниця осі стопи (на 43,56 % − чоловіки та 34,8 % – жінки); максимальне (на 
14,65 % − чоловіки та 12,98 % – жінки) і середнє (на 12,63 % − чоловіки та 9,30 % – 
жінки) навантаження на опору ампутованої (протезованої) кінцівки. 

Перевага (р≤0,05−0,01) представників основної групи над контрольною щодо 
показників бароподометрії полягала у різниці кута стопи у статиці (на 58,77 % − 
чоловіки та 70,38 % – жінки); розміщенні центра маси тіла (на 30,07 % − чоловіки та 
24,92 % – жінки); різниці кута стопи в динаміці (на 50,65 % − чоловіки та 60,00 % – 
жінки); різниці осі стопи (на 49,85 % − чоловіки та 48,74 % – жінки); максимальному 
(на 3,48% − чоловіки та 5,02 % – жінки) і середньому (на 4,66 % − чоловіки та 
6,86 % – жінки) навантаженні на опору ампутованої (протезованої) кінцівки. 

У п’ятому розділі «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» після 
зіставлення здобутих результатів із наявними в науковій літературі отримано 
наукові результати, які набули подальшого розвитку, удосконалили наявні, та нові 
наукові дані. Новими науковими даними є такі: 

 науково обґрунтовано урахування принципу граничної активізації у фізичній 
реабілітації осіб першого зрілого віку з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 
гомілки після протезування для реалізації завдань удосконалення володіння 
протезом та навичок ходьби, що передбачає при виконанні вправ (використанні 
інших засобів реабілітації) створення таких умов, за яких відбувається максимальне 
залучення проявів морфофункціональних властивостей, посилення м’язово-
суглобової діяльності в регіональних межах ампутаційного дефекту з метою 
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спонукання до дії, збільшення функціонування та загалом інтенсифікації 
адаптаційного і компенсаторного впливів; 

 отримано наукові дані, що характеризують загальні показники 
функціональної, рухової та психоемоційної сфери осіб з ампутаціями нижньої 
кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі фізичної реабілітації. 
Функціональний стан осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки 
характеризується загалом низькою руховою активністю, неготовністю до ходьби на 
протезі із вираженим зниженням силових та функціональних показників м’язових 
систем. Наявність низької фізичної підготовленості та працездатності, низьких 
якісних ознак характеристик ходьби, невідповідності нормам показників 
бароподометрії в сукупності відображалося на психоемоційному стані осіб із 
ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки; 

 науково обґрунтовано програму фізичної реабілітації осіб першого зрілого 
віку після ампутації на рівні гомілки на післялікарняному етапі реабілітації, 
реалізовану в умовах діяльності спеціалізованих протезно-ортопедичних 
підприємств, що передбачала використання специфічних засобів та методів, серед 
яких тренажерні пристрої регулювання ваги тіла, Саарбрюкенський протез, ходьба з 
перешкодами, використання додаткових засобів пересування, вправ з акцентами на 
активне розгинання, елементи рухливих та спортивних ігор, масаж зон, регіонально 
розташованих відносно рівня ураження. 

 
ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні подано нове розв’язання науково-практичного 
завдання, що пов’язане із наявністю протиріччя між дедалі більшою кількістю осіб з 
ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки та потребою розробленні нових та 
удосконаленні наявних підходів до фізичної реабілітації осіб з такими 
ампутаційними дефектами на післялікарняному етапі.  

1. Щораз більше суспільне значення проведення заходів фізичної реабілітації 
осіб з ампутаційними дефектами різної складності диктує вимогу звернення уваги 
на цю проблематику. Ефективне проведення протезування та навчання 
користування протезом на тлі епізодично обґрунтованих підходів до фізичної 
реабілітації осіб з ампутаціями нижніх кінцівок на різних етапах уповільнює 
розв’язання завдань їх медико-соціальної, психологічної реабілітації, повернення до 
нормального способу життя. Аналіз відомостей наукової та методичної літератури 
дав змогу виявити відсутність сучасних науково обґрунтованих підходів до фізичної 
реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на 
післялікарняному етапі. 

2. Після ампутації нижньої кінцівки можливий розвиток низки ускладнень у 
різних сферах життєдіяльності, функціонуванні систем організму (серцево-судинної, 
дихальної, нервової), психоемоційному стані, які, ураховуючи незадовільний рівень 
обґрунтованості підходів до реабілітації осіб з такими ампутаційними дефектами, 
зумовлюють потребу розроблення нових та удосконалення наявних підходів до 
фізичної реабілітації осіб з ампутаційними куксами нижніх кінцівок на рівні гомілки 



16 

для забезпечення якісних адаптаційних і компенсаторних реакцій при постійно 
збільшуваній кількості таких осіб.  

3. Процес фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 
гомілки на післялікарняному етапі повинен забезпечуватися комплексним підходом 
до контролю та урахуванням основних показників якісних і кількісних 
характеристик ходьби, отриманих на підставі об’єктивних (бароподометрії, 
хронометрії) і суб’єктивних (мануально-м’язового тестування, експертного 
оцінювання) методів дослідження, вивчення психоемоційного стану, фізичної 
підготовленості та працездатності, традиційних для реабілітаційної практики 
методів збору інформації (анамнезу, соматоскопії, антропометрії, гоніометрії). 

4. Основні характеристики осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки, 
що потребують фізичної реабілітації на післялікарняному етапі, пов’язані із низькою 
фізичною підготовленістю за показниками присідання (7,1−9,5 раза), підскоків на 
збереженій кінцівці (22,9−29,4 раза), згинання − розгинання рук в упорі лежачи 
(11,8−20,1 раза), сіду з положення лежачи на спині (5,3−11,7 раза), утримання 
рівноваги та їхньою диспропорцією на збереженій нозі та на коліні ампутованої 
кінцівки (15,68−22,30 с та 1,21−1,67 с відповідно); за низькими показниками 
характеристик ходьби (рівномірність, ритмічність, координованість рухів, величина 
розгойдування тіла, плавність, додаткові характеристики), що перебували в межах 
від 1,79 до 2,55 бала; незадовільним рівнем більшості показників бароподометрії 
(кут стопи, статика – 3,49−3,95°, динаміка – 2,40−2,47°; розподіл навантаження між 
кінцівками – 43,05−43,22 (ампутована) / 56,78−56,95 (збережена), зміщення проекції 
центра маси тіла на 23,74−25,12 мм; диспропорція максимального та середнього 
навантаження стопи на 614−642 (г/см2) та 211−224 (г/см2) відповідно). 

5. Розроблення програми фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої 
кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі пов’язане із потребою 
формування стійких адаптаційних змін, які можуть бути досягнені лише за 
допомогою використання комплексу ефективних засобів фізичної реабілітації. До 
них належать лікувальна фізична культура, масаж, основи бандажування, 
загальнорозвивальні вправи, навчання ходьби, вправи на тренажерах. Теоретичне 
обґрунтування підвищення результативності використання цих засобів дало змогу 
запропонувати авторський підхід, який міститься у використанні тренажерних 
пристроїв регулювання ваги тіла, зміщенні акцентів навчання ходьби та 
спрямованості масажу, засобів щодо активного розгинання, використанні 
Саарбрюкенського протеза та урахування принципу граничної активності осіб, 
залучених до фізичної реабілітації. 

6. Ефективність авторської програми фізичної реабілітації осіб зрілого віку 
після ампутації нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі 
засвідчено внутрішньогруповими змінами основних показників, що у чоловіків 
відображаються у достовірному (р≤0,05−0,01) поліпшенні результатів мануально-
м’язового тестування із досягненням у 74,3−91,4 % випадків оцінки п’ять балів; 
динамометрії рухів кукси (за усіма видами рухів) – на 8,04−20,45 %; фізичної 
підготовленості (за усіма контрольними вправами) – на 23,65−60,98 %; експертних 
оцінок характеристик ходьби (за усіма видами) – на 18,18−86,86 %; більшості 
показників бароподометрії – на 12,63−50,43 %. Серед жінок достовірні (р≤0,05−0,01) 
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зміни відбулися за результатами мануально-м’язового тестування (відведення 
стегна) – на 87,5 %; динамометрії рухів кукси (за усіма видами рухів) – на 
12,83−26,62 %; фізичної підготовленості (за усіма контрольними вправами) – на 
25,28−142,08 %; експертними оцінками характеристик ходьби (за усіма видами) – на 
14,28−86,19 %; більшістю показників бароподометрії – на 9,30−69,73 %. 

7. Авторська програма фізичної реабілітації осіб зрілого віку після ампутації 
нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі має достовірно вищу 
ефективність (р≤0,05−0,01) порівняно із типовою програмою за такими 
міжгруповими показниками:  

 серед чоловіків: динамометрія рухів кукси (за усіма видами рухів) – на 
5,88−12,18 %; фізична підготовленість (підскакування та рівновага на коліні 
ампутованої кінцівки) – на 5,10 % та 67,25 % відповідно; експертні оцінки 
характеристик ходьби (рівномірність, ритмічність, величина розгойдування, 
плавність) – на 11,03−17,70 %; бароподометрія (різниця кута стопи в статиці, 
розміщення центра маси тіла, різниця кута стопи в динаміці, різниця осі стопи, 
максимальне і середнє навантаження на опору ампутованої (протезованої) кінцівки) 
– на 3,48−58,77 %; 

 серед жінок: динамометрія рухів кукси (за усіма видами рухів) – на 
8,71−17,03 %; фізична підготовленість (рівновага на коліні ампутованої кінцівки) – 
на 65,58 %; експертні оцінки характеристик ходьби (рівномірність, координованість 
рухів, величина розгойдування тіла,  плавність,  додаткові характеристики) – на 
8,39−32,68 %; бароподометрія (різниця кута стопи у статиці, розміщення центра 
маси тіла, різниця кута стопи в динаміці, різниця осі стопи, максимальне і середнє 
навантаження на опору ампутованої (протезованої) кінцівки) – на 5,02−70,38 %. 

 

Перспективи подальших досліджень можуть передбачати вивчення 
ефективності запропонованого підходу до формування програми фізичної 
реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на 
післялікарняному етапі для інших видів ампутацій чи етапів реабілітації.  
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АНОТАЦІЇ 
 

Герасименко О. С. Фізична реабілітація осіб першого зрілого віку після 
ампутації нижньої кінцівки на рівні гомілки. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання та спорту зі спеціальності 24.00.03 − фізична реабілітація. – Львівський 
державний університет фізичної культури, м. Львів, 2017. 

 

У дисертації подано нове розв’язання науково-практичного завдання фізичної 
реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на післялікарняному етапі.  

Виявлена потреба розроблення нових та удосконалення наявних підходів до 
фізичної реабілітації осіб з ампутаційними куксами нижніх кінцівок на тлі 
збільшуваної кількості осіб із зазначеними ампутаційними дефектами формують 
актуальне науково-практичне завдання з метою ефективної реалізації 
реабілітаційного потенціалу на післялікарняному етапі.  

За результатами дослідження вперше науково обґрунтовано структуру та зміст 
програми фізичної реабілітації; установлено показники, що характеризують 
функціональну, рухову, психоемоційну сфери осіб першого зрілого віку з 
ампутаціями нижньої кінцівки на рівні гомілки та науково обґрунтовано принцип 
граничної активізації у фізичній реабілітації осіб першого зрілого віку з ампутацією 
нижньої кінцівки на рівні гомілки, після протезування для реалізації завдань 
удосконалення володіння протезом та навичок ходьби. 

 

Ключові слова: фізична реабілітація, ампутація, нижня кінцівка, 
післялікарняний етап. 

 
Герасименко А. С. Физическая реабилитация лиц первого зрелого возраста 

после ампутации нижней конечности на уровне голени. – Рукопись. 
Диссертация на получение научной степени кандидата наук физического 

воспитания и спорта по специальности 24.00.03 − физическая реабилитация. – 
Львовский государственный университет физической культуры, г. Львов, 2017. 

 

В последние годы наблюдается неуклонный рост количества лиц с 
ампутационными дефектами нижних конечностей. В значительной степени это 
связано с учащением случаев травматизма, особенно у людей работоспособного 
возраста, что вызвано дорожно-транспортными происшествиями, несчастными 
случаями на производстве, техногенными и естественными катастрофами, 
военными действиями, а также травмами в повседневной жизни. 

Выявленная потребность разработки новых и усовершенствование имеющихся 
подходов к физической реабилитации лиц с ампутационными культями нижних 
конечностей на фоне растущего количества лиц с отмеченными ампутационными 
дефектами формируют актуальное научно-практическое задание с целью 
эффективной реализации реабилитационного потенциала на послебольничном 
этапе.  

Цель исследования – научно обосновать структуру и содержание программы 
физической реабилитации лиц с ампутацией нижней конечности на уровне голени 
на послебольничном этапе. 
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Установлено, что программа физической реабилитации должна основываться на 
базовых компонентах: ЛФК, массаж, основы бандажирования, общеразвивающие 
упражнения, обучении учебе ходьбы, упражнения на тренажерах. Авторские 
изменения заключались в использовании тренажерных устройств регулирования веса 
тела, смещении акцентов упражнений в направлении активного разгибания, обучении 
ходьбе и направленности массажа, использовании Саарбрюкенского протеза на фоне 
уменьшения объемов общеразвивающих упражнений и бандажирования. 

Процесс физической реабилитации лиц с ампутацией нижней конечности на 
уровне голени на послебольничном этапе был реализован с помощью комплексного 
подхода к контролю и учитывал основные показатели характеристик ходьбы, 
полученных на основании объективных (бароподометрии, хронометрии) и 
субъективных (мануально-мышечного тестирования, экспертного оценивания) 
методов исследования, изучения психоэмоционального состояния, физической 
подготовленности и работоспособности, а также анамнеза, соматоскопии, 
антропометрии, гониометрии. 

По результатам исследования впервые научно обоснована программа 
физической реабилитации; установлены общие показатели, которые характеризуют 
функциональную, двигательную, психоэмоциональную сферы лиц первого зрелого 
возраста с ампутациями нижней конечности на уровне голени, и научно обоснован 
принцип предельной активизации в физической реабилитации лиц первого зрелого 
возраста с ампутацией нижней конечности на уровне голени после протезирования 
для реализации заданий усовершенствования владения протезом и навыков ходьбы. 

 

Ключевые слова: физическая реабилитация, ампутация, нижняя конечность, 
послебольничный этап. 

 
Herasymenko O. S. Physical rehabilitation of the first mature age individuals 

with lower extremities amputations at the shin level. – Manuscript. 
Thesis for a Candidate degree in Physical Education and Sport in specialty 24.00.03 – 

physical rehabilitation. – Lviv State University of Physical Culture, Lviv, 2017. 
 

The thesis presents a new approach to a scientific and practical problem in the field of 
physical rehabilitation of individualswho have theirlower limbs amputated  and are at the 
post-hospital stage. 

We have revealed the need to develop new and improve existing approaches to 
physical rehabilitation of individuals with lower limb amputation stumps on the 
background of the growing number of people with named amputation defects.It createsa 
relevant scientific and practical problem for effective implementation of the rehabilitation 
potential at the post-hospital stage. 

According to the study outcomes, for the first time it was scientifically grounded a 
comprehensive program of physical rehabilitation; established complete general indices 
characterizing functional, motor, and psycho-emotional domains of  first mature age 
individuals with lower limbsamputations at the shin level, and scientifically substantiated 
the principle of marginal activation of the first mature age individuals with lower limbs 
amputations at the shin level after the prosthesis to achieve the skills necessary to 
managethe prosthesis and walking skills. 

 

Keywords: physical rehabilitation, amputation, lower limb, post-hospital stage. 
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