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ВСТУП 

 

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 [8, 

24, 95]. 

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 [7, 244]. 

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 [62, 86, 123, 176]. 

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 

[27, 61, 93, 123]. 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 
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працездатності молодих людей після травматичних ампутацій нижніх кінцівок 

[88, 125, 199, 205]. 

Загальноприйняті твердження про те, що кінцевою метою реабілітації осіб 

після ампутації нижніх кінцівок є компенсація втраченої функції самостійного 

пересування [48, 58, 67, 165], 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 [5, 

6, 36, 195, 251]. 

Окрім того, переважна більшість джерел наукової і методичної літератури 

висвітлює та обґрунтовує методики відновного медикаментозного лікування 

[11, 34, 49], класифікації ампутаційних дефектів [2, 12, 17, 53], добору протезів 

[14, 66, 90, 92] 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 
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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 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 зрілого віку після 

ампутації нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі. 

4. Експериментально перевірити програму фізичної реабілітації осіб 

зрілого віку після ампутації нижньої кінцівки на рівні гомілки на 

післялікарняному етапі. 

Об’єкт дослідження – фізична реабілітація осіб з ампутаціями нижніх 

кінцівок. 

Предмет дослідження – засоби та методи фізичної реабілітації осіб 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 
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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 
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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;  

 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 
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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). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ОСІБ З АМПУТАЦІЯМИ НИЖНІХ КІНЦІВОК 

 

1. 1. Обґрунтування проблематики реабілітації осіб з ампутаціями 

нижніх кінцівок 

 

Реабілітація інвалідів з наслідками ампутацій нижніх кінцівок є складним і 

актуальним питанням сучасного суспільства, що потребує для свого вирішення 

із використанням комплексу досягнень сучасної медицини, протезування і 

засобів фізичної реабілітації [4, 32, 133, 197]. 

Як свідчать дані статистичних досліджень останніх років [30, 32, 47], рівень 

інвалідності внаслідок травм невпинно росте, досягнувши 77,7 осіб на 10 тис. 

населення, при цьому в чоловіків він майже в 7 разів вищий, ніж у жінок. Із 

загальної кількості частина осіб з наслідками ампутацій нижніх кінцівок 

становить від 18 до 25 % в різних вікових групах [68]. Водночас співвідношення 

осіб чоловічої та жіночої статі серед ампутантів становить 8 до 1 [150]. 

Згідно зі статистичними даними Централізованої бази даних Міністерства 

праці та соціального захисту населення України, на обліку протезно-

ортопедичних підприємств різної форми власності перебуває близько 235 тисяч 

інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату. Наголошується на зростанні 

кількості осіб з ампутаціями нижніх кінцівок, що пов’язано із щорічним 

зверненням на ортопедичні підприємства України для первинного протезування 

близько 80−140 пацієнтів [171]. 

При аналізуванні інвалідності внаслідок ампутації нижніх кінцівок 

виявлено, що серед основних причин ампутації на першому місці стоять 

автодорожній і побутовий травматизм, при цьому внаслідок травм на дорогах 

здебільшого страждають люди молодого і працездатного віку [46, 54, 55, 166]. 

Водночас, за даними інших науковців, у віковій групі осіб старше за 50 років на 

першому місці серед причин ампутації нижніх кінцівок стоїть прогресування 
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судинної патології нижніх кінцівок [8]. Це дало підстави зробити висновок про 

те, що якщо в молодому віці більшість ампутацій за своїм характером є 

травматичними, то в групі осіб похилого віку більшість ампутацій має 

фізіологічних характер і спричинена необхідністю забезпечити достатній рівень 

якості життя [78, 79]. 

Ампутація (лат. Аmputatio) − відсікання частини кінцівки в межах 

сегмента. У випадках, коли кінцівку відсікають на рівні суглоба, то таку 

операцію називають екзартикуляція або вичленення. Ампутацію найчастіше 

проводять при важких механічних ушкодженнях кінцівки з роздробленням 

кісток, розтрощенням м’язів, розривом великих судин, відмороженнях та опіках 

четвертого ступеня, гангренних інфекціях [125, 248, 252, 254]. 

Після проведення ампутації на місці кінцівки формується нова анатомічна 

структура – кукса. Процес її формування відбувається упродовж довгого 

періоду і багато в чому залежить від надання вчасної та професійної допомоги 

цілого ряду фахівців. У процесі адаптаційно-компенсаторних змін кукси часто 

виникають питання, що потребують обов’язкового аналізу та вирішення [93, 

129, 170]. 

У протезі покриви усіченої кінцівки піддаються значній морфологічній 

перебудові, сприймаючи тиск на непристосовані для навантаження бічні і 

дистальну поверхні кукси, а також на проксимальні відділи (усі ці зони 

спеціалісти об’єднують в поняття «посадкове кільце») [94, 116, 118, 245]. 

У місцях підвищеного тиску по «посадковому кільці» та торцевій поверхні 

спостерігається гіпертрофія всіх слоїв шкіри, яка потовщується, грубшає і стає 

менш еластичною. Знижена толерантність шкіри кінцівки в ділянці діалізу до 

механічних навантажень спонукає при протезуванні уникати локального 

навантаження на куксу в приймальній гільзі протеза. Підшкірно-жирова 

клітковина піддається значній атрофії, особливо на кінці кукси і в місцях 

«посадкового кільця», внаслідок чого шкіра стає надмірно рухомою щодо 

глибше розташованих тканин. Покриви дистальних відділів кукси порівняно з 

відповідним сегментом здорової кінцівки, часто стають блідо-синюшними та 
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холодними на дотик внаслідок кисневого голодування тканин і недостатнього 

кровопостачання [53, 73, 96, 193, 229]. 

При аналізуванні стану працездатності хворих після ампутацій нижніх 

кінцівок виявлено, що більшість осіб з ампутацією на рівні стегна отримують 

інвалідність 1 та 2 групи і тільки у разі успішного протезування і повернення до 

роботи, переводяться на 3 групу інвалідності [14, 19]. Особи з травматичними 

ампутаціями на рівні гомілки повертаються до роботи в два рази частіше, ніж 

інваліди з ампутаціями на рівні стегна [153, 177, 223]. У дослідженнях 

В. Є Кудряшова виявлено можливість реабілітації засобами протезування 

інвалідів з двосторонньою ампутацією на рівні стегна, хоча автор і зазначає 

значні труднощі при навчанні ходьби на протезах цими інвалідами [91]. 

Фахівець С. Є. Горлевський відмічає, що при раціональному протезуванні 

виробами сучасних конструкцій можливе відновлення самостійної ходьби у 

80% інвалідів з двосторонньою ампутацією на рівні стегна [48]. 

Дослідження 3,5 тис. інвалідів виявило, що потреба в засобах протезування 

після ампутації нижніх кінцівок становить 75−80%; хоча 30−40% осіб після 

ампутації не протезуються через наявність суттєвих протипоказів або розвитку 

важких супутніх захворювань [3, 28, 51]. Науковці також відзначають значний 

відсоток (30−35 %) протипоказів до протезування в осіб з наслідками ампутацій 

нижніх кінцівок через розвиток ускладнень зі сторони серцево-судинної 

системи та інших органів [70, 97, 179, 251]. 

Вивчення стану реабілітації інвалідів з наслідками ампутацій нижніх 

кінцівок свідчить, що основними завданнями відновлення функції самостійної 

ходьби є забезпечення інваліда протезно-ортопедичними виробами і навчання 

його використання в повсякденному житті [90, 100, 152, 175, 203]. Наявна на 

сьогодні в Україні мережа протезно-ортопедичних підприємств дає змогу 

повністю забезпечити індивідуальними протезами всіх інвалідів. Завдання 

навчання ходьби на протезах і оцінювання якості реабілітації також 

здійснюється спеціалістами цих підприємств або лікувально-профілактичних 

закладів, де відбувається ампутація та первинне протезування. Як вважає 
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С. В. Іванов (1993), в умовах, що створились всі інші аспекти медико-соціальної 

реабілітації цього контингенту інвалідів мають характер випадкових впливів і 

потребують організаційного і методичного об’єднання в єдину систему [67]. 

Аналіз науково методичної літератури свідчить про відсутність єдиного 

організаційно-методичного підходу до реабілітаційного процесу загалом та 

оцінки результатів відновлення інвалідів з наслідками ампутацій нижніх 

кінцівок. Зокрема критерієм ефективності реабілітаційних заходів стають 

первинні і віддалені результати протезування. Аналізування публікацій цієї 

тематики дають підстави стверджувати, що навіть при успішному протезуванні 

виробами сучасних конструкцій на можливість використання протеза в 

повсякденному житті значно впливає рівень ампутації [18, 19, 20, 103, 216]. 

Аналізуючи віддалені результати протезування інвалідів на рівні стегна фахівці 

виявили, що меншість інвалідів, користується протезом у повсякденному житті 

[23, 57, 206]. З 1500 протезованих осіб з ампутацією на рівні стегна тільки 18 

приступили до трудової діяльності [130, 134]. Інші фахівці зазначають, що 

тільки половина осіб після ампутації на рівні гомілки ведуть активний спосіб 

життя і користуються протезом [89, 90, 168]. 

Таким чином, аналіз наукової та методичної літератури виявив постійне 

зростання чисельності осіб з наслідками ампутацій нижніх кінцівок. 

Загострення цього процесу спостерігається також унаслідок проведення 

антитерористичної операції на сході України. Однак усталеність поглядів щодо 

спрямованості реабілітації цієї категорії інвалідів винятково на забезпеченні 

протезування та навчанні користування протезом призвело до того, що всі 

подальші реабілітаційні дії мають епізодичний і випадковий характер та не 

створюють умов для повернення цих осіб до повноцінної суспільної діяльності. 

Це, своєю чергою, обумовлює важливість проведення ефективного 

процесу фізичної реабілітації в комплексі з іншими дієвими засобами при 

врахуванні об’єктивних узагальнених та індивідуальних особливостей осіб з 

ампутаціями нижніх кінцівок.  
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1.2. Комплексна характеристика особливостей осіб з ампутацією 

нижньої кінцівки 

 

1.2.1. Анатомічні та функціональні особливості осіб з ампутацією 

нижньої кінцівки 

Досвід клінічних спостережень низки авторів за віддаленими результатами 

реабілітації осіб з наслідками ампутацій нижніх кінцівок свідчить про істотні 

зміни в системах життєзабезпечення інвалідів під впливом умов рухової 

активності, що змінилися [9, 31, 56, 196]. Ці зміни стосуються як діяльності 

серцево-судинної і дихальної систем, так і функцій обміну речовин і нервово-

психічної сфери [105, 106, 121]. Так М. Е. Белоглазов у своїх дослідженнях 

групи інвалідів (170 осіб) з наслідками травматичної ампутації нижніх кінцівок 

відзначає збільшення частоти серцевих скорочень і зниження об’ємних величин 

хвилинного об’єму крові у спокої. На думку автора, ці зміни відображають 

певний рівень гемодинаміки, що формується в умовах зменшення загального 

об’єму циркулювальної крові і зниження енергоспоживання [19]. 

Фахівець К. В. Орциєва, довший час спостерігаючи за віддаленими 

результатами первинного протезування, зазначає, що із збільшенням терміну 

після протезування загальна рухова активність цього контингенту не 

підвищується, а за спостереженнями Ахмед Вехби (1999), наявна тенденція до 

зниження використання результатів протезування стегна в 62% безробітних 

інвалідів у віддаленому періоді після ампутації і перехід до пересування у візку 

[14, 133]. 

При полікардіографічному дослідженні осіб з наслідками ампутацій 

нижніх кінцівок у 70 % інвалідів виявляються порушення фазової структури 

систоли лівого шлуночка у вигляді «фазового синдрому гіподинамії міокарда» 

[163, 164, 185, 217, 243]. Автори зазначають, що при фізичних навантаженнях 

ці явища нівелювалися і розцінювалися як наслідок недонавантаження 

загальної м’язової діяльності. 
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При ручному велоергометричному тестуванні групи осіб з наслідками 

ампутацій нижніх кінцівок на рівні стегна виявляється гіпертонічний тип 

реакції, тоді як у інвалідів з наслідками ампутацій на рівні гомілки ці реакції не 

були такі виражені. Автор робить висновок про залежність реакції показників 

гемодинаміки від рівня ампутації і розглядає цей чинник як основний при 

визначенні обсягів фізичних навантажень [75, 76, 125, 147, 213]. 

Наведені спостереження і публікації інших авторів даяють змогу 

констатувати, що політравма з ампутацією кінцівок обумовлює перебудову 

центральної гемодинаміки, що полягає в пропорційному зниженні об’ємних 

показників системного кровообігу [7, 61, 62, 69, 214]. 

Згідно з фізіологічними дослідженнями, у нормі в здорових людей при 

м’язовій роботі збільшення інтенсивності кровообігу супроводжується 

збільшенням об’єму діастоли крові (ОДК) лівого шлуночка, об’єктивним 

накопиченням діастоли, деяким зменшенням об’єму систоли, що в цілому 

забезпечує наростання ударного об’єму. При фізичному навантаженні 

характерне збільшення ОДК, що свідчить про значну дилатацію порожнини 

лівого шлуночка і у зв’язку з цим − про збільшений резервний об’єм крові [76]. 

У цьому процесі бере участь фізіологічний механізм Франка Старлінга, завдяки 

якому здійснюється саморегуляція ОДК лівого шлуночка, який під час м’язової 

роботи, порівняно з умовами спокою, збільшується. У результаті утворюється 

додатковий об’єм крові, підключення якого до основних фракцій ємкості 

діастоли шлуночка призводить до збільшення об’єму систоли крові (ОСК). На 

думку С. Ф. Курдибайла [96, 97], при значному скороченні судинного русла 

після ампутацій нижніх кінцівок на рівні стегна, зниження об’єму 

циркулювальної крові, венозного повернення, збільшення інтенсивності 

кровообігу при фізичному навантаженні супроводжується зниженням 

скоротливої здатності міокарда і потребує диференційованого підходу до 

вибору рухових режимів при різних рівнях ампутацій. 

Як відзначає Г. А. Рильніков, А. В. Саранцев, Е. В. Селіверстова в значної 

частини інвалідів з високим рівнем ампутацій нижніх кінцівок виявляються такі 
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ознаки порушень міокарда, як порушення провідності, кардіосклероз, порушення 

коронарного кровообігу навіть в досить молодому віці [154, 160, 161]. 

З урахуванням умов закону збереження енергії, втрата м’язових 

енергоресурсів у результаті ампутації нижньої кінцівки повинна 

компенсуватися при ходьбі підвищенням роботи м’язів нижньої кінцівки, що 

збереглася, і верхніх кінцівок [120, 138, 172, 220, 221]. 

Розрахунки науковців вказують, що при ходьбі на милицях на відстані 1 км 

інвалід здійснює м’язову роботу в два рази більшу, ніж робота м’язів обох ніг 

здорової людини схожих антропометричних даних при ходьбі на ту ж відстань 

[52, 65, 155, 189, 240]. Схожі результати досліджень енергоємності роботи 

м’язів у інвалідів при ходьбі на протезах свідчать, що за всіх умов втрата 

усічених у результаті ампутації м’язів має бути компенсована за рахунок 

перенавантаження м’язів, що збереглися, або за рахунок зовнішнього джерела 

енергії [61, 112, 122, 189, 249] 

У спеціальній літературі є вказівки на те, що робота, яка виконується 

м’язами при ходьбі, прямо пропорційна величині інтегрованої електричної 

активності м’язів, що беруть участь в ній [20, 33, 69, 126, 190, 256]. Це дає 

змогу в дослідницьких цілях оцінювати роботу різних м’язових груп по зміні їх 

енергетичної активності в різних фазах спокою і локомоцій, визначати ступінь 

участі м’язів у руховому акті за даними електроміографії (ЕМГ). 

На підставі спостережень [102, 109, 114, 139, 246], у більшості випадків 

розвиток больового синдрому в інвалідів з наслідками ампутацій нижніх 

кінцівок відбувається з прихованою симптоматикою і виявляється лише після 

протезування, збільшення рухової активності і фізичних навантажень. Тому 

наполегливо рекомендується проведення пробних навантажень у вигляді 

велоергометрії в період протезування інвалідів для раннього виявлення 

патології з боку серцево-судинної системи та її профілактики. 

Оцінюючи динаміку толерантності до фізичного навантаження методом 

велоергометрії до початку протезування і після освоєння ходьби на протезах 

інвалідів із больовим синдромом, відзначено тенденцію до її збільшення на 
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25−30 %. Можна зробити висновок щодо необхідності систематичних занять 

фізичною реабілітацією для цього контингенту осіб. Підкреслено, що ризик 

розвитку ускладнень больового синдрому зростає при епізодичних фізичних 

навантаженнях, пов’язаних з недовготривалим користуванням протезом [154, 

230, 232, 255]. 

У своїх спостереженнях Д. Г. Вайнер [249] вказує на пряму залежність між 

наслідками ампутацій нижніх кінцівок і частотою розвитку захворювань 

серцево-судинної системи. На думку автора, основними несприятливими 

чинниками розвитку ішемічної хвороби серця і прогресу атеросклерозу в цього 

контингенту осіб є зниження рухової активності і надмірні енергозатрати при 

ходьбі на протезі. 

Також, на думку більшості дослідників, різке обмеження рухової 

активності унаслідок ампутації призведе до утворення надлишкової маси тіла 

або ожиріння [19, 43, 173]. Існує визначення малорухомого способу життя як 

зони «безмовної реакції», при якій зниження величини рухової активності не 

супроводжується зменшенням звично споживаної кількості їжі. Для осіб з 

наслідками ампутацій дуже важливим є дотримання як низькокалорійної дієти, 

так і підтримання рівня фізичних навантажень [212, 218, 227]. 

На сьогодні в літературі підкреслюється важливість біохімічних 

досліджень, що містять вивчення ліпідного обміну при вивченні патології 

серцево-судинної системи. Як відзначає О. Г. Архипова [10], порушення 

гемодинаміки майже завжди супроводжується зміною концентрації в крові тих 

або інших класів липопротеїнів. Деякі автори вважають, що гіподинамія сприяє 

розвитку гіперліпопротеінемії і на тлі порушення жирового обміну в цих осіб 

частіше розвивається атеросклеротичне пошкодження судин [64, 71, 151]. 

Загальновідомо, що функціональний стан систем дихання перебуває в тісному 

взаємозв’язку з функціональними можливостями апарату кровообігу, оскільки 

забезпечення транспорту кисню при м’язовій роботі безпосередньо залежить 

від величини серцевого викиду. Зазначені дані щодо зміни центральної 

гемодинаміки в осіб з наслідками ампутацій нижніх кінцівок мають своє 
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негативне перенесення на діяльність системи дихання. Зменшення загальної 

маси тіла, об’ємних величин кровообігу, енергетичних потреб і, відповідно, 

споживання кисню, спричиняють зниження легеневої вентиляції. Це 

проявляється при виконанні особами фізичних навантажень у потребі 

продовження відновного періоду, неадекватному збільшенні частоти дихання, 

зростанні втоми [128, 162, 169, 174, 250]. 

Існує твердження С. В. Іванова [67, 68], що зниження можливостей 

кардіореспіраторної системи, уповільнення окислювально-відновних тканинних 

процесів властиве не лише інвалідам з порушенням функцій спинного мозку, 

але і особам з наслідками ампутацій, що використовують для пересування візки 

і страждають від наслідків гіподинамії. 

Ряд дослідників відзначає в осіб з наслідками високих ампутацій нижніх 

кінцівок виражені порушення обміну речовин, ожиріння. Так, С. Ф. Курдибайло 

[96, 97] на основі антропометричних досліджень встановив залежність розвитку 

цієї патології від рівня ампутації. За матеріалами автора, частота ожиріння 

після ампутації на рівні гомілки становить 37,9%; на рівні стегна − 48%, при 

двосторонніх ампутаціях − 64,2%. На думку автора, первинною причиною 

розвитку порушень жирового обміну в інвалідів з наслідками ампутації є різке 

обмеження рухової активності. 

Як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники відзначають у віддаленому 

періоді протезування прояв загального зниження рухової активності, що 

характеризується сучасною патофізіологією як гіпокінезія [1, 26, 27, 183, 184, 

197]. На думку А. В. Рожкова [152], в основі гіпокінезії лежать зміни 

функціонального стану нервової системи, механізми яких знаходять своє 

пояснення з позиції системно-структурного аналізу життєдіяльності організму. 

Відомо, що гіпокінезія супроводжується зниженням аферентних 

імпульсацій, випаданням природного потоку пропріорецептивної сигналізації 

унаслідок ампутації і так само всього комплексу рецепторів, які в нормі 

активують підкіркові утворення та кору головного мозку [61]. На думку 

С. П. Євсеєва [82], у результаті зниження функціонального навантаження на 
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клітинному рівні скорочується стимулювальний вплив продуктів розпаду АТФ, 

знижується її ресинтез. У зв’язку з цим порушується пластичний обмін, 

зменшується продукція нуклеїнових кислот і білка, розвивається м’язова 

атрофія [20, 208, 209, 247]. На фоні падіння рівня змінних процесів 

ослабляється тканинне дихання, зменшується споживання кисню [158]. 

Зниження газообміну супроводжується ослабленням вентиляційної функції 

легень, зменшенням відсотка використання кисню [4, 13, 16, 29, 45]. 

Для корекції жирової маси тіла використовують різноманітні засоби 

фізичної реабілітації, що мають різні механізми дії на організм людини. Основу 

становлять вправи аеробного характеру та водні процедури. Їх застосування 

здійснюється на фоні оптимізації раціону харчування. Залежно від структури 

рухів, фізичні вправи поділяють на дві групи – циклічного та ациклічного 

характеру [15, 59, 83, 107, 191]. 

Домінантна кількість фахівців доводить, що після перенесення ампутації 

нижніх кінцівок розвиваються порушення статико-динамічної функції опорно-

рухового апарату, послаблюється м’язова рівновага, у м’язах усіченої кінцівки 

розвиваються атрофічні процеси, формуються контрактури та тугорухливість в 

суглобах, що збереглися, загальний центр маси тіла зміщується в сторону 

збереженої кінцівки та вгору [156, 178]. Інші доводять появу вторинних 

деформацій кістково-м’язової системи (плоскостопість, сколіоз тощо) [20, 84, 85]. 

Відсутність функції м’язів, що були усічені при ампутації і втратили 

дистальні точки прикріплення, спричиняє м’язову атрофію. Жирова тканина 

проростає м’язову, яка поступово зменшується. У м’язовій тканині кукси 

виразно реєструються дегенеративно-дистрофічні зміни і поступове заміщення 

м’язових волокон сполучною тканиною [95, 97]. 

Істотні зміни спостерігаються в посудинах і нервах усіченої кінцівки. У 

роботах із вивчення морфології тканин кукси описано потовщення внутрішньої 

та м’язовою оболонок артеріальних судин, облітерація, ендоваскуліти, 

панартериїти і пов’язані з ними розлади кровообігу. Встановлено, що після 
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ампутації зменшується загальний об’єм кровоносних судин, який компенсується 

за рахунок розвитку колатерального кровообігу [93, 98, 99, 148, 215]. 

У пізніші терміни після ампутації, з формуванням так званої 

«колатеральної манжети» на кінці кукси кількість розкритих капілярів 

збільшується, вони розширені, мають звивистий хід, потік крові уповільнений. 

Причиною цього стану є кисневе голодування тканин кукси і механічні дії на 

шкірні покриви в приймальній гільзі протеза [7, 143, 144]. 

Кукса, що сформувалася, як правило, не має якісної сітки кровоносних 

судин. Їх відносно мало в периферичній частині щільної рубцевої тканини, під 

епідермісом і в глибших ділянках тканин [87, 91]. 

Зміна судинної системи взаємопов’язана із складним комплексом 

нейрогенних впливів, викликаних перетином усіх нервових шляхів кінцівки. 

Зміни нервової системи полягають в утворенні кінцевих нервів, проростанні 

нервових закінчень в рубець, функціональних зрушеннях вегетативної нервової 

системи, дифузних розладах усіх видів чутливості, особливо в дистальних 

відділах усіченої кінцівки, що веде до зниження аферентної імпульсації [63, 96]. 

Ампутація кінцівки спричиняє складну перебудову і в центральній 

нервовій системі. Після ампутації нерідко тривалий час зберігаються фантомні 

відчуття відсутнього сегмента кінцівки. У деяких випадках разом з фантомними 

відчуттями виникають проекційні фантомні болі різної інтенсивності, що 

підтримуються в центральній нервовій системі вогнищами застійного 

збудження [48, 219, 253]. 

Після ампутації кістковомозковий канал, як правило, залишається 

відкритим. Загоєння кісткової рани відбувається впродовж періоду від одного 

до трьох місяців шляхом утворення тонкої замикаючої пластини [110, 111]. 

Скелет кукси піддається своєрідній перебудові: поступово відбувається 

атрофія кортикального шару, його потоншення (ексцентрична атрофія). 

Унаслідок нейротрофічних порушень розвивається рівномірний або плямистий 

остеопороз, більше виражений в дистальній частині кукси. Кортикальний шар 
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іноді набуває шаруватості. На опорних куксах атрофічні процеси кістки 

виражені менше [95, 104, 119, 127]. 

У процесі реабілітації осіб з ампутаційними куксами нижніх кінцівок варто 

чітко вирізняти такі терміни, як вада та хвороба кукси. Вада кукси − це стійка 

анатомо-морфологічна зміна усіченої кінцівки, що виходить за межі варіантів її 

будови, форми і функції. Хвороба кукси − це порушення структури і функції 

усіченої кінцівки під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників та реактивної 

мобілізації компенсаторно-пристосувальних механізмів [97, 125, 152, 181]. 

Вони мають відмінну структурну наповненість. 

Окрім цього, практичне значення для проведення реабілітаційних заходів 

має урахування наявності такого поняття, як «порочність кукси». Річ у тому, що 

під «порочністю кукси» фахівці розуміють стан кукси, при якому неможливе 

протезування. Якщо за наявності однієї чи декількох вад або хвороб кукси 

виникають труднощі при протезуванні, то їх долають в результаті 

консервативного або оперативного лікування і подальшого індивідуального 

протезування. За наявності «порочної кукси» (що охоплює сукупність проблем) 

унеможливлюється користування протезом, при цьому потрібно тривале, 

переважно хірургічне лікування. Поняття «порочна кукса», таким чином, 

відрізняється за змістом від поняття «вада кукси». Правильна і об’єктивна 

оцінка стану кукси має велике практичне значення для ухвалення експертних 

рішень і при визначенні прогнозу лікування, протезування та програми 

реабілітації [50, 77, 94, 96, 192]. 

При проведенні оперативних заходів досить часто спостерігається 

надлишок м’яких тканин на кінці кукси. Це, як правило, є наслідком спроби 

зберегти резерви тканин для можливої в подальшому реконструктивної 

операції або особливостей розкрою шкірних клаптів при попередній ампутації. 

Надлишок м’яких тканин утрудняє підгонку приймальної гільзи і погіршує 

управління протезом [95, 135, 142, 149]. 

При зміні положення кукси в приймальній гільзі протеза (внаслідок атрофії 

м’яких тканин) часто виникає порушення кровообігу у вигляді хронічної 
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венозної недостатності. Такі пацієнти потребують періодичного 

фізіотерапевтичного лікування, масажу. При наростанні хронічної венозної 

недостатності, інфільтрації тканин, їх склерозу і виразці покривів показано 

хірургічне лікування – усічення надлишку м’яких тканин [101, 102]. 

Ще одним з частих ускладнень після ампутації є лігатурні свищі. Вони 

виникають внаслідок застосування для перев’язки посудин лігатур з матеріалів, 

що не розсмоктуються, найчастіше шовку або лавсану. Вони виникають 

незабаром після загоєння післяопераційної рани або в процесі користування 

лікувально-тренувальним протезом. На кінці кукси, вздовж післяопераційного 

рубця з’являється хворобливість, припухлість, ущільнення і відкривається 

точковий свищ з помірним гнійним відокремленням. Профілактикою 

лігатурних свищів служить застосування при ампутації для перев’язки посудин 

кетгуту й інших матеріалів, що розсмоктуються [101, 115, 241]. 

При остаточних ампутаціях гребінь великогомілкової кістки збивають 

долотом, не розкриваючи кістковомозкового каналу. Проте, слід зауважити, що 

при важкій політравмі, ускладненій шоком, відривах кінцівки, перепилювання 

кістки може не виконуватися. Хірург займається рятуванням життя хворого, а 

не формуванням кукси, придатної для протезування. Рана обробляється за 

типом первинної хірургічної обробки, створення «ідеального» кісткового опилу 

цілком закономірно переноситься на етап подальшої остаточної ампутації [5, 6]. 

Відхилення кукси малогомілкової кістки назовні нерідко є результатом 

ушкодження міжкісткової мембрани. Особливо часто ця проблема виникає 

після ампутації гомілки у верхній третині під впливом тракції двоголового 

м’яза стегна і маісиатового тракту. Міжкісткова зв’язка (мембрана) у верхній 

третині гомілки майже відсутня, внаслідок чого немає перешкод вальгусному 

відхиленню кукси малогомілкової кістки [70, 82, 87, 132]. 

Якщо циліндрична форма кукси залежить від кісткових зрощень між 

парними кістками, то вона утруднює протезування та проведення 

реабілітаційних заходів різного характеру. Нерідко така форма кукси 

з’являється після кістковопластичної ампутації гомілки по Виру. Для 
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поліпшення протезування доводиться видаляти кістковий блок. Це призводить 

до конвергенції парних кісток за рахунок приведення малогомілкової кістки і 

формування помірно конічної форми, прийнятнішої для отримання повного 

контакту в приймальній гільзі протеза [66, 140, 186, 187]. 

Частими в осіб із ампутаціями нижньої кінцівки спостерігаються 

контрактури суглобів усіченої кінцівки, які виникають після вимушеного 

тривалого положення кукси із-за запального і больового синдрому та помилок 

під час іммобілізації. Умовою, що сприяє їх появі і наростанню, є порушення 

м’язової рівноваги внаслідок ампутації. При лікуванні контрактур застосовують 

послідовно такі методи: ЛФК, масаж, фізіотерапевтичне лікування, етапні 

редресації, лікувально-тренувальне протезування, оперативне лікування [82, 95, 

145, 162, 180]. 

Однією із важливих особливостей після перенесеної ампутації нижньої 

кінцівки є наявність ран, що тривало не гояться, перешкоджають первинному 

протезуванню і потребують інтенсивного консервативного і нерідко 

хірургічного лікування. Тривалому процесу загоєння ран і подальшому 

формуванню трофічних виразок сприяють рубцеві зміни навколишніх тканин, 

нейрогенні чинники, що викликають зміни трофіки тканин, порушення 

кровообігу, механічні чинники від дії стінки приймальної гільзи протеза або 

неправильного опила виступаючої кістки, остеофіта. У більшості випадків 

походження ран, що тривало не гояться, або трофічних виразок залежить від 

поєднання нейрогенного і судинного компонентів. Рани та виразки, як правило, 

розташовуються на кінці кукси, мають округлу форму, покриті в’ялою 

грануляцією з сірим нальотом, краї їх малорухомі і спаяні з сусідніми 

тканинами і кісткою [31, 124, 146, 194, 200]. 

Хворобливі невроми усіченої кінцівки в частини осіб проявляються 

відразу після ампутації, а у більшості лише при користуванні штучною 

кінцівкою. Хворобливі відчуття в ділянці проекцій невром виникають після 

загоєння післяопераційної рани, якщо невроми опиняються в зрощеннях із 

рубцем у змінених тканинах. Локальне навантаження, мікротравматизація 
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тканин кукси спричиняють місцеве запалення, що проявляється больовими 

відчуттями, які утруднюють протезування. Хворобливі невроми можуть 

виникати після усічення не лише великих нервових стовбурів, але і шкірних 

нервів [114, 159, 188, 198, 201]. 

Ще одним чинником, який, на думку фахівців, повинен бути обов’язково 

врахованим, є наявність фантомних болей, особливо каузалгії у вигляді 

ріжучих, здавлюючих, колючих, обпалюючих больових відчуттів часто 

обмежують користування протезом та проведення реабілітації. Фантомні болі 

мають складне походження і пов’язані з вогнищами застійного збудження в 

центральній нервовій системі. При фантомних болях, що поєднуються з 

місцевими, внаслідок хворобливих невром, операції усічення невром дають 

змогу створити умови для користування протезом, що, своєю чергою, поліпшує 

самопочуття пацієнтів і знижує занепокоєння від фантомних відчуттів [4, 73, 

97, 114, 215]. 

Серед інших характерних особливостей осіб із ампутаціями нижніх 

кінцівок виділимо порушення трофіки і кровообігу кукси. Кістково-м’язова 

атрофія, остеопороз, зниження еластичності шкірних покривів – ці зміни 

тканин усіченої кінцівки неминуче спостерігаються в процесі формування 

нового органу опори і обумовлені зміною функції, іннервації і кровообігу. 

Однією з головних причин порушення трофіки м’яких тканин на кінці кукси аж 

до виразки є перевантаження цієї ділянки внаслідок зосередженого тиску, 

потертостей. Під впливом постійного навантаження на кінець кукси шкіра 

опорної поверхні спочатку реагує такими компенсаторними змінами як 

гіпертрофія епідермального шару, гіперкератоз і потовщення дерми. Надалі 

виникають явища декомпенсації (гіпертрофія шкіри змінюється атрофією, в 

окремих випадках виразкою) [95, 146, 202, 211, 224]. 

У значної частини пацієнтів при рентгенологічному обстеженні і при 

пальпації виявляються остеофіти різної форми і розташування. Остеофіти, 

глибоко розташовані в м’яких тканинах, як правило, не спричиняють 

хворобливих явищ і не перешкоджають протезуванню. При остеофітах, що 
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утрудняють користування протезом та, відповідно, проведення фізичної 

реабілітації може проводитися їх хірургічне видалення разом з навколишньою 

бурсою [21, 67, 117, 138, 177]. 

Анатомічні та функціональні особливості кукси після ампутації нижніх 

кінцівок неминуче зумовлені попереднім характером ампутації та 

індивідуальними особливостями кукси і, як наслідок, виникненням хвороб та вад 

кукси. Саме тому ефективна фізична реабілітація, первинне і, зокрема, лікувально-

тренувальне протезування має важливе значення для відновлення працездатності 

осіб з ампутаційними куксами нижніх кінцівок [22, 35, 96, 204, 207]. 

 

1.2.2. Психофізіологічні особливості реакції організму на ампутацію 

нижньої кінцівки 

Згідно з сучасними концептуальними положеннями, що спираються на 

велику кількість глибоких наукових досліджень, процес адаптації організму на 

вплив і зміни як зовнішнього, так і внутрішнього середовища проходить три 

стадії, що характеризуються різною картиною реакції систем 

життєзабезпечення [102, 107, 109, 222, 243]. 

У першій стадії відбуваються особливо активні стресові реакції на 

ушкоджуючі чинники, що супроводжуються гіперреакцією і навіть 

розбалансуванням основних систем життєзабезпечення (гомеостаз, діяльність 

центральної нервової системи). У другій перехідній стадії істотно 

активізуються морфофункціональні системи, спрямовані на підвищення 

функціональних можливостей систем організму, що адаптуються. У третій 

стадії − стійкій адаптації − подібні реакції поступово мінімізуються, стають 

більш вибірковими та менш активними і спрямовані на стабільну підтримку 

нового рівня функціонування провідних систем [94, 225, 228, 241]. 

Як наголошує Ф. З. Меєрсон [109], головною рисою адаптованої системи є 

економічність її функціонування. На відміну від завдань спортивної підготовки, 

що диктують необхідність нарощування функціональних можливостей 

тренованих систем, завдання фізичної реабілітації інвалідів якраз і полягають у 
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формуванні економічного і раціонального рухового стереотипу та його 

підтримці адекватними засобами фізичної культури. 

Згідно з сучасними уявленнями біологічних наук, забезпечення 

життєдіяльності організму здійснюється генетично детермінованими або 

індивідуально набутими функціональними навиками, що послідовно і глибоко 

розвивають формування у вищих відділах центральної нервової системи моделі 

кінцевої внутрішньоструктурної відповіді на зовнішні або внутрішні умови, що 

змінюються, проходить певні проміжні етапи із залученням великої кількості 

енергетичних і структурних складових, відсіюванням «зайвих», недоцільних 

елементів. Зрештою це призводить до створення максимально ефективної 

функціональної системи забезпечення адаптивності організму. Тривалість і 

ефективність цих процесів визначається мірою змін зовнішнього середовища, 

глибиною відхилень, що сталися в організмі, і тих чинників, які були 

використані для адаптації [12, 163, 226, 239]. 

У дослідженнях авторів доведено, що ампутація кінцівки, особливо в 

молодому і середньому віці, є причиною розвитку вираженого стресу. Ознаки 

якого зберігаються досить довгий час після травми, ампутації і протезування 

[14, 33, 109, 231, 233]. 

Існує достатньо відомостей про причини та механізми розвитку стресу. 

Згідно з інформаційною теорією, будь-яка емоційна реакція людини 

виявляється наявністю актуальної потреби і прогнозуванням вірогідності її 

задоволення. Саме внаслідок порушення складної системи задоволення потреб 

або підвищення вірогідності цього порушення з’являється нервово-психічне 

напруження і формується емоційний стрес [102, 227, 239]. Довготривалий стрес 

сприяє активізації діяльності кори головного мозку, тобто нейрогуморальним 

шляхом здійснює генералізований вплив на стан периферичних вегетативних 

функцій [85, 96, 139, 234, 235]. 

Результати багатьох експериментальних досліджень свідчать про 

інтегральну відповідь нейрогуморальної, гуморальної і вегетативної систем на 

стресовий вплив. Інакше кажучи при довготривалому стресі до реакції 
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долучаються всі функціональні системи, що забезпечують формування 

адаптаційно-компенсаторних реакцій організму. Відомо, що довготривале 

напруження механізмів адаптації призводить до порушень саморегуляції 

основних фізіологічних систем організму і може виявитись фактором розвитку 

різноманітних захворювань психонейрогенного і соматичного характеру [31, 

48, 65, 125, 239]. 

Таким чином, інтенсивне емоційне переживання може бути одною з 

причин розвитку вегетосудинних порушень, гіпертонічної хвороби, ішемічного 

захворювання серця, стенокардії [73, 121, 124, 155]. 

Значне психоемоційне напруження призводить до гормональних та 

метаболічних порушень, які зумовлюють зміни в регуляції діяльності травної 

системи. Можуть спостерігатись порушення секреторної функції шлунка та 

кішківника. Паралельно зі змінами рівня шлункової секреції в плазмі крові 

збільшується вміст глюкози, гістидину, лейцину, аспарагінової кислоти і 

знижується вміст загального білка. Унаслідок впливу глюкокортикоїдів 

відбувається збільшення кількості соляної кислоти, що може спричинити 

виникнення виразкової хвороби [94, 95]. 

Окрім того, довготривалий стрес сприяє зниженню імунологічної 

резистентності, значно збільшуючи можливість інфекційних, вірусних і 

онкологічних захворювань [94, 131, 236]. 

Для осіб, які нещодавно перенесли ампутацію, характерна мобілізація 

системи кровообігу. Стрес слугує потужним стимулом підвищення 

властивостей згортання крові. Спостерігаються характерні для стресу зміни 

гемореології, що проявляється в порушенні текучості крові на рівні 

мікроциркуляційного русла внаслідок збільшення швидкості агрегації 

еритроцитів і функціональної активності тромбоцитів [32, 136, 165, 237, 238]. 

Розвиток стресу в осіб з ампутацією нижньої кінцівки переважно 

зумовлений саме втратою сегмента, а не його причиною. Це підтверджується 

підвищенням вмісту кортизолу в крові після ампутації [19, 74, 92]. 
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Освоєння лікувально-тренувального протеза також супроводжується 

активізацією глюкокортикоїдної активності наднирників та підвищенням 

вмісту кортизолу в крові. Отже, навчання ходьби на протезі теж являється 

стрес-фактором, що впливає на параметри гомеостазу і функціональний стан 

організму [94, 95, 137]. 

Про розвиток стресу на етапі підготовки до протезування свідчать 

порушення нейроендокринної регуляції. Так, після хвилинного навантаження 

потужністю 25 Вт на велоергометрі з ручним приводом відбувається незначне 

підвищення кортизолу в крові, що свідчить про активізацію гіпофізарно-

надниркової системи. Навантаження потужністю 65 Вт сприяє зниженню 

вмісту кортизолу в середньому на 25 % від вихідного значення в стані спокою, 

що може бути наслідком дизадаптації організму внаслідок виснаження кори 

наднирників під впливом тривалого стресу [69, 139]. 

Довготривалий стрес спричиняє зниження адаптаційно-компенсаторних 

можливостей організму, що спостерігається у 65,4 % первинно протезованих та 

44,4 % осіб, що тривалий час користуються протезно-ортопедичними виробами 

нижніх кінцівоки [94, 95, 96].  

Порушення адаптаційно-компенсаторних реакцій проявляються у 

домінантному впливові симпатичного відділу вегетативної нервової системи, 

високій централізації керування серцевим ритмом і активністю адренергічних 

механізмів. При таких умовах синусів вузол може забезпечити лише стійкий 

ригідний ритм, що є ознакою напруження адаптаційної діяльності організму і 

свідчить про можливі зміни на метаболічному і структурному рівні його 

функціонування [95, 124]. 

Переважний вплив симпатичної іннервації, своєю чергою, 

супроводжується змінами гемодинаміки, що відображають підвищення 

артеріального тиску, судинного тонусу і периферичного опору. В осіб з 

порушеннями адаптаційно-компенсаторних реакцій в стані спокою значно 

збільшені частота серцевих скорочень та артеріальний тиск, порівняно зі 

здоровими людьми. Проведені функціональні проби у відновному періоді 
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відмічають достовірне підвищення ЧСС і АТ. Повернення цих показників до 

вихідного рівня відбувається лише на п’ятій хвилині відновного періоду. 

Загалом реакція серцево-судинної системи на фізичне навантаження наближена 

до помірно вираженого астенічного типу [95, 96]. 

Ампутація кінцівки, особливо в молодому віці, − значний 

психотравмувальний фактор, що часто супроводжується змінами нервово-

психічного статусу та дизадаптацією особистості. Часто втрата людиною 

кінцівки сприймається як трагедія. Це обумовлено змінами соціальних і 

біологічних умов існування, вимушеним припиненням професійної діяльності, 

ізоляцією від звичного соціального оточення та значним звуженням кола 

спілкування [94, 150, 194, 205, 253]. 

Після оперативного втручання у більшості осіб спостерігається низький 

рівень соціально-психологічної адаптації. У перші дні після операції помітні 

емоційне напруження, пригніченість, відчай. За деякими даними, у 95% осіб 

реакція на ампутацію кінцівки виражається у формі неврозів [102]. Ранній 

післяопераційний період характеризується розвитком депресії, формуванням 

антивітальних тенденцій, які надалі трансформуються в суїцидні наміри і страх. 

У 84 % осіб страх має конкретно-спрямований характер, що безпосередньо 

пов’язаний з неприємними соматичними відчуттями. У 81 % осіб прояви страху 

не пов’язані з реальною небезпекою, а спричинені невдачею у житті і 

труднощами соціальної адаптації [46, 101, 169]. 

Для осіб з відносно невеликими періодами після ампутації характерний 

стан вираженого емоційного стресу. Передусім підвищення тривожності є 

відображенням комплексу когнітивних, афективних і поведінкових реакцій. 

Високий рівень тривоги, як правило, свідчить про наявність внутрішнього 

конфлікту та психоемоційного перенапруження. Для цих осіб властиві надмірна 

тривожність, нервозність, хаотична активність. Їм доводиться прикладати 

чималі зусилля, щоб втримувати себе під контролем. Окрім того, емоційний 

стрес проявляється в зниженні суб’єктивних відчуттів, зокрема самопочуття, 

активності та настрою. Часто відсутнє бажання займатися яким-небудь видом 
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діяльності та зацікавленість в її результатах. Основні риси настрою 

пригніченість та дратливість, незадоволення діями навколишніх, песимістичний 

погляд на навколишній світ [96, 243]. 

Особам із термінами після ампутації від трьох місяців до двох років 

властиві наміри ізолюватися від навколишніх, зацикленість на власних 

недоліках, настороженість, спостерігається схильність до іпохондрії, істерії, 

психопатії, неврастенії, тривожно-фобічні реакції, відчуття вини та 

самозвинувачення [85, 95, 233, 249]. 

Разом із змінами в емоційній сфері відбувається трансформація 

особистості. Так, у осіб, період ампутації яких становить від двох до десяти 

місяців, відмічається схильність до прояву агресії в поведінці, показників 

залежності, потреби в допомозі та підтримці, а також відчуття фізичної 

неадекватності. Потреба в самовиявленні, показники емпатії та прагнення до 

соціальної кооперації значно знижуються. Ці зміни багато в чому обумовлені 

трансформацією як біологічних, так і соціальних умов життєдіяльності, 

перетворенням в предмет сімейної опіки та примиренням зі статусом інваліда 

[108, 127]. 

Упродовж чотирьох−п’яти років після ампутації часто відмічають стійкі 

зміни особистості, підвищення схильності до проявів агресії у відкритій 

поведінці, зниження самостійності і прагнення до самоствердження, 

формування самоідентифікації з роллю інваліда, зниження рівня потреб [94, 

109, 148, 175]. 

На ступінь прояву змін особистості значно впливає рівень ампутації. 

Особи, що перенесли ампутацію стегна, частіше, порівняно з іншими 

ампутованими, використовують пасивні дизадаптаційні прийоми подолання 

стресу, такі як уникання та ізоляція. Для них характерне підвищення 

тривожного радикалу, перевага обсесивно-фобічного і сенситивного типів 

відношення до особистого статусу [63, 105, 111, 150]. 

Усвідомлення та переоцінка комплексу соціальних і біологічних наслідків 

інвалідності внаслідок втрати кінцівки призводить до зміни системи цінностей. 
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Часто починають переважати цінності, що пов’язані з задоволенням 

біологічних потреб [97, 132]. 

Окрім перелічених психофізичних особливостей осіб з ампутацією 

нижньої кінцівки, які перебувають у стані стресу, необхідно враховувати, що 

його негативний вплив супроводжується комплексом морфофункціональних 

змін, значними фізичними навантаженнями, пов’язаними з протезуванням, 

напруженням механізмів адаптації та іншими змінами, що посилюють 

негативний вплив стресу. Без застосування ціленаправлених, патогенетично 

обґрунтованих педагогічних, лікувально-профілактичних та реабілітаційних 

заходів, спрямованих на зниження стресу, він може призвести до виснаження 

нейроендокринних механізмів регуляції. А також обумовити стійкі 

функціональні та нервово-психічні розлади, зниження імунологічної 

резистентності тощо [92, 95, 125, 129, 168]. 

 

1.3. Сучасні підходи до фізичної реабілітації осіб після ампутації 

нижньої кінцівки 

 

На сьогодні в теорії і практиці вітчизняної реабілітації відбувається процес 

інтеграції нових принципів і методологій, заснованих на системному підході до 

таких базових понять, як «хвороба», «адаптація», «стрес» тощо, про що 

свідчать численні публікації [58, 62, 91, 92, 138].  

Як вважає М. М. Косичкін [85], первинне значення в нових підходах до 

формулювання завдань і програм реабілітації потрібно надавати прогнозу, 

тобто «діагнозу майбутнього», що можливо лише на основі точної клінічно-

функціональної оцінки організму, знанні механізмів адаптації та адекватності 

реабілітаційних заходів на всіх етапах процесу реабілітації. З урахуванням цих 

позицій ми в аналітичному огляді літератури прагнули показати стан питання 

теорії і практики реабілітації інвалідів з наслідками ампутацій нижніх кінцівок, 

роль і місце засобів фізичної реабілітації у відновному процесі та оцінити 

сучасні методичні підходи до їх використання в практичній діяльності. 
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Вивчення літератури свідчить, що останніми роками спостерігається 

надмірне розширення поняття реабілітації. Так, у багатьох публікаціях у 

поняття «реабілітаці» включають не лише відновні заходи, але і період 

активних, лікувальних дій, скерованих на патологічний процес [41, 89, 189]. 

Так, Е. П. Кохан [86] відзначає профілактичну роль реабілітації в оздоровленні 

населення, А. П. Кужекін зі співавторами [92] пише про протезування як 

ключову ланку реабілітації, В. П. Шестаков [179] оцінює показники реабілітації 

за результатами працевлаштування тощо. 

Багато авторів виокремлюють медичну, фізичну, соціальну, професійну, 

спортивну та інші види реабілітації, включаючи в ці поняття засоби 

реабілітаційної дії, процеси соціальної інтеграції, трудову і побутову адаптації 

[50, 61, 126, 204]. На нашу думку, поняття реабілітації характеризує насамперед 

процеси активної дії на відновлення або компенсацію якостей чи функцій 

людської діяльності  

У ґрунтовних дослідженнях було доведено оздоровчу роль рухової 

активності і показано природу фізіологічних механізмів профілактичної і 

відновлювальної дії фізичних вправ [7, 93, 150, 160]. У дослідженнях 

В. П. Мурза [122] про моторно-вісцелярні рефлекси розкрито взаємозв’язок 

діяльності рухового апарату, скелетних м’язів і вегетативних функцій. У 

результаті недостатньої рухової активності в організмі людини порушуються 

нервоворефлекторні зв’язки, що призводить до розладу діяльності серцево-

судинної і дихальної систем, порушення обміну речовин і розвитку 

дегенеративно-дистрофічних процесів у тканинах. Як свідчать дослідження, 

мінімальна величина добових енерговитрат, необхідних для нормальної 

життєдіяльності організму залежно від віку, статі і маси тіла становлять 

2880−3800 ккал; з них на м’язову діяльність повинно витрачатися не менше ніж 

1200−1900, і саме ці енерговитрати забезпечують підтримку процесів основного 

обміну (кровообіг, дихання тощо) [6, 10, 16]. 

Теорія адаптації нерозривно пов’язана з вивченням неспецифічних 

адаптаційних реакцій організму на надмірні по силі дії (стрес) і функціональні 
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зміни, що виникають при цьому. Проте вже у 90-х роках окремі автори [12, 32, 

48, 217] зазначили, що не всі подразники спричиняють однотипну стандартну 

гормональну реакцію і не всі зміни в організмі слід розцінювати як прояв 

реакції на стрес. У роботах Ф. З. Меєрсона [109], І. В. Ауліка [13] було 

показано, що якісні і кількісні реакції у відповідь на зовнішній вплив 

визначаються вихідним рівнем стану багатьох функціональних систем 

організму і величиною стресу.  

Як підкреслюють у своїх роботах закордонні науковці, що вивчали 

проблеми адаптації в реабілітації, адаптація є динамічним станом, який можна 

активізувати і розвивати, тобто активно впливати на стан функції адекватними 

засобами фізичної реабілітації [192, 194]. У роботах М. М. Косичкіна зі 

співавторами [85] розроблено методичні підходи в практичній реалізації 

принципів адаптації організму. Було показано, що в організмі в процесі 

адаптації можуть розвиватися як мінімум три адаптаційні реакції залежно від 

сили дії (впливу): 1. реакція на слабкі впливи − реакція тренування; 2. реакція 

на вплив середньої сили − реакція активації, що підрозділяється на спокійний 

або підвищений; 3. реакція на сильний, надзвичайний вплив − стрес реакція. 

Автори довели можливість переходу з однієї реакції в іншу підвищенням 

зовнішнього впливу, залежно від його величини запропоновано доступні і 

об’єктивні методи оцінювання адаптаційних резервів. 

У роботах С. Е. Павлова [136], І. П. Ратова зі співавторами [150], 

розвинуто теоретичні уявлення про механізми адаптації. Як випливає з цих 

положень, процеси адаптації визначаються взаємодією як внутрішніх чинників, 

ендогенних, так і зовнішніх, екзогенних. При їх врівноваженості процеси 

адаптації проходять гармонійно, продуктивно; при посиленні одного з них 

процес порушується, стає деструктивним. Взаємовідношення стресових 

чинників і адаптивних процесів формує результуюче підвищення 

функціонального стану, що формою нагадує напівсинусоїду і відображає 

декілька періодів − початковий, відрізок оптимальних співвідношень і відрізок 

стабілізації досягнутого рівня адаптації. При дефіциті адаптаційних ресурсів 
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організму уповільнюється зростання функцій, їх зниження. Теоретичні 

положення механізмів адаптації використано не лише в роботах зі спортивної 

підготовки, але і в методичних підходах до використання засобів фізичної 

реабілітації. Згідно з працями С. П. Євсєєва [58], принципова схема 

адаптаційно-компенсаторних перебудов у інвалідів при різних вадах і 

захворюваннях має загальнобіологічний характер. Адаптація індивіда до нових 

умов життя є системною відповіддю організму, спрямованою на досягнення 

раціонального результату при мінімізації біологічних затрат. Як вважають 

більшість дослідників, функціональна система адаптації в інвалідів є заново 

сформованим взаємовідношенням нервових центрів, гормональних, 

вегетативних органів і систем, що забезпечують вирішення завдань 

пристосування і компенсацій в нових умовах життєдіяльності [22, 23, 116, 134]. 

Механізмами створення і реалізації цих систем є резервні можливості 

організму, які стимулювались ситуацією, що склалася. Засоби фізичної 

реабілітації, що використовували для впливу на резервні можливості організму 

інваліда, мають бути чітко дозовані і адекватні тому етапу адаптаційних 

перебудов, в якому перебувають його функціональні системи. У дослідженнях 

структурних основ адаптації [199, 225, 248] також відзначено необхідність 

адекватності використання реабілітаційних засобів тим адаптаційним змінам, 

які розвиваються в результаті зовнішніх впливів, і вважає за необхідне виділяти 

«слабку ланку», що характеризується симптомами «дезадаптації» для активного 

впливу на нього [32, 136, 137]. 

Водночас спостереження фахівців свідчать про те, що при недостатньому 

рівні навантажень, навіть за умов їх систематичності та тривалого 

застосування, підвищення рівня фізичної підготовленості не настає і свідчить 

про нестійкий рівень адаптації [33, 123]. Як підкреслює B. Christensen [199], 

функціональні зміни різних систем організму залежать не лише від її характеру, 

але і від рівня розвитку адаптаційних механізмів, що визначаються такими 

чинниками, як вік, фізична підготовленість, наявність супутніх захворювань. 
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Як свідчать дослідження О. А. Царьова, П. Г. Цапфіса [175], при будь-якій 

функціональній активності, у тому числі і м’язовій, енергія витрачається як на 

власну рухову діяльність, так і на забезпечення пластичних функцій синтезу 

білка. При цьому максимум енергії прямує по найбільш вмотивованому 

напрямі. Енергетичне забезпечення тут грає роль регулятора функціональної 

активності різних систем організму. Спрямування енергетичних ресурсів на 

забезпечення найбільш важливих і доцільних в даний момент функцій 

автоматично гальмує менш важливі. Можливість одночасного забезпечення 

енергією широкого кола фізіологічних функцій визначається доступним 

організму рівнем енергетичного обміну, який, своєю чергою залежить від 

потужності ферментативних систем.  

Аналіз м’язової діяльності в нормі за даними вивчення динаміки 

центральних нервово-психічних процесів, що організовують і здійснюють 

робочу діяльність скелетної мускулатури і реакцію вегетативних систем, які 

забезпечують біоенергетику рухової діяльності людини, дає змогу виділити такі 

стани організму під час м’язової діяльності: передстартовий стан, стан 

«початкового зусилля» і період «впрацьовування», діяльний робочий стан або 

період «стійкої працездатності», стан втоми і, нарешті, відновний період після 

завершення роботи [157, 169, 217, 249]. 

Важливо відзначити, що після фізичного навантаження наявне не 

відновлення функцій до вихідних даних в дослівному розумінні, а перехід до 

нового стану, відмінного від первинного. На ці факти звертали увагу в своїх 

дослідженнях інші фахівці, відзначаючи, що відновлення витрачених ресурсів 

відбувається не до вихідного рівня, а значно їх перекриває [57, 65, 75, 195]. 

Засоби відновлення повинні грунтуватися на положеннях, спрямованих на 

прискорення біологічних процесів, зняття місцевих і загальних форм втоми, 

поповнення енергетичних ресурсів, розвиток адаптаційних реакцій, що 

зрештою сприяє підвищенню загального рівня працездатності і тренованості 

[7]. Автор виявив, що такі засоби фізичної реабілітації, як заняття фізичними 

вправами, масаж, використання фізичних чинників є найбільш фізіологічними 
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засобами відновлення і при цілеспрямованому використанні ефективно 

стимулюють процеси адаптації функціональних систем. Л. І. Аргушин [12] у 

своїх спостереженнях за станом гіпокінезії відзначає, що ходьба як різновид 

циклічних вправ є провідним засобом адаптаційної дії при низькому рівні 

рухової активності і рекомендує її як природне навантаження. Цей погляд на 

оздоровчу роль ходьби поділяють Ахмед Вехбі [14], B. C. Дмитрієв [52], О. В. 

Ромашин [153], вказуючи на прості способи контролю за дозуванням 

навантажень і доступність занять для широкого кола осіб. 

У дослідженнях М. М. Косичкіна, В. І. Бєлова [85] було доведено, що 

систематичні заняття фізичною реабілітацією, впродовж 6−8 місяців, 

обов’язково виявляються двома основними фізіологічними ефектами: 

підвищенням функціональних можливостей організму в цілому і його 

функціональних систем; підвищенням економічності діяльності всієї рухової 

системи при виконанні м’язової роботи.  

Своїми дослідженнями щодо розробки методики реабілітації осіб 

середнього віку із малорухомим способом життя, які раніше не займалися 

фізичними вправами А. А. Дискін зі співавторами [57] довів, що вже через 

декілька місяців регулярних занять практично всі функціональні системи 

організму позитивно реагують на такі види засобів впливу: біг і ходьба, 

ритмічна гімнастика, атлетика, водне середовище, що виявляється в поліпшенні 

фізіологічних показників, підвищенні рухових можливостей та зменшенні 

симптоматики і загострень захворювань. 

На сьогодні у дослідженнях науковців сформульовано загальні принципи і 

методичні підходи до використання засобів фізичної реабілітації, виявлено 

основні механізми їх впливу на організм людини. Тонізувальний ефект, під 

яким розуміється посилення низки фізіологічних і нейрогуморальних реакцій, 

виявляється в поліпшенні загального стану людини, підвищенні настрою, 

позитивними емоціями від занять. Величина тонізуючого ефекту, що 

досягається в процесі оздоровчих занять, залежить від загальної тривалості дій, 

об’єму м’язової маси, що бере участь у вправах, інтенсивності і тривалості 
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тренування. Трофічна дія виявляється у тому, що під впливом м’язової 

діяльності посилюються процеси обміну і регенерації, поліпшуються трофіка і 

обмін в тканинах, створюються передумови для уповільнення старіння, 

підвищення імунітету організму [105, 106]. 

Механізми нормалізації функцій під впливом фізичних вправ з 

використанням водного середовища засновані на моторно-вісцелярних зв’язках. 

Вони виникають при м’язовій діяльності або зовнішньому подразненні 

потужним потоком імпульсів з інтерорецепторів, що змінює співвідношення 

збудливих і гальмівних процесів у корі головного мозку і вегетативних центрах, 

відновлює та укріплює ті функції організму, які були розбалансовані під 

впливом гіподинамії або захворювання [72, 114, 131]. 

Визначаючи методичні підходи до використання засобів фізичної 

реабілітації, сформульовано основні принципи дозування навантажень, зокрема 

відновлення енерговитрат до оптимального рівня, регулювання інтенсивності і 

обсягу впливу, залежно від рівня фізичного стану [126]. 

За даними В. М. Мухіна [125], оздоровчим характером володіють 

переважно аеробні навантаження при значному фізичному зусиллі; у зоні 

анаеробного гліколізу оздоровчі чинники не виникають. Вивчення фізичного 

стану в граничних по тривалості навантаженнях різної інтенсивності виявило, 

що діапазон тривалості зумовлюється рівнем загальної фізичної працездатності 

обстежуваного, його витривалістю і тренованістю та забезпечується 

показниками порогу анаеробного обміну.  

Оцінюючи перспективи використання фізичних вправ в оздоровчих 

тренуваннях, на відміну від спортивних, реабілітаційні заняття вирішують 

загальні питання підвищення основних функцій і не повинні використовувати 

максимальні або анаеробні рівні навантажень [136, 137, 153]. 

У інших роботах [13, 33, 52] показана роль фізичних вправ у нормалізації 

діяльності імунної і ендокринної системи. Автори запропонували програму 

фізичних вправ, основним засобом якої є силові статико-динамічні та ізотонічні 

вправи. Методика реалізується з дотриманням принципів мінімізації 
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гемодинамічних зрушень, чергуванням груп тренованих м’язів, інтенсивності 

напруження, дотримання режиму тренувань і відпочинку, режиму харчування. 

Обґрунтуванню нормативних параметрів використання фізкультурно-

оздоровчих засобів у реабілітації і адаптації присвячено значну кількість 

публікацій [120, 149, 191, 195]. Це пояснюється завданнями широкого загалу 

населення заняттями фізичною реабілітацією та оздоровчою фізичною 

культурою, необхідністю розробки програм профілактики і оздоровлення для 

осіб різних вікових груп, посиленням пропаганди здорового способу життя 

через засоби масової інформації. Отож досліджень із проблем використання 

засобів фізичної реабілітації інвалідів є украй недостатньо. 

Якщо для відносно здорової і працездатної людини заняття фізичною 

реабілітацією, оздоровчою фізичною культурою і спортом є справою вибору і 

визначається його внутрішньою культурою, то для інвалідів з наслідками 

ампутацій нижніх кінцівок, на думку фахівців [30, 48, 54, 57], вони є життєвою 

необхідністю. Як зазначають автори, підвищення рухової активності, 

відновлення функціональних можливостей різних систем організму інваліда 

лежить в основі всієї рухової реабілітації інвалідів і є важливою умовою їх 

інтеграції в суспільство. 

У зв’язку з цим важливо відзначити спостереження про те, що потреба в 

заняттях фізичною культурою значною мірою формується під впливом 

міжособистих стосунків, тобто на рівні осіб, що оточують інваліда, і тих 

організаційних заходів, які проводять установи, що обслуговують інваліда. За 

даними автора, клубна «модель» спілкування, проведення зборів і змагань 

серед інвалідів є найбільш ефективними формами організації занять серед 

інвалідів різних вікових груп [82, 98, 153]. 

Важливо зазначити, що для оцінювання якості проведення реабілітаційних 

заходів та надання протезно-ортопедичної допомоги фахівці із галузі розробили 

рекомендації для визначення рівнів мобільності пацієнтів з ампутацією нижніх 

кінцівок, що надає змогу об’єктивно визначити функціональний статус особи. 

Так, німецька фірма «Otto Bock» пропонує використовувати систему MOBIS®. 
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Ця система грунтується на поєднанні показників рівня мобільності з вагою 

особи, що перенесла ампутацію для подальшого оптимального вибору 

комплектації протезно-ортопедичного виробу. Основними характеристиками, 

що оцінюються цією системою є пересування в помешканні та за його межами, 

використання допоміжних засобів пересування, час користування протезом 

упродовж доби, ступінь володіння протезом [122, 125, 183]. 

Міністерство праці та соціальної політики України 2007 року затвердило 

методичні рекомендації щодо визначення мобільності осіб з ампутаціями нижніх 

кінцівок. Особливості цих рекомендацій полягають в тому, що вони були 

розроблені відповідно до Міжнародної класифікації функціонування, обмежень 

життєдіяльності і здоров’я (МКФ), прийнятої Всесвітньою організацією охорони 

здоров’я (ВООЗ) 2001 року. Порушення рекомендовано оцінювати за 

п’ятибальною системою, у залежності від рівня втраченої функціональної 

активності організму незалежно від виду захворювань [77, 119, 171].  

Використанню тренажерів і тренажерних пристроїв у спортивній і 

фізкультурно-масовій роботі присвячено значну кількість досліджень [20, 29, 

81]. В оздоровчих цілях використання тренажерів дає змогу за рахунок 

суворого дозування і збільшення навантаження підвищувати як динамічні 

характеристики м’язових груп, так і розвивати витривалість, фізичну 

працездатність. Найбільший ефект збільшення витривалості і збільшення 

фізичної працездатності пов’язаний з використанням циклічних тренажерів 

(вело, гребний). Менш виражений ефект підвищення цих показників при 

заняттях силової спрямованості [65]. За спостереженнями певних авторів, для 

реабілітаційного ефекту потужність тренувального навантаження на 

тренажерах не повинна перевищувати 50−60 % від рівня максимального 

спиживання кисню, тобто в аеробних умовах [127, 133, 155]. У дослідженнях Н. 

А. Бєлой [18], присвячених регламентації тренувальних навантажень при 

заняттях на тренажерах, розроблено класифікацю 8-ми тренувальних режимів 

для осіб з різною фізичною підготовленістю. Оцінюючи реакцію організму за 

результатами електрокардіографії, показникам частоти сердечних скорочень і 
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артеріального тиску, автор виявив, що для осіб з низьким рівнем фізичної 

підготовленості й інвалідів граничні пороги навантажень не повинні 

перевищувати 250 кг м/хв. 

Методичному обґрунтуванню проведення тренувань інвалідів після 

ампутацій з використанням тренажерів присвячене дослідження 

С. Ф. Курдибайла [94, 95, 96]. Автор вважає, що методичний підхід до 

побудови занять має бути заснований на тренуванні збережених м’язових груп і 

ставить своїм завданням підвищення загального фізичного стану, фізичної 

працездатності. У методиці використано до 10 різних видів тренажерів.  

Певне місце в літературі щодо реабілітації інвалідів займає методика 

«боді-білдинг». Як випливає із спостережень авторів, первинне завдання 

тренувань − «конструкція тіла» у результаті вдосконалення методик привела до 

системи фізичних вправ з максимальними рівнями навантажень для різних груп 

м’язів [20]. Як відзначає А. В. Рожков [152], силові тренування для ізольованих 

м’язових груп у інвалідів з наслідками ампутацій нижніх кінцівок можуть бути 

рекомендовані не лише в період підготовки до протезування, але і надалі як 

форма оздоровчих тренувань. 

Серед засобів реабілітації та підвищення рухової активності інвалідів одне 

з провідних місць займають заняття доступними видами спорту. Доступними 

для інвалідів після ампутацій нижніх кінцівок видами спорту (теніс, волейбол, 

баскетбол). Розроблені методичні і організаційні основи тренування у водному 

середовищі, занять плаванням [105, 122, 123, 125, 183]. Використання фізичних 

чинників, активізація емоційного настрою, доступність виконання рухів у 

заняттях ігровими видами спорту, на думку С. Н. Бондаренко [24], сприяють 

формуванню в інвалідів з наслідками ампутацій нижніх кінцівок нових рухових 

відчуттів і підвищенню функціонального стану основних систем 

життєзабезпечення. 
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Висновки до розділу  

 

Теоретичний аналіз наукової та методичної літератури свідчить, що особи 

з наслідками ампутацій нижніх кінцівок є значним і таким контингентом, який 

постійно зростає, що потребує комплексного підходу фахівців до розв’язання 

завдань їх медико-соціальної, психологічної та фізичної реабілітації. Наявні 

пріоритети суспільного ставлення до реабілітації осіб з ампутаціями нижніх 

кінцівок полягають в домінуванні процесів протезування та навчання 

користування протезом, призвело до епізодичного, ймовірнісного та інколи 

випадкового характеру усіх інших реабілітаційних заходів. 

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, а загальне зниження рухової 

активності лише уповільнює процеси відновлення цих систем. Із зростанням 

рівня ампутації знижуються результати щодо оптимізації рухової активності 

інваліда. Недоліки протезування, неготовність функціональних систем до нових 

умов пересування та загалом відсутність комплексної програми фізичної 

реабілітації є одними із основних причин низької ефективності реабілітації осіб 

з наслідками ампутацій нижніх кінцівок. 

Після ампутації розвиваються функціональні і структурні зміни систем 

життєзабезпечення, які є наслідком адаптаційних реакцій і мають 

компенсаторний характер. Компенсація як біологічна реакція не є епізодичною, 

а цілісним комплексним процесом, що проходить певні етапи, які відрізняються 

різними 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 та доцільних 

компенсаторних змін в організмі особи з ампутаційними дефектами і активний 
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вплив на ці процеси засобами фізичної реабілітації на всіх етапах адаптації до 

нових умов життєдіяльності. 

Рухова активність є одним із базових чинників дії на функціональні і 

структурні системи організму, інструментом активного впливу на процеси 

адаптації. Доступні засоби фізичної реабілітації та основні елементи рухової 

активності займають провідне місце в існуючих підходах, методиках 

використання засобів фізичної реабілітації, які містять 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 із наявністю необхідності якісного протезування і навчання ходьби та 

водночас відсутністю в наявних програмах врахування особливостей 

функціональних можливостей ампутантів, залежно від віку та рівня втрати 

кінцівки, що безпосередньо визначає прогнозований результат відновлення 

та/або компенсації втрачених функцій. 

 

Результати за розділом представлено в публікаціях [43, 44].  
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Методи дослідження 

 

При розробленні програми фізичної реабілітації ми зважали на необхідність 

вибору доступних та інформативних методів обстеження і контролю змін 

функціонального стану рухової системи осіб з ампутаційними куксами гомілки, 

методів спрямованих на безпосереднє та опосередковане розв’язання основних 

завдань дослідження. 

Для добору методів дослідження ми проаналізували спеціальну літературу з 

фізичної реабілітації, психологого-педагогічної, медичної реабілітації осіб із 

ураженнями опорно-рухового апарату та зокрема ампутаціями нижніх кінцівок на 

рівні гомілки [105, 122, 125, 183, 209 та ін.]. 

Таким чином, застосовано такі методи: 

1) теоретичний аналіз та узагальнення; 

2) соціологічні методи (опитування, збір анамнезу, експертне оцінювання); 

3) педагогічні методи дослідження (педагогічне спостереження, 

педагогічний експеримент,); 

4) медико-біологічні методи дослідження (соматоскопія; антропометрія; 

гоніометрія; мануальне м’язове тестування (ММТ), дослідження гемодинамічних 

показників та рівня фізичної працездатності, рухові тести, тензодинамометрія,); 

5) психологічні (тест − самопочуття, активність, настрій (САН), тест якості 

життя (SF – 36);  

6) методи математичної статистики. 

Теоретичний аналіз та узагальнення. У межах нашого дослідження цей 

метод використаний для вивчення та аналізу даних стосовно основних 

принципів теорії і практики фізичної реабілітації людей з ампутацією нижніх 

кінцівок; засобів та методів, окремих методичних підходів, рекомендацій із 

поєднання реабілітаційних заходів при плануванні програм для осіб зазначеної 
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категорії, залучення додаткових засобів стимулювання і відновлення фізичної 

працездатності та виявлення компенсаторних механізмів для осіб із ампутаціями 

нижніх кінцівок. Також за допомогою теоретичного аналізу та узагальнення 

виявлено можливі ускладнення при ампутаціях та шляхи їх профілактики. 

Вивчення наукової та методичної літератури, інформаційних джерел 

Інтернет дало нам підстави для обґрунтування стану проблеми, проведення 

добору використання сучасних методів та засобів фізичної реабілітації осіб з 

ампутацією нижньої кінцівки, інтерпретації отриманих теоретичних та 

емпіричних даних, їх зіставлення із наявними в літературі.  

Загалом під час застосування теоретичного аналізу та узагальнення було 

опрацьовано 256 джерел інформації. Серед них 11 нормативно-правових 

документів та методичних рекомендацій; 23 автореферати дисертаційних робіт, 

монографії; 25 навчальних підручників та посібників; 194 наукових та науково-

методичних статей; 3 інформаційних джерела Інтернет.  

Соціологічні методи: опитування осіб з ампутацією нижньої кінцівки на 

рівні гомілки, що перебувають на різних етапах реабілітації та протезування 

проводилося шляхом бесіди. Це дало можливість оцінити термінові та віддалені 

результати відновного лікування цієї категорії населення. 

При проведенні опитування (шляхом бесіди) ми з’ясували інформацію, яка 

стосувалася стану особи на момент виникнення потреби проведення 

реабілітаційних заходів на післялікарняному етапі; визначення комплексу 

реабілітаційних заходів, які були забезпечені на попередніх етапах реабілітації, 

визначення превентивних заходів реабілітації та суб’єктивного оцінювання 

результатів, використання різноспрямованих засобів фізичної реабілітації та 

реабілітаційних заходів іншого характеру. Також у межах проведеного 

опитування визначено ставлення осіб до подальшого процесу фізичної 

реабілітації та їхня думка стосовно залучення до педагогічного експерименту в 

складі основної чи групи порівняння.  

Загалом проведено бесіди із 91 особою з ампутацією нижньої кінцівки на 

рівні гомілки, які звернулися із потребою проходження післялікарняного етапу 
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фізичної реабілітації. За допомогою цього методу було визначено осіб, які 

погодилися пройти програму фізичної реабілітації згідно з авторським підходом, 

та тих, які виявили бажання пройти програму реабілітації за загальноприйнятою 

схемою. Кількість осіб, які належали до складу основної групи становила 43 

особи (з них 35 чоловіків та 8 жінок). З ними було реалізовано авторську 

програму фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки. До групи порівняння було таким чином відібрано також 43 особи (з них 

32 чоловіки та 11 жінок). Із загальної кількості осіб з ампутацією нижньої 

кінцівки, що звернулися із потребою фізичної реабілітації на післялікарняному 

етапі, 5 осіб не мали бажання (можливості) пройти жодної з програм у межах 

періоду педагогічного експерименту. 

Збір анамнезу, як основного суб’єктивного методу дослідження хворого, 

полягав в отриманні інформації про особу з ампутацією нижньої кінцівки та 

етіології отримання ураження шляхом розпитування. У ході спілкування було 

визначено чіткі запитання, які безпосередньо стосувалися отриманого 

ампутаційного дефекту, та дало змогу зорієнтуватися в особливостях цього 

ураження, індивідуальних проявах ускладнень, розпізнавання причин його 

виникнення. Використання анамнезу як методу дослідження проводилося після 

попереднього опитування та уже із відомою інформацією щодо приналежності 

особи з ампутаціями до основної чи групи порівняння [122, 125, 153, 183].,  

Експертне оцінювання. Цей метод використовувався при оцінюванні 

якості ходьби осіб із ампутацією нижньої кінцівки. Оцінювання проводилося 

двічі перед поступленням особи на програму фізичної реабілітації та після її 

завершення. Чотири експерти візуально оцінювали ходьбу на протезі, що дало 

змогу оцінити зовнішні показники локомоцій, які характеризуються 

рівномірністю і ритмічністю кроків, координованістю рухів рук, величиною 

розгойдування тіла та плавністю самої ходьби. При візуальній оцінці експерти 

окремим пунктом відзначали інтегральний показник, який враховував рівень 

використання додаткових видів опори, можливості маневрування під час 

ходьби, способи здійснення поворотів і подолання перешкод. Аналіз результатів 
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експертного оцінювання дав можливість у дослідженні оцінити ступінь 

сформованості навиків оволодіння протезом і виявлення типових помилок, що 

ускладнювали процес ходьби станом до початку та після завершення програм 

фізичної реабілітації для основної та групи порівняння. Оцінювання 

проводилося при урахуванні ходьби на біговій доріжці та при ходьбі по рівній 

поверхні. 

Експертами були компетентні, висококваліфіковані фахівці із фізичної 

реабілітації, які проводили свою професійну діяльність безпосередньо із 

особами з ампутаціями нижніх кінцівок, середній стаж роботи становив 

11,3±2,2 роки.  

Під експертними оцінками ми розуміли результати експертного 

опитування. Під експертизою мали на увазі дослідження об’єкта, ситуації, 

питання, що потребує спеціальних знань, з наданням мотивованого висновку. У 

нашому випадку цим об’єктом, проблемною ситуацією був стан рухової сфери, 

зокрема хода осіб із ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки. Основним 

критерієм відбору експертів була їхня компетентність.  

При формуванні групи експертів використано об’єктивний підхід оцінки 

компетентності експерта, зокрема документальний метод, який передбачає 

підбір експертів, з урахуванням їхніх професійних характеристик. Опитування 

проведене за допомогою групового методу полягало в тому, що кожний експерт 

надав свою незалежну оцінку, а потім ці оцінки за допомогою методів 

математичної статистики були узагальнені.  

Експертам пропонували письмово оцінити в межах від одного до п’яти 

балів якість виконання ходи за певними критеріями.  

Експертне оцінювання ходьби містило чотири етапи:  

1) обґрунтування та складання бланків експертної оцінки;  

2) підбір експертів за такими критеріями: компетентність, кваліфікація, 

стаж роботи;  

3) оцінювання через заповнення та збір бланків експертної оцінки;  

4) аналізування результатів експертизи. 
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Для підтвердження достовірності проведення письмової експертизи 

визначили ступінь узгодженості думок експертів, для чого використано 

коефіцієнт конкордації, який для даних нашого дослідження був на рівні 

середньої та високої узгодженості (W = 0,61−0,83) із перевіркою даних за 

допомогою Х2-критерію. Визначення ступеня узгодженості думок експертів за 

величиною коефіцієнта конкордації проводили за загальноприйнятим 

алгоритмом при використанні методик, запропонованих у відкритому доступі в 

мережі Інтернет. 

Педагогічне спостереження. Проведене педагогічне спостереження було 

основним джерелом отримання емпіричної інформації про стан осіб із 

ампутаціями нижніх кінцівок на рівні гомілки. Воно передбачало повне та 

ґрунтовне вивчення різних аспектів (фізична та функціональна підготовленість, 

психологічні та медико-біологічні показники тощо). У запропонованому нами 

дослідженні педагогічне спостереження проводилося за індивідуальною формою 

організації. Кожна особа упродовж 2010−2013 рр., яка виявила бажання 

займатися за програмою фізичної реабілітації (чи то авторською, чи 

традиційною), проходила комплексне обстеження за усіма параметрами. Збір 

окремих даних (ЧСС, РWC150, SF-36 тощо) супроводжували та забезпечували 

фахівці відповідних галузей діяльності (медицина, психологія, фізіологія). Це 

пов’язано із потребою об’єктивної інтерпретації даних, що за функціональними 

обов’язками не належить до професіограми фахівця із фізичної реабілітації. 

За допомогою цього методу було цілеспрямовано та системно вивчено 

різні аспекти стану осіб із ампутаціями нижніх кінцівок. Педагогічне 

спостереження застосовувався відповідно до загальноприйнятих рекомендацій 

[125, 160, 174]. Класифікаційна приналежність усіх проведених спостережень 

була такою:  

 за обсягом – тематичні, оскільки спостереження велися за окремими 

складовими досліджуваного явища;  

 за стилем – невключені для спостереження за характеристиками 

функціонального стану, ЧСС, де аналіз даних проводився опосередковано за 
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матеріалами попередньо проведених досліджень; включені − для визначення 

показників фізичної працездатності, оцінювання показників динамометрії 

м’язів кукси, бароподометрії, оскільки наявною була безпосередня участь в 

процесі їх дослідження; 

 за програмою – основні. Вони мали чітко виокремленні об’єкти та 

розроблену програму із заздалегідь визначеною технікою фіксації та занесення 

в спеціально розроблені протоколи; 

 за поінформованістю – відкриті, оскільки під час усіх проведених 

спостережень учасники були проінформовані про виконання дослідження та 

ознайомлені з процедурою спостереження та подальшим використанням цих 

даних для наукового узагальнення. Інформацію щодо значень показників та 

їхньої інтерпретації частково було обмежено для уникнення ситуацій 

навмисного корегування досліджуваних показників суб’єктами спостереження; 

 за часом – безперервні, що передбачало тривалість, яка відповідала 

педагогічному явищу, що вивчалися (реалізація програми фізичної реабілітації).  

У педагогічному спостереженні проаналізовано показники 86 осіб з 

ампутаціями нижніх кінцівок на рівні гомілки. Ґрунтовність інформації, 

отриманої внаслідок проведеного педагогічного спостереження, визначалася 

комплексом засобів контролю різних аспектів стану осіб з ампутаціями нижніх 

кінцівок на рівні гомілки [7, 45, 91, 96, 150].  

Об’єктивним доповненням до проведених досліджень було використання 

інструментальних методик, зокрема відеоаналізу в межах бароподометрії, 

ручної велоергометрії, динамометрії тощо, які описані нижче. 

Ми передбачали виконання педагогічного спостереження з залученням 

кількох груп інформативних показників.  

Базовими для отримання наукової інформації за допомогою педагогічного 

спостереження були показники фізичної підготовленості м’язів нижніх кінцівок 

та загальної фізичної працездатності організму осіб із ампутаціями нижніх 

кінцівок, якість життя та показники самопочуття, настрою й активності; 

динамометрія м’язів культі та збереженої кінцівки, рухливості кульшових 
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суглобів, стану рухової сфери ампутованої та збереженої кінцівок тощо, які 

отримані за допомогою наступних методів та методик. 

Ураховуючи основну спрямованість дослідження, ми визначили опорні 

показники для контролювання стану осіб із ампутаціями нижніх кінцівок на рівні 

гомілки та ефективності засобів фізичної реабілітації, які отримуються за 

допомогою бароподометрії [252]. 

З метою отримання об’єктивної інформації для з’ясування стану 

функціонування кінцівок осіб з ампутаціями ми застосували програмне 

забезпечення та ліцензований пристрій «FreeMed posture base 40» (серифікат 

№134L/2010-OCE S.r.l.-O.N.0397). В основі його роботи покладено визначення 

сили реакції платформи − опори «FreeMed» за принципами бароподометрії 

(подобарографії) 

Проводилося аналізування ходи, даних при позі стоячи (основна стійка) та 

рівноваги − на спеціальних платформах із урахуванням сили реакції опори. 

У спеціальній закордонній літературі використовуються терміни 

«baropodometria», «pedobarografia», «podobarografia». При різному 

формулюванні, вони мають одинаковий зміст, що пов’язаний із наукою аналізу 

розподілу тиску, який чиниться кінцівкою на землю (основу) та відповідно сам 

прилад. 

Пристрій дає змогу аналізувати окремі частини стопи та її показники 

загалом із видачею оперативної інформації, можливістю її збереження та 

подальшого опрацювання. Окремою функцією, що ми використовували, 

передбачалося вивчення балансування. 

Відмінними рисами використаного приладу (платформи) є такі: 

 частота дискретизації до 400 Гц в режимі реального часу; 

 РДТ, покритий 24-каратним золотом; 

 наявність одного програмного забезпечення для підтримання 

декількох пристроїв: килимок / доріжки «podoskaner», бігова доріжка, 

відеокамера, ЕМГ; 

 додатковий пасивний шлях; 
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 датчики площі; 

 дуже мала товщина платформи, що забезпечує простий спосіб для 

отримання результатів випробувань статичної та динамічної; 

 операційна робота програми і можливість зберігати кілька кроків в 

обох напрямках; 

 універсальність платформи, що розроблена для якісного визначення 

статичних, динамічних даних та проведення стабілографічного аналізу;  

 наявність підходів, характерних для нового покоління інтегрованих 

інструментів для біомеханічного оцінювання та аналізування положення тіла. 

Застосування цього технічного пристрою в практиці медицини є 

надзвичайно широким. Наявна значна кількість закордонних публікації 

наукового та методичного характеру з використання «Freemed posture base 40». 

Основні переваги, які надають можливість використання цього пристрою в 

нашому дослідженні, полягають в отриманні значного спектру об’єктивних та 

незалежних від впливу дослідника показників. Також ми мали змогу 

паралельного, зведеного у часі, зіставлення показників ураженої та збереженої 

кінцівки. На думку окремих авторів, використання цього засобу контролю в 

комплексній оцінці стану осіб із ампутаціями нижніх кінцівок також вказує на 

правильність підбору протезу [45, 91, 96, 179, 226]. Більшість фахівців 

схиляються до твердження щодо потреби оцінювання за допомогою цього 

пристрою результатів проведених реабілітаційних заходів на різних етапах 

фізичної реабілітації. Це пов’язано із тим, що функція відновлення ходьби для 

цієї категорії осіб (з ампутаціями нижніх кінцівок) має визначальне значення в 

соціально-економічному, психолого-педагогічному, медико-біологічному 

значеннях [27, 47, 176]. 

Окрім основних (вік, вага, довжина тіла, розмір ноги), огляд найбільш 

інформативних показників для дослідження стану осіб із ампутаціями нижніх 

кінцівок вказав на наявні окремі групи обʼєктивних показників. 

За допомогою використання «Freemed posture base 40» були отримані такі 

показники: 
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− площинні дані (см2)– Halluх, сумарного показника площі пальців 

(Т2−Т5), окремо І, ІІ−ІІІ, ІV−V головок плеснових кісток, середнього та 

бокового вигинів, середньої та бокової частини п’яти;  

− розподіл навантаження стопи (%) площі пальців (Т2−Т5), окремо І, ІІ−ІІІ, 

ІV−V головок плеснових кісток, середнього та бокового вигинів, середньої та 

бокової частини п’яти; 

− динамічний аналіз глобального образу виконання ходьби із з’ясуванням 

максимального, середнього навантаження (г/см2), поверхні см2, сумарний 

показник усіх фаз та час виконання кроку (мс). Ці показники мають можливість 

подання в графічному зображенні та у різних проекціях (рис. 2.1 та 2.2); 

− тривалість фаз виконання кроку («перший контакт» – FFPOP; 

«завантаження відповіді» − FFP; середня позиція − FFCP, заключна − ICP) та 

їхнє співвідношення. 

а) б) в)  

Рис. 2.1. Приклад графічного зображення аналізу навантаження на нижні 

кінцівки Ц-к І.:  

а) уражена кінцівка;  

б) співставлення середніх ліній навантаження;  

в) збережена кінцівка 
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 а) 

 б) 

Рис. 2.2. Приклад графічного зобреження динамічного аналізу 

навантаження при ходьбі Ц-к І. ураженої (а) та збереженої кінцівки (б). 

− задній відділ стопи; 

− середній відділ стопи; 

− передній відділ стопи;  

− I кістка meta;  

− пальці стоп 

 

Отримані дані за допомогою «FreeMed posture base 40» дали змогу 

об’єктивізувати оцінювання результатів до та після реалізації авторської 

програми фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки. Для кожної особи, залученої до педагогічного експерименту (зі складу 
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основної групи та групи порівняння), було проведено два основних зрізи 

показників – на початку індивідуальної реалізації контрольної або авторської 

програми фізичної реабілітації та по її завершенні.  

Окремо за допомогою цього приладу було проведено визначення 

показників 20 практично здорових осіб для отримання оптимальних показників 

порівняння та стандартизації емпіричних даних нашого дослідження. Це 

дослідження було виконано лише один раз на початку педагогічного 

експерименту із особами, які дали свою згоду. Це пов’язано із тим, що стосовно 

цих осіб ми не проводили жодних реабілітаційних заходів та вони не належали 

до основного контингенту проведеного дослідження. Попередньо ми провели 

роз’яснювальну роботу. 

У межах проведення педагогічного спостереження використано цілий ряд 

медико-біологічних методів та методик, серед яких медико-біологічні методи 

дослідження соматоскопія, антропометрія, гоніометрія, мануальне м’язове 

тестування (ММТ), дослідження гемодинамічних показників (ЧСС і АТ) і 

визначення рівня фізичної працездатності (МПК непрямим методом) та 

підготовленості (рухові тести), динамометрія). 

При соматоскопічному дослідженні передбачалося візуалізоване вивчення 

особливостей постави, статури і стану опорно-рухового апарату із урахуванням 

форми, особливостей та положення голови, плечового пояса, хребта, грудної 

клітки, живота, загалом основої стійки тощо). Проведення огляду відбувалося в 

стандартних умовах із забезпеченням правильного і рівномірного освітлення. 

Особа із ампутацією нижньої кінцівки при проведенні огляду перебувала за 

два−три кроки, а сам огляд відбувався при нашому перебуванні між джерелом 

світла та об’єктом дослідження. Огляд проводився спереду, ззаду і в профіль. 

Соматометричне (антропометричне) дослідження полягало у вимірюванні тіла 

людини та його частин. Дослідження проводилися у один і той самий час доби 

між 9.00 та 10.00 зранку, що забезпечило об’єктивність отриманих даних. 

За допомогою стоматоскопічного та соматометричного досліджень 

встановлено загальний тип статури, стан мускулатури, вигинів хребта, постави 
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в положенні стоячи і сидячи, розвиток підшкірно-жирової клітковини. При 

огляді кукси визначали її форму, стан шкірних покривів і рубця, проводили 

заміри її довжини та об’ємних розмірів, які порівнюються з розмірами 

відповідних сегментів збереженої кінцівки. Так само визначали наявність ознак 

хвороб та вад кукси за різними методиками [7, 112, 150, 160, 176]. Усі із 

зазначених досліджень мали додатковий характер, проте без їхнього з’ясування 

проведення будь-яких реабілітаційних впливів у межах нашого дослідження 

вважалося неможливим. Отримані показники осіб із ампутаціями нижніх 

кінцівок дало підстави уніфікувати методичні підходи, структуру та зміст 

авторської програми фізичної реабілітації та об’єктивно оцінити і зіставити її 

ефективність із традиційними підходами до фізичної реабілітації цих осіб на 

післялікарняному етапі реабілітації [125].  

Використання гоніометрії як методу дослідження рухливості суглобів для 

нашого дослідження дало можливість визначити в осіб після ампутації 

наявність та величину контрактур, їх характер і шляхи корекції. При 

дослідженні діапазону згинання і розгинання в кульшовому суглобі. За 

рекомендаціями авторів[122, 153, 183], вимірювання проводилось при 

фіксованому положенні таза на боці та на спині, при зігнутій в кульшовому 

суглобі збереженій нозі. Одна штанга гоніометра була розташована уздовж 

тулуба, друга по осі стегна. Відведення і приведення стегна визначалось в 

положенні особи із ампутацією нижньої кінцівки лежачи на спині. Одна штанга 

гоніометра була розміщена горизонтально по лінії, що сполучає ості клубових 

кісток, інша − по осі стегна. Амплітуду рухів у колінному суглобі вимірювали в 

положенні сидячи, розташування штанг гоніометра сагітально вздовж стегнової 

та великогомілкової кісток відповідно. 

Мануальне м’язове тестування (ММТ) дало змогу оцінити ступінь участь 

м’язів в русі та надало інформацію про силу м’язового скорочення [122, 125, 

183]. При ММТ для кожної групи м’язів використовується спеціальний 

тестовий рух, що здійснюється в певному вихідному положенні. Критерієм 

оцінки м’язового зусилля є подолання ваги сегмента (гравітації), 
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переміщуваного в тестувальному русі. В умовах ампутації частини сегмента і 

зменшенні загальної маси нижньої кінцівки, критерієм оцінки сили усічених 

м’язів кукси було зусилля з подолання мануального опору, що створюється 

рукою дослідника і ступінь напруження «м’язових валиків» відділів збережених 

м’язів гомілки. Найбільш поширеною оцінкою м’язової сили при ММТ є 6-

бальна шкала. 

У п’ять балів оцінюється функція здорового м’яза. У чотири бали 

оцінюється м’яз, здатний здійснювати повний діапазон руху, протидіючи 

помірному мануальному опору, що відповідає 3/4 сили здорового м’яза. У три 

бали оцінюється здатність м’яза здійснювати антигравітаційний рух, тобто 

подолання ваги сегмента тіла (1/2 сили здорового м’яза). У два бали оцінюється 

м’язова сила, здатна здійснювати рух при урівноваженні ваги переміщуваного 

сегмента. Це відповідає 1/3 сили нормального м’яза. У один бал оцінюється 

видиме та пальпаторно відчутне зусилля і скорочення, недостатнє для 

здійснення руху. Відсутність ознак активного скорочення оцінюється в нуль 

балів. 

Динамометрія перебачала дослідження сили м’язів з метою отримання 

додаткової об’єктивної інформації про стан м’язових груп осіб з ампутаціями 

нижніх кінцівок. Оскільки результати мануального тестування сили м’язового 

скорочення є суб’єктивними і залежать від практичних навиків дослідника, та 

для об’єктивизації силових показників м’язової сили запропоновані методики 

реєстрації з використанням тензодатчиків, які лежать в основі роботи 

відповідних динамометрів [7, 45, 91, 96, 179]. Силу м’язів-згиначів кукси 

визначали в положенні лежачи на животі; силу м’язів-розгиначів − у положенні 

сидячи; для дослідження сили м’язів, що приводять і відводять ампутовану 

кінцівку, інвалід укладався на бік із зігнутою в кульшовому суглобі 

збереженою кінцівкою. Силу м’язів вимірювали в трьох спробах з повним 

інтервалом відпочинку. За остаточний результат приймалася краща зі спроб. 

Основні показники ходьби, що характеризують локомоторну активність 

будь-якої людини, містять дані про середню довжину кроку, темп кроків у 
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хвилину і визначають середню швидкість та пройдену відстань за одиницю 

часу (10 хв, 30 хв тощо). В умовах вираженого анатомічного дефекту і 

заміщення частини кінцівки протезом ці показники помітно порушуються. З 

точки зору біомеханіки зниження основних показників ходьби навіть при 

«ідеально» виготовленому протезі обумовлюється трьома основними 

чинниками: втратою м’язової маси (залежить від рівня ампутації), ослабленням 

функції усічених м’язів, що збереглися, і порушенням функціонування програм 

ходьби через недостатнє проходження по центральній нервовій системі 

збудливих імпульсів від м’язових і суглобових рецепторів [125, 176, 179]. Саме 

через ці причини при ампутаційних дефектах порушуються передусім такі 

показники, як абсолютна довжина кроку і темп, що впливає на зниження 

швидкості і зменшення пройденої відстані. 

В умовах реабілітаційного відділення для визначення основних показників 

ходьби ми використовували можливості рухомої доріжки тренажера «Runner» 

фірми «Kettler», що має блок реєстрації пройденної відстані, часу руху і 

забезпеченого датчиком постійної реєстрації ЧСС , що кріпиться на мочці вуха 

або фаланзі пальця. 

Зміну середньої довжини кроку проводили після сталого темпу ходьби 

інваліда по відмітках на сантиметровій стрічці. За середню довжину кроку 

приймали розрахункові результати вимірів середньої довжини кроку 

протезованої та ноги, що збереглася. Відлік довжини одиночного кроку кожної 

ноги вівся від точки відштовхування носка до точки його дотику з опорою після 

перенесення. Величина середнього темпу кроків підраховувалася за 1 хвилину 

протягом 3−4-х разів за період дослідження. 

Середню швидкість ходьби визначали з урахуванням отриманих середніх 

величин довжини кроку і темпу ходьби на протезі за формулою: 

V= (Lх100) / (Tх60); 

де V – числове значення швидкості, км/ год; 

L − числове значення довжини кроку, м; 

Т − числове значення темпу поодиноких кроків за 1 хв. 
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Отримані результати основних показників ходьби порівнювали з даними 

обстеження в групах з ампутацією на рівні гомілки і показниками ходьби 

основної та групи порівняння на різних етапах дослідження. 

Вивчення практики фізичної реабілітації осіб із ампутаціями нижніх 

кінцівок дало змогу стверджувати, що вона повинна бути спрямована на 

підвищення рівня підготовленості м’язових груп до специфічної роботи 

(навантаження), яка в осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки 

визначається, переважно, силовою витривалістю та координацією. Тестові 

проби, що пропонували фахівці дають змогу оцінити ці показники. Також 

спеціальні проби на утримання рівноваги, що використовуються у 

протезуванні, дали змогу оцінити «опірність» протезованої кінцівки, 

функціональність органа «кукса-протез» [24, 154, 208, 241]. 

Для проведення тестування фізичної підготовленості відповідних м’язових 

груп ми вибрали такі вправи: 

- присідання (к-сть разів); 

- підскоки на нозі, що збереглася (к-сть разів); 

- згинання і розгинання рук в упорі лежачи стоячи на колінах (к-сть 

разів); 

- перехід з положення лежачи в положенні сидячи (к-сть разів); 

- утримання рівноваги на збереженій нозі (с); 

- утримання рівноваги на коліні ампутованої кінцівки (с). 

Усі запропоновані вправи виконували до відмови для забезпечення повної 

інформації про рівень силової витривалості окремих м’язів та м’язових груп 

відповідно. Надавалося одну спробу. Проте при порушені техніки виконання, 

при суб’єктивних відчуттях особи тощо ми визначали можливість повторного 

виконання тестової вправи. Вправи виконувалися у межах одного дня із чіткою 

послідовністю за умов повного відновлення між ними та повторами (при їхній 

наявності). 

Дослідження стану фізичної працездатності і реакції гемодинамічних 

показників на навантаження. Різні форми рухової активності людини 
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виявляються в інтегрованому понятті «фізична працездатність» і визначаються 

рядом таких чинників, як функціональний стан серцево-судинної і дихальної 

систем, стать, вік, ефективність енергопродукції і загальний стан опорно-

рухового апарату [7, 9, 112, 150, 176]. Без відомостей про фізичну 

працездатність досліджуваних осіб є неможливим робити висновки про стан 

їхньої рухової активності і прогнозувати реабілітаційні заходи. Як зазначається 

[107], дослідження фізичної працездатності людини під час виконання 

м’язового навантаження є однією з найголовніших рекомендацій ВООЗ. 

Серед фізіологічних тестів, що характеризують фізичну працездатність 

людини, найбільша увага приділяється визначенню максимального поглинання 

кисню (МПК). Збільшення МПК при зростанні м’язової діяльності 

характеризує аеробну продуктивність організму і визначається тонкою 

взаємодією таких чинників, як збільшення хвилинного об’єму кровообігу, 

об’єм легеневої вентиляції, стан газообміну в легенях, активність обмінних 

процесів у тканинах м’язів, що працюють тощо [9, 14, 177]. У практиці фізичної 

реабілітації прийнято вважати, що разом з конкретними оцінками функції 

рухової системи (сила, швидкість), вимірювання МПК дає змогу якнайповніше 

охарактеризувати стан фізичної працездатності особи і створити уявлення про 

його реабілітаційний потенціал [13, 161]. 

Для оцінювання функціонального стану прийнятих на реабілітацію осіб з 

цілого ряду фізіологічних методів обстеження, що рекомендують в практиці 

спорту і реабілітації [10, 67, 193], ми вибрали непрямий метод, заснований на 

наявному зв’язку між інтенсивністю аеробного навантаження, що виконується 

та показниками фізіологічних реакцій ЧСС і рівнем МПК. Перший показник 

ЧССхарактеризує діяльність серцево-судинної системи і її киснево-транспортну 

функцію, другий – максимальне поглинання кисню − створює уявлення про 

рівень аеробної працездатності, тканинну утилізацію кисню при навантаженні. 

У відмінності від прямих досліджень в навантаженні якісного і кількісного 

визначення об’ємів спожитого кисню, що потребують дорогої апаратури, 

непрямі методи дають змогу з високою достовірністю визначити кількість 
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споживаного кисню по спеціальних нормограмах [198, 207, 244, 252], 

емпіричних формулах [76, 148], які були отримані в результаті 

експериментальних обстежень значної кількості здорових людей різної ваги і 

віку. У нашому дослідженні ми використовували методику В. Є. Кудряшова зі 

співавтором (1996) [91]. Це дає змогу оцінити поглинання кисню особами з 

наслідками ампутацій нижніх кінцівок при велоергометричному навантаженні. 

Запропоновані показники визначалися при використанні методики ручної 

велоергометрії, яка використовується при обстеженні осіб з наслідками 

ампутацій нижніх кінцівок, дає можливість створювати дозовані навантаження 

обертанням педалей велоергометра руками.  

Для контингенту осіб із ампутаціями нижніх кінцівок найбільш 

об’єктивними, за твердженням фахівців, є показники МПК, що отримані при 

зростанні навантаження на 20 Вт на кожному етапі дослідження тривалістю три 

хвилини з періодом відновлення після кожного навантаження три хвилини. Ці 

методики із використанням відповідної формули протоколу дослідження дають 

змогу розраховувати рівень енерговитрат, характерних для осіб з цим 

ампутаційним дефектом (патологією) опорно-рухового апарату [91]. 

Формула потужності будь-якого рівня навантаження [за 91]: 

МПК = 0,32 + 0,00175 х В + 0,01119 х Н 

де МПК − максимальне поглинання кисню, л/хв; 

В − вага обстежуваного, кг; 

Н − потужність даного рівня навантаження, Вт. 

Доступність методики давала змогу використовувати отримані результати 

для оцінювання МПК в динаміці реабілітації. 

Для дослідження і реєстрації показників ЧСС, що характеризують 

діяльність серцево-судинної системи, існує цілий ряд об’єктивних методик 

[122, 125, 183]. 

Ми використали найбільш об’єктивний метод визначення ЧСС із 

застосуванням пульсометра «Sigma Sport PC 3.11», що відрізняється 

доступністю і точністю та полягає в підрахунку кількості пульсових хвиль за 
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одиницю часу. Пульсова хвиля визначається пальпаторно на поверхнево 

розташованих артеріях (руки, скроні, тощо). Для визначення рівня фізичної 

працездатності використовують різні значення ЧСС, що відображають той або 

інший функціональний стан [7, 10, 160].  

Важливим показником рівня працездатності є час відновлення ЧСС після 

навантаження до вихідних результатів. При адекватності навантаження та 

достатньому рівні тренованості функціональних систем організму час 

відновних процесів скорочується [19]. 

При загальній оцінці функціонального стану в роботі були використані 

матеріали поліклінічного обстеження і контролю, що містяться в амбулаторних 

картах (аналізи крові, сечі, дані електрокардіографії, рентгенологічного 

обстеження), і дають змогу об’єктивізувати перебіг реабілітаційного процесу. 

Усі отримані результати функціонального обстеження при первинному 

обстеженні, а так само результати контролю в ході фізичної реабілітації 

заносили в карти реабілітації спостережуваних. У цих картах визначався план 

реабілітаційних заходів, методичні рекомендації по дозуванню навантажень і 

обсягів тренувань, наголошувалися зміни і доповнення, що вносяться в ході 

спостережень. 

Аналіз матеріалів індивідуальних карт реабілітації доповнили базові 

результати проведеного дослідження. 

Комплексність педагогічного експерименту за особами з ампутаціями 

нижніх кінцівок також забезпечувалася використанням психологічних методик 

визначення стану відповідних осіб [9, 103, 111, 124, 141]. 

Загальноприйнятим для практики фізичної реабілітації є використання 

методики САН (самопочуття, активність, настрій). Це дало нам підстави для 

оцінювання психічного стану пацієнтів на різних етапах реабілітаційного 

процесу користуватися саме цією методикою.  

Особам із ампутаціями нижніх кінцівок пропонувалось зпівставити свій 

стан із рядом ознак за багаторівневою шкалою. Опитувальник складався з 

числових індексів (3-2-1-0-1-2-3), що розташовані між тридцятьма парами слів, 
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протилежних за своїм значенням. За допомогою них відображаються 

швидкість, темп та рухливість перебігу функцій (активність), сила, здоров’я, 

втома (самопочуття), а також характеристики емоційного стану (настрій).  

Згідно з алгоритмом особа повинна була вибрати та відмітити цифру, що 

найбільш точно (за суб’єктивним переконанням) відображає її стан на момент 

дослідження. Обґрунтування результатів передбачало використання ключа, 

згідно з яким питання тесту щодо оцінювання самопочуття розміщені під 

номерами – 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26; активності – 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 

27, 28; та відповідно настрою – 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.  

Опрацювання результатів відбувалося таким чином: індекс 3 відповідав 

незадовільному самопочуттю, низькій активності та поганому настрою, 

оцінювався в один бал, індекс 2 (значення 2 бали), індекс 1 (значення 3 бали) і 

так далі аж до індексу три з протилежної сторони шкали (значення 7 балів). 

Варто зазначити, що полюси шкали постійно змінюються. Згідно з отриманими 

балами вираховується середньостатистичний показник як в цілому, так і окремо 

щодо самопочуття, активності та настрою. 

Окрім визначення поточного психоемоційного стану осіб із ампутацією 

нижньої кінцівки щодо самопочуття, активності, настрою ми провели загальне 

визначення та оцінювання якості життя за методикою SF – 36 (Health Status 

Survey). Ця методика широко розповсюджена та використовується науковцями 

та фахівцями фізичної реабілітації у США та країнах Європи [103, 111, 141]. 

Опитувальник складався з одинадцяти розділів, тридцяти шести питань, 

які оцінювались по восьми шкалах: загальний стан здоров’я, фізичне 

функціонування, фізично-рольове функціонування, емоційно-рольове 

функціонування, соціальне функціонування, інтенсивність болю, самооцінка 

психічного здоров’я. Оцінка отриманих даних кожної шкали визначається 

балами від 0 до 100. Високий бал свідчить про повне здоров’я та формує 

показники фізичного та психічного благополуччя.  

Кількісно оцінювались такі показники: 
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− загальний стан здоров’я (General Health, GH) − оцінка особою свого 

стану здоров’я на даний момент і перспективи лікування; 

− фізичний і функціональний стан (Physical Functioning, PF) відображає 

ступінь здоров’я, що лімітує виконання фізичних навантажень 

(самообслуговування, ходьба, піднімання по сходах, переміщення вантажів 

тощо); 

− фізично-рольове функціонування (Role-Physical, RP) − вплив фізичного 

стану на рольове функціонування (робота, буденна діяльність); 

− емоційно-рольове функціонування (Role-Emotional, RE) − вплив 

емоційного стану на рольове функціонування, передбачав оцінювання ступеня 

емоційного стану, який заважає виконувати роботу або побутову діяльність 

(включаючи збільшення затрат часу, зменшення обсягу виконуваної роботи, 

зниження якості її виконання тощо); 

− соціальне функціонування (Social Functioning, SF) − оцінювання ступеня 

фізичного та емоційного стану, які обмежують соціальну активність; 

− інтенсивність болю (Bodily Pain, BP) – оцінювання показників 

інтенсивності болю і його вплив на здатність займатися побутовою діяльністю, 

включаючи роботу по дому та за його межами; 

− життєздатність (Vitality, VT) відображає суб’єктивне відчуття повноти 

«життєвих сил» та енергії або навпаки знесилення; 

− самооцінка психічного здоров’я (Mental Health, MH) характеризує 

настрій (наявність депресії, тривоги, загальний показник позитивних емоцій). 

Для уніфікації результатів та зручності їхнього оброблення 

використовували таку рівневу шкалу: 

0 – 20 % − низький показник якості життя; 

21 – 40 % − пониженний показник якості життя;  

41 – 60 % − середній показник якості життя; 

61 – 80 % − підвищений показник якості життя; 

81 – 100 % − високий показник якості життя. 
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Формування програми педагогічного спостереження відбувалося 

заздалегідь та враховувало логіку поєднання контрольних вправ. Усі 

педагогічні спостереження мали повторюваний характер. 

Об’єктивність інформації забезпечено створенням стандартних умов для 

педагогічного спостереження:  

 повторюваність вимірювань; 

 проведення в оптимальному часовому діапазоні, зранку з 9.00 до 

12.00 год; 

 педагогічне спостереження проводилося за стандартизованим 

алгоритмом та передбачало багатоденну програму його проведення до початку 

фізичної реабілітації; 

 урахування потреби відновлення стану організму (уникнення 

втомлюваності внаслідок педагогічного спостереження). 

Послідовність визначення показників у педагогічному спостереженні 

ураховуючи керівні положення проведення контролю (комплексність, 

інформативність, об’єктивність) була наступною (табл. 2.1): 

Таблиця 2.1 

Розподіл методів і методик (засобів), що використовували  

в програмі педагогічного спостереження 

День Методи і методики (засоби) 

1 анамнез, соматоскопія, антропометрія, мануальне м’язове тестування, гоніометрія, 

показники ходьби, експертна оцінка 

 

2 фізична підготовленість (присідання; підскоки на нозі, що збереглася; згинання і 

розгинання рук в упорі лежачи; перехід з положення лежачи в положенні сидячи; 

утримання рівноваги на збереженій нозі; утримання рівноваги на коліні ампутованої 

кінцівки) 

 

3 день відпочинку 

 

4 фізична працездатність і реакція гемодинамічних показників на навантаження за 

допомогою використання ручної велоергометрії (PWC150) 

 

5 психологічний стан: методика САН (самопочуття, активність, настрій), методика 

оцінювання якості життя SF – 36 (Health Status Survey) 

 

6 бароподометрія 



 

 

65 

 

Педагогічний експеримент. Використання педагогічного експерименту як 

основного методу вивчення об’єкта з можливістю цілеспрямованого та 

активного впливу на нього, завдяки забезпеченню спеціальних умов для 

реалізації програми фізичної реабілітації, дало змогу визначити ефективність 

авторської програми фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки 

на рівні гомілки на післялікарняному етапі. 

За загальноприйнятою класифікацією в нашому дослідженні було 

застосовано педагогічний експеримент, що належав до різних груп за 

загальноприйнятою класифікацією, зокрема щодо: 

• мети – перетворювальний (формувальний) передбачав розробку та 

обґрунтування авторського підходу (програми) до проведення реабілітаційних 

заходів, зокрема в частині фізичної реабілітації осіб із ампутаціями нижніх 

кінцівок на рівні гомілки на післялікарняному етапі. Також ми використали 

констатувальний педагогічний експеримент для з’ясування ефективності 

реабілітаційних заходів, що передували залученню особи із ампутацією 

нижньої кінцівки до програми на післялікарняному етапі (за комплексом 

основоутворювальних показників); 

• умов проведення – природний, що характеризується незначними 

змінами в загальному процесі комплексної реабілітації осіб із ампутаціями 

нижніх кінцівок. Основні зміни запроваджені нами в структурі та змісті 

частини реабілітаційних заходів, пов’язані із фізичною реабілітацією та 

навчанням (формуванню компенсаторних мехінізмів) навику ходьби та 

забезпеченням оптимального рівня переміщення. Це відбулося за допомогою 

введення комплексу авторських засобів на основі виконання основної рухової 

активності (ходьби, переміщення) в полегшених умовах, усі інші складові 

процесу програми реабілітації осіб із ампутаціями нижніх кінцівок залишилися 

відносно сталими (завдання програми, умови, тривалість тощо); 

• поінформованості – відкритий, що передбачав пояснення завдань та 

змісту дослідження усім його учасникам, тобто особам з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки, що мали потребу в проходженні програми на 



 

 

66 

 

післялікарняному етапі, яких ми повідомили про зміст запланованого 

дослідження, його вузлові особливості та відмінності від традиційних підходів. 

Окрім цього, у процесі проведення педагогічного експерименту за допомогою 

власне інформування та попередньої бесіди із особами з ампутаціями нижніх 

кінцівок нам вдалося сформувати основну групу (ті особи, що погодилися на 

перевірку авторського підходу) та групу порівняння (ті, які виявили бажання 

займатися за традиційними підходами).  

• спрямованості – порівняльний, що передбачав встановлення найбільш 

ефективної програми фізичної реабілітації осіб зрілого віку із ампутаціями 

нижніх кінцівок на післялікарняному етапі. У педагогічному експерименті 

проведено порівняння ефективності відносно традиційної (усталеної) програми 

для цього етапу реабілітації та авторської програми фізичної реабілітації із 

використанням засобів на основі виконання основної рухової активності 

(ходьби, переміщення) в полегшених умовах; 

• способу доказу гіпотези – паралельний, що передбачав визначення 

ефективності авторської та загальноприйнятої програм фізичної реабілітації 

осіб із ампутаціями нижніх кінцівок на рівні гомілки на післялікарняному етапі 

в межах одного часового відрізка (період реалізації індивідуальної програми 

2−3 місяці для кожного пацієнта). У педагогічному експерименті використано 

схему доказу єдиної різниці;  

• способу комплектування – дослідні групи, що передбачало реалізацію 

дослідження в стандартній системі реабілітації на післялікарняному етапі за 

умови сформованої потреби в осіб із ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки. Сформовано контрольні (чоловіки, n=32; жінки, n =11) та основні 

(чоловіки, n=35; жінки, n=8) групи під час індивідуального проходження 

післялікарняного етапу реабілітації.  

Об’єктивними умовами педагогічного експерименту було те, що він 

повинен був містити кілька етапів, що реалізовувалися індивідуально для 

кожного із учасників, проте для загальної кількості учасників обох груп 

сумарна тривалість педагогічного експерименту становила три роки 
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(2010−2013 рр.). Індивідуальне проходження програми фізичної реабілітації 

становило 2−3 місяці (26 занять) відповідно до об’єктивних та суб’єктивних 

чинників, які мали відмінності в кожному окремому випадку. Аналіз авторської 

програми фізичної реабілітації осіб із ампутаціями нижніх кінцівок подано в 

четвертому розділі (підрозділ 4.1). 

Ефективність авторської програми порівняно з традиційною визначена за 

допомогою порівняння результатів за комплексом показників, що є результатом 

використаних методів та методик контролю (педагогічного спостереження), 

описаних вище. 

Обґрунтування результатів дослідження на емпіричному рівні відбувалося 

за допомогою методів математичної статистики. За допомогою використання 

програмного забезпечення визначали абсолютні та відносні кількісні 

показники, отримані на різних етапах дослідження, та тих, які мали емпіричний 

характер: середнє арифметичне, середнє квадратичне відхилення, критерії 

оцінювання статистичних гіпотез за t-критерієм Стьюдента (для порівняння 

даних чоловіків із ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки основної та 

групи порівняння), непараметричну міру статистичної залежності між двома 

змінними за коефіцієнтом кореляції за Спірменом (усі за допомогою Microsoft 

Excel для Windows 7); коефіцієнт конкордації (W) та для його перевірки Х2-

критерій (http://math.semestr.ru/corel/concordance.php); нормальність розподілу 

даних (Шапіро−Уілка) для основної та групи порівняння (чоловіки та жінки), 

критерій Манна−Уітні для достовірності відмінностей за показниками жінок із 

ампутаціями нижніх кінцівок на рівні гомілки основної та групи порівняння (за 

доведеної відсутності нормального розподілу даних) 

(http://math.semestr.ru/corel/mann-whitney.php). 

 

2.2. Організація дослідження 

 

Розв’язання основних завдань дослідження із урахуванням об’єктивних 

чинників організації зумовило виконання дисертаційної роботи в кілька етапів:  



 

 

68 

 

На першому етапі (2008−2009 рр.) проведено вивчення, аналіз та 

узагальнення даних 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, підібрано методи дослідження. 

На другому етапі (2009−2010 рр.) доповнено аналіз наукової та 

методичної літератури, підібрано засоби контролю стану осіб із ампутацією 

нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі; підібрано засоби 

фізичної реабілітації, що згодом були включені 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 із ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки першого 

зрілого віку, 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.  
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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 

сформувано висновки; оформлено текст дисертаційної роботи, упроваджено 

результати в практику та навчальний процес студентів спеціальності «фізична 

реабілітація» та подано роботу для попереднього розгляду на кафедру здоров’я 

людини ЛДУФК. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ 

ОСІБ ІЗ АМПУТАЦІЄЮ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ НА РІВНІ ГОМІЛКИ 

ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА ФІЗИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ  

НА ПІСЛЯЛІКАРНЯНОМУ ЕТАПІ 

 

Незважаючи на об’єктивні та суб’єктивні обставини розвитку суспільства, 

залишається стійкою тенденція до зростання кількості осіб з ампутаційними 

вадами нижніх кінцівок, у тому числі людей працездатного віку. Причинами 

цього є дорожньо-транспортні пригоди, нещасні випадки на виробництві, 

техногенні та природні катастрофи й активні військові дії [17, 23, 52, 78, 219]. 

Це актуалізує проблему наукового обґрунтування реабілітації осіб з 

наслідками ампутаційних дефектів нижніх кінцівок, що пов’язано зі значними 

локомоторними порушеннями, які обмежують можливості пересування та 

самообслуговування, порушеннями постави, перебудовою всіх функціональних 

систем тощо. Відомо, що ампутація кінцівки, як важка травматизація під час 

нещасного випадку і пізніше в процесі оперативного формування кукси, може 

супроводжуватися розладами серцево-судинної системи, ендокринними та 

неврологічними захворюваннями, ожирінням тощо, що своєю чергою знижує 

компенсаторні та адаптаційні можливості організму, негативно відображається 

на фізичних можливостях [27, 104, 175]. 

За останні роки у світі та Україні зокрема галузь протезування стрімко 

розвивається. Розробка та впровадження надсучасних технологій і засобів для 

виготовлення протезно-ортопедичних виробів потребує в сучасних науковців та 

фахівців із галузі новітніх підходів до подальшої реабілітації інвалідів.  

Спостереження фахівців свідчать, що ефективна реабілітація вказаного 

контингенту залежить не тільки від якісного протезування, але й значною 

мірою забезпечується рівнем адаптації основних систем життєдіяльності 

організму [17, 19, 48, 51, 70]. 
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Про необхідність комплексного підходу до проблеми реабілітації та 

відновлення працездатності осіб після ампутації нижніх кінцівок свідчить поява 

концепції «післяампутаційної хвороби», яка характеризує сукупність 

компенсаторних та патологічних змін в організмі людини після ампутацій як 

особливий і довготривалий стан, що потребує активного впливу медико-

соціальної, трудової та фізичної реабілітації [84, 179]. 

Розв’язання виокремленого нами актуального науково-практичного 

завдання із обґрунтування якісного процесу фізичної реабілітації осіб із 

ампутаціями нижніх кінцівок повинно враховувати характерні особливості 

контингенту, залученого до цього процесу. 

 

3.1. Загальні характеристики осіб з ампутацією нижньої кінцівки на 

рівні гомілки на післялікарняному етапі фізичної реабілітації 

 

Враховуючи складність добору контингенту осіб, залучених до 

дослідження, ми не мали можливості одномоментно визначити ключові 

характеристики осіб із ампутаціями нижніх кінцівок на рівні гомілки. Це дало 

змогу нам накопичувати об’єктивну інформацію про осіб із цим видом 

ураження впродовж чергового етапу дослідження (2010−2013 рр.) та подати її в 

цій частині дисертаційної роботи в узагальненому вигляді. Згідно з отриманими 

даними, на визначений період на облік служб соціального захисту населення 

Львівської області з потребою в забезпеченні протезно-ортопедичними виробами 

звернулося 167 осіб першого зрілого віку, з них 91 звернулося з потребою у 

протезуванні на рівні гомілки. Реалізації програми фізичної реабілітації 

потребували 86 осіб. Усі вони були на обліку в Центрі соціального захисту 

інвалідів «СОЗАРІН», Харківського казенного експериментального протезно-

ортопедичного підприємства, спеціалізованого ортопедичного підприємства 

«Ортотех Сервіс», Спеціалізованої ортопедичної компанії «Арол Плюс» та 

відділів соціального захисту населення України відповідно. 
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З урахуванням основної мети роботи особам, що дали згоду на їх 

залучення до проходження курсу реабілітації, були запропоновані щоденні 

заняття фізичною реабілітацією за спеціальною методикою, спрямованою на 

відновлення рухової активності і підвищення ефективності використання 

результатів підготовки до протезування. Однак, попередньо ми зробили 

припущення щодо потреби обґрунтування типової програми фізичної 

реабілітації осіб із ампутаціями нижніх кінцівок на рівні гомілки, яка повинна 

враховувати ймовірні узагальнені особливості.  

За зазначений період 2010−2013 рр. на обліку відповідних спеціалізованих 

організацій зареєстровано 86 осіб із визначеним типом ураження. Саме їхні дані 

були узагальнені для підготовки цієї частини дисертації. Перед початком 

безпосереднього дослідження ми провели опитування із метою з’ясування 

суб’єктивної думки осіб із ампутацією нижньої кінцівки щодо процесу та 

результатів попередньо проведених реабілітаційних заходів (табл. 3.1) 

Таблиця 3.1 

Розподіл думок осіб з ампутацією нижньої кінцівки щодо результатів 

попереднього процесу їхньої фізичної реабілітації 

Стать 

Результат (оцінка) 
Разом 

добра задовільна незадовільна 

n % n % n % n % 

Чол. 14 20,9 40 59,7 13 19,4 67 100 

Жін. 3 15,8 4 21,0 12 63,1 19 100 

Разом 17 19,7 44 51,2 25 29,1 86 100 

 

На думку 19,7 % опитаних осіб, «добрі» результати фізичної реабілітації в 

лікарняному і післялікарняному етапах проявляються в можливості самостійно 

пересуватися за допомогою допоміжних засобів реабілітації (милиці, 

підлокітники) у межах квартири. Проте більшість з них були не задоволені рівнем 

матеріального положення, що склалося, розмірами пенсії і висловлювали 

побажання повернутися на попереднє місце роботи або ж знайти нову, адекватну 

можливостям їх пересування, а також потребували адаптованих до їх патології 
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транспортних засобів. У 29,1 % випадків результати реабілітації визнані 

«незадовільними», оскільки в цих осіб були важкі супутні захворювання, що не 

дали змоги бути самостійним та обійтися без сторонньої допомоги. На думку 

більшості опитаних осіб, реабілітація закінчувалася навчанням користування 

допоміжними засобами пересування. Подальші реабілітаційні заходи (санаторне 

лікування, заняття спортом або рухливими іграми) мали випадковий характер і 

залежали від ініціативності самих осіб, що перенесли ампутацію нижньої 

кінцівки на рівні гомілки. 

Високий відсоток опитаних осіб із ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки вказали на задовільну оцінку проведених раніше реабілітаційних 

заходів. Це свідчить що, з одного боку, запропоновані на попередніх етапах 

реабілітаційні заходи розв’язують основні завдання цього процесу загалом. 

Проте, з другого, залишається певний спектр питань (самообслуговування, 

соціалізація, підвищення соціального рівня, оволодіння основними навичками 

побутової діяльності тощо), які не в змозі бути вирішеними за такий короткий 

час. Власне в цьому напрямі можна вважати за необхідне формування 

стратегічного плану фізичної та загалом комплексної реабілітації осіб із 

ампутацією нижньої кінцівки на післялікарняному етапі. Це наше припущення 

підтримує значна кількість фахівців із галузей фізичної та медичної, 

психологічної і соціальної реабілітації осіб із ампутаційними дефектами [134, 

152, 176,240]. 

Одними із основних критеріїв для розподілу контингенту осіб, залучених 

до дослідження, були стать та вік цих осіб із ампутацією нижньої кінцівки на 

рівні гомілки (табл. 3.2). 

За отриманими результатами засвідчено, що із загальної сукупності осіб із 

ампутаціями усі становлять вікову категорію зрілий вік. Однак для цього вікового 

відрізку зазначається на існуванні двох періодів (1 та 2). За цим показником 

можна стверджувати, що усі учасники дослідження належать до першого періоду 

зрілого віку (до 35 років). Також із впевненістю можна стверджувати, що отримані 
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ураження характерні здебільшого для чоловіків. Їх частка в загальній кількості 

становила 77,9%, відповідно на жінок припадає 22,1%. 

Таблиця 3.2 

Розподіл осіб з ампутаціями нижніх кінцівок на рівні гомілки  

за параметрами статі та віку 

Стать 
Віковий період (роки) 

Разом % 
21−25 26−31 32−35 

Чоловіки 
11 

(84,6) 

39 

(76,4) 

17 

(77,3) 
67 77,9 

Жінки 
2 

(15,4) 

12 

(23,4) 

5 

(22,7) 
19 22,1 

Разом 13 51 22 86 100 

% 15,1 59,3 25,6 100 − 

 

Для зручності аналізування вікових груп усіх осіб, що потребували 

реабілітаційних заходів, було розподілено на три групи (згідно з 

пропорційністю розподілу років життя) – 21−25; 26−31 та 32−35 років, проте 

вони усі перебували в межах зрілого віку. 

Визначення співвідношення вказало, що отримання ураження цього типу 

більш притаманне особам у віці 26−31 років, що становить із загальної 

кількості 59,3%. Зазначимо, що у цьому випадку значно більше переважання 

кількості (за абсолютними та відносними показниками) відбувається для 

чоловіків (39 осіб; 76,4%). Це, на нашу думку, можна пояснити більш активною 

діяльністю у цьому віковому періоді, причиною якої є необхідність 

забезпечувати власне існування, значною соціальною активністю (спілкування, 

відпочинок, робота тощо). Для жінок у цьому віковому відрізку також 

спостерігається значно більша частка. Порівняно із іншими часовими 

відрізками, вона є більшою в 2 та 6 разів відповідно. Передумови отримання 

ураження у цьому разі також можуть бути схожими. 

Таким чином, для осіб із ампутаціями нижніх кінцівок найбільш 

притаманним є вік 26−31 років (59,3%), значно менші частки таких осіб мають 
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вік 21−25 та 32−35 (15,1 та 25,6% від загальної кількості осіб, що потребували 

реабілітаційних заходів відповідно). 

Важливим, окрім вікового періоду отримання ураження має його етіологія 

(табл. 3.3). Вікові особливості визначають морфофункціональні особливості 

осіб, які потребують обов’язкової реабілітації, першочергово фізичної. Однак 

поряд із віковими особливостями специфіка отримання травми є чинником для 

пошуку оптимальних засобів психічної реабілітації та їх гармонійного 

поєднання із засобами фізичної реабілітації. Незважаючи на те, що наше 

дослідження пов’язано лише із розробкою та перевіркою програми фізичної 

реабілітації, однозначним є використання комплексного підходу до цього 

процесу [14, 125, 179]. Його можливо досягнути лише при залученні та 

урахуванні всіх складових впливу (медична, психологічна, фізична, 

фармакологічна реабілітація тощо). 

Таблиця 3.3 

Розподіл осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки  

за етіологією ураження 

Причина ампутації 
Чоловіки Жінки Разом 

осіб (%) осіб (%) осіб (%) 

Дорожня травма 
43 

(64,2) 

11 

(57,9) 

54 

(62,8) 

Залізнична травма 
6 

(8,9) 

5 

(26,3) 

11 

(12,8) 

Виробнича травма 
14 

(20,9) 

3 

(15,8) 

17 

(19,8) 

Військова і побутова травма 
3 

(4,4) 
− 

3 

(3,4) 

Спортивна травма 
1 

(1,5) 
− 

1 

(1,2) 

Разом 
67 

(100) 

19 

(100) 

86 

(100) 
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Ми розподіляли осіб з особлвими потребами за причиною виникнення 

ампутації нижньої кінцівки із використанням класифікації шляхів ураження 

згідно з картою обстеження та анамнезу осіб із ампутацією нижньої кінцівки на 

рівні гомілки. Зміст отриманих уражень свідчить про наявність осіб, які 

отримали травми внаслідок дорожньої пригоди, залізнодорожньої пригоди, 

травми на виробництві, військової, побутової та спортивної травми (табл. 3.3). 

За результатами збору інформації про етіологію отримання травми, що 

стала причиною для подальшого ампутації нижньої кінцівки, встановлено, що 

більшість травм особи, які потребували реабілітаційних заходів, отримали 

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Ці дані підтверджені як серед 

чоловіків (64,2% осіб), так і серед жінок (57,9% осіб). Для усієї сукупності 

залучених до дослідження осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки 

цей відсоток становив 62,8% від загальної кількості осіб, що потребували 

реабілітаційних заходів. 

Наступна найбільш виражена причина травмування осіб зрілого віку, що 

призводила до ампутації нижньої кінцівки, була відмінною серед контингенту 

чоловіків (виробнича травма – 20,9%) та жінок (залізнодорожна травма – 26,3%). 

Отримані відмінності ми можемо пояснити зміщеними акцентами 

виробничої діяльності для чоловіків, що має також підтвердження в наукових 

даних інших авторів соціально-економічного спрямування [27, 47, 57, 70, 222]. 

Чоловіки, виконуючи визначені соціальні функції із забезпечення сім’ї, 

формування свого та сімейного благополуччя можуть виконувати значно 

більший спектр робітничих професій. Вони, своєю чергою, тісно пов’язані із 

залученням, переважно, фізичної сили, інколи на межі можливостей. Таким 

чином, формується достатньо широка група ризику отримання виробничих 

травм у різних сферах діяльності людини (металургія, авто- та 

кораблебудування тощо). Водночас жінки, маючи характерні особливості 

морфофункціональної організації роботи організму, значно рідше виконують 

такі види робіт та в разі їх залучення − полегшені операції, що суттєво зменшує 

ризики отримання відповідних травм. До речі за показником частки 
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виробничих травм жінки становлять лише 15,8% від загальної кількості осіб у 

цій групі за гендерною ознакою.  

Водночас дещо несподіваним для нас було отримати результати, згідно з 

якими 26,3% жінок (з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки) отримали 

зазначену травму внаслідок залізничної пригоди. Ураховуючи, що з’ясування 

таких особливостей не є основним завдання нашого дослідження, ми вважаємо 

перспективним вивчення цього факту для наукових галузей психолого-

педагогічного та соціального спрямування. 

Також чоловікам, на відміну від жінок, притаманні ще дві причини 

отримання травми, що надалі призвела до ампутації нижньої кінцівки на рівні 

гомілки – спортивна, військова та побутова травми. На ці причини припадає 1,5 

та 4,4% від усіх осіб (чоловіків) з ампутаціями нижніх кінцівок на рівні 

гомілки. Наголосимо, що наші емпіричні дослідження виконані в період з 2010 

до 2013 рр. та не враховують зміни структури травматизації осіб, зокрема 

внаслідок реалізації антитерористичної операції та боротьби із окупацією сходу 

України. 

Однак зміна структури травматизації та об’єктивне збільшення кількості 

осіб з ампутацією нижньої кінцівки різного рівня тільки підвищує важливість 

та своєчасність проведення обґрунтування відповідних заходів реабілітації, 

зокрема тих, які зазнали ампутації нижньої кінцівки на рівні гомілки. 

У процесі спілкування та збору превентивної інформації про осіб із 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки ми додатково встановили, що для 

більшості інвалідів, які поступили на реабілітацію, медико-соціальна 

експертиза (МСЕК) встановила 2 групи інвалідності. Серед інвалідів, що 

поступили, сім осіб виконували надомні види робіт (з використанням 

домашнього телефону або друкарські, комп’ютерні роботи). 

Усі особи, які поступили на реабілітацію, висловлювали бажання підвищити 

свій фізичний стан, збільшити можливості пересування, знайти відповідну їх 

можливостям роботу для підвищення матеріального забезпечення, займатися 

якими-небудь видами спортивної діяльності. Частина інвалідів висловлювала 
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бажання обов’язково придбати автомобіль і освоїти його водіння для активного 

пересування. Це підтвердило значну кількість досліджень галузей фізичної та 

психологічної реабілітації інвалідів, згідно з якими, яка потрапила в об’єктивно 

нові та нехарактерні умови існування після проходження певного часового 

відрізка, різноспрямованих реабілітаційних впливів, спілкування із «лідерами» 

(особами, які вже пройшли схожий шлях) змінює свої соціальні пріоритети, 

частково перебудовує світогляд зі змінами песимістичних на реалістичні (та в 

окремих випадках оптимістичні) погляди на життя. 

Також для створення методології та етапності фізичної реабілітації осіб з 

ампутацією нижньої кінцівки на післялікарняному етапі та етапі підготовки до 

протезування проаналізовано стан їхньої рухової сфери і міри адаптованості 

провідних систем організму до нових умов пересування. 

З цією метою використано результати загальноклінічного обстеження, 

анамнестичні відомості про характер травми і види лікування та можливості 

подальшого протезування, вивчали скарги осіб на труднощі, з якими вони 

стикались в побуті тощо. Кожна з осіб, яка дала згоду бути залученою до 

попереднього етапу дослідження (n=86) та з них ті, які дали згоду на участь в 

основному дослідження, були обстежені за розробленою нами, на основі 

наявних рекомендацій, методикою обстеження основних параметрів. На основі 

комплексу отриманих даних будувалася оцінка стану рухової активності 

інваліда і розроблявся індивідуальний план реабілітаційних заходів. У ході 

педагогічних спостережень цей план коректувався і доповнювався. 

Загальноклінічні результати обстеження інвалідів, що поступили на 

реабілітацію, не виявили значних розладів діяльності серцево-судинної або 

дихальної систем, що могли би перешкоджати заняттям фізичними вправами 

або можливостям використання протеза. У процесі фізичної реабілітації осіб, 

що займалися за запропонованою нами програмою, не було простежено 

розвитку будь-яких серйозних патології з боку внутрішніх органів і систем, а 

були наявні простудні інфекції, які не викликали тривалих перерв в 

реабілітаційному процесі. 



 

 

79 

 

Обов’язковою умовою отримання комплексної інформації про осіб, які 

потребували фізичної реабілітації, було отримання даних соматоскопії і 

антропометрії. 

При соматоскопічному дослідженні осіб з ампутацією нижньої кінцівки, 

які потребували фізичної реабілітації, найбільш характерною рисою стану 

мускулатури була наявність гіпотрофічних змін тканин кукси і м’язів кукси, 

кінцівки що збереглася, при збереженні рельєфу м’язів плечового пояса і рук, 

що свідчить про їх активність. Міра м’язової атрофії порівняно з сегментами 

кінцівки, що збереглася, не була сильно вираженою. Функціональний стан 

усічених м’язів кукси визначали не лише візуально, але і пальпаторно, по мірі 

їх напруження. Оцінкою «добре» характеризували напруження м’язів, при 

якому визначали або промацували м’язові валики і тонус стримувався не менше 

8-ми с. Як правило, при напруженні задньої групи м’язів на стегні виявлялося 

напруження і привідної групи м’язів. Оцінкою «задовільно» характеризували 

напруження м’язів, що визначалося лише пальпаторно і утримувалося до 4−5 с. 

«Незадовільно» оцінювали м’язові групи, в яких напруження не виявлялося 

(табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Характеристика стану усічених м’язів кукси гомілки при первинному 

обстеженні осіб з ампутацією нижньої кінцівки на реабілітацію 

Оцінка 

М’язові групи стегна, 

n=86 осіб, % 

М’язові групи гомілки,  

n=86 осіб, % 

Перед. Задн. Медіал. Перед. Задн. Латер. 

Добре 
76 

88,3 

78 

90,7 

81 

94,1 

62 

72,0 

71 

82,5 

56 

65,1 

Задовільно 
10 

11,7 

8 

9,3 

5 

5,9 

20 

23,2 

13 

15,1 

29 

33,7 

Незадовільно − − − 
4 

4,8 

2 

2,4 

1 

1,2 
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Одразу зазначимо на позитивних результатах обстеження, оскільки за 

визначенням стану усіх м’язових груп стегна не спостерігалося незадовільних 

оцінок. Це свідчить, що особи, які потребували реабілітаційних заходів на 

попередніх етапах, успішно пройшли лікарняний період реабілітації. Також це 

суттєво розширює спектр засобів, що можуть бути використані при фізичній 

реабілітації на післялікарняному етапі фізичної реабілітації за допомогою 

впровадження засобів, ефект від яких матиме позитивне перенесення. М’язи 

стегна, які працюють збільшують кровообіг в ампутованій кінцівці, це своєю 

чергою залучає збережені частини м’язових волокон усічених м’язів кукси 

гомілки [72, 73, 86, 93, 199]. 

Для показників м’язових груп гомілки при визначенні стану м’язів кукси 

гомілки за умов потреби фізичної реабілітації на післялікарняному етапі 

встановлені гірші показники. Виявлено, що незадовільний стан притаманний 

певній кількості осіб з ампутацією нижньої кінцівки. Найбільший показник 

незадовільних оцінок стану усічених м’язів кукси та м’язових груп гомілки 

спостерігається для передніх волокон (4,8% від загальної кількості осіб, що 

потребували реабілітації на цьому етапі). Серед інших груп частка 

незадовільних оцінок коливалася в межах 1,2−2,4% та була відносно 

несуттєвою. Однак при проведенні ефективних заходів фізичної реабілітації 

потрібно було враховувати необхідність корекції, в окремих випадках, ситуації, 

що склалася із незадовільним станом м’язових груп гомілки. 

Значною мірою очікуваними були результати стосовно розподілу станів 

усічених м’язів кукси гомілки осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівнях 

оцінок «задовільно» та «добре». Для усіх локалізацій м’язових груп стегна 

(передні, задні та медіальні м’язові групи) таке співвідношення було майже 

сталим. Кількість осіб з ампутацією нижньої кінцівки, що мали добрий стан 

м’язів стегна кукси гомілки, становили в межах від 76 до 81 особи (88,3−94,1%) 

за різною локалізацією та без істотних відмінностей. Відповідно частка осіб, які 

мали задовільні оцінки стану м’язів стегна кукси гомілки, становила від 5 до 10 

осіб (5,9−11,7%). Це свідчить про те, що попередня робота, проведена із цими 
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особами дає можливості більш повно розгорнути засоби фізичної реабілітації в 

програмі. Окрім того, можна припустити, що не всі із обстежених осіб повною 

мірою приділяли необхідну увагу власне на м’язові групи стегна для 

оптимізації подальшого процесу реабілітації. Це могло бути пов’язане також із 

недостатньою поінформованістю таких осіб в окремих випадках. 

Однак для м’язових груп гомілки спостерігається більш виражена 

негативна тенденція. Вона має об’єктивне підкріплення, адже кожен випадок 

ампутаційного дефекту має свої відмінності, незважаючи, що оперативне 

втручання проведене на наближено однаковому рівні. Встановлено, що 

співвідношення стану усічених м’язів кукси гомілки має суттєві відмінності для 

часток передніх та задніх м’язових груп і медіальних та латеральних м’язових 

груп. Виявлено, що особи із ампутацією нижньої кінцівки, що потребували 

реабілітації на післялікарняному етапі, розподілилися за оцінками «добре» та 

«задовільно» як 3:1 (72,0−82,5%) щодо передніх та задніх м’язових груп. Проте 

інші локалізації виявили співвідношення наближене до 2:1 (59,3−65,1% з 

оцінкою «добре» та 32,5−33,7% з оцінкою «задовільно»). Виявлена ситуація 

може бути пов’язана як локалізацією травми, так і морфологічними 

особливостями м’язів (місцем прикріплення, пролягання), особливо тих, які 

належать до двох останніх груп (медіальні, латеральні). 

Таким чином, можна стверджувати, що при розробці програми фізичної 

реабілітації осіб із ампутацією нижньої кінцівки необхідно враховувати 

додаткові (превентивні) завдання, що повинні бути пов’язаними із 

нормалізацією (оптимізацією) функцій та стану усічених м’язів кукси гомілки, 

зокрема медіальних та латеральних м’язових груп гомілки. Це дасть змогу 

більш якісно використовувати потенціал запропонованих засобів програми 

фізичної реабілітації. 

Окрім цього, при огляді в положенні стоячи у більшості осіб з ампутацією 

нижньої кінцівки, що потребували реабілітаційних заходів, виявлено опущення 

таза на стороні ампутації і компенсаторний вигин поперекового відділу хребта. 
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Отже, соматоскопія і антропометрія осіб з наслідками ампутацій нижніх 

кінцівок, що на цьому етапі потребували фізичної реабілітації, свідчить про 

наявність атрофічних процесів в усічених м’язах кукси гомілки, що 

супроводжувалося малою рухливістю у більшості інвалідів. Також значна 

кількість досліджуваних скаржилася на незначне збільшення ваги тіла, що, на 

нашу думку, можна розцінювати як наслідок гіподинамії в післяампутаційному 

періоді. 

З урахуванням відмічених змін більшості особам були рекомендовані 

спеціальні вправи для направленого відновлення сили усічених м’язів кукси − 

імпульсивно-фантомна гімнастика. 

 

3.2. Результати обстеження функціональної та рухової сфер осіб з 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі 

фізичної реабілітації 

 

Для оцінювання амплітуди рухів нижніх кінцівок використано методики, 

що дали нам найбільш повну інформацію про наявний функціональний стан 

осіб із ампутацією нижньої кінцівки, використано також гоніометрію. Цей 

показник є одним із показників функціональної спроможності. 

При гоніометрії основна увага приділялася стану рухливості в кульшовому 

і колінному суглобах ампутованої кінцівки. 

Якщо в колінному суглобі після ампутації на рівні гомілки лише в 2-х 

випадках була виявлена згинальна контрактура (5,1 та 4,2°), то в кульшовому 

суглобі виявлено згинальні контрактури у 6-ти досліджуваних (6,3±2,5°), що 

могло стати вагомим чинником, який би міг вплинути на статико-динамічні 

показники пересування на протезі. Загальним проявом тривалого використання 

милиць у інвалідів з ампутацією на рівні гомілки було формування 

комбінованої плоскостопості на збереженій кінцівці (у 23 інвалідів). Патології 

суглобів верхніх кінцівок виявлено не було. 
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Таким чином, проведене дослідження за допомогою гоніометрії із метою 

виявлення стану рухливості і діапазону рухів суглобів у осіб із ампутацією 

нижньої кінцівки на рівні гомілки свідчило про необхідність включення вправ 

для розробки контрактур колінного та кульшового суглобів ампутованої 

кінцівки в курс реабілітаційних заходів направленої дій. 

Окрім зазначених, до обов’язкового набору методів діагностики стану осіб 

із ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки включено дослідження 

м’язової сили за допомогою мануально-м’язового тестування та 

тензодинамометрії. 

Стан сили усічених м’язів кукси після ампутації значною мірою знижує 

можливості ефективного використання протеза і саму ходьбу інваліда, 

плавність і точність рухів. Тому наявність даних про стан мʼязів особи з 

ампутацією на етапі підготовки та розробки (індивідуалізації) програми 

фізичної реабілітації має визначальне значення. 

Проведене мануальне м’язове тестування активних рухів кукси гомілки, 

що збереглися після ампутації, виявило відмінність оцінок у тих або інших 

рухах. Результати проведеного мануально-м’язового тестування кукси гомілки 

подано із урахуванням змісту (спрямованості) руху та контингенту, серед якого 

визначено загальногрупові показники (чоловіки, n=67; жінки, n= 19 та 

узагальненого показника n= 86) (табл. 3.5).  

За отриманими результатами можна стверджувати, що усі особи з 

ампутацією нижньої кінцівки, що потребували заходів фізичної реабілітації на 

післялікарняному етапі, мали достатній рівень збереження рухової діяльності. 

Це дає змогу здебільшого зберегди достатній рівень рухового потенціалу. 

Отже, виявлено, що в жодному із випадків (згинання, розгинання, приведення, 

відведення) для осіб з ампутаціями, які потребували фізичної реабілітації, не 

зафіксовано оцінок від 0 до 3 балів за шкалою мануально-м’язового тестування. 

Це означає, що в жодної із обстежених осіб рівень залучення рухової діяльності 

не був нижчий за відсутність ознак напруження при спробі довільного руху; 

відчуття напруження м’язів при спробі довільного руху; виконання руху в 
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повному обсязі в умовах розвантаження (пасивний рух); виконання руху в 

повному обсязі в умовах дії сили ваги частини тіла, що тестується. 

Таблиця 3.5 

Результати проведеного мануально-м’язового тестування кукси гомілки  

в осіб з ампутацією нижньої кінцівки 

Вид руху 

Оцінки мануально-м’язового тестування, 

n=86 осіб (% від загальної чисельності) 

 0−3 бали 4 бали 5 балів 

Згинання 

чоловіки − 43 (64,2) 24 (35,8) 

жінки − 10 (52,6) 9 (47,4) 

разом − 53 (61,6) 33 (38,4) 

Розгинання 

чоловіки − 21 (31,3) 46 (68,7) 

жінки − 6 (31,6) 13 (68,4) 

разом − 27 (31,4) 59 (68,6) 

Приведення 

стегна 

чоловіки − 36 (53,7) 31 (46,3) 

жінки − 12 (61,5) 7 (38,5) 

разом − 48 (55,8) 38 (44,2) 

Відведення 

стегна 

чоловіки − 45 (67,2) 22 (32,8) 

жінки − 15 (78,9) 4 (21,1) 

разом − 60 (69,7) 26 (30,3) 

 

Навпаки, в осіб із ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки виявляли 

виконання руху в повному обсязі в умовах дії сили ваги частини тіла, що 

тестується, та помірної протидії, а в інших випадках − виконання руху в 

повному обсязі в умовах дії сили ваги частини тіла, що тестується, з 

максимальною протидією. 

Однак навіть у межах чотирьох та п’яти балів за шкалою оцінювання 

мануально-м’язового тестування розподіл осіб з ампутацією нижній кінцівок 

різних груп мав свої відмінності за видами рухів. 

Серед чоловіків найкращі показники виявлено при рухах, що 

характеризують розгинання (68,7% отримали 5 балів). Порівняно із цим 

показником, інші види рухів поступалися. Найбільше осіб (чоловіків) з 
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ампутацією нижньої кінцівки мали певні ускладнення із виконаннями рухів 

згинання та відведення (64,2 та 67,2% осіб з ампутаціями виконували цей рух із 

оцінкою 4 бали). Дещо менша кількість чоловіків з ампутацією нижньої 

кінцівки мала труднощі із приведенням стегна (53,7% отримали оцінку 4 бали 

за шкалою мануально-м’язового тестування).  

Серед жінок цей розподіл мав незначні відмінності. Як і у випадку із 

чоловіками, жінки із ампутацією нижньої кінцівки найбільш вдало виконували 

рух, пов’язаний із розгинанням (68,4% з них отримали 5 балів за шкалою 

оцінювання мануально-м’язового тестування). Далі за утвореною ієрархією 

розташувалися такі види рухів, як згинання (47,4%), приведення (38,5%) та 

відведення стегна (21,1% жінок з ампутаціями виконали цей рух на оцінку 5 

балів за шкалою мануально-м’язового тестування). 

Вищезазначені показники у жінок та чоловіків не могли не позначитися на 

узагальнених даних. На підставі цього встановлено, що особи з ампутацією 

нижньої кінцівки мають найбільші відносні труднощі із виконанням рухів виду 

«згинання» − 61,6% від загальної кількості осіб та «відведення» − 69,7% від 

загальної кількості осіб (отримали оцінку 4 бали за шкалою мануально-

м’язового тестування) відповідно. Незначно вищі показники виконання 

«приведення» − 55,8% осіб впоралися на оцінку 4 бали за шкалою мануально-

м’язового тестування. 

Однозначними виявилися показники результатів оцінювання руху 

«розгинання», що засвідчили у більшості осіб із ампутаціями відсутність явних 

ознак ускладнень при його виконання, а саме це спостерігалося в 68,6% від 

загальної кількості осіб (виконання руху на оцінку 5 балів за шкалою 

мануально-м’язового тестування). 

Таким чином, отримані результати вказали на потребу звернення уваги під 

час підготовки до реалізації програми фізичної реабілітації осіб із ампутацією 

нижньої кінцівки (превентивної частини) на необхідність підвищення 

функціонального стану м’язів відповідної кінцівки. Це повинно передбачати 

забезпечення основних рухів («згинання», «приведення (стегна)», «відведення 
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(стегна»), що перебувають на рівні виконання в повному обсязі в умовах дії 

сили ваги частини тіла, що тестується та помірної протидії засобів для його 

підвищення.  

Важливо відзначити, що атрофічні процеси м’язів кукси прямо залежали 

від величини зниження показників функції сегменту і частоти пересування, що 

підтверджується даними значної кількості наукових та методичних досліджень 

з реабілітації осіб із ампутаціями різного виду та отриманими нами 

емпіричними даними [93, 100, 102, 112, 121]. 

Для об’єктивізації результатів мануально-м’язового тестування ми 

додатково провели тензодинамометричне обстеження сили рухів кукси гомілки 

та сили рухів збереженої кінцівки у осіб досліджуваної групи (n=86) із 

традиційною для нашого дослідження диференціацією за гендерною 

приналежністю (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Показники динамометрії рухів кукси та збереженої кінцівки осіб,  

що поступили на реабілітацію (n=86) 

Вид руху Група 
Показник (кг) 

культя гомілки гомілка % * р 

Згинання 

чоловіки 30,3±1,9 37,2±1,7 21,5 ≤0,05 

жінки 24,6±4,3 34,4±2,8 49,4 ≤0,01 

разом 28,6±2,3 36,2±2,2 20,9 ≤0,05 

Розгинання 

чоловіки 37,9±3,5 50,7±3,0 25,2 ≤0,05 

жінки 32,1±4,3 44,3±5,1 27,5 ≤0,05 

разом 35,4±5,1 48,7±4,2 27,3 ≤0,05 

Приведення 

стегна 

чоловіки 31,2±4,2 39,7±3,4 21,4 ≤0,05 

жінки 29,8±1,4 36,3±2,7 15,2 ≤0,05 

разом 30,4±2,1 38,3±4,9 20,6 ≤0,05 

Відведення 

стегна 

чоловіки 26,2±3,2 34,2±3,3 23,4 ≤0,05 

жінки 22,6±2,3 28,8±2,1 21,6 ≤0,05 

разом 25,4±2,9 32,9±2,7 22,8 ≤0,05 

 

Примітка. %* − відсоткове співвідношення між показниками культі гомілки  

та збереженої кінцівки. 
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Урахування даних наукової та методичної літератури дає підстави для 

пошуку об’єктивних критеріїв оцінювання рівня ураження та відхилення від 

норми в осіб внаслідок ампутації нижньої кінцівки на рівні гомілки. Пошук 

таких критеріїв серед наявної наукової інформації привів нас до потреби 

зпівставлення показників травмованої кінцівки (на якій здійснено ампутацію) із 

показниками збереженої кінцівки. Це, на думку багатьох фахівців, з якими ми 

погоджуємося вирішує кілька завдань. По-перше, враховує індивідуальність 

особи, по-друге, забезпечує мотиваційну складову досягнення результату 

процесу реабілітації на індивідуально обґрунтованому рівні та, по-третє, дає 

підстави для об’єктивізації отриманих показників [129, 138, 139, 140, 210].  

За отриманими результатами можна стверджувати, що у всіх 

виокремлених групах наявні достовірні відмінності показників культі гомілки 

та гомілки збереженої кінцівки (р≤0,05−0,01). 

Для осіб із ампутацією гомілки чоловічої статі за усіма видами рухів 

спостерігаються наближено однакові (р>0,05) показники різниці м’язової сили 

ампутованої та збереженої кінцівки (21,4−25,2%). Для жінок наявні відмінності. 

За показниками «розгинання» та «відведення» вони за відносними показниками 

наближені до показників чоловіків (21,6 та 27,5% при р≤0,05 відповідно). Однак 

для двох інших видів рухів виявлено в першому випадку суттєво більш 

виражені відхилення («згинання» − 49,4%) та в другому – «приведення» − дещо 

кращі показники (15,2%, р≤0,05) при зіставленні показників сили м’язів культі 

та збереженої кінцівки. 

Об’єднання показників цих двох груп в одну вибірку свідчить про 

збереження загальних тенденцій щодо незадовільних показників сили культі 

гомілки та суттєво нижчі за збережену кінцівку відсоткові показники. Проте 

варіативність показників була значно меншою, порівняно із групою жінок з 

ампутацією нижньої кінцівки. Показники культі гомілки перебували в діапазоні 

на 20,6−27,3% нижчому від показників збереженої кінцівки за основними 

видами рухів (згинання, розгинання, приведення та відведення стегна). За 

абсолютними показниками виявлена очікувана ситуація, за якою 
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середньогрупові показники чоловіків є прогнозовано вищими за 

середньогрупові показники жінок як для культі гомілки, так і для сили м’язів 

збереженої кінцівки. Різниця становить для культі гомілки 5,7 кгс (18,8%) – 

згинання; 5,8 кгс (15,3%) – розгинання; 1,4 кгс (4,5%) – приведення стегна та 

3,6 кгс (13,7%) – відведення стегна. Очевидною є досить мала різниця між 

показниками приведення стегна, що потребує додаткового пояснення із 

проведенням окремого дослідження. 

Для сили м’язів збереженої кінцівки ці відмінності між групами чоловіків 

та жінок з ампутацією нижньої кінцівки становили відповідно 2,8 кгс (7,5%) – 

згинання; 6,4 кгс (12,6%) – розгинання; 3,4 кгс (8,5%) – приведення та 5,4 кгс 

(15,8%) − відведення. 

Можна констатувати, що порівняно із м’язами збереженої кінцівки у всіх 

видах руху (окрім приведення стегна) спостерігається більш виражена 

диспропорція між чоловіками та жінками з ампутацією нижньої кінцівки власне 

щодо сили м’язів культі. Це вказує, що в жінок зазначене ураження спричиняє 

більші деструктивні зміни, що відображаються на силових якостях кукси 

гомілки та частково це може бути спричинене меншою руховою активністю 

жінок після отримання травми порівняно із чоловіками. 

Таким чином, у всіх групах та відповідно досліджуваних рухах кукси було 

відмічено зниження показників тензодинамометрії порівняно з результатами 

виміру сили аналогічних рухів гомілки та стегна і ноги, що збереглася. У 

процентному відношенні середні показники сили рухів кукси становили 

72−81% від сили м’язів кінцівки, що збереглася. Це вказало на необхідність 

направленого відновлення силових компонентів рухів кукси гомілки на 

адаптивному етапі фізичної реабілітації. Вирішення цього ми вбачали у 

використанні засобів спрямованої дії на силові якості кукси гомілки із 

застосуванням послідовності методичних прийомів (полегшені умови – 

звичайні умови – умови ускладненої координації – ускладнені умови за 

допомогою додаткового обтяження) рекомендовані різними фахівцями фізичної 

реабілітації та адаптивної фізичної культури [60, 65, 80, 81, 125, 225]. 
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Оцінювання фізичного стану м’язів осіб із ампутацією нижньої кінцівки 

було доповнено оцінкою функціонального стану та фізичної підготовленості 

окремих м’язових груп кукси гомілки. Також для об’єктивності визначення 

рівня впливу зазначеного ураження, проведено порівняння показників 

«втраченої» та збереженої кінцівок. 

Згідно з результатами попередніх досліджень, факт масивної травми і 

подальше вимушене обмеження рухової активності більшості інвалідів під час 

поступлення на реабілітацію виявлялися ознаками ослаблення функції м’язових 

систем, що виявлялося в зниженні силових показників або підвищеною 

стомлюваністю навіть при невеликих навантаженнях. 

Пропоновані нами рухові тести на виконання максимальної кількості 

повторень типових вправ давали змогу оцінити функціональний стан м’язових 

груп, що беруть участь в них, і контролювати зміни цього стану в процесі 

реабілітації, оскільки стандартність навантажень не міняється. 

Для оцінювання функції збереженої кіецівки, були запропоновані рухові 

тести на максимальну кількість глибоких присідань, підскоків на нозі, що 

збереглася, з відривом стопи від поверхні підлоги; для оцінювання функції 

розгиначів і згиначів рук − згинання і розгинання рук в положенні лежачи при 

опорі на коліно зі сторони ампутації і на стопу, що збереглася. Стан функції 

м’язового корсета тестувався кількістю переходів з положення лежачи в 

положення сидячи при фіксації ноги, що збереглася. Запропоновані вправи 

обрані на підставі рекомендацій низки фахівців [10, 55, 112, 113, 234]. Вони 

зокрема відзначають простоту техніки виконання, легкість обліку та підрахунку 

кількісних показників і подальшої інтерпретації отриманих результатів. 

Перед безпосереднім визначенням кількісних показників за зазначеними 

вправами ми вивчили контингент осіб із ампутаціями нижніх кінцівок при 

поступленні на курс фізичної реабілітації на післялікарняному етапі. Вивчення 

цього аспекту проведено із метою з’ясування віддаленості факту травмування, 

реалізації лікарняного етапу фізичної реабілітації від формування в них потреби 
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продовження процесу фізичної реабілітації на післялікарняному етапі, який ми 

обрали як основний для проведення відповідного дослідження (рис. 3.1). 

 

Потреба з’ясування цих даних пов’язана із тим, що більшість фахівців із 

фізичної реабілітації при ампутаціях різного виду та складності вказують на 

потребу якомога швидшого переходу осіб із відповідним ураженнями від 

лікарняного до післялікарняного періоду фізичної реабілітації [122, 123, 125, 

153]. Причинами цього вони вважають такі положення: збереження 

мотиваційної складової до досягнення позитивного результату; оперативність 

мобілізації та пролонгованість основних зрушень рухової та функціональної 

сфер організму; накопичення адаптаційного потенціалу до тренувальних та 

розвивальних впливів різного характеру тощо та основним визначається 

полегшений процес формування рухового динамічного стереотипу [14, 128 ].  

За отриманими результатами ми визначили, що впродовж першого місяця 

на післялікарняному етапі усвідомили потребу проходження курсу фізичної 

реабілітації 14 осіб (10 чоловіків та 4 жінки), упродовж наступних місяців після 

завершення лікарняного періоду до послуг фахівця із фізичної реабілітації 



 

 

91 

 

звернулося 22 особи (18/4, 1−2 місяць), 29 – (23/6) 2−3 місяць та 21 особа (16/5 

чоловіків /жінок відповідно) після 4 місяця по завершенні лікарняного періоду. 

За відсотковим співвідношенням це становить на ранньому післялікарняному 

етапі – 16,3%, середньому – 59,3 та достатньо пізньому етапі, на погляд певних 

фахівців з якими ми погоджуємося, − 24,4% осіб із ампутацією нижньої 

кінцівки [128, 138, 139]. Звичайно, що в межах нашого дослідження провести 

диференціацію основних показників за періодом поступлення на програму 

післялікарняної фізичної реабілітації та її ефективність провести складно, проте 

це може бути перспективою для подальших наукових досліджень сфери 

реабілітації післяампутаційних дефектів. 

Результати проведеного тестування осіб з ампутацією нижньої кінцівки 

при поступленні на реабілітацію показали відмінності функціонального стану 

кінцівки, що збереглася, залежно від способу пересування і термінів після 

ампутації (табл. 3.7). 

З даних таблиці можна зробити припущення, що функціональні 

можливості ноги що збереглася вище у інвалідів з наслідками ампутації на рівні 

гомілки на ранніх періодах після ампутації. 

На підставі отриманих даних можна із впевненістю стверджувати, що чим 

більше віддалений момент поступлення особи з ампутацією нижньої кінцівки 

на післялікарняний етап по відношенню до лікарняного, тим більше 

функціональних можливостей втрачається. Причини цього, на нашу думку, 

очевидні: загальний стан функціональних можливостей після тривалого 

лікарняного періоду, мала тривалість заходів реабілітації (особливо фізичної та 

психологічної), незадовільний психологічний стан внаслідок перебування в 

новому (некомфортному) соціальному статусі та невизначеність основного 

життєвого шляху [27, 152, 176]. 

Зниження показників основних рухових тестів спостерігається як для 

чоловіків, так і для жінок від раннього до пізнього післялікарняного етапу 

поступлення на програму фізичної реабілітації. Для тестової вправи 
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«присідання» можна спостерігати зниження показника серед чоловіків із 9,5 до 

7,8 раза. 

Таблиця 3.7 

Результати рухових тестів осіб з ампутаціями нижніх кінцівок  

залежно від терміну, на якому вони потрапили на реабілітацію 

Контрольна 

вправа 
Група 

Терміни після ампутації (місяці) 

0,5−1 

(n1=10) 

(n2=4) 

(n3=14) 

1−2 

(n1=18) 

(n2=4) 

(n3=22) 

2−3 

(n1=23) 

(n2=6) 

(n3=29) 

4−5 

(n1=16) 

(n2=5) 

(n3=21) 

0,5−5 

(n1=67) 

(n2=19) 

(n3=86) 

Присідання 

чоловіки 9,5±1,2 8,6±2,0 8,4±1,5 7,8±1,7 8,4±2,2 

жінки 8,6±2,3 7,4±2,3 7,5±2,6 7,1±1,5 7,5±3,1 

разом 9,3±2,6 8,4±2,8 8,1±3,2 7,3±2,9 8,2±4,3 

Підскоки 

чоловіки 29,4±2,1 27,8±1,6 28,1±2,3 28,3±2,5 28,4±2,7 

жінки 23,4±2,3 23,1±3,0 22,9±2,7 24,6±2,0 23,5±3,2 

разом 27,5±2,4 26,6±2,2 25,3±1,7 25,4±2,8 26,2±3,4 

Згинання − 

розгинання 

рук в 

положенні 

лежачи 

чоловіки 20,1±3,1 17,8±2,4 19,0±1,6 16,1±3,4 18,2±2,5 

жінки 12,9±2,2 13,0±2,7 12,3±2,2 11,8±3,4 12,4±3,0 

разом 16,2±3,1 14,7±3,1 13,5±2,9 13,4±2,7 14,4±2,3 

Сід з 

положення 

лежачи на 

спині 

чоловіки 11,7±2,4 10,3±2,0 11,4±1,4 11,7±2,1 11,2±1,9 

жінки 6,4±3,1 7,1±2,3 6,5±2,7 5,3±1,8 6,3±2,1 

разом 9,2±2,6 8,8±2,4 8,9±3,5 7,8±2,6 8,6±3,4 

 

Примітки: n1 – загальна кількість чоловіків із визначеним періодом поступлення на 

реабілітацію;  

n2 − загальна кількість жінок із визначеним періодом поступлення на 

реабілітацію;  

n3 − загальна кількість осіб із визначеним періодом поступлення на 

реабілітацію. 
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Така сама ситуація спостерігається для згинання−розгинання рук в упорі 

лежачи (з 20,1 до 16,1 раза). Для інших тестів наявні особливості. Показники 

підскоків при загальній низхідній тенденції найбільший спад демонструють на 

другому місяці після завершення лікарняного періоду. Для виконання сіду з 

положення лежачи зафіксовано відносну стабільність показника, незалежно від 

періоду потрапляння особи (чоловіка) на програму фізичної реабілітації на 

післялікарняному етапі. 

Для контингенту жінок із ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки 

характерна інша ситуація. Фактично виражені тенденції показників у напрямі 

зростанні чи спаду не виявлені, окрім тестової вправи «присідання» (зниження з 

8,6 до 7,1 раза). В окремих випадках ми зафіксували при нижчому показнику в 

осіб, які поступили на реабілітацію в ранньому періоді (до місяця), збільшення 

показника для осіб в середньому післялікарняному етапі (2−3 місяці). Проте 

найнижчі показники за цієї ситуації все одно спостерігаються на пізньому 

післялікарняному етапі (понад 4 місяці). Це притаманне результатам тестів 

згинання−розгинання рук в положенні лежачи та сід з положення лежачи на спині. 

Для узагальнених даних груп чоловіків та жінок з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки можна визначити тенденції зниження результатів за 

усіма видами тестів, залежно від періоду поступлення на програму фізичної 

реабілітації на післялікарняному етапі на 7,6−21,5%. 

Отримані результати переконливо свідчать, що зволікання осіб із 

ампутацією нижньої кінцівки щодо проходження програми фізичної 

реабілітації на післялікарняному етапі знижує вихідний рівень готовності. Це, 

своєю чергою, може сповільнити процес реабілітації, зменшити ефективність 

використання реабілітаційних заходів, збільшити тривалість самої реабілітації, 

витрати на її проведення та якість життя особи на зазначеному відрізку часу 

[122, 125, 220, 235, 246]. 

Важливим компонентом планування та проведення фізичної реабілітації 

осіб із ампутацією нижньої кінцівки є здатність до підтримання рівноваги. 

Дослідження функції підтримки рівноваги дало змогу оцінити не лише стан 
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вестибулярної функції, але і міру «опірності» стегна на стороні ампутації та 

можливості м’язових груп ампутованої кінцівки утримувати загальний центр 

маси тіла. 

Результати тестування свідчать, що лише 23 % інвалідів могли утримувати 

рівновагу на коліні ампутованої кінцівки більше ніж три секунди, що оцінювалося 

як хороший показник. Утримання рівноваги більше ніж одну секунду 

розцінювалося як задовільне і його продемонстрували 31 % інвалідів. У всіх 

решта осіб з ампутацією нижньої кінцівки виникали значні проблеми з 

утриманням рівноваги, а фіксація положення була можлива лише за умов 

додаткової опори, підтримуючись рукою за нерухомий предмет. Таким чином, 

проведення тестування на утримання рівноваги в опорі на коліно ампутованої 

кінцівки свідчило про незадовільну функцію опірності у 46 % осіб, що поступили 

на реабілітацію. Однак, враховуючи побутову необхідність до більш тривалого 

використання рівноваги у різних ситуаціях та вимогу подальшого і постійного 

удосконалення цієї функції, можемо визначити рівень цієї функції умовно 

незадовільним для всіх осіб з ампутацією нижньої кінцівки, що потребували 

програми фізичної реабілітації на післялікарняному етапі (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Показники утримання рівноваги особами з ампутацією нижньої кінцівки, 

що поступили на реабілітацію (n=86) 

Група 

Показник рівноваги (с) 

на збереженій нозі 
на коліні 

ампутованої кінцівки 
% р 

Чоловіки 

(n=67) 
22,30±5,84 1,67±1,28 92,5 ≤0,001 

Жінки  

(n=19) 
15,68±3,46 1,21±0,98 92,3 ≤0,001 

Разом 

(n=86) 
20,96±5,89 1,58±1,26 92,5 ≤0,001 
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Результати тестування свідчать, що лише в осіб із ампутацією нижньої 

кінцівки виникають суттєві проблеми із утриманням рівноваги на коліні 

ампутованої ноги, порівняно із рівновагою на збереженій нозі (р≤0,001). Це 

спостерігається як у чоловіків, так і в жінок досліджуваних груп. Відзначимо, що 

із усіх залучених до дослідження осіб 29 (33,7%) не змогли якісно розпочати 

вправу, тобто не впоралися із завданням. 

Більшість осіб з ампутацією нижньої кінцівки (незалежно від статі) показали 

результат у межах 1−3 с – 50 осіб (51,8%) та лише сімом із обстежених вдалося 

втримати рівновагу на коліні ампутованої ноги понад 3 с. Це вказало на 

обов’язковість включення до авторської програми фізичної реабілітації засобів, 

спрямованих на розвиток координації та її проявів, у тому числі тих, які пов’язані 

із утриманням рівноваги. 

При наближено однаковому рівні дефекту ампутації, особливості ходьби 

на протезі, виявлені різні показники витривалості при обстеженні стану рухової 

сфери осіб із ампутацією нижньої кінцівки. Виявлено достатньо широкий 

діапазон коливань показників гемодинаміки при проведенні велоергометричних 

досліджень, які проводилися для виявлення толерантності до фізичного 

навантаження. 

У зв’язку з тим, що класична велоергометрія не була доступна для 

контингенту осіб, залучених до нашого дослідження, для визначення фізичної 

працездатності ми обрали метод ручної велоергометрії [76, 125]. Початкове 

навантаження становило 60 Вт і сходинкоподібно зростало на 20 Вт. Загальна 

тривалість навантаження становила 3 хв, впродовж яких обстежувані 

підтримували досягнутий рівень темпу ручного педалювання. Критеріями 

максимально досягнутого рівня потужності і межею функціональних 

можливостей організму слугували симптоми втоми і м’язового ослаблення, а 

також вегетативні прояви втоми у вигляді гіперемії обличчя, пітливості тощо, що 

свідчило про досягнення порогу анаеробного рівня енергозабезпечення і було 

підставою до припинення дослідження. Важливим є те, що при поступовому 

збільшенні навантаження на 20 Вт досліджувані жодного разу не скаржилися на 
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болі в ділянці серця та голови. Недостатній рівень фізичної підготовленості 

пацієнтів, що поступили на реабілітацію, виражався в тому, що з 67 

досліджуваних чоловіків та 19 жінок тільки 21 та 5 відповідно змогли 

дотриматися рівня максимального навантаження впродовж визначеного часу 

(3 хв), решта припиняли останній ступінь навантаження через 1,5−2 хв (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9  

Показники ЧСС пацієнтів з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки 

при ручному велоергометричному навантаженні (n=86) 

№ 

з\п 
Етапи 

Показники ЧСС (M±m) 

чоловіки (n=67) жінки (n=19) 

1 У спокої 72,4±2,1 74,1±1,9 

2 Навантаження 60 Вт 79,6±2,4 80,5±2,4 

3 Навантаження 80 Вт 89,7±1,4 91,7±2,0 

4 Навантаження 100 Вт 118,4±2,1 124,2±3,1 

5 Навантаження 120 Вт 140,2±1,8 145,0±2,7 

6 Навантаження 140 Вт 148,8±2,6 151,3±3,4 

7 3-тя хвилина відпочинку 96,8±2,1 97,1±2,3 

8 6-та хвилина відпочинку 88,6±1,4 89,2±1,8 

9 10-та хвилина відпочинку 76,2±1,8 77,3±1,6 

10 15-та хвилина відпочинку 72,1±2,4 73,5±2,2 

 

За отриманими даними виявлено, що при досягненні максимального для 

нашого тестування навантаження в 140 Вт ЧСС у чоловіків мало менш виражені 

зміни (р>0,05) та становило 148,8 уд./хв ніж у жінок – 151,3 уд./хв. Проте в обох 

гупах осіб із ампутаціями нижніх кінцівок ці показники перевищували вихідний 

рівень в два. Також встановдена динаміка відновлення вказує, що тільки на 10-

тій хвилині відпочинку відбувається повернення ЧСС до рівневі 76,2 уд./хв 

(чоловіки) та 77,3 уд./хв, що наближено відповідає вихідному рівню, проте 

засвідчує відносно низький загальний рівень працездатності. 

Дані реєстрації показників артеріального тиску в пацієнтів з ампутацією 

нижньої кінцівки на рівні гомілки також свідчать про лінійне зростання як 

систолічного, так і діастолічного артеріального тиску. При максимальному 
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навантаженні в 140 Вт зафіксовано показники систолічного артеріального тиску 

– 149,6±2,2, та діастолічного 90,1±1,7 мм рт. ст. у чоловіків та 151,4±2,0 і 

89,7±2,3 мм рт. ст. − у жінок відповідно. Відновлення показників АТ до 

вихідного рівня також відбувалося із ще більшою, порівняно із ЧСС, 

затримкою. Показники, які наблизилися до вихідних як у чоловіків, так і у 

жінок, спостерігалися лише на 15-ій хв відновлення (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Показники артеріального тиску осіб із ампутацією на рівні гомілки  

при ручному велоергометричному навантаженні (n=86) 

№ 

з/п 
Етапи дослідження АТ 

Показники артеріального тиску  

(мм рт. ст.), M±m 

чоловіки (n=67) 
жінки 

(n=19) 

1 У стані спокою 
С 118,4±2,8 119,1±3,2 

Д 72,5±1,6 73,2±1,8 

2 Навантаження 60 Вт 
С 130,2±1,8 131,4±2,0 

Д 78,2±2,2 77,9±1,9 

3 Навантаження 80 Вт 
С 142,5±1,4 141,8±2,1 

Д 80,2±1,8 81,1±2,4 

4 Навантаження 100 Вт 
С 146,2±2,2 147,3±2,1 

Д 82,1±2,4 81,5±2,2 

5 Навантаження 120 Вт 
С 148,4±1,6 150,3±2,3 

Д 88,2±1,4 88,3±1,8 

6 Навантаження 140 Вт 
С 149,6±2,2 151,4±2,0 

Д 90,1±1,7 89,7±2,3 

7 3-тя хв відпочинку 
С 138,4±2,2 140,1±2,0 

Д 86,2±1,2 87,1±1,9 

8 10-та хв відпочинку 
С 128,1±1,8 128,4±1,4 

Д 80,2±2,2 79,5±2,2 

9 15-та хв відпочинку 
С 124,2±2,1 125,0±2,3 

Д 74,2±1,4 75,1±1,5 

 

Примітки: С – систолічний артеріальний тиск;  

Д – діастолічний артеріальний тиск. 
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Для розрахунку максимального поглинання кисню ми використали 

методику непрямого визначення показників за В. Е. Кудряшовим за наступною 

формулою: 

МПК = 0,32 + 0,00175 х В + 0,01119 * Н, 

де МПК – числове значення максимального поглинання кисню, л/хв; 

В – числове значення ваги досліджуваного, кг, 

Н – числове значення потужності навантаження, Вт. 

Отримані результати характеризують рівень аеробної працездатності 

пацієнтів з ампутацією на рівні гомілки (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Розрахункові показники рівня поглинання кисню при 

велоергометричному навантаженні осіб із ампутацією нижньої кінцівки 

Показники Групи 
Рівень потужності навантаження Вт 

140 120 100 80 60 

Розрахункове 

МПК (л/хв) 

чоловіки (n=67) 2,03 1,81 1,58 1,36 1,14 

жінки (n=19) 1,93 1,75 1,50 1,32 1,10 

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

 

Порівняння даних, які ми отримали під час ручної велоергометрії пацієнтів 

з ампутацією нижніх кінцівок на рівні гомілки дає змогу зробити висновок, що 

в жодному з випадків не спостережено патологічної реакції серцево-судинної 

системи на навантаження, що в цілому свідчило про її нормальне 

функціонування. 

При аналізі отриманих результатів ручної велоергометрії осіб із ампутацією 

нижньої кінцівки ми враховували те, що більшість критеріїв оцінки 

функціонального стану методом велоергометрії заснована на матеріалах 

обстеження здорових нетренованих осіб і не враховували наявності вираженого 

анатомічного дефекту. Тому єдиним джерелом нормативних показників ми 

вважали матеріали дослідження В.Е. Кудряшова зі співавтором[91], обстеження, 

що ґрунтуються на результатах, більше ніж 100 інвалідів з різним рівнем 

ампутації нижніх кінцівок, проведеного в Центральному НДІ протезування. 
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Оскільки збільшення ЧСС і зростання артеріального тиску є обов’язковою 

умовою нормальної фізіологічної реакції організму на навантаження, то нас 

цікавили межі величин, що відрізняють норму від патології в проведених 

дослідженнях осіб з різними рівнями ампутацій. Як було встановлено в роботах 

В.Е. Кудряшова [93], максимальна ЧСС у осіб із наслідками ампутацій нижніх 

кінцівок через зменшення загального судинного русла і тканинної маси 

понижена, порівняно зі здоровими людьми, і може бути визначена формулою: 

ЧССмакс = 200 − вік [у роках]. 

Згідно з цим положенням, досягнута інвалідами при ручній велоергометрії 

відносна робоча ЧСС у відсотках до максимальної для стану їх 

кардіореспіраторної системи була визначена за формулою: 

ЧСС навантаження / [200 − вік [роки] х 100%. 

Таким чином, оцінюючи дані ручної велоергометрії в групі інвалідів з 

наслідками ампутацій на рівні гомілки, слід було вважати, що при 

навантаженнях в 120 Вт і 140 Вт були показані результати, відповідні 84−93% від 

максимально можливою ЧСС, що свідчило про достатній рівень функціонування 

кардіореспіраторної системи. 

Збільшення часу відновлення до 15 хв досягнутих високих навантажень 

можна було розцінювати як зниження рівня тканинних окислювальних процесів. 

На думку В.Е. Кудряшова, високий рівень тканинної утилізації кисню повинен 

характеризуватися коротшим періодом відновлення (до 10 хв) і навіть деяким 

зниженням ЧСС, порівняно з вихідними даними до навантаження [91]. 

Дані реєстрації показників систолічного артеріального тиску (САТ) та 

діастолічного артеріального тиску (ДАТ), отримані в ході велоергометрії 

залучених осіб, також були зіставлені з нормативними параметрами, отриманими 

в попередніх дослідженнях [91, 93]. Порівняння даних, які ми отримали в ході 

ручної велоергометрії інвалідів під час вступу на реабілітацію з рівнем 

фізіологічних реакцій артеріального тиску систоли, дає змогу вважати, що в 

жлдному випадку не відмічена патологічна реакція судинної системи на 

навантаження, що в цілому свідчило про її нормальне функціонування. Серцево-
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судинна система осіб після ампутації нижніх кінцівок реагує на навантаження 

так само, як серцево-судинна система здорових нетренованих осіб і має 

тенденцію до повільнішого відновлення до вихідних показників в осіб не старше 

за 45 років, що погоджується із думкою В. Е. Кудряшова [91]. Таким чином, 

отримані результати реєстрації реакції артеріального тиску на навантаження в 

інвалідів, що поступили на реабілітацію, не виявили порушень з боку серцево-

судинної системи і могли бути використані для контролю за станом в ході 

реалізації програми фізичної реабілітації на післялікарняному етапі. 

З метою оцінювання якості ходьби осіб із ампутацією нижньої кінцівки 

чотири експерти візуально оцінили ходьбу на протезі, що дало змогу оцінити 

зовнішні показники локомоцій за характеристиками рівномірності, ритмічності 

кроків, координованості рухів, величиною розгойдування тіла та плавності самої 

ходи. При візуальній оцінці експерти окремим пунктом відзначали інтегральний 

показник, який враховував рівень використання додаткових видів опори, 

можливості маневрування під час ходьби, способи здійснення поворотів і 

подолання перешкод.  

Аналіз результатів експертного оцінювання дав можливість у дослідженні 

оцінити ступінь сформованості навиків оволодіння протезом станом на початок 

та після завершення програм фізичної реабілітації для основної та групи 

порівняння (табл. 3.12).  

За твердженням переважної більшості фахівців, наявні ампутаційні 

дефекти нижніх кінцівок належать до складної в фізіологічному, соціальному 

та психологічному відношеннях травм. Особам, що стикаються із різким 

спадом своїх функціональних можливостей складно оцінювати свій стан. Проте 

потреба у визначенні основних втрачених характеристик є об’єктивною. 

Розв’язання цього можна вбачати в проведенні експертної оцінки основних 

характеристик ходьби. Для цього ми залучили кваліфікованих експертів, які 

мають значний досвід роботи із особами з ампутаціями нижніх кінцівок різного 

ступеня та в змозі на порівняльному рівні визначити недоліки згідно з 

зазначеним ампутаційним дефектом. Усі оцінювання експерти проводили в 
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межах п’ятибальної шкали оцінювання. Зростання рівня оцінки характеристик 

ходьби осіб із ампутаціями нижніх кінцівок вказувало на більш якісні їхні 

показники (за зовнішніми ознаками). 

Таблиця 3.12 

Оцінки характеристик ходьби осіб із ампутацією нижньої кінцівки  

на рівні гомілки при поступленні на програму фізичної реабілітації  

на післялікарняному етапі 

Характеристики 

ходьби (бали) 

Групи 

р* чоловіки 

(n=67) 

жінки 

(n=19) 

разом 

(n=86) 

рівномірність 2,25±0,58 2,22±0,41 2,24±0,55 >0,05 

ритмічність 2,55±0,64 2,49±0,68 2,53±0,65 >0,05 

координованість рухів 1,79±0,46 1,88±0,37 1,81±0,44 >0,05 

величина 

розгойдування тіла 
2,38±0,58 2,22±0,58 2,34±0,58 >0,05 

плавність 2,46±0,63 2,28±0,46 2,42±0,60 >0,05 

додаткові 

характеристики 
2,43±0,58 2,55±0,61 2,46±0,59 >0,05 

середні значення 

узагальненої оцінки 
2,31±0,60 2,27±0,54 2,30±0,59 >0,05 

 

Примітка. р* − достовірність відмінності між групами чоловіків та жінок. 

 

На підставі проведеної експертної оцінки показників ходьби можна 

стверджувати, що для усієї сукупності осіб з ампутацією нижньої кінцівки на 

рівні гомілки, незалежно від статі, спостерігаються незадовільні якісні 

характеристики. У жодному із випадків узагальнене середнє значення оцінок не 

досягнуло задовільного рівня. Також наголосимо, що для показників чоловіків 

та жінок не спостерігаються достовірні відмінності за жодним із визначених 

критеріїв оцінювання (р>0,05). 

Показники характеристик ходьби чоловіків із ампутацією нижньої кінцівки 

на рівні гомілки при поступленні на програму фізичної реабілітації на 

післялікарняному етапі мають такі особливості. Ранговість оцінок дала підстави 
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стверджувати, що за такими характеристиками, як рівномірність, ритмічність, 

величина розгойдування, плавність та інші додаткові характеристики суттєвих 

відмінностей немає. Середні оцінки експертів за ними становлять від 2,25 до 

2,55 бала. Така сама ситуація наявна і для показників характеристик жінок з 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки, проте із незначною 

варіативністю за окремими показниками (від 2,22 до 2,55 бала). Однак як для 

чоловіків, так і для жінок із ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки 

спостерігається значно нижча оцінка, навіть у межах загалом незадовільного 

стану ходи, за координованістю рухів (1,79 бала для чоловіків та 1,88 бала для 

жінок). 

Таким чином, на підставі отриманих результатів можна стверджувати, що 

проведені заходи з фізичної реабілітації осіб із ампутацією нижньої кінцівки на 

усіх попередніх етапах не дали змоги вийти на задовільний рівень за якісними 

характеристиками ходи. Водночас за одним із найбільш інформативних 

критеріїв, а саме координованості рухів, спостерігається незадовільна 

ефективність, що пов’язана із значно нижчими оцінками експертів при 

оцінюванні ходьби залученого до дослідження контингенту осіб. 

Отримані дані свідчать, що поліпшення якісних показників ходьби 

повинно мати більш виражений пріоритет у програмах фізичної реабілітації 

осіб із ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки. Це певною мірою 

підтверджує наші припущення стосовно незадовільного вихідного стану 

рухової сфери, зокрема ходи для осіб, що мають відповідний ампутаційний 

дефект. 

Окрім якісного оцінювання ходи осіб із ампутацією нижньої кінцівки на 

рівні гомілки, отриманого за допомогою залучення фахових експертів, ми 

провели об’єктивізовані дослідження для отримання кількісних показників 

ходьби цих осіб. 

У науковій та методичній літературі широкого розповсюдження набули 

такі показники, як довжина кроків, темп кроків та розрахунковий показник 

швидкості переміщення [69, 91, 120, 125, 163]. Також більшість фахівців із 
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фізичної та медичної реабілітації вказують на потребу комплексного 

оцінювання ходи осіб із ампутаційними дефектами різної складності. Таким 

чином, залучення цих показників є доцільним (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Результати дослідження основних показників ходьби на протезі осіб  

з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки 

Показник 

Особи на протезі гомілки 

р чоловіки 

(n=67) 

жінки 

(n=19) 

разом 

(n=86) 

Довжина кроку, м 0,63±0,02 0,59±0,03 0,62±0,03 >0,05 

Темп, крок/хв 82,1±2,9 79,4±2,5 81,4±2,9 >0,05 

Швидкість, км/год 1,33±0,17 1,29±0,15 1,32±0,20 >0,05 

 

Примітка. р – достовірність відмінностей між показниками чоловіків та жінок з ампутацією 

нижньої кінцівки на рівні гомілки. 

 

Спираючись на низку наукових досліджень та враховуючи структуру 

отриманого ампутаційного дефекту, для нас було достатньо очікуваним, що 

такі показники як довжина, темп кроку та їхня похідна – швидкість ходьби 

значно поступаються даним практично здорових осіб. Однак наше зацікавлення 

цими показниками більшою мірою пов’язане із потребою вивчення вихідного 

рівня. Ймовірні зміни в одну чи іншу сторони (поліпшення чи погіршення), 

таким чином, можна трактувати як об’єктивний результат запропонованої нами 

програми фізичної реабілітації.  

На підставі визначення цих показників встановлено, що при наявності 

відхилень між показниками чоловіків та жінок з ампутаціями нижніх кінцівок 

на рівні гомілки істотності значень не набуває (р>0,05). При цьому 

середньогрупові показники довжини кроку, темпу ходьби на 6,8 та 3,4% у 

чоловіків вищі за аналогічні в жінок із ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки. Це спричинило відмінності у швидкості, яку ці особи можуть 

розвивати, а саме на 10,7% на користь чоловіків. 
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Розглядаючи внутрішньогрупові показники, що не відображені в таблиці 

3.13, можна констатувати, що як для чоловіків, так і для жінок спостерігається 

значний розкид показників. Це, на нашу думку, пов’язане із різними 

передумовами та об’єктивними обставинами реабілітаційних процесів у 

лікарняному та постлікарняному періодах реабілітації, аж до моменту 

потрапляння на післялікарняний етап у межах нашого дослідження. Це також 

підтверджує отримані нами дані щодо різного суб’єктивного враження осіб із 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки від проведених реабілітаційних 

заходів, встановлені в процесі анамнезу та вступного опитування. 

Надзвичайно важливими, навіть при задовільному рівні довжини кроку, 

темпу та швидкості ходьби мають якісні показники окремих її компонентів. 

Серед масиву наукової та методичної літератури ми визначили наявність понад 

100 різних показників, які дають змогу охарактеризувати ходьбу, у тому числі 

осіб, які мають ампутаційні дефекти нижніх кінцівок різного рівня складності.  

Із цього масиву ми обрали ті, які найбільшою мірою об’єктивізують дані 

щодо стану функціонування нижніх кінцівок (збережена та ампутована нога) 

осіб, що потрапили на післялікарняний етап фізичної реабілітації (табл. 3.14). 

Таким чином, серед тих показників, які ми залучили до дослідження стану 

функціонування нижніх кінцівок та отриманих методом бароподометрії ми 

визначили статичні (кут стопи, розподіл навантаження, розміщення центру 

маси тіла) та динамічні (кут стопи, вісь стопи, максимальне та середнє 

навантаження, що припадає на сантиметр площі, швидкість (тривалість) 

контакту з опорою) показники. 

Аналізування отриманих даних свідчить, що за усією сукупністю 

показників наявна істотна відмінність між ампутованою (протезованою) та 

збереженою кінцівками. При цьому також за усіма залученими показниками 

відсутні відмінності між чоловіками та жінками з ампутацією нижньої кінцівки 

на рівні гомілки. 
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Таблиця 3.14 

Основні показники бароподометрії осіб із ампутацією нижньої кінцівки  

на рівні гомілки при поступленні на програму фізичної реабілітації  

на післялікарняному етапі 

Характеристики 

Групи 

р чоловіки 

(n=67) 

жінки 

(n=19) 

разом 

(n=86) 

С
та

ти
ч
н

і 

Кут стопи (°) 

А 14,25±2,85* 14,42±3,77* 14,29±3,06* >0,05 

З 12,91±2,01 13,21±2,03 12,98±2,00 >0,05 

Р 3,49±1,07 3,95±0,60 3,59±1,01 >0,05 

Р
о
зп

о
д
іл

 н
ав

ан
та

ж
ен

н
я 

(%
) 

А 43,22±1,73* 43,05±2,15* 43,19±1,81* >0,05 

З 56,78±1,73 56,95±2,15 56,81±1,81 >0,05 

А 

передня 

частина 
43,16±2,36* 42,05±1,65* 42,90±2,34* >0,05 

задня 

частина 
56,84±2,36* 57,95±1,65* 57,10±2,34* >0,05 

З 

передня 

частина 
49,43±1,10 49,47±0,86 49,44±1,05 >0,05 

задня 

частина 
50,57±1,10 50,53±0,86 50,56±1,05 >0,05 

Розміщення центру  

маси тіла (мм) 
25,12±6,35 23,74±6,62 24,81±6,42 >0,05 

Д
и

н
ам

іч
н

і 

Кут стопи (°) 

А 10,54±1,69* 10,37±1,65* 10,50±1,69* >0,05 

З 9,97±1,77 9,32±1,46 9,83±1,71 >0,05 

Р 2,40±1,17 2,47±0,92 2,42±1,12 >0,05 

Вісь стопи (°) 

А 12,58±1,87* 12,79±2,35* 12,63±1,98* >0,05 

З 11,16±1,80 10,95±1,43 11,12±1,71 >0,05 

Р 2,79±0,98 2,89±1,29 2,81±1,05 >0,05 

Максимальне 

навантаження (г/см) 

А 1349±21* 1337±13* 1346±20* >0,05 

З 1991±40 1951±29 1983±41 >0,05 

Середнє 

навантаження (г/см) 

А 581±14* 565±12* 578±16* >0,05 

З 805±11 776±10 799±16 >0,05 

Швидкість (мм/с) 
А 283,61±14,81* 280,17,16* 282,81±15,42* >0,05 

З 319,36±12,1 308,53±14,2 316,97±13,1 >0,05 
 

Примітки: р – достовірність відмінностей між показниками груп чоловіків та жінок із 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки;  

* − достовірність відмінностей між показниками ампутованої та збереженої 

кінцівки (р≤0,05);  

А – ампутована кінцівка;  

З – збережена кінцівки;  

р – різниця між показниками ампутованої та збереженої кінцівки. 

 

Більш детальний розгляд цих показників свідчить, що узагальнені 

середньогрупові дані засвідчили більші значення кута стопи у стані спокою в 

протезованої кінцівки проти збереженої. Відмінності для чоловіків становили 
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10,38 % та жінок – 9,2% відповідно. Однак вивчення цього показника виявлено, 

що не завжди спостерігається домінування показника ампутованої кінцівки. За 

кутом стопи в статичному положення (основна стійка) спостерігалися випадки, 

коли кут збереженої кінцівки мав вищі значення. Така ситуація зафіксована для 

17 чоловіків (25,4%) та 6 жінок (31,6% від загальної кількості жінок із 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки). Отримані дані ми пов’язуємо із 

тим, що внаслідок отриманого ампутаційного дефекту в досліджуваних осіб 

виникла об’єктивна потреба вироблення компенсаторних механізмів 

підтримання пози тіла, зокрема при основній стійці. Це досягалося при 

суб’єктивному підборі такої позиції стоп (одна відносно одної, відносно центру 

маси тіла тощо), що відповідає суб’єктивному відчуттю комфорту. Внаслідок 

цього позиції як ампутованої, так і збереженої кінцівки набули відмінностей, 

хоча у нормі ці показники мають бути наближено однаковими.  

У зв’язку із зазначеним постала потреба не тільки визначення 

середньогрупових показників, але й визначення узагальнених даних різниці між 

показниками ампутованої та збереженої кінцівки. За допомогою цього підходу 

визначено, що в чоловіків з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки 

наявні відмінності на рівні середньогрупового показника 3,49° та у жінок вони 

є більш вираженими (р>0,05) – 3,95°. 

Це дало нам підстави включили до комплексу завдань, які ми повинні були 

врахувати і розв’язати при плануванні, створенні та реалізації програми 

фізичної реабілітації осіб із ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки ті, 

що пов’язані із корекцією взаємного розташування та оптимізацією позиції 

стоп ампутованої (протезованої) та збереженої кінцівок. 

При аналізуванні статичних показників осіб із ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки ми, опиралисяь на рекомендації значної частини 

фахівців щодо потреби вивчення розподілу навантаження, яке припадає на 

нижні кінцівки та створює відповідний тиск на опору. Цей показник потребує 

розгляду в двох площинах. Перша передбачає з’ясування розподілу 
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навантаження між ампутованою та збереженою кінцівками, друга – між 

передньою та задньою частиною стопи. 

За допомогою врахування вищезазначеного, ми встановили, що серед 

чоловіків та жінок спостерігають однакові тенденції до початку програми 

фізичної реабілітації на післялікарняному етапі. Уся сукупність осіб з 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки зменшує навантаження, що 

повинно припадати на ампутовану (протезовану) кінцівку. Це може мати 

пояснення зі сторони суб’єктивних та об’єктивних чинників. На суб’єктивному 

рівні людина після втрати кінцівки та усього обсягу її рухової сфери інтуїтивно 

хоче обмежити можливі больові відчуття чи відчуття дискомфорту, що може 

виникнути внаслідок опори на цю кінцівку. До об’єктивних варто віднести те, 

що наявний протез, який якісно та ретельно попередньо підібраний фахівцями, 

на жаль, не може бути одразу сприйнятий особою та повною мірою освоєний 

[7, 14, 164, 172, 177]. 

Таким чином, дані, які ми встановили вказують на суттєві диспропорції як 

серед чоловіків (23,9%), так і серед жінок (24,4% переваги навантаження 

здорової кінцівки над ампутованою/протезованою). У другій групі (жінки) ці 

відмінності є більш вираженими, проте не досягнули відповідного рівня 

істотності (р>0,05). 

Вивчення іншої площини розподілу навантаження (між передньою та 

задньою частинами стопи) у двох випадках (ампутована/протезована та здорова 

кінцівка) підтвердили вищезазначені дані та дали підстави для припущення 

щодо ймовірного відхилення від норми центру маси тіла осіб із ампутацією 

нижньої кінцівки на рівні гомілки. 

За отриманими результатами можна констатувати, що внаслідок 

отриманого ампутаційного дефекту та кумулятивному ефекту усіх попередніх 

реабілітаційних заходів у осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки 

залишається нераціональний розподіл навантаження між передньою та задньою 

частиною стопи, зокрема ампутованої (протезованої) кінцівки. Урахування 

наявних даних вказує, що присутній стан має бути підданий корекції, адже 
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спричиняє додаткове навантаження для м’язових груп, що забезпечують 

підтримання пози тіла, тобто зменшує економічність нервово-м’язової 

діяльності. 

Для чоловіків наявний ампутаційний дефект спричиняє більшу опору на 

задню частину стопи, абсолютний показник становить 13,68% та відносний – 

24,3%. Схожа ситуація спостерігалася для жінок, де абсолютна перевага опори 

на задню частину ампутованої (протезованої) кінцівки становила 15,9%, відносна 

– 27,4%. Як і в попередньому випадку, для жінок спостерігається більша, 

порівняно з чоловіками, диспропорція з неістотними значеннями (р>0,05).  

Отже, думки більшості фахівців, з якими ми також погоджуємося 

вказують, що зазначені показники є достатньо індивідуальними. Тому розподіл 

навантаження на опору, що чиниться різними кінцівками та їхніми частинами, 

потрібно розглядати зіставляючи показники ампутованої (протезованої) та 

збереженої кінцівок. Власне за цим показником можна стверджувати, що 

розподіл навантаження на різні частини збереженої кінцівки перебувають у 

наближено однакових межах для усіх груп (чоловіки, жінки, разом) від 49,43 до 

49,47% для передньої частини та від 50,53 до 50,57% для задньої частини стопи 

(р>0,05). Ми схильні вважати, що наявна незначна перевага частково пов’язана 

із компенсацією суттєвих відмінностей за показниками ампутованої 

(протезованої) кінцівки.  

Загалом виявлена загрозлива ситуація із нераціональним розподілом 

навантаження в стані відносного спокою як між нижніми кінцівками 

(ампутована/протезована та збережена), так і між їхніми частинами (передня, 

задня) пов’язані із можливим формуванням стійких негативних змін у групах 

м’язів, функціонуванні та можливо будові суглобів, деструктивних 

компенсаторних змін опорно-рухового апарату осіб із ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки. Наявний комплекс проблем дав змогу залучити 

відповідні конкретизовані завдання для нормалізації постави, довільного 

залучення м’язів до виконання статичної роботи тощо. 
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Аналіз наукової та методичної літератури, зокрема у частині кінезіології, 

морфології дає нам підстави стверджувати, що виявлені відмінності різного 

рівня для ампутованої (протезовної) кінцівки осіб із зазначеним ампутаційним 

дефектом мають суттєвий зв’язок та вплив на розміщення центру маси тіла 

[125]. Ці судження в межах попереднього дослідження (констатувального 

педагогічного експерименту) мали своє підтвердження. Серед наукових даних 

зазначається, що значення умовного розміщення центру маси тіла практично 

здорових осіб повинно перебувати в межах від 0 до 10 мм за розрахункове 

розташування. Таким чином, можна стверджувати, що в осіб, залучених до 

нашого дослідження, наявне суттєве відхилення від норми. 

Таким чином, середні значення розміщення умовної точки центру маси тіла 

чоловіків перебували на рівні 25,12 мм, жінок – 23,74 мм відповідно. Незначна 

перевага жінок може бути пов’язана із тим, що в них спостерігається більша 

площа опори, порівняно із відносними та абсолютними тотальними розмірами. 

Водночас чоловіки мають більші тотальні розміри, що призводить до дещо 

більшої варіативності розміщення точки проекції центру маси тіла (р>0,05). 

Для об’єктивного оцінювання показників функціонування нижніх кінцівок 

також визначального значення набувають динамічні характеристики. Серед них 

основними визначено кут та вісь стопи, максимальне та середнє навантаження, 

що припадає на опору та відповідно визначається її реакцією на дію нижніх 

кінцівок осіб, залучених до дослідження, а також швидкість виконання кроку, 

що визначається в міліметрах за секунду.  

Одночасне визначення кута та осі стопи під час виконання кроку пов’язані 

із необхідністю з’ясування того, у яких межах відбувається відхилення 

нервово-м’язової діяльності при виконанні основних функцій нижніми 

кінцівками (ходьби). 

Зазначимо, що для усіх виокремлених нами груп осіб з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки спостерігається, за узагальненими оцінками, незначне 

коливання показників. Наприклад, для кута стопи в динаміці у чоловіків 

зафіксовано, за середніми показниками, різницю у 0,57°, що у відсотковому 
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співвідношення становить 5,7%; жінок – 1,05° − абсолютне та 11,3% – відносне 

значення відповідно. Проте ми зазначили, що коливання спостерігалися як у 

сторону переваги ампутованої (протезованої), так і збереженої кінцівки. Тому 

виявлені показники потребували уточнення із урахуванням різниці між кутами 

стопи у динаміці нижніх кінцівок у кожному індивідуальному випадку та 

узагальнення цієї величини. Встановлено, що середні різниці між кутом стопи у 

динаміці чоловіків та жінок з ампутацією нижньої кінцівки мають спільні ознаки 

та перебувають у межах від 2,40° до 2,47°. 

За допомогою порівняння показників кута стопи у стані відносного спокою 

та в динаміці (при ходьбі) ми виявили відмінності. Вони характеризуються тим, 

що залучені до дослідження особи в процесі ходьби збільшують кут стопи, 

тобто підсвідомо залучають додаткову опору для підтримання динамічної 

рівноваги тіла. Це вказує на те, що вони не повною мірою мають змогу 

контролювати переміщення центру маси свого тіла та, окрім цього, ймовірно не 

впевнені у своїх функціональних можливостях. Уважаємо, що це є певною 

мірою закономірно, оскільки фахівців із фізичної реабілітації зазначають, що 

усі вони повинні пройти ще низку організованих реабілітаційних заходів та 

самостійної роботи над собою [122, 125, 153, 183, 218]. Тільки це зможе 

мінімалізувати отриманий ампутаційний дефект та максимально наблизити 

зазначену особу до повноцінного виконання усього обсягу соціально-побутової 

та інших видів діяльності. 

Таким чином відмінності між статичним та динамічним показниками кута 

стопи осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки становили в межах 

від 3,71 до 4,05°, тобто у відсотковому співвідношенні від 31,2 до 43,4% на 

користь показників у статичному положенні. Окрім цього, свідченням 

незадовільного якісного стану є наявні відмінності різниць між ампутованою 

(протезованою) та збереженою кінцівкою. Якщо в динаміці вони є менш 

вираженими (2,40−2,47°), то у статиці наявні значні відхилення між кінцівками 

(3,49−3,95°), що становить від 31,2 до 37,5%. Незначну частку цих 

відмінностей, на наш погляд, могли спричинити недоліки добору та 
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адаптування протезу для цих осіб, відсутності навику переміщення з 

урахуванням нових об’єктивних умов. 

Визначення показників осі стопи як більш універсального для ходьби 

показника дало підстави стверджувати, що залучені до дослідження особи з 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки намагаються в процесі ходьби 

збільшити опору. Це, своєю чергою, призводить до незначного зміщення 

(безпосередньо під час виконання кроку) назовні.  

Як і в попередньому випадку, серед жінок з ампутацією нижньої кінцівки 

на рівні гомілки спостерігається більш виражена диспропорція між 

показниками ампутованої (протезованої) та збереженої кінцівки. За 

середньогруповими абсолютними показниками вона є менш вираженою, усього 

1,84°. Проте більш інформативним є урахування середнього значення 

індивідуальних відмінностей, які засвідчили більші відхилення, а саме 

2,89±1,29°, що становить за відсотковим співвідношенням 22,6%. 

Для чоловіків із ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки також 

зафіксовано схожі тенденції. За числовими абсолютними значеннями вони 

мають 1,42° відхилення показника ампутованої (протезованої) та збереженої 

кінцівки, проте за абсолютним – 22,2%. 

Встановлені значення відхилень вісі осей ампутованої (протезованої) та 

збереженої кінцівок осіб різної статі з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки у поєднанні із наявними відмінностями цих показників та кутів стоп 

при ходьбі вказують на розбалансованість цілісного рухового акту [14, 17, 24, 

48]. Отримані дані підтвердили наші попередні припущення, що були зумовлені 

вивченням наукової та методичної літератури, вивченням досвіду практики та 

іншими даними, отриманими в процесі констатувального педагогічного 

експерименту на цьому ж контингенті осіб (візуальна експертна оцінка ходьби, 

об’єктивні параметри ходьби тощо). Це дало змогу одразу розпочати 

попередній пошук засобів фізичної реабілітації, що могли б позитивно 

вплинути на урівноваження показників кута стопи (статика та динаміка), осі 

стопи (динаміка) ампутованої (протезованої) та збереженої кінцівки. 
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У процесі дослідження ми стикнулися ще з рядом показників, які нас 

зацікавили з огляду на характеристику рухової та функціональної сфери осіб, 

які перенесли ампутацію нижньої кінцівки на рівні гомілки. Зокрема цікавими 

для аналізування виявилися показники максимального та середнього 

навантаження, яке чиниться стопою на опору під час виконання ходьби. 

Максимальне навантаження дає підстави зрозуміти рівень створюваного тиску 

на опору, незалежно від його локалізації. А показник рівня середнього 

навантаження створює враження про можливості забезпечення основних 

функцій нижніх кінцівок, зокрема щодо переміщення по рівній площині.  

Отримані результати за своєю спрямованістю були для нас очікуваними, 

проте їхні значення певною мірою непередбачувані. Зниження функцій 

ампутованої (протезованої) кінцівки має підґрунтя зі сторони об’єктивних 

чинників та достатньо широко описане в спеціальній літературі [48, 53, 64, 73, 

251]. Проте ми отримали дані, що удосконалюють знання в частині 

конкретизованих значень як максимального, так і середнього навантаження 

кінцівок осіб зазначеного контингенту. 

За допомогою проведеного педагогічного спостереження встановлено, що 

за усіма показниками спостерігаються суттєві (р≤0,01−0,001) відмінності між 

значеннями ампутованої (протезованої) та збереженої кінцівок. При загальних 

показниках максимального навантаження, що чиниться ампутованою 

(протезованою) кінцівкою на рівні 1337−1349 г/см відмінності від показників 

збереженої кінцівки становлять 614−642 г/см, тобто у відсотковому 

співвідношенні поступаються на 31,4−32,2%. Це засвідчило однозначну 

потребу включення відповідного проміжного чи частини цілого завдання для 

планованої програми фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки 

на рівні гомілки. 

За показниками середнього навантаження, яке чинять нижні кінцівки на 

опору, також зафіксовано непередбачувані значні відмінності між ампутованою 

(протезованою) та збереженою кінцівкою (р≤0,01−0,001). За абсолютними 

значеннями вони становили 224 г/см (для чоловіків), 211 г/см (для жінок) та 221 
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г/см (при узагальненому розгляді) осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки. У відсотковому співвідношенні отримані різниці становили перевагу 

показника збереженої кінцівки на 27,1−27,8% порівняно з ампутованою 

(протезованою). 

Зрозуміло, що схожими ці показники, ураховуючи складність ураження, 

бути не можуть. Проте значна кількість фахівців із медичної та фізичної 

реабілітації вказують на намагання в процесі спрямованого впливу на пацієнта 

(особу з відповідним ампутаційним дефектом) до досягнення гармонійного 

співвідношення, яке б не завдавало цій особі соціально-побутових та інших 

незручностей [125, 183]. 

Отримані результати за цими показниками, з одного боку, свідчать про 

недостатню підготовленість м’язів ампутованої кінцівки, що залучені до 

виконання роботи з «новим органом» − протезом та, з іншого – намаганнями 

компенсувати ці недоліки роботою (її збільшенням) м’язів збереженої кінцівки. 

Це згідно з основними методичними положеннями фізичної реабілітації осіб із 

ампутаціями нижніх кінцівок є помилковим та передбачає організовану 

систему корегувальних засобів, що, внаслідок цього, було надалі заплановано в 

нашій програмі фізичної реабілітації. 

Останнім із основних показників бароподометрії осіб із ампутацією 

нижньої кінцівки на рівні гомілки, залучених до аналізування, була швидкість 

взаємодії стопи та опори при виконанні ходьби. Цей показник є об’єктивним та 

є передумовою для зовнішнього враження від рухових локомоцій особи із цим 

ампутаційним дефектом.  

Дещо вищу швидкість зафіксовано для чоловіків (р>0,05). Так само 

зафіксовано дещо вищий дисбаланс між даними ампутованої (протезованої) та 

збереженої кінцівок. За абсолютними значеннями в чоловіків він становив 

35,75 мм/с, у жінок – 28,36 мм/с. Зіставлення відмінностей із наявними даними 

вказали на ідентичну до усіх попередніх ситуацію, за якою відсоткові 

показники є достатньо вагомими (9,2−11,2%) та мають суттєвий рівень (р≤0,05). 
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За усім комплексом основних показників бароподометрії осіб із 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки при поступленні на програму 

фізичної реабілітації на післялікарняному етапі було зроблено узагальнення 

щодо незадовільних результатів попередніх етапів у частині відновлення 

рухової сфери нижніх кінцівок та відповідно їх функціональної повноцінності. 

Це дало змогу обґрунтувати основний напрям для пошуку авторського фактора 

як незалежної перемінної нашого педагогічного експерименту, що на початку 

дослідження лише у вигляді гіпотези та наукової ідеї. 

 

3.3. Результати обстеження психоемоційної сфери осіб з ампутацією 

нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі фізичної 

реабілітації 

 

Процес фізичної реабілітації не може відбуватися окремо від інших 

складових комплексної реабілітації, у тому числі після ампутації нижньої 

кінцівки на рівні гомілки. Отриманий ампутаційний дефект спричиняє до низки 

негативних фізичних та психологічних чинників, які взаємодіючи знижують 

психоемоційну, вольову та інші сфери діяльності людини. 

Це дало нам змогу при комплексному вивченні стану організму осіб із 

ампутацією нижньої кінцівки залучити методики психологічної діагностики. 

Серед них найбільш поширеними неспецифічними є такі, як САН, призначена 

для оперативної оцінки самопочуття, активності і настрою та оцінювання якості 

життя за SF-36 (табл. 3.15). 

Залучені до характеристики психоемоційного стану показники обрані 

невипадково. У спеціальній психологічній літературі та інтерпретації цих даних 

у галузі фізичної культури і спорту, зокрема фізичній реабілітації, ми 

неодноразово натраплями на дані про потребу визначення внутрішнього 

(психологічного) стану осіб з різними патологіями та ушкодженнями [73, 121, 

124, 197]. Особливо це актуально для осіб, які значну частину свого життя не 

мали суттєвих проблем зі здоров’ям, соціально-побутовою функціональністю, 
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доступністю до різних сфер діяльності, однак, які внаслідок травми зазнали як 

фізичного, так і психологічного негативного впливу. У цю категорію осіб 

однозначно потрапляють й особи із ампутаційними дефектами різного рівня, 

зокрема ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки. Зрозуміло, що 

порівняння цієї травми з іншими, більш складаними, може створити 

суб’єктивну думку щодо незначного психологічного впливу. Проте в цій 

ситуації вирішальне значення має не думка навколишніх, а позиціонування 

особи в мікро- та макросоціумі [131, 134, 152]. 

Таблиця 3.15 

Результати визначення психологічного стану осіб  

із ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки при поступленні  

на програму фізичної реабілітації на післялікарняному етапі 

Методики Характеристики 

Групи 

р* чоловіки 

(n=67) 

жінки 

(n=19) 

разом 

(n=86) 

САН 

самопочуття 
3,08 

±1,11 

3,04 

±0,97 

3,07 

±1,08 
>0,05 

активність 
3,13 

±1,05 

3,00 

±1,03 

3,10 

±1,05 
>0,05 

настрій 
2,91 

±1,01 

3,26 

±1,08 

2,98 

±1,02 
>0,05 

SF-36 

ф
із

и
ч
н

и
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т 

зд
о
р
о
в
’я

 

фізичне 

функціонування 

36,51 

±6,25 

33,58 

±7,14 

35,86 

±6,42 
>0,05 

рольове 

функціонування 

(фізичне) 

35,87 

±3,01 

36,00 

±3,05 

35,87 

±3,03 
>0,05 

інтенсивність болю 
25,69 

±3,18 

27,26 

±2,75 

26,03 

±3,18 
>0,05 

загальний стан 

здоров’я 

38,28 

±4,52 

40,32 

±5,71 

38,73 

±4,89 
>0,05 

п
си

х
іч

н
и

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т 

зд
о
р
о
в
’я

 

соціальне 

функціонування 

33,52 

±5,02 

34,74 

±6,30 

33,79 

±5,34 
>0,05 

життєва активність 
32,01 

±4,11 

29,05 

±4,18 

31,36 

±4,41 
>0,05 

рольове 

функціонування 

(емоційне) 

32,91 

±3,75 

35,37 

±2,28 

33,45 

±3,49 
>0,05 

самооцінка 

психічного здоров’я 

43,52 

±4,83 

49,58 

±3,73 

44,86 

±5,07 
≤0,05 

 

Примітка: р* − достовірність відмінності між групами чоловіків та жінок. 
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Визначення психоемоційного стану відбувалося з використанням 

рекомендованих значною кількістю фахівців методик, а саме САН та SF-36 

(якість життя). У першому випадку комплексному оцінюванню піддаються 

показники самопочуття, активності та настрою. У другому – якість життя за 

фізичним (фізіологічним) та психологічним компонентом. Ці компоненти в 

своїй структурі містять вісім шкал оцінювання та, на наш погляд, забезпечують 

необхідний для нашого дослідження інформативний рівень. 

Отримані результати за методикою САН дали підстави стверджувати, що 

за усіма параметрами особи з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки 

мали менші за середньостатистичні показники. У спеціалізованій літературі 

зазначено, що нормою вважаються набуті значення в межах 5,5±1,0 бала, що 

може мати незначні коливання, залежно від територіального розміщення, 

соціально-економічних умов тощо. Зазначений нами орієнтовний рівень 

враховує залучення контингенту здорового населення [111, 141]. Ще одним 

якісним показником фахівці вказують співвідношення трьох напрямів 

оцінювання за методикою САН.  

Таким чином, отримані результати свідчать про незадовільний 

психоемоційний стан осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки. У 

чоловіків є більш виражені негативні настрої, виражені оцінкою 2,91 бала за 

шкалою «настрій». Це ми пов’язуємо із більш відчутною для чоловіків втратою 

рівня соціально-побутових функцій, економічних можливостей для 

забезпечення індивідуального та сімейного благополуччя. Серед жінок 

спостерігаються більш позитивні (р>0,05) настрої. Загалом у спеціальній 

психологічній літературі часто зазначається інформація, що жінки більшою 

мірою в різних умовах здатні регулювати свій настрій, спираючись на окремі 

позитивні моменти. 

За показниками активності, маємо дещо протилежну ситуацію, у чоловіків 

спостерігаються вищі оцінки за шкалою «активність». Це, на наш погляд, 

пов’язано із утворенням розуміння, що отриманий ампутаційний дефект має 
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значно менший негативний вплив на соціально-побутову діяльність, порівняно 

з іншими (більш складними). 

Для останньої шкали «самопочуття» відсутні суттєві абсолютні та відносні 

відмінності, рівень оцінок перебуває в межах 3,04−3,08 бала. 

За співвідношенням отриманих оцінок за усіма шкалами методики САН 

можна стверджувати, що виявлений психоемоційний стан має досить стійкі 

ознаки, що є дещо непередбачуваним, адже особи з ампутацією нижньої 

кінцівки, які потрапили на післялікарняний етап фізичної реабілітації, мали 

кілька курсів реабілітаційних заходів на попередніх етапах. Саме там мала б 

відбуватися первинна корекція негативних проявів психоемоційного стану осіб 

із цим видом ампутаційного дефекту. 

За іншою запропонованою методикою, пов’язаною із вивченням якості 

життя, ми також виявлено незадовільні результати. 

У більшості наукової інформації, отриманої внаслідок теоретичного 

аналізу та узагальнення даних спеціальної літератури та мережі Інтернет, 

зазначено, що межі норм за цією методикою коливаються від 60 до 80 балів. 

Одразу наголосимо, що в нашому констатувальному педагогічному 

експерименті за жодною із восьми шкал у межах фізичного та психічного 

компонента здоров’я не зафіксовано. Навпроти, усі з зазначених критеріїв 

оцінювання якості життя осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки 

перебували у межах від 25,69 до 49,58 бала. Розглянемо їх більш детально. 

Для методики SF-36 характерна наявність двох основних компонентів 

(фізичного та психічного), за якими проводиться узагальнена оцінка якості 

життя осіб певної категорії. У межах фізичного компонента наявні чотири 

шкали: фізичне функціонування, рольове функціонування (фізичне), 

інтенсивність болю, загальний фізичний стан здоров’я. 

За показниками першого компонента, ми виявили, що внаслідок 

отриманого ампутаційного дефекту особи з ампутацією нижньої кінцівки на 

рівні гомілки суттєво нижче (р≤0,01) оцінюють свій фізичний стан, порівняно із 

загальногруповими показниками практично здорових осіб. Окрім цього, у 
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межах чотирьох шкал цього компонента якості життя наявні свої відмінності. 

Можна стверджувати, що для свого фізичного, рольового функціонування та 

загального стану здоров’я залучені до дослідження особи суб’єктивно ставлять 

наближено однакові оцінки. Вони перебувають у невисоких величинах від 

33,57 до 40,32 бала із незначними відмінностями (р>0,05). Однак для шкали 

інтенсивності зафіксовано інші тенденції. Для усіх груп (чоловіки, жінки, 

узагальненої) рівень оцінок є значно нижчим (р≤0,05). Середні оцінки за 

відповідними групами становлять для чоловіків з ампутацією нижньої кінцівки 

на рівні гомілки −25,69, для жінок дещо більше, а саме 27,26 бала. 

Виявлена ситуація вказує, що особи з ампутаціями нижньої кінцівки не 

повною мірою адаптувалися до нових умов та свого наявного соціально-

побутового статусу. Низькі оцінки за шкалою болю ми схильні також 

обумовлювати опосередкованим впливом психоемоційних чинників.  

Для окремих шкал оцінювання в межах фізичного компонента здоров’я 

суттєвих відмінностей між окремими групами осіб з ампутаціями нижньої 

кінцівки на рівні гомілки ми не спостерігали. Незалежно від абсолютних 

значень оцінок відмінності були в межах відсутності істотності (р>0,05). 

За психічним компонентом здоров’я, що належить до оцінювання якості 

життя, також включено чотири відносно незалежні шкали: соціальне 

функціонування, життєва активність, рольове функціонування, самооцінка 

психічного здоров’я. При загальних незадовільних оцінках осіб з ампутацією 

нижньої кінцівки на рівні гомілки, залучених до дослідження, відзначимо такі 

особливості. Загальний рівень суб’єктивних оцінок перебував при загальному 

незадовільному стані для перших трьох критеріїв на межі 29,05−35,37 бала із 

відсутністю достовірних відмінностей між чоловіками та жінками. 

За однією із шкал (самооцінка психічного здоров’я) психічного 

компонента здоров’я наявні позитивні зрушення. Узагальнені оцінки за цією 

шкалою продемонстрували значення у межах 43,52−49,58 бала. Однак у цьому 

випадку зафіксовано, що жінки суттєво вище оцінюють своє психічне здоров’я 

(р≤0,05). Такі достатньо високі порівняно із іншими шкалами оцінки можуть 
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бути, на нашу думку, пов’язані із тим, що особи, залучені до нашого 

дослідження, об’єктивно усвідомлюють свою фізичну ваду. Внаслідок неї вони, 

звичайно ж, мають труднощі із виконанням соціально-побутової діяльності. 

Вона є основною складовою при оцінюванні за шкалами соціального 

функціонування, рольового функціонування. Зменшення цих сфер діяльності 

негативно позначається на впевненості у своїх силах та відповідно негативно 

впливає на життєву активність. Однак, незважаючи на зазначене, особи з 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки не можуть без явних об’єктивних 

чинників негативно оцінювати своє психічне здоров’я. 

Таким чином, узагальнення даних цієї частини констатувального 

педагогічного експерименту щодо психоемоційного стану та загалом якості 

життя осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки дає підстави 

стверджувати, що за усіма компонентами є потреба корекції. Для чоловіків та 

жінок з відповідними ампутаційними дефектами рівень суб’єктивних оцінок 

свого стану є наближено однаковим (р>0,05). Виняток становить рівень за 

шкалою самооцінки психічного здоров’я психічного компонента оцінювання 

якості життя, де в жінок суттєво вищі бали, на 6,06 (13,9 %) при р≤0,05. 

На підставі проведеного педагогічного спостереження та констатувального 

педагогічного експерименту ми встановили дані, які засвідчили рівень 

функціональної, рухової, психоемоційної сфери осіб з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки при їхньому поступленні на післялікарняний етап 

фізичної реабілітації. Збір усіх даних проводився упродовж 2010−2013 років. 

Об’єктивно сукупність усіх даних, які ми отримали не могла бути врахована на 

початку формувального педагогічного експерименту. Аналізування вихідних 

показників проведене з метою визначення узагальненого стану цієї групи осіб із 

зазначеним ампутаційним дефектом, а побудова програми проводилася на 

основі припущень, зроблених з урахуванням даних наукової та методичної 

літератури, нашого безпосереднього досвіду в цій сфері діяльності та 

консультацій із фахівцями з медичної та фізичної реабілітації осіб з 

ампутаційними дефектами різного рівня складності. 
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Висновки до розділу 3 

 

Дані отримані в ході констатувального експерименту (при первинному 

обстеженні), виявили, що у осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки, 

які потребують проходження фізичної реабілітації на післялікарняному етапі, 

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 фізичної підготовленості (присідання; 

підскоки на збереженій кінцівці; згинання і розгинання рук в упорі лежачи стоячи 

на колінах; 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 

проводили за допомогою методик САН (самопочуття, активність, настрій) та 

оцінювання якості життя SF – 36 (Health Status Survey).  

Результати дослідження осіб, що потребували фізичної реабілітації на 

післялікарняному етапі засвідчили наявність більшої частки осіб чоловічої статі 

(77,9%) та осіб вікового діапазону 31−38 років. Найбільша частка ампутацій 

отримана як чоловіками, так і жінками внаслідок дорожньо-транспортних 

пригод (64,2 та 57,9% загальної кількості гендерної групи). Вихідні параметри 

осіб з ампутацією нижньої кінцівки при поступленні на реабілітацію були 

такими: стан усічених м’язів кукси гомілки рівня м’язових груп стегна в 

більшості була на доброму рівні (87,2−94,1% загальної кількості осіб) та дещо 

нижчою для м’язових груп гомілки (65,1−82,5%) із наявними незадовільними 
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оцінками; за результатами мануально-м’язового тестування усі особи, що 

потребували реабілітації, показали 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 зафіксована диспропорція (15,2−49,4% від рівня 

збереженої кінцівки) з більш рівномірними показниками в групі чоловіків; 

Найбільша частка осіб потрапили 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, низькими оцінками експертів за показниками характеристик 

ходьби, невідповідними показниками бароподометрії. 

У сукупності це мало відображення на психоемоційному стані осіб із 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки при поступленні на програму 

фізичної реабілітації на післялікарняному етапі, що підтверджено результатами 

за методикою САН (самопочуття 3,04−3,08; активність – 3,00−3,13; 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.)). 

Для осіб (різної статі) з ампутацією нижньої кінцівки на післялікарняному 

етапі фізичної реабілітації гострою є потреба перебудови діяльності 

функціональних систем організму для 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, ураховуючи отримані результати 

об’єктивізованого педагогічного спостереження.  

 

Результати за розділом представлено в публікаціях [38, 39, 42].
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                                                           РОЗДІЛ 4 

ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  

ОСІБ З АМПУТАЦІЄЮ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ НА РІВНІ ГОМІЛКИ  

ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ 

 

Науково-методичне обґрунтування процесу фізичної реабілітації осіб з 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки вимагало від нас проведення 

дослідження із максимальним дотриманням методологічних основ [122, 125, 

153, 183]. Для обґрунтування основних положень запропонованого нами 

підходу до фізичної реабілітації контингенту осіб із зазначеним ампутаційним 

дефектом постала потреба проведення тривалого педагогічного експерименту. 

Проведений формувальний педагогічний експеримент передбачав 

індивідуальну реалізацію основних форм, методів та засобів. У кожному 

окремому випадку ми встановили об’єктивні дані, які свідчили про рівень 

функціональної, рухової, психоемоційної сфери осіб з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки при їхньому поступленні на післялікарняний етап 

фізичної реабілітації. Збір усіх даних проводився упродовж 2010−2013 років. 

Відповідно до цього типова програма, яку ми розробили корегувалася в 

незначних межах, зокрема щодо дозування навантаження, визначення 

пріоритетності при використанні односпрямованих засобів тощо. Після 

завершення програми фізичної реабілітації з використанням авторського 

підходу ми повторно визначили рівень функціональної, рухової, 

психоемоційної сфери осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки. На 

підставі проведених зрізів та їхнього порівняння зроблено математико-

статистичну обробку, інтерпретацію даних та обґрунтування отриманих 

результатів. 

Обговорення основних результатів та встановлення ефективності 

запропонованого авторського підходу до фізичної реабілітації проводилося в 

окремих групах, що були диференційовані за статтю. Окрім того, для нашого 

дослідження ми обрали підхід до поділу на основну групу та групу порівняння 
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за допомогою волевиявлення самої особи, що мала потребу в проходженні 

фізичної реабілітації на післялікарняному етапі. Таким чином, за увесь період 

(2010−2013 рр.) нам вдалося виокремити дві основні групи (чоловіки, n=35; та 

жінки, n=8) та дві контрольні групи (чоловіки, n=32 та жінки, n=11). Така 

комплектація груп визначила потребу використання для порівняння даних 

чоловіків параметричних та жінок непараметричних методів математичної 

статистики. Порівняння ефективності результатів запропонованої програми 

фізичної реабілітації проведено лише між основною групою та групою 

порівняння визначеної статі. 

 

4.1. Методичні основи побудови, структура та зміст програми фізичної 

реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на 

післялікарняному етапі 

 

У першому розділі дисертаційної роботи визначено сучасні підходи до 

реабілітації пацієнтів з ампутаціями різної складності. При цьому встановлено 

відсутність обґрунтованих методик, зокрема програми фізичної реабілітації 

осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі. 

У змісті третього розділу визначено основні характеристики осіб із цим 

ампутаційним дефектом, які власне потребували проходження реабілітації на 

післялікарняному етапі. Складність організації дослідження зумовила 

першочергове теоретичне обґрунтування незалежних перемінних нашого 

дослідження та надалі їх пролонговану перевірку в умовах тривалого 

педагогічного експерименту, що тривав упродовж 2010−2013 рр. 

У процесі розв’язання попередніх завдань дослідження виявлено, що при 

відсутності єдиного алгоритму проведення фізичної реабілітації при ампутації 

нижньої кінцівки на рівні гомілки наявні типові програми із використанням 

ідентичних наборів засобів. Проте вони не проходили наукового обґрунтування 

та можуть слугували лише для порівняння емпіричних даних. Це згодом 

використано для виявлення позитивних та негативних сторін авторського 
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підходу до побудови програми фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі. 

Чинником, що спонукав нас до пошуку та наукового обґрунтування нових 

підходів до фізичної реабілітації зазначеного контингенту було те, що наявні в 

різних джерелах іноземні підходи не враховують особливостей соціально-

економічного статусу та побуту громадян України. Відсутність спеціалізованих 

реабілітаційних закладів з відповідною матеріальною базою унеможливлює їх 

повноцінне впровадження.  

Ми виявили, що удосконалити та активізувати сучасну організацію 

фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки можливо у таких 

напрямах [5, 17, 23, 48, 93]: 

 зміна змісту програм фізичної реабілітації з урахуванням наявних 

завдань реабілітаційного процесу, 

 зміна структури програм фізичної реабілітації з урахуванням наявних 

засобів фізичної реабілітації, 

 удосконалення наявних методик та програм за допомогою інновацій у 

фізичній реабілітації, 

 розробка нових методик та програм як процес створення інновацій у 

фізичній реабілітації. 

Об’єктивні чинники нашого дослідження та розв’язання окремого науково-

практичного завдання вказали на залучення лише першого та третього із 

зазначених напрямів удосконалення реабілітаційного процесу осіб з ампутацією 

нижньої кінцівки на рівні гомілки. 

Керуючись цими положеннями, результатами отриманими на попередніх 

етапах дисертаційного дослідження, ми розробили експериментальну програму 

фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки. 

Під час розробки програми ми спиралися на думки більшості фахівців [18, 

71, 138, 155, 179], що вона повинна бути спрямована на профілактику 

ускладнень та захворювань, які можуть виникнути в майбутньому і 

здійснювати корекцію тих відхилень, які вже наявні в особи, що потребує 
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реабілітаційних заходів. Ми намагалися зорієнтувати її зміст на максимальну 

ліквідацію недоліків, спричинених набутою патологією, поліпшення 

функціонального стану систем та органів, зниження ризику виникнення 

ускладнень та максимальну соціальну адаптацію. 

Ураховуючи наявну в різних наукових та методичних джерелах 

інформацію, пріоритетними завданнями нашої програми з фізичної реабілітації 

осіб з ампутацією на рівні гомілки на післялікарняному етапі були визначено 

такі [122, 123, 125, 153, 183]:  

 збереження та зміцнення соматичного і психологічного здоров’я;  

 профілактика ускладнень стосовно гіподинамії та зміни центру ваги тіла;  

 профілактика респіраторних захворювань;  

 формування теоретичних знань та навичок у галузі гігієни;  

 освоєння основних понять системи співпраці людина – протез;  

 навчання важливих та необхідних рухових вмінь;  

 сприяння розвитку основних рухових якостей. 

Авторська програма фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки 

на рівні гомілки на післялікарняному етапі будувалася із урахуванням таких 

загальноприйнятих принципів: свідомості, активності, індивідуалізації, наочності, 

послідовності, поступовості, повторності, системності [89, 105, 125, 183].  

Однак опрацювання даних наукової та методичної літератури вітчизняних 

і закордонних фахівців із фізичної реабілітації та наш практичний досвід дав 

змогу виокремити принцип граничної активізації, що був покладений в основу 

авторського підходу до побудови авторської програми фізичної реабілітації 

осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі. 

Принцип граничної активізації передбачає, що при виконанні вправ 

(використанні інших засобів реабілітації) створюються такі умови, за яких 

відбувається максимальне залучення проявів морфофункціональних 

властивостей, посилення м’язово-суглобової діяльності в регіональних межах 

ампутаційного дефекту з метою спонукання до дії, збільшення функціонування 

та загалом інтенсифікація адаптаційного і компенсаторного впливів. 
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Авторський підхід до програми фізичної реабілітації осіб з ампутацією 

нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі мав за основу 

принцип граничної активізації та грунтувався на основних компонентах та їх 

відмінностях від типових заходів фізичної реабілітації (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Прівняння структурних компонентів програм фізичної реабілітації 

пацієнтів з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки  

на післялікарняому етапі 

Засоби 
Зміст засобів у програмах фізичної реабілітації 

Типовий підхід Авторський підхід 

1 2 

Масаж 

поліпшення трофіки, зменшення набряку ампутованої кінцівки, формування 

тактильної функції кукси 

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 розірів кукси 

загально-

розвивальні 

вправи 

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 

акценти на вправах з пасивного 

розгинання 

зменшений на 10−15% від загального 

обсягу; 

акценти на вправах з активного 

розгинання 

навчання 

ходьби 

оволодіння фазами кроку, формування кукси 

пересування без допоміжних засобів та/або з паличкою 

навчання та ознайомлення з 

основними принципами 

користування основним протезом 

навчання та ознайомлення з 

основними принципами 

користування основним протезом 

ходьба з перешкодами 

вправи на 

тренажерах 

підвищення толерантності до фізичних навантажень, розвиток витривалості 

формування рухового стереотипу, поліпшення обміну та кровопостачання в 

сегментах, що тренуються методом васкулярних і тонічних рефлексів 

загальноприйняті види тренажерних 

засобів, що не мають 

диференційованого впливу на 

організм осіб з ампутаціює нижньої 

кінцівки 

залучення тренажерних пристроїв 

регулювання ваги тіла 

спецвправи 

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 напрямку 

 
опірність ампутованої кінцівки, 

Саарбрюкенський протез 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 

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 явих 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 
 

Уведення в програму фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі авторського підходу, окрім 

урахування визначеного нами принципу, забезпечене наступним. 

Використання приладу навчання ходьби на протезі з можливістю регуляції 

ваги тіла пацієнта, що дає можливість впровадити цілий ряд елементів впливу 

на формування правильного стереотипу ходьби на протезі. У методиках, 

описаних у науковій та методичній літературі для зменшення ваги тіла пацієнта 

використовувались вправи у воді, що, своєю чергою, спричиняю багато 

труднощів у практичному впровадженні, а саме відсутність басейнів з 

можливістю проведення занять, регуляція температурного режиму води, рівень 

води в басейні, залежно від зросту пацієнта. Це пов’язано зі значними та 

економічно невиправданими затратами, неможливість проведення занять з 

особами на ранніх етапах після ампутації, технічна неспроможність занурення 

протеза у воду, всі ці чинники обмежують використання цих методик. 

Водночас ми запропонували використання приладу, що дало змогу 

залучити значні можливості впливу на пацієнтів і процес їхньої реабілітації.  



 

 

128 

 

 

ОСНОВНИЙ 

ПЕРІОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. 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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А саме можливість дозованого навантаження на куксу, що позитивно 

впливає на її адаптацію та формування, за допомогою регуляції швидкості руху 

бігової доріжки стало можливим впливати на темп та ритм ходьби, також на 

заключному етапі програми ми впровадили вправи вироблення поведінки в 

екстремальних ситуаціях [7, 14, 24, 163, 252]. 

Ще одним чинником, що відрізняв авторський підхід до змісту програми 

фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на 

післялікарняному етапі від типового, було використання Саарбрюккенського 

протеза. Його перевагами, які дали підстави для використання, є такі: 

зменшення періоду гіподинамії, що позитивно сприяє формуванню кукси, дає 

змогу втримати м’язи ампутованої кінцівки в необхідному тонусі і цим самим 

сприяє розвитку опірності залишкового сегмента; наявність окремих манжет в 

дистальному та проксимальному відділах протеза, що дають можливість 

регулювати ступінь навантаження на необхідні ділянки кінцівки; можливість 

освоєння використання штучної стопи з відповідною комплектацією; 

можливість самообслуговування і незалежність від сторонньої допомоги. 

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). 

Першою складовою курсу був підготовчий етап тривалістю 7 – 8 занять, 

залежно від рівня фізичної підготовленості пацієнта. Завданнями цього періоду 

були початкова психологічна підготовка пацієнтів до режиму щоденних 

тренувань, навчання виконання комплексу фізичних вправ індивідуально і 

груповим методом, засвоєння ідеомоторних вправ для подальших самостійних 

занять, відновлення навиків координації рухів, розвиток послабленої функції 

опірності ампутованої кінцівки та відновлення втраченого стереотипу ходьби. 

Одночасно вирішувались завдання підвищення загального тонусу організму і 

підготовка його систем життєдіяльності до занять основного етапу. Ми 

виявили, що для адаптації до нового режиму рухової активності осіб з 
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ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки найбільш доцільним було 

проведення занять тривалістю не довше ніж 40 хв кожне. Упродовж одного 

тижня досягали ефекту «впрацьовування», який проявлявся в поліпшенні 

настрою пацієнтів, зменшенням скарг на втому і бажанням розширити обсяг та 

різноманітність занять. 

Ґрунтуючись на загальному положенні теорії адаптації (С. П. Євсеєв [38]) 

про те, що чим регулярніший та триваліший тренувальний вплив, тим 

ефективніший перебіг адаптаційних процесів, ми визначили тривалість 

основного етапу реабілітації від 10 до 12 занять. Завданнями основного етапу 

були такі: підвищення толерантності до фізичних навантажень, розвиток 

витривалості, стимуляція процесів компенсації функціональної недостатності 

органів та систем, активізація загального та тканинного обміну, відновлення 

сили й амплітуди рухів у суглобах, корекція постави та деформацій хребта, 

навчання та корекція володіння протезом, поліпшення координації та 

рівноваги, відпрацювання плавної та економічної ходи. Регулярність щоденних 

тренувань сприяла створенню стійких механізмів відновлення та адаптації і 

давала змогу здійснювати постійний контроль за руховою активністю пацієнтів. 

Тривалість основної частини занять була різноманітною, але не перевищувала 

45 хв, що давало змогу впродовж дня включати в курс вправи різної 

скерованості й урізноманітнювати реабілітаційний процес. 

Заключний етап тривав від 6 до 9 занять. На цьому етапі пацієнти 

закріплювали та удосконалювали набуті знання та вміння. Проводились заняття 

прикладного скерування, залежно від потреб досліджуваних. А саме навчання 

їзди на велосипеді, керування автомобілем, подолання пересіченої місцевості 

тощо. Обирали оптимальні режими ходьби на протезі. Була сформована 

мотивація до подальших самостійних занять для підвищення якості 

реабілітаційного процесу (Рис. 4.1). 

У багатьох дослідженнях було встановлено, що оздоровчий 

(реабілітаційний) вплив пов’язаний з певним обсягом та інтенсивністю 

фізичних навантажень, нижче за який оздоровчий ефект і вплив на процеси 
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адаптації та компенсації не проявляється [29, 52, 65, 75, 82]. Із небагатьох 

публікацій з обґрунтування рухових режимів для осіб з наслідками ампутацій 

нижніх кінцівок Ю. П. Ільїна [69], С. Ф. Курдибайла [93, 94] та ін. ми 

зупинилися на рекомендаціях, згідно з якими, пацієнтам з наслідками ампутації 

нижніх кінцівок залежно від стану фізичної працездатності, віку і рівня 

анатомічного дефекту доступні три види потужності фізичних навантажень: 

легке навантаження – 20 – 35% МПК; середнє – 50 – 55% від МПК; інтенсивне 

– 60−70% від індивідуального МПК. 

У процесі реабілітаційного впливу підвищення рівня функціонального 

стану пацієнтів давало змогу на основному етапі реабілітації рекомендувати 

переведення на інтенсивний рівень потужності навантажень, що становили 60 – 

70% від індивідуального МПК з досягненням ЧСС навантаження 125 – 130 

уд./хв при показниках артеріального тиску 130/80 мм рт. ст. У процесі 

проведення занять по програмі фізичної реабілітації пацієнтів з ампутацією на 

рівні гомілки, основними засобами контролю за рівнем фізичних навантажень 

були показники ЧСС і артеріального тиску. 

Специфіка організації дослідження визначила індивідуальний підхід до 

проведення занять. Дозування навантаження кожного комплексу також 

конкретизувалося індивідуально: вимірюванням кількості повторень вправ, 

величиною темпу і амплітуди рухів, ступенем зусиль при виконанні рухів, 

розсіюванням навантаження на різні м’язові групи, використанням пауз, 

дихальних вправ і полегшених вихідних положень, а також загальною 

тривалістю тренувань. Якщо на підготовчому етапі більша частина комплексів 

фізичних вправ була зорієнтована на виконання вправ без протеза, то на 

основному етапі більшість вправ виконували з протезом, включаючи 

ідеомоторні вправи для ампутованої кінцівки. Цей прийом сприяв більшій 

адаптації тканин кукси до протеза і закріпленню відчуття нового органа у 

свідомості інваліда при виконанні різноманітних вправ, а не тільки під час 

ходьби. 
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Стосовно інших компонентів програми були такі особливості. Тривалість 

занять загальнорозвивальними вправами на підготовчому етапі становила до 

15% від обсягу заняття. Загальна тривалість занять ранковою гігієнічною 

гімнастикою становила 10–15 хвилин. Вправи виконували без протеза, кожну 

вправу окремо, у темпі, який відповідав стану і включали від 8 до 10 повторень. 

Один раз на тиждень вправи комплексу замінювали новими, аналогічними за 

призначенням, рекомендували нові вихідні положення. Комплекси ранкової 

гігієнічної гімнастики були ідентичними для представників контрольних та 

основних груп. 

Спеціальним вправам у авторській програмі фізичної реабілітації ми 

надавали особливе значення. Залежно від ступеня відновлення рухових 

функцій, заняття спеціальними вправами тривали від 10 до 40 хвилин і були 

спрямовані на вироблення автоматизму рухового навику. 

Ураховуючи нейрофізіологічні дослідженнях щодо посилання імпульсу до 

м’яза без його активного скорочення, тобто уявний рух, який супроводжується 

ознаками біоелектричної активності та методики імпульсно-фантомної 

гімнастики, удосконаленої в роботах А. Ф. Каптеліна [75], С. І. Найдіной [128], 

Н. А. Осипова та ін. [170], ми запропонували використовувати методику 

ідеомоторних вправ для укріплення усічених м’язів кукси таким чином. 

У межах певних занять окремим завданням було навчання інвалідів 

основних прийомів регуляції глибини та ритму дихання, що було важливим 

елементом методики. Навчанню комплексів спеціальних дихальних вправ на 

підготовчому етапі присвячувалось до 10 занять.  

Сучасна фізіологія дала змогу розглядати тренажери як ефективний засіб 

лікувально-оздоровчого впливу на організм людини [20, 29, 81]. Механізми 

поліпшення трофіки кістково-м’язового апарату під впливом занять на 

тренажерах пояснюються теорією моторно-вісцелярних рефлексів, яка була 

розроблена в попередніх дослідженнях [61, 139]. 

Зміст занять на тренажерах містився у визначенні максимальної ваги 

протидії руху, який був допустимий для окремого пацієнта, 60 % від цієї ваги 
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визначалося, як тренувальне навантаження. Виконувалось 3 – 4 підходи з 8 – 10 

рухами з відновленням після кожного підходу впродовж 1 – 2 хвилин. По мірі 

відновлення силових показників кількість підходів збільшувалося до 6 – 8, 

після чого збільшувалася величина обтяження.  

Спираючись на рекомендації В. В. Белоусова [20], ми в своїй програмі 

використовували таку схему: 10-ти хвилинне циклічне заняття з навантаженням 

50% від максимальної з подальшим відпочинком 5 – 8 хвилин до відновлення 

вихідного рівня ЧСС. Використовуючи метод колового тренування, кожен мав 

можливість переходити з одного тренажера на інший, отримуючи загальне 

навантаження від 30 до 40 хвилин циклічної роботи. 

За підсумками спостережень ряду спеціалістів [128, 153, 162] елементи 

рухливих та спортивних ігор мають важливе значення в реабілітації інвалідів з 

ампутаційними наслідками нижніх кінцівок.  

Методичні особливості використання елементів рухливих та спортивних 

ігор у комплексі реабілітації пацієнтів з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки визначалися наявністю виражених порушень опори та пересування і 

виключали використання таких елементів, як біг, стрибки, різкі переміщення. 

Ми використовували лише елементи ігор в баскетбол, волейбол, бадмінтон, які 

були доступні для проведення в наявних умовах. 

На початковому етапі освоювались кидки однією та двома руками на 

точність, відбивання в положенні сидячи, що сприяло відновленню координації 

рухів тулуба та рук, підвищенню загальної рухової активності, знімало 

нервово-психологічне напруження. 

На основному етапі реабілітації вони займали в програмі окреме місце, 

вирішуючи завдання підвищення функції опори та рівноваги, удосконалення 

відчуття власного тіла в просторі при активних переміщеннях, виробленню 

свідомого контролю за рухами протезованої кінцівки, розвитку спритності. У 

методичному плані елементи ігор використовувались як у вигляді спеціальних 

вправ, так і у формі колективних ігор у волейбол за участю осіб без порушень 

опорно-рухового апарату. 
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Під час виконання спеціальних вправ ставились завдання прицільних 

кидків м’яча в корзину з різних вихідних положень − стоячи та в русі, однією 

або обома руками; кидки від грудей, з-за голови, із заплющеними очима. При 

цьому на меті було не тільки виконати влучний кидок, але й зберігати рівновагу 

при зміні положення тіла. Завдання ускладнювались необхідністю здійснювати 

кидки та ловіння в русі. Виконувались подачі зі сторони протезованої та 

здорової кінцівки. Ставились завдання ловити та кидати м’яч на кожний третій 

або четвертий крок. Використовувались елементи ведення м’яча в доступному 

для пацієнта темпі, перекидання м’яча з партнером тощо. Групові ігри у 

волейбол відбувалися без сітки.  

Дозовану ходьбу, як невід’ємний елемент фізичної реабілітації та 

тренувань ми розглядали і як безпосередній об’єкт впливу реабілітаційних 

заходів, і як засіб підвищення рухової активності пацієнтів після ампутації 

нижньої кінцівки. При ходьбі у вільному темпі 65 – 70 кроків/хв на протезі 

гомілки по рівній поверхні, ЧСС була в межах 105 – 110 уд./хв, що свідчить про 

досить високий рівень енергозатрат, тоді як ходьба здорової нетренованої 

людини супроводжується збільшенням ЧСС в середньому на 18 – 20 ударів, а в 

тренованого − на 8 – 10. 

 

4.2. Зміни показників осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки за результатами програми фізичної реабілітації на 

післялікарняному етапі 

 

З метою з’ясування ефективності запропонованого авторського підходу, 

використаного в програмі фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої 

кінцівки, ми порівняли вихідні та кінцеві показники. Як і у випадку визначення 

вихідного рівня, збір кінцевих даних проводився упродовж усього періоду 

основного дослідження (2010−2013 рр.) та по його завершенні проводилася їхня 

обробка, узагальнення та інтерпретація. 
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4.2.1. Зміни показників функціональної та рухової сфер осіб з 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі 

фізичної реабілітації. 

Для обговорення результатів педагогічного експерименту в частині 

визначення ефективності запропонованої нами авторської програми фізичної 

реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки запропоновано 

послідовність, наявну для вихідних показників. 

За даними мануально-м’язового тестування можна стверджувати, що зміни 

відбулися у відносно малій кількості досліджуваних показників. На нашу думку, 

це переважно пов’язано із тим, що у всіх досліджуваних групах (чоловіки та 

жінки) рівень вихідних результатів був достатньо високим (табл. 4 2). 

У третьому розділі ми визначили загальногрупові показники, проте 

об’єктивізація проведення дослідження потребувала з’ясування 

середньогрупових значень, достовірностей відмінностей та інших показників 

окремо для контрольної та основної груп на початку педагогічного 

експерименту та по його завершенні.  

Аналізуючи отримані за допомогою мануально-м’язового тестування 

показники, ми дійшли висновку, що вплив засобів фізичної реабілітації як в 

контрольній, так і в основній групах мали схожі результати. 

Як для типової програми, використаної для контрольної групи, так і для 

авторської спостерігаються зміни співвідношення кількості осіб з ампутацією 

нижньої кінцівки, які виконали згинання на чотири та п’ять балів. Проте це 

спостерігається лише в групах чоловіків. У контрольній групі кількість осіб, які 

поліпшили свій результат, становила 13 та в основній – 17, що у відсотковому 

співвідношенні дорівнювало 40,6 та 48,5% відповідно. Серед жінок в обох 

групах також відбулися позитивні зміни, однак вони були менш вираженими 

(р>0,05). У контрольній групі свій результат поліпшило 4 особи (36,4%) та в 

основній – 3 (37,5%). Отримані позитивні тенденції свідчать, що для жінок 

також можна спрогнозувати достовірне поліпшення, але для об’єктивності 



 

 

136 

 

таких тверджень треба проводити дослідження із більшою кількістю учасників 

або суттєво збільшувати тривалість самого дослідження. 

Таблиця 4.2 

Зміни співвідношення осіб з ампутацією нижньої кінцівки  

за результатами мануально-м’язового тестування кукси гомілки  

в педагогічному експерименті 

Вид руху 

Оцінки мануально-м’язового тестування, 

осіб (% від загальної чисельності) 

Етап КГ 4 бали 5 балів ОГ 4 бали 5 балів 

Згинання 

до 

ПЕ 

Ч (n=32) 19 (59,4) 13 (40,6) Ч (n=35) 24 (68,6) 11 (31,4) 

Ж 

(n=11) 
6 (54,5) 5 (45,5) Ж (n=8) 4 (50,0) 4 (50,0) 

після 

ПЕ 

Ч (n=32) 6 (18,7)1 26 (81,3)1 Ч (n=35) 7 (20,0)2 28 (80,0)2 

Ж 

(n=11) 
2 (18,2) 9 (81,8) Ж (n=8) 1 (12,5) 7 (87,5) 

Розгинання 

до 

ПЕ 

Ч (n=32) 5 (15,6) 28 (84,4) Ч (n=35) 16 (45,7)3 19 (54,3)3 

Ж 

(n=11) 
3 (27,2) 8 (72,8) Ж (n=8) 3 (37,5) 5 (62,5) 

після 

ПЕ 

Ч (n=32) 2 (6,2) 30 (93,8) Ч (n=35) 4 (11,4)2 31 (88,6)2 

Ж 

(n=11) 
1 (9,1) 10 (90,9) Ж (n=8) 0 (0) 8 (100,0) 

Приведення 

стегна 

до 

ПЕ 

Ч (n=32) 15 (46,9) 17 (53,1) Ч (n=35) 22 (62,8) 13 (37,2) 

Ж 

(n=11) 
8 (72,7) 3 (27,2) Ж (n=8) 4 (50,0) 4 (50,0) 

після 

ПЕ 

Ч (n=32) 6 (18,7)1 26 (81,3)1 Ч (n=35) 9 (25,7)2 26 (74,3)2 

Ж 

(n=11) 
3 (27,2)1 8 (72,7)1 Ж (n=8) 1 (12,5) 7 (87,5) 

Відведення 

стегна 

до 

ПЕ 

Ч (n=32) 28 (87,5) 4 (12,5) Ч (n=35) 17 (48,6)3 18 (51,4)3 

Ж 

(n=11) 
9 (81,8) 2 (18,2) Ж (n=8) 6 (75,0) 2 (25,0) 

після 

ПЕ 

Ч (n=32) 7 (21,9) 1 25 (78,1) 1 Ч (n=35) 3 (8,6)2 29 (91,4)2 

Ж 

(n=11) 
3 (27,2)1 8 (72,7)1 Ж (n=8) 1 (12,5)2 7 (87,5)2 

 

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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За показниками розгинання було виявлено інші відмінності. Так, для 

контрольних груп (чоловіків та жінок) не зафіксовано суттєвої зміни 

співвідношень між особами, які показали результат на рівні чотирьох та п’яти 

балів. У контрольних групах чоловіків та жінок свій результат поліпшило по 2 

особи. Таке низьке зростання ми пов’язуємо із достатньо високим вихідним 

рівнем за цим видом руху (розгинання). Уже на вихідному рівні 87,5% 

чоловіків та 72,8% жінок демонстрували максимальний результат.  

На відміну від контрольних груп, в основних можна говорити про 

об’єктивно нижчий вихідний рівень (р≤0,05), що проявлялося в більшій 

кількості осіб, які виконували розгинання на чотири бали (45,7% від загальної 

кількості чоловіків основної групи). Після проведення педагогічного 

експерименту за цим показником відбулося достовірне поліпшення. Із групи 

осіб з оцінкою в чотири бали 12 осіб (34,3%) підвищили рівень функціонування 

м’язових груп, що забезпечують розгинання, та відповідно отримали оцінку в 

п’ять балів. Таким чином, за цим показником можна стверджувати, що 

використання авторського підходу дало змогу зрівняти середньогруповий 

рівень функціональних можливостей за таким видом руху як розгинання. Це 

згодом дає підстави для збільшення варіативності використання засобів 

фізичної реабілітації, адже поряд із типовими, які підтвердили свою 

ефективність, авторський підхід також виявився результативним, зокрема серед 

чоловіків із ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки. 

Для контрольної та основної груп жінок ми з’ясували, що по завершенні 

педагогічного експерименту в двох групах практично усі жінки досягнули рівня 

функціонування м’язових груп, залучених до розгинання, в п’ять балів (90,9 та 

100% відповідно). 

Іншими важливими показниками для осіб з ампутацією нижньої кінцівки 

на рівні гомілки є можливості м’язових груп забезпечувати такі види рухів, як 

приведення та відведення стегна.  

Згідно з даними отриманими за результатами мануально-м’язового 

тестування, можна стверджувати, що позитивні зміни спостерігаються як в 
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контрольній, так і в основній групі. Аналізування результатів контрольних груп 

(чоловіків та жінок) дало змогу виявити, що 9 чоловіків (28,1%) та 5 жінок 

(45,4%) підняли рівень функціонування м’язів, залучених до приведення стегна 

до п’яти балів. При цьому лише в чоловіків основної групи з ампутацією 

нижньої кінцівки відбулася достовірна позитивна зміна кількості тих, які 

отримали за цим видом руху п’ять балів з 13 до 26 осіб (на 37,1%). Відзначимо, 

що у випадку жінок з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки основної 

групи також відбулися позитивні зміни та збільшення кількості осіб з 

максимальною оцінкою за шкалою мануально-м’язового тестування, проте 

вони були недостовірні (37,5% при р>0,05). 

За результатами реалізації авторського підходу в програмі фізичної 

реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки ми виявили, що за таким видом 

руху як відведення стегна у вихідних даних чоловіків спостерігалися 

відмінності на користь основної групи (р≤0,05). На відміну від контрольної 

групи, в основній наближено порівну розподілилися особи, які 

продемонстрували результат в чотири та п’ять балів відповідно. При цьому в 

контрольній групі був наявний дисбаланс, за яким більшість (87,5% чоловіків 

контрольної групи) продемонстрували результат у чотири бали. 

Після періоду реалізації програми, яка визначалася індивідуальною 

тривалістю відповідно до періоду поступлення виявлено такі дані. У 

контрольних групах як чоловіків, так і жінок спостерігалися суттєві позитивні 

зміни. Свої функціональні можливості в зазначеному виді руху поліпшили 21 

чоловік (65,6%) та 6 жінок (54,5%). Водночас у межах основної групи також 

відбулися позитивні зрушення серед чоловіків. За результатами використаного 

авторського підходу 11 осіб (31,4%) підняли рівень функціональних 

можливостей згідно з оцінками мануально-м’язового тестування. Відзначимо, 

що це відбулося на тлі вищих, порівняно із контрольною групою, вихідних 

показників. Серед жінок основної групи також були зафіксовані суттєві 

позитивні зростання тих, які проявили свої можливості на п’ять балів. Зокрема 
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ще 5 осіб (62,5%) продемонстрували максимальний результат за цим видом 

руху та відповідною методикою. 

При обговоренні методик у другому розділі, вивченні результатів тощо, ми 

неодноразово стикалися із даними стосовно того, що мануально-м’язове 

тестування не можна розглядати як єдиний та абсолютний критерій для 

оцінювання показників роботи м’язів нижніх кінцівок осіб з ампутаційними 

дефектами на рівні гомілки. 

Ми вивчили результати за більш об’єктивним зі сторони оцінювання 

роботи методу, а саме динамометрії (табл. 4.3). 

Оцінювання показників динамометрії відбувалося за кількома напрямами. 

Перший передбачав з’ясування абсолютного зростання результату ампутованої 

кінцівки та її відсоткового співвідношення щодо вихідного рівня. Другий мав 

на меті з’ясувати наскільки особам з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки вдалося наблизити свій показник ампутованої ноги стосовно 

збереженої. У науковій та методичній літературі ми стикалися із даними, які 

свідчать, що при отриманні зазначеного ампутаційного дефекту оптимальним 

було б наблизити показники ампутованої кінцівки до збереженої. Проте, навіть 

якщо не враховувати соціально-побутового ефекту, є низка тверджень, що в 

окремих рухах особи в ампутованій нозі можуть досягнути вищого 

тренувального ефекту. Це відбувається за рахунок того, що при роботі 

збереженою ногою часто долучаються групи м’язів (антагоністів), які частково 

гальмують (розпорошують зусилля). 

За результатами проведеного дослідженнями, виявили за оцінками таких 

видів рухів, як згинання, розгинання, відведення та приведення стегна 

наступне. 

Незважаючи на відносно задовільний стан збереженої кінцівки, ми 

встановили, що в таких рухових актах, як згинання, приведення та відведення 

стегна спостерігаються позитивні зростання результатів саме збереженої 

кінцівки. Розрахункові значення свідчать, що особи з ампутацією нижньої 

кінцівки контрольних груп (чоловіки та жінки) поліпшили свої показники 
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динамометрії. Для чоловіків це становило 3,22 кгс (8,94%) та для жінок 3,37 кгс 

(9,8% вихідного рівня відповідно).  

Таблиця 4.3 

Зміни показників динамометрії рухів кукси та збереженої кінцівки осіб  

за час педагогічного експерименту (n=86) 

Характеристики 

(кгс) 

Етапи проведення контрольного зрізу 

до педагогічного експерименту після педагогічного експерименту 

КГ ОГ КГ ОГ 

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). 

 

Доречно буде зауважити, що до педагогічних впливів згідно з програмами 

фізичної реабілітації (типової та авторської) існували суттєві відмінності між 

показниками динамометрії збереженої ноги в згинанні на користь чоловіків 
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основної групи на 2,49 кгс (6,91% при р≤0,05). Однак після реабілітаційних 

заходів показники контрольної та основної груп вирівнялися та були в межах 

статистичної вірогідності. 

Для груп жінок навпаки спостерігалися зміни при яких на вихідному рівні 

суттєвих відмінностей між ними не виявлено (0,25 кгс, 0,7% при р>0,05). Проте 

після реалізації програм фізичної реабілітації виявлено перевагу для збереженої 

кінцівки на стороні жінок контрольної групи. За абсолютними показниками 

вона становила 1,47 кгс (4,1% при р≤0,05).  

За показниками збереженої кінцівки в інших видах рухових дій дані 

динамометрії мали також певну специфіку. Для сили розгинання встановлено 

об’єктивні показники, які вказують, що на момент початку проведення 

педагогічного експерименту між особами контрольної та основної груп були 

суттєві відмінності на користь перших, вони становили 3,93 кгс (8,03%). 

Обернена ситуація була зафіксована для сили розгинання збереженої кінцівки 

жінок контрольної та основної груп. Так, представниці основної групи 

випереджали за цим показником представниць контрольної на 4,18 кгс (9,84%). 

За підсумками реалізації типової та авторської програм фізичної реабілітації 

зафіксовано такі зміни. Чоловіки основної групи та жінки контрольної групи, 

незважаючи на те, що займалися за відмінними програмами, достовірно 

поліпшили свої результати та 1,35 кгс (2,76%) та 3,73 кгс (8,78%) відповідно. 

Це дало змогу, з одного боку знівелювати перевагу, що була на початку 

дослідження між жінками контрольної та основної груп та, з другого зберегло 

при зменшенні абсолютних показників відмінності між чоловіками контрольної 

та основної груп на достовірному рівні (р≤0,05). 

За показниками приведення та відведення стегна зміни в контрольних і 

основних групах були більш виразними. За допомогою математико-

статистичного обрахунку ми встановили, що показники збереженої ноги за 

цими двома видами рухів отримали позитивні зрушення. Так, на початку 

педагогічного експерименту в чоловіків з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки контрольної та основної груп спостерігалися відмінності на користь 
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першої. Вони становили 1,79 кгс (4,40%). За допомогою реабілітаційних 

впливів показники чоловіків обох груп достовірно зросли, у представників 

контрольної групи зміни динамометрії збереженої кінцівки були більш 

виражені, а саме 5,15 кгс (12,66% від вихідного рівня), у чоловіків основної 

групи зростання становило 2,91 кгс (7,47% від вихідного рівня). Нерівномірні 

зростання за показниками динамометрії збереженої кінцівки при приведенні 

стегна чоловіків контрольної та основної груп загалом сформували на 

кінцевому етапі (зрізі) достовірну перевагу представників контрольної групи – 

2,17 кгс (4,97%). 

Схожі тенденції виявлено для жінок з ампутацією нижньої кінцівки на 

рівні гомілки контрольної та основної груп. Винятком є те, що при достовірних 

(р≤0,05) внутрішньогрупових зростаннях на 6,82 кгс (18,52% від вихідного 

рівня) − контрольна та 4,14 кгс (11,62% від вихідного рівня) − основна група 

відповідно, міжгрупові відмінності були відсутні як до, так і після реалізації 

програм фізичної реабілітації на післялікарняному етапі. Зауважимо, що на 

вихідному рівні перевага представниць контрольної групи становила 1,19 кгс 

(3,34%) та після вона зросла на недостовірному рівні до 3,91 кгс (9,84%).  

На відміну від попередніх видів рухів (згинання, розгинання, приведення 

стегна), для відведення стегна спостерігаються достатньо виражені якісні 

позитивні тенденції, що характеризуються внутрішньогруповими зростаннями у 

всіх досліджуваних групах (контрольні та основні, серед чоловіків та серед жінок). 

Для чоловіків вихідний рівень результатів був наближено однаковим (0,8 

кгс; 2,30% при р>0,05) та по завершенні впливу програм фізичної реабілітації 

становив 0,67 кгс; 1,76% при р>0,05). Внутрішньогрупові зростання становили 

для сили м’язів збереженої кінцівки чоловіків контрольної групи 3,78 кгс 

(10,90% від вихідного рівня, р≤0,05) та основної групи – 2,51 кгс (7,08% від 

вихідного рівня, р≤0,05). 

У групах жінок (контрольній та основній) ситуація виявилася ідентичною, 

за винятком абсолютних та відносних значень внутрішньогрупових зростань. 

Жінки з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки контрольної групи при 
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впливові типової програми підвищили показники динамометрії збереженої ноги 

при відведені стегна на 6,45 кгс (22,24% при р≤0,05). Для жінок основної групи 

зростання становило – 5,50 кгс (18,56 при р≤0,05). 

Спільними ознаками отриманих показників за динамометрією різних видів 

руху збереженої кінцівки є те, що на початку дослідження розкид результатів у 

групах був більшим порівняно з кінцевим рівнем. Тобто в більшості випадків за 

допомогою позитивних впливів як типової, так і авторської програми вдалося 

урівноважити показники із виходом на певний відносно сталий рівень. Це, 

згідно з думками фахівців, варто вважати позитивним реабілітаційним ефектом, 

що має відображення на середньогруповому рівні [4, 7, 183, 222, 238]. 

Отримані результати за показниками збереженої кінцівки навели нас на 

думку, що типова програма, яка була використана при фізичній реабілітації осіб 

з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки, мала ряд позитивів. Хоча, з 

іншого боку свідченням позитивного впливу програми реабілітації є не тільки 

поліпшення показників збереженої кінцівки, але й позитивні зрушення в силі 

м’язів ампутованої ноги та гармонійність розвитку м’язових груп збереженої та 

ампутованої кінцівок. 

З цією метою ми провели детальне аналізування показників динамометрії у 

всіх зазначених видах рухів (згинання, розгинання, приведення та відведення 

стегна) ампутованої кінцівки. Встановлені тенденції дали підстави для 

проведення корекції узагальненого враження від ефективності як типової, так і 

авторської програми фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки 

на рівні гомілки. 

За допомогою динамометрії м’язів ампутованої кінцівки встановлено 

певну невідповідність тенденціям, виявленим при вивченні показників 

збереженої кінцівки. 

За результатами реалізації програм (типової та авторської) фізичної 

реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки зафіксовано, 

що при згинанні достовірні позитивні зміни відбулися серед жінок контрольної 

групи та серед чоловіків і жінок основної групи. За абсолютними показниками 
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зростання становили для представниць контрольної групи 3,0 кгс (12,3% від 

вихідного рівня при р≤0,05). Однак для представниць основної групи зміни 

були більш вираженими за абсолютними та відносними значеннями (5,75 кгс, 

23,11% від вихідного рівня при р≤0,05). Результати чоловіків мали також 

достовірний рівень зростання (р≤0,05), проте становили лише 2,49 кгс (8,04% 

від вихідного рівня).  

Відзначимо, що за результатами педагогічного експерименту нам вдалося 

зафіксувати при згинанні кукси на заключному зрізі показників перевагу на 

стороні представників основної групи. Для чоловіків вона становила 3,08 кгс 

(10,14% порівняно з чоловіками контрольної групи при р≤0,05) та жінок 2,27 

кгс (8,30% порівняно з жінками контрольної групи при р≤0,05). 

Розгинання як основний вид руху забезпечує відносно нормальне 

соціально-побутове функціонування та достатню якість життя. За цим видом 

руху встановлено такі особливості. За результатами впливу експериментальних 

чинників представникам контрольної та основної груп вдалося в обох випадках 

(чоловіки та жінки) підвищити рівень функціональних можливостей. 

Середньогрупові показники чоловіків основної групи демонстрували 

підвищення на 5,01 кгс (13,19% від вихідного рівня при р≤0,05) та жінок – 8,62 

кгс (18,58% від вихідного рівня при р≤0,05). 

Водночас, чоловіки з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки 

контрольної групи також, за результатами реалізації типової програми фізичної 

реабілітації, підвищили силу м’язів ампутованої кінцівки, що беруть участь у 

розгинанні. Одразу зазначимо, що рівень досягнутого результату є нижчим за 

представників основної групи та становить 39,56 кгс, що на 1,96 кгс (5,21%) 

вище за вихідний рівень. Проте, своєю чергою, зафіксований рівень 

представників контрольної групи достовірно поступається представникам 

основної групи. Відмінності середньогрупових показників на завершальному 

педагогічному спостереженні становили 3,41 кгс, тобто 8,62% (р≤0,05) на 

користь чоловіків з ампутацією нижньої кінцівки основної групи. 
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Для жінок контрольної та основної груп по завершенні педагогічного 

експерименту були встановлені ще більш виражені відмінності на користь 

представниць основної групи (р≤0,01). Вони за абсолютними значеннями 

становили 6,82 кгс, тобто 19,95 % більше порівняно із кінцевим рівнем сили 

м’язів ампутованої кінцівки жінок контрольної групи. 

Схожа ситуація спостерігається для приведення стегна. Контроль 

показників за цим видом руху свідчить, що в контрольній групі достовірних 

позитивних зростань вдалося досягнути лише чоловікам з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки. Зростання середньогрупового показника становило 

2,59 кгс (7,73% від вихідного рівня при р≤0,05). 

В основних групах чоловіків та жінок за результатами контролю 

приведення стегна встановлено більш виражені позитивні зміни. Вивчення 

даних упродовж усього періоду дослідження дало підстави для поліпшення 

рівня сили відповідних м’язових груп на 4,03 кгс у чоловіків та 5,50 кгс серед 

жінок, що становить 12,83% та 19,21% зростання щодо вихідного рівня 

відповідно при р≤0,05.  

Отримані результати дали підстави стверджувати про сформовану 

перевагу представників основної над представниками контрольної групи осіб 

різної статі. Чоловіки з ампутаціями нижньої кінцівки на рівні гомілки основної 

групи за результатами реалізації авторської програми фізичної реабілітації 

отримали перевагу середньогрупового показника на рівні 1,93 кгс (5,76% від 

рівня контрольної групи при р≤0,05). Жінки основної групи переважали 

відповідно свої колег з контрольної групи на 2,40 кгс (7,56% від рівня 

контрольної групи). При цьому заначимо позитивні сторони зростань 

результатів контрольної та основної груп, за якими в усіх групах досліджуваних 

спостерігається зменшення розкиду показників, що відображається зниженням 

показника стандартного відхилення від 2,73−3,92 кгс до 1,63−3,43 кгс. 

Останнім видом руху, що підлягав вивченню в цій частині дослідження, 

було відведення стегна. Показники до та після педагогічного експерименту і їх 

зіставлення дало підстави для констатації позитивних зрушень у всіх 
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досліджуваних групах осіб з ампутаціями нижньої кінцівки на рівні гомілки. 

Для представників контрольної групи такі зміни передбачали збільшення 

середньогрупового показника на 2,44 кгс для чоловіків та 3,91 кгс для жінок, 

що становило у відсотковому співвідношенні 9,45% та 17,84% від вихідного 

рівня відповідно при р≤0,05. Більш виражені зростання показників жінок 

контрольної групи, на нашу думку, пов’язані із вищими резервами адаптації 

відповідних м’язових груп. Чоловіки до потрапляння на післялікарняний етап 

фізичної реабілітації змушені об’єктивно виконувати більший обсяг соціально-

побутової діяльності, що природно збільшує навантаження на різні м’язові 

групи й адаптує їх до певного рівня фізичних навантажень. При цьому жінки, 

переважно, після отриманого ампутаційного дефекту суттєво знижують свою 

соціально-побутову діяльність, що створює більші резерви для зростань 

внаслідок різноспрямованих реабілітаційних впливів [22].  

Серед представників основних груп (чоловіків та жінок) отримані 

результати свідчать про вищу ефективність запропонованого авторського 

підходу в частині фізичної реабілітації програми для осіб з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки. Можна стверджувати, що упродовж усього 

дослідження за цим видом руху чоловіки з ампутацією нижньої кінцівки в 

середньому підвищили свої можливості на 5,38 кгс (20,45% від вихідного рівня 

при р≤0,01). Своєю чергою, жінки продемонстрували зростання на рівні 5,75 

кгс (25,69% від вихідного рівня при р≤0,01). 

Результати, продемонстровані особами з ампутацією нижньої кінцівки на 

рівні гомілки контрольної та основної груп після завершення реабілітаційних 

впливів у межах типової (для контрольних груп) та авторської (для основних 

груп) програм, дали підстави стверджувати про наявну вищу ефективність 

авторських підходів. На завершальному етапі це проявилося в перевазі 

представників основної групи на 3,44 кгс (12,18% від рівня контрольної групи) 

– чоловіки та 2,31 кгс (8,95% від рівня контрольної групи) – жінки, при р≤0,05 в 

обох випадках.  
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Визначення гармонійності впливу та розвитку відповідних м’язових груп 

ампутованої та збереженої кінцівок дали змогу виявили ще більш виражену 

ефективність на користь авторського підходу, зокрема в частині відновлення 

сили м’язів втраченої кінцівки. 

Отримані результати дають нам підстави аналізувати показники різних груп 

та за різними видами рухів. Встановлено, що перед початком реалізації програм 

фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки (типової та авторської) 

чоловіки контрольної групи мали такі достовірні (р≤0,05−0,01) відмінності між 

показниками гомілки збереженої та ампутованої кінцівки: при згинанні – 6,66 кгс 

(22,62%), розгинанні – 12,24 кгс (32,55%), приведенні стегна − 9,75% кгс (31,54%) 

та відведенні стегна – 8,85 кгс (34,27%). Після проведення реабілітаційних впливів 

згідно з типовою програмою фізичної реабілітації на післялікарняному етапі 

чоловікам контрольної групи значною мірою вдалося поліпшити свої результати. 

При цьому різниця за абсолютними та відносними показниками між ампутованою 

та збереженою кінцівками зазнала змін. Показники згинання відрізнялися на 8,84 

кгс (29,10%), розгинання – 12,88 кгс (32,56%), приведення стегна – 12,31 (36,75%) 

та відведення стегна – 10,19 кгс (36,07%). 

Вивчення аналогічних показників серед жінок контрольної групи вказало, 

що до початку післялікарняного етапу фізичної реабілітації за різними видами 

рухів зафіксовано такі відмінності результатів динамометрії збереженої та 

ампутованої кінцівки: 10,09 кгс (41,42%) – при згинанні, 10,54 кгс (30,03) – 

розгинанні, 7,18 кгс (24,22%) – приведенні стегна та 7,09 кгс (32,36%) – 

відведенні стегна. Після реалізації типової програми фізичної реабілітації на 

післялікарняному етапі зафіксовано такі результати: при згинанні – 10,46 кгс 

(38,23%), розгинанні – 12,00 кгс (35,11%), приведенні стегна – 11,91 кгс 

(33,61%), відведенні стегна 9,63 кгс (37,30%). 

Таким чином, за абсолютними та відносними показниками використання 

типової програми призводить до збільшення дисбалансу розвитку сили м’язів, 

що відповідають за певні види рухів, які нами вивчалися. Це зафіксовано за 

показниками чоловіків та жінок контрольної групи. 
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Такі самі показники визначали для представників основних груп. Це дало 

змогу встановити, що чоловіки з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки до 

початку програми фізичної реабілітації на післялікарняному етапі мали 

відмінності між ампутованою та збереженою кінцівкою на такому рівні: при 

згинанні − 7,52 кгс (24,28%), розгинанні – 10,94 кгс (28,81%), приведенні стегна – 

7,57 кгс (24,11%) та відведенні стегна – 9,15 (34,78%) усі р≤0,05. Після завершення 

програми фізичної реабілітації на основі авторського підходу ці відмінності 

становили для згинання – 5,43 кгс (16,23%), розгинання – 7,29 кгс (16,97), 

приведення стегна – 6,43 кгс (18,15%) та відведення стегна – 6,32 кгс (19,94%). 

Своєю чергою, жінки з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки 

основної групи на початку дослідження демонстрували результати 

динамометрії основних рухів, що відрізнялися між ампутованою та збереженою 

кінцівками, а саме при згинанні на 9,37 кгс (37,66%), розгинанні – 14,25 кгс 

(44,01%), приведенні стегна – 7,00 кгс (24,45%) та відведенні стегна – 7,25 кгс 

(32,39%). За результатами проведеного педагогічного експерименту, жінкам 

основної групи вдалося змінити ці дані. Так, результати ампутованої та 

збереженої кінцівки після проведеного дослідження мали такі відмінності: при 

згинанні – 5,62 кгс (18,35%), розгинанні – 7,50 кгс (18,29%), приведенні стегна 

– 5,62 кгс (16,47%) та відведенні стегна – 7,00 кгс (24,88%). 

Незважаючи на те, що у всіх випадках достовірність відмінностей збереглася 

на рівні р≤0,05, для представників основних груп (чоловіків та жінок) можна 

відзначити, що впродовж педагогічного експерименту вдалося оптимізувати 

рівень силової підготовленості основних м’язових груп, що залучаються до 

відповідного виду рухів. За абсолютними та відносними показниками 

відмінностей між збереженою та ампутованою кінцівками авторський підхід до 

побудови програми фізичної реабілітації на післялікарняному етапі має більш 

виражені позитивні зростання. Це, на нашу думку, що певною мірою 

узгоджується із іншими фахівцями медичної та фізичної реабілітації, дає 

можливості для психоемоційного стимулювання подальших відновних заходів, 
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вирівняти основу для тренувальних впливів та формування адаптаційних 

механізмів щодо м’язових груп ампутованої кінцівки тощо.  

Це дає підстави рекомендувати зміст типової програми фізичної 

реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки для 

формування загального позитивного впливу на організм. Засвідчено більші 

компенсаторні механізми цієї програми за рахунок збереженої кінцівки.  

Водночас авторський підхід до побудови програми фізичної реабілітації 

осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки із використанням вправ на 

балансування, у полегшених умовах, ігрового та змагального змісту дав 

можливість більш гармонійно підвищити показники обох нижніх кінцівок, 

наблизити рівень результатів за основними видами рухів (згинання, розгинання, 

відведення та приведення стегна) до рівня збереженої кінцівки, хоча й з 

меншими абсолютними зростаннями результатів власне збереженої кінцівки.  

На думку значної кількості фахівців із медичної та фізичної реабілітації 

урівноваження силових показників між двома кінцівками є більш пріоритетним, 

ніж акцентований вплив на збережену кінцівку [70, 75, 92, 252]. 

Разом із тим, окрім потенційних резервів, що пов’язані із силовими 

можливостями при різних видах рухів, фахівці визначають можливості до 

виконання фізичних вправ та кількісні результати як критерій ефективності 

реабілітаційних заходів для осіб із різними видами ампутаційних дефектів [93, 

102, 109, 126]. 

З цією метою ми опрацювали дані результатів фізичної підготовленості 

осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки та їхню динаміку в 

контрольній та основній групах (табл. 4.4). 

Тестування рівня фізичної підготовленості осіб з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки проводилося за найбільш поширеними та доступними 

вправами (присідання, підскоки, згинання−розгинання рук в положенні лежачи, 

сід з положення лежачи, рівноваги на збереженій та ампутованій кінцівці. 

За цими контрольними вправами ми отримали такі результати. Для 

представників усіх груп, залучених до педагогічного експерименту, 



 

 

150 

 

спостерігали зростання середньогрупових показників на достовірному рівні. 

Чоловіки та жінки контрольної групи підвищили свої результати на 3,66 та 3,45 

раза, що у відсотковому співвідношенні становило 38,65 та 43,12% відповідно 

при р≤0,01. Такі ж тенденції відмічено для представників основних груп. 

Абсолютні та відносні показники зростань яких становили 4,58 та 4,75 рази, 

тобто 60,98 та 70,37% порівняно із вихідним рівнем при р≤0,01. 

Таблиця 4.4 

Зміни результатів тестів фізичної підготовленості осіб  

з ампутацією нижньої кінцівки за час педагогічного експерименту 

Характеристики 

ходи 

Етапи проведення контрольного зрізу 

до педагогічного експерименту після педагогічного експерименту 

КГ ОГ КГ ОГ 

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 в 

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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Однак для вихідних даних чоловіків контрольної та основної груп 

спостерігалися достовірні відмінності, що становили 1,96 раза (26,10%) на 

користь представників контрольної групи. Після реалізації типової та 

авторської програм фізичної реабілітації на післялікарняному етапі зафіксоване 

зменшення абсолютного значення відмінності, проте воно все ж залишилося на 

достовірному рівні (0,94 раза, 7,77% при р≤0,05).  

За іншою вправою, яка характеризує функціональні можливості осіб з 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки, а саме підскоками, ми 

зафіксували дещо відмінну ситуацію. Як і в попередньому випадку, для усіх 

груп, залучених до дослідження осіб спостерігається достовірне поліпшення 

середньогрупових результатів. Воно коливається за абсолютними та 

відносними показниками. Так, для чоловіків контрольної групи зростання 

становило – 8,56 раза (31,55%), жінок контрольної групи – 11,48 раза (51,76%), 

чоловіків основної групи – 7,94 раза (26,85%) та жінок основної групи – 6,13 

раза (25,28% ) порівняно із відповідними вихідними середньогруповими 

рівнями. 

Тривалість дослідження, загальна кількість досліджуваних та принцип 

розподілу на групи, який ми застосовували природно зумовив наявність за 

окремими показниками відмінностей між групами. Для показника результату 

підскоків це виявилося в переважанні чоловіків з ампутацією нижньої кінцівки 

на рівні гомілки основної над контрольною групою. Вона становила на 

вихідному рівні 2,44 раза (8,99%). Незважаючи на зростання впродовж 

дослідження результатів чоловіків контрольної групи по завершенні 

дослідження відмінності, які були наявні на початку, збереглися, хоча їх 

абсолютні та відносні значення зменшилися до 1,82 раза (5,01%). 

Водночас для контингенту жінок було виявлено, що зростання результатів, 

які відбулися серед представниць контрольної та основної груп, дали змогу 

сформувати достовірну перевагу на завершальному етапі дослідження на 

користь жінок з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки контрольної 

групи. Вона становила 3,28 раза (10,80%). 
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За показниками згинання−розгинання рук в упорі лежачи зафіксовано 

тенденції схожі до попередніх. Представники усіх груп (контрольних та 

основних) достовірно поліпшили свої результати у цій вправі (р≤0,05). 

Використання цієї вправи більшою мірою надало нам інформацію не про 

виключно функціональний стан нижніх кінцівок, а про загальний рівень 

фізичної підготовленості м’язів тулуба. Однозначно, що в цій вправі важливим 

допоміжним чинником є рівень силових проявів м’язів нижніх кінцівок. Проте 

здебільшого це є м’язи та м’язові групи збереженої кінцівки [65, 125, 153, 183].  

Отже, за результатами цієї вправи зафіксовано зростання результатів 

контрольних груп на 6,57 раза (34,93%) серед чоловіків та 4,64 рази (40,52% від 

вихідного рівні) серед жінок при р≤0,05 для обох груп. Для представників 

основних груп такі зростання становили – 4,17 рази (23,65%) серед чоловіків та 

3,38 раза (32,19% від вихідного рівня) серед жінок відповідно. 

Ми зафіксували, що типова програма фізичної реабілітації на 

післялікарняному етапі у вправі згинання−розгинання рук в положенні лежачи 

соячи на колінах дала змогу представникам контрольних груп, незважаючи на 

загальне підвищення результатів вправи, створити достовірну перевагу для 

чоловіків та жінок контрольної групи на рівні 3,58 раза (16,42%) та 2,21 раза 

(15,92%) відповідно над представниками основних груп. 

Ще однією вправою, яка має важливе соціально-побутове значення та 

опосередковане залучення м’язів та м’язових груп нижніх кінцівок є «сід з 

положення лежачи на спині». Згідно з результатами виконання, можна 

стверджувати, що представники усіх груп достатньо рівномірно та достовірно 

поліпшили свої показники. У досліджуваних групах осіб з ампутацією нижніх 

кінцівок на рівні гомілки за результатами програми фізичної реабілітації на 

післялікарняному етапі спостерігаються зростання на 5,43 раза (46,57%) серед 

чоловіків контрольної групи, 8,91 раза (140,09%) – жінок контрольної групи, 

6,03 раза (55,99%) – чоловіків основної групи та 8,88 рази (142,08% від 

вихідного рівня) – жінок основної групи при р≤0,01 для усіх груп. 
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Зауважимо, що за цією контрольною вправою для представників усіх груп, 

залучених до дослідження осіб з ампутацією нижньої кінцівки, зафіксовано 

значні зростання. На наш погляд, це пов’язано із об’єктивним впливом на 

м’язову систему запропонованих програм фізичної реабілітації. Він для нас був 

достатньо очікуваним. Ефективність типової програми підтверджена 

практикою фізичної реабілітації на післялікарняному етапі. Водночас розробка 

авторської програми враховувала завдання та спрямованість засобів, які 

повинні бути представлені на післялікарняному етапі фізичної реабілітації, що 

забезпечило зростання в основних групах осіб з ампутацією нижньої кінцівки 

на рівні гомілки.  

Найбільш інформативними, на нашу думку, яка підкріплена твердженнями 

певних фахівців, з огляду на реабілітаційний ефект є утримання рівноваги. Ця 

вправа визначає можливості осіб із зазначеним ампутаційним дефектом до 

виконання в повній координації більшості рухів з обсягу соціально-побутової 

діяльності. Саме обсяг цих рухів впливає на суб’єктивний статус особи з 

ампутаційними дефектами нижніх кінцівок та об’єктивні можливості 

виконувати інші види діяльності. 

Рівновага визначалася для ампутованої (виконання на коліні) та збереженої 

кінцівки. Аналізування показників проводилося як за окремими вправами, так і 

за допомогою зіставлення зростань. 

Отримані результати дають підстави стверджувати, що за допомогою 

реалізації програм фізичної реабілітації на післялікарняному етапі (типової та 

авторської) суттєвих зрушень у підготовленості чоловіків контрольної та 

основної груп не відбулося (р>0,05), показники незначно зросли на 1,25−2,15 с. 

Водночас більший адаптаційний та реабілітаційний вплив зафіксований серед 

жінок як контрольної, так і основної груп. Представниці контрольної групи 

підвищили результат рівноваги на збереженій нозі на 3,55 с (21,58%) та 

основної групи на 6,87 с (46,96% відносно вихідного рівня) при р≤0,05. 

Відмінності між показниками контрольних та основних груп на вихідному та 

завершальному етапах педагогічного спостереження не виявлено (р>0,05). 
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Позитивним варто вважати те, що розкид результатів усередині груп також 

незначно зменшився, що виражено в значеннях стандартного відхилення. 

Більшу цікавість, з огляду на визначення ефективності програм фізичної 

реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на 

післялікарняному етапі, становили результати та їх зміна у вправі «рівновага на 

коліні ампутованої кінцівки». Позитивним є те, що представники усіх груп 

достовірно підвищили свої результати. Усі середньогрупові результати зросли в 

кілька разів. Для чоловіків контрольної групи зафіксовано зростання на 3,57 с 

(224%), жінок контрольної групи – 2,82 с (134%), чоловіків основної групи – 

7,34 с (568%) та жінок основної групи – 6,25 с (332% від вихідного рівня).  

Такі значні зростання вказують на створення сприятливих умов для 

освоєння усього обсягу рухів із протезом, який є обов’язковим для 

забезпечення нормального функціонування осіб із зазначеним ампутаційним 

дефектом. Разом із тим, можна стверджувати, що авторський підхід до 

формування структури та змісту програми фізичної реабілітації на 

післялікарняному етапі мав більш виражений позитивний вплив. Вона виявлена 

в перевазі міжгрупових відмінностей представників основних груп над 

контрольними. Серед чоловіків він становить 3,47 с (67,24%) та жінок − 4,22 с 

(51,91%) відносно показників контрольних груп. 

У процесі нашого дослідження залучення показників, що свідчать про 

функціональний стан серцево-судинної та дихальної систем, мало другорядне 

значення. На першому етапі дослідження вивчення цих показників було 

пріоритетним, оскільки вказувало на можливість застосування навантажень 

різного рівня та спрямованості. Проте засоби як типової, так і авторської 

програми фізичної реабілітації за своїм змістом діяльності цих систем 

торкалися опосередковано. Це дало підстави для припущень стосовно 

збереження рівня вихідних показників (табл. 4.5 та 4.6). 

Згідно з отриманими результатами щодо функціональних показників осіб з 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки, виявлено зміни розрахункових 

показників рівня поглинання кисню, ЧСС і артеріального тиску при 



 

 

155 

 

велоергометричному навантаженні за час педагогічного експерименту не 

виявили суттєвих змін. Для всіх груп досліджуваних осіб з ампутацією нижньої 

кінцівки та усього комплексу показників спостерігаються зміни в межах 

відсутності достовірних відмінностей (р>0,05).  

Таблиця 4.5  

Зміни показників ЧСС та артеріального тиску осіб з ампутацією  

нижньої кінцівки на рівні гомілки  

при ручному велоергометричному навантаженні  

за час педагогічного експерименту (n=86) 

Етапи 

П
о
к
аз

н
и

к
и

 Етапи проведення контрольного зрізу 

до педагогічного експерименту після педагогічного експерименту 

КГ ОГ КГ ОГ 

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 

У спокої 

ЧСС 
72,4 

±2,1 

74,1 

±1,9 

71,3 

±2,2 

73,0 

±1,4 

72,4 

±2,1 

74,1 

±1,9 

71,3 

±2,2 

73,0 

±1,4 

АТС 
118,2 

±2,4 

119,0 

±2,2 

118,5 

±2,6 

118,8 

±2,7 

119,2 

±2,8 

119,1 

±3,2 

118,9 

±2,6 

119,3 

±2,7 

АТД 
73,1 

±1,8 

73,4 

±1,9 

73,5 

±1,8 

73,2 

±2,0 

72,5 

±1,9 

73,3 

±1,8 

72,5 

±1,6 

73,0 

±1,8 

Н
ав

ан
та

ж
ен

н
я 

60 Вт 

ЧСС 
79,6 

±2,4 

80,5 

±2,4 

79,3 

±2,0 

80,0 

±2,5 

79,9 

±2,7 

81,0 

±2,1 

80,6 

±2,3 

80,2 

±2,2 

АТС 
130,6 

±1,9 

131,0 

±2,1 

130,5 

±1,8 

130,9 

±2,0 

130,4 

±2,3 

131,2 

±2,1 

130,8 

±1,7 

131,4 

±2,0 

АТД 
78,1 

±2,1 

77,7 

±2,0 

78,3 

±2,1 

78,4 

±1,9 

78,2 

±2,4 

77,9 

±2,4 

77,7 

±2,3 

78,1 

±2,2 

80 Вт 

ЧСС 
89,5 

±1,6 

91,5 

±2,1 

89,9 

±1,7 

91,6 

±1,0 

90,8 

±1,3 

92,6 

±1,8 

91,7 

±1,6 

92,0 

±2,0 

АТС 
142,3 

±1,6 

142,8 

±2,2 

142,7 

±2,4 

142,0 

±2,3 

143,1 

±2,4 

142,8 

±2,1 

143,5 

±2,0 

143,8 

±2,1 

АТД 
80,0 

±1,9 

81,0 

±2,1 

80,6 

±2,0 

81,3 

±2,3 

80,7 

±2,4 

81,2 

±2,2 

80,8 

±1,8 

80,7 

±2,3 

100 Вт 

ЧСС 
118,1 

±2,0 

123,4 

±3,0 

120,6 

±2,3 

126,2 

±2,7 

120,1 

±1,8 

124,5 

±2,5 

121,1 

±2,1 

125,9 

±2,4 

АТС 
145,3 

±2,6 

146,4 

±2,0 

146,3 

±2,5 

146,0 

±2,5 

147,1 

±2,8 

146,8 

±2,7 

147,2 

±2,3 

146,8 

±2,4 

АТД 
83,2 

±2,5 

82,4 

±2,3 

82,7 

±2,1 

82,8 

±2,2 

83,6 

±2,6 

83,4 

±2,7 

83,3 

±2,4 

82,9 

±2,4 

120 Вт 

ЧСС 
139,5 

±1,6 

147,2 

±2,3 

142,1 

±1,9 

144,7 

±2,7 

140,7 

±1,5 

146,8 

±2,1 

142,9 

±2,1 

145,4 

±2,0 

АТС 
148,4 

±1,8 

150,3 

±2,1 

149,2 

±2,6 

151,0 

±2,5 

148,9 

±1,8 

150,5 

±1,7 

149,2 

±2,2 

149,6 

±2,3 
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Продовження табл. 4.5  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

 

 АТД 
87,1 

±2,4 

88,5 

±1,8 

89,0 

±2,1 

87,7 

±2,8 

88,2 

±2,3 

88,5 

±2,5 

89,4 

±2,4 

87,2 

±2,8 

140 Вт 

ЧСС 
147,9 

±2,3 

150,2 

±3,1 

149.0 

±2,4 

151,4 

±2,5 

148,4 

±2,7 

151,0 

±2,8 

147,8 

±2,5 

152,0 

±2,7 

АТС 
149,2 

±2,3 

150,4 

±2,5 

149,4 

±2,3 

151,2 

±2,4 

148,5 

±2,2 

149,4 

±2,2 

150,1 

±2,3 

150,6 

±2,7 

АТД 
91,1 

±1,9 

90,5 

±2,0 

90,6 

±2,7 

89,4 

±2,1 

89,5 

±2,5 

90,7 

±2,2 

91,1 

±2,2 

90,5 

±2,5 

В
ід

п
о
ч
и

н
о
к
 

3-тя хв 

ЧСС 
96,4 

±2,3 

97,0 

±2,4 

96,8 

±2,2 

97,3 

±2,6 

96,3 

±2,3 

96,8 

±2,4 

96,0 

±2,1 

96,5 

±2,5 

АТС 
137,8 

±2,5 

141,1 

±2,6 

139,0 

±2,4 

139,3 

±2,5 

139,4 

±2,8 

140,2 

±2,2 

140,4 

±2,4 

139,7 

±2,6 

АТД 
85,4 

±1,8 

86,5 

±1,8 

87,3 

±1,9 

86,1 

±2,4 

88,7 

±2,2 

86,3 

±1,9 

87,4 

±2,2 

86,4 

±2,3 

6-та хв 

ЧСС 
89,0 

±1,6 

89,3 

±1,8 

87,8 

±1,7 

88,6 

±13 

88,1 

±1,9 

88,7 

±2,0 

89,0 

±1,7 

89,1 

±1,5 

АТС 
134,3 

±2,1 

134,3 

±2,6 

132,4 

±2,3 

133,5 

±2,4 

132,2 

±2,6 

133,8 

±2,5 

134,4 

±2,2 

132,7 

±2,7 

АТД 
82,2 

±1,9 

82,7 

±1,9 

83,2 

±2,2 

83,6 

±2,9 

83,5 

±2,4 

84,5 

±2,7 

82,6 

±2,6 

82,4 

±1,9 

10-та хв 

ЧСС 
76,1 

±1,9 

77,0 

±1,9 

76,3 

±2,0 

76,9 

±1,6 

75,7 

±1,7 

75,6 

±1,6 

75,6 

±1,9 

76,1 

±1,8 

АТС 
127,6 

±1,8 

126,6 

±2,4 

127,2 

±2,8 

128,2 

±2,3 

126,5 

±3,0 

127,3 

±2,3 

127,7 

±2,4 

127,5 

±3,1 

АТД 
80,5 

±2,2 

79,7 

±2,0 

81,5 

±2,6 

80,4 

±2,2 

80,8 

±2,8 

80,0 

±2,7 

81,3 

±2,9 

80,5 

±2,6 

15-та хв 

ЧСС 
71,7 

±2,6 

72,6 

±2,4 

72,0 

±2,3 

73,2 

±2,6 

71,5 

±2,1 

72,0 

±2,8 

71,4 

±2,3 

72,1 

±2,2 

АТС 
124,6 

±2,4 

124,9 

±2,6 

125,5 

±2,4 

126,6 

±2,7 

125,7 

±2,4 

123,0 

±2,9 

124,2 

±2,4 

125,1 

±2,7 

АТД 
76,0 

±1,8 

73,9 

±1,9 

75,7 

±1,4 

74,6 

±1,7 

74,9 

±1,9 

75,0 

±1,5 

75,8 

±1,6 

75,7 

±1,7 

 

Примітки: АТС – систолічний артеріальний тиск;  

АТД – діастолічний артеріальний тиск; р 

 

Отримані результати за цією групою показників були передбачуваними. 

Основними спільними завданнями для програм фізичної реабілітації осіб з 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки були навчання побутової 

діяльності в новому соціальному статусі, укріплення сили окремих м’язів та 

м’язових груп, удосконалення міжм’язової та внутрішньом’язової координації 

та корекція управління нижніми кінцівками із урахуванням наявного їхнього 

стану. Для ампутованої кінцівки це наявність протеза та для збереженої − 
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оптимальний розвиток компенсаторних механізмів для нормалізації якості 

життя тощо. 

Таблиця 4.6 

Зміни розрахункових показників рівня поглинання кисню  

при велоергометричному навантаженні осіб  

із ампутацією нижньої кінцівки за час педагогічного експерименту 

Показник розрахункового 

МПК (л/хв) 
Групи 

Рівень потужності навантаження Вт 

140 120 100 80 60 

до педагогічного 

експерименту 

КГ 

Ч (n=32) 
2,03 

±0,03 

1,82 

±0,02 

1,59 

±0,04 

1,37 

±0,03 

1,14 

±0,02 

Ж (n=11) 
1,93 

±0,02 

1,75 

±0,03 

1,50 

±0,02 

1,32 

±0,03 

1,10 

±0,02 

ОГ 

Ч (n=35) 
2,02 

±0,02 

1,81 

±0,03 

1,58 

±0,03 

1,36 

±0,02 

1,15 

±0,02 

Ж (n=8) 
1,94 

±0,03 

1,74 

±0,03 

1,50 

±0,02 

1,33 

±0,02 

1,09 

±0,02 

після 

педагогічного 

експерименту 

КГ 

Ч (n=32) 
2,07 

±0,03 

1,85 

±0,03 

1,61 

±0,03 

1,40 

±0,02 

1,18 

±0,02 

Ж (n=11) 
1,97 

±0,02 

1,78 

±0,03 

1,52 

±0,03 

1,34 

±0,02 

1,13 

±0,02 

ОГ 

Ч (n=35) 
2,08 

±0,02 

1,85 

±0,03 

1,60 

±0,02 

1,41 

±0,01 

1,17 

±0,01 

Ж (n=8) 
1,99 

±0,03 

1,79 

±0,03 

1,51 

±0,02 

1,35 

±0,03 

1,12 

±0,02 

 

Значних за інтенсивністю навантажень та великий обсяг роботи аеробного 

характеру, які б могли суттєво поліпшити контрольовані показники рівня 

поглинання кисню, ЧСС і артеріального тиску при роботі на велоергометрі не 

передбачалося згідно зі структурою та змістом жодної з програм.  

Проведення контролю передбачало оцінювання кваліфікованими 

експертами основних характеристик ходьби осіб, залучених до дослідження. 

Оцінюванню підлягали рівномірність, ритмічність, координованість рухів, 

величина розгойдування тіла, плавність та додаткові характеристики. Шкала 

оцінювання передбачала до п’яти балів за зростанням від поганого до хорошого 

візуального рівня за конкретною характеристикою (табл. 4.7). 

Встановлені результати дають нам підстави для кількох позитивних 

узагальнень. Насамперед виокремимо позитивні зрушення для контрольних та 
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основних груп. Це свідчить, що основні завдання реабілітаційного процесу 

розв’язуються відповідно до стратегічних цілей післялікарняного етапу 

реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки. Ці достовірні 

зрушення відбулися на тлі відносно однакових вихідних показників у групах, 

що порівнювалися (чоловіків контрольної та основної і жінок контрольної та 

основної груп). 

Таблиця 4.7 

Оцінка характеристик ходьби осіб із ампутацією нижньої кінцівки  

на рівні гомілки за час педагогічного експерименту 

Характеристики 

ходи 

Етапи проведення контрольного зрізу 

до педагогічного експерименту після педагогічного експерименту 

КГ ОГ КГ ОГ 

Ч 

(n=32) 

Ж 

(n=11) 

Ч 

(n=35) 

Ж 

(n=8) 

Ч 

(n=32) 

Ж 

(n=11) 

Ч 

(n=35) 

Ж 

(n=8) 

рівномірність 
2,171 

±0,62 

2,161 

±0,38 

2,332 

±0,54 

2,312 

±0,43 

3,051,4 

±0,52 

2,861,4 

±0,55 

3,592,4 

±0,59 

3,502,4 

±0,60 

ритмічність 
2,471 

±0,61 

2,571 

±0,66 

2,642 

±0,63 

2,872 

±0,66 

2,811,4 

±0,69 

3,001 

±0,59 

3,122,4 

±0,61 

3,282 

±0,53 

координованість 

рухів 

1,831 

±0,44 

1,931 

±0,30 

1,752 

±0,47 

1,812 

±0,46 

3,141 

±0,70 

2,541,4 

±0,61 

3,272 

±0,71 

3,372,4 

±0,55 

величина 

розгойдування 

тіла 

2,361 

±0,57 

2,341 

±0,60 

2,392 

±0,58 

2,062 

±0,53 

2,981,4 

±0,62 

2,731,4 

±0,63 

3,492,4 

±0,62 

3,222,4 

±0,66 

плавність 
2,441 

±0,63 

2,321 

±0,54 

2,582 

±0,60 

2,222 

±0,34 

3,011,4 

±0,69 

2,641,4 

±0,58 

3,392,4 

±0,62 

3,312,4 

±0,64 

додаткові 

характеристики 

2,421 

±0,63 

2,641 

±0,55 

2,572 

±0,63 

2,442 

±0,64 

3,101,4 

±0,80 

3,111 

±0,72 

3,362,4 

±0,64 

3,252 

±0,59 

середні значення 

узагальненої 

оцінки 

2,28 

±0,59 

2,32 

±0,51 

2,38 

±0,58 

2,29 

±0,51 

3,11 

±0,81 

2,81 

±0,61 

3,37 

±0,63 

3,23 

±0,59 

 

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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З’ясування вихідного рівня характеристик ходи за експертними оцінками 

більш детально розглянуто в розділі 3. У цій частині дисертаційної роботи ми 

звернемо більшу увагу на відмінностях представників різних груп (контрольної 

та осносної). 

Як зазначалося вище, вихідний рівень характеристик ходьби осіб з 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки за оцінками експертів у 

контрольних та основних групах не мав суттєвих відмінностей (р>0,05). 

Отримані дані свідчать, що значення абсолютних та відносних значень 

відмінностей контрольних і основних груп за усіма характеристиками 

перебували в діапазонах від 0,03−0,20 бала (1,27−7,37%) для чоловіків та 

0,12−0,30 бала (6,63−13,59) для жінок. 

Після проведеного педагогічного експерименту в обох контрольних та 

основних групах відбулися достовірні позитивні зміни (р≤0,05). Розглянемо 

зміни в межах кожної із груп осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки, залучених до дослідження. 

У контрольній групі чоловіків з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки зафіксовано такі зростання за основними характеристиками ходьби, що 

визначалися експертами: рівномірність − 0,88 бала (40,55%); ритмічність − 0,34 

бала (13,76%); координованість рухів − 1,31 бала (71,58%); величина 

розгойдування тіла − 0,62 бала (26,27%), плавність − 0,57 бала (23,36%) та 

додаткові характеристики − 0,68 бала (28,10% від вихідного рівня) відповідно. 

Для чоловіків основної групи за допомогою параметричних методів 

математичної статистики (за t-критерієм Стьюдента) також визначено 

позитивні зміни. Вони характеризувалися такими зростаннями абсолютних та 

відносних показників характеристик ходьби: рівномірність − 1,26 бала 

(54,08%); ритмічність − 0,58 бала (21,97%); координованість рухів − 1,52 бала 

(86,86%); величина розгойдування тіла − 1,10 бала (46,02%), плавність − 0,81 

бала (31,39%) та додаткові характеристики − 0,79 бала (30,74% від вихідного 

рівня) відповідно. 
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Однак при зіставленні кінцевих даних цих двох груп чоловіків 

(контрольної та основної) виявлено, що достовірні зростання відбулися 

нерівномірно. Для більшості характеристик ходьби оцінки експертів були 

достовірно вищими у чоловіків з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки 

основної групи (р≤0,05) Це зафіксовано у таких показниках, як рівномірність, 

де перевага представників основної групи становила 0,54 бала (17,70%), 

ритмічність – 0,31 бала (11,03%), величина розгойдування тіла – 0,51 бала 

(18,12%), плавність – 0,38 бала (12,62%) та додаткові характеристики ходьби – 

0,26 бала (8,39% порівняно із даними представників контрольної групи) 

відповідно.  

Таким чином, можна стверджувати, що використаний авторський підхід до 

побудови програми фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на 

рівні гомілки на післялікарняному етапі є більш ефективним стосовно корекції 

візуальної (зовнішньої) сторони характеристик ходьби. Основні переваги 

становлять від 8,39 до 17,70% стосовно типової програми, що, на наш погляд, 

пов’язано із урахуванням одного з ключових принципів плавності та 

системності підвищення навантаження на ампутовану (протезовану) кінцівку. 

Це досягнуто використанням сформованого нами комплексу засобів фізичної 

реабілітації на основі зменшення статичного навантаження. Лише у випадку 

загальної координованості ходьби як її ключової характеристики відмінностей 

між чоловіками контрольної та основної груп не зафіксовано (0,13 бала, 4,14% 

при р>0,05). 

За другою сукупністю показників, які характеризують зміни оцінок 

експертів характеристик жінок з ампутацією нижньої кінцівки, отримані за 

допомогою непараметричних методів (Т-критерію Уілкоксона) встановлені такі 

особливості. 

Експерти значно вище оцінили рівень візуальних характеристик ходьби 

для жінок контрольної групи за усіма показниками (р≤0,05). За результатами 

оцінок експертів рівномірність ходьби поліпшилася на 0,70 бала (32,41%); 

ритмічність − 0,43 бала (16,73%); координованість рухів – 0,61 бала (31,60%); 
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величина розгойдування тіла – 0,41 бала (17,52%); плавність − 0,32 бала 

(13,79%) та за додатковими характеристиками ходьби – 0,47 бала (17,80% від 

вихідного рівня) відповідно. 

У основній групі жінок з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки 

також відбулися достовірні зміни (р≤0,05) середньогрупового показника за 

усіма характеристиками ходьби. Хоча величини абсолютних та відносних 

зростань мали свої особливості. Згідно з рівномірністю ходьби експерти 

візуально оцінили жінок основної групи на завершальному етапі педагогічного 

експерименту на 1,19 бала (51,51%) вище за вихідний рівень, ритмічності – 0,41 

бала (14,28%); координованості рухів – 1,56 бала (81,19%); величини 

розгойдування тіла – 1,16 бала (56,31%); плавності – 1,09 бала (49,10%); 

додаткових характеристик – 0,81 бала (33,19%) відповідно. 

За умов достовірного поліпшення (р≤0,05) внутрішньогрупових показників 

жінок з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки контрольної та основної 

груп виникла потреба зіставлення кінцевих результатів. Це проведено з метою 

об’єктивного з’ясування порівняльної ефективності авторського та типового 

підходу до побудови програми фізичної реабілітації зазначеного контингенту 

осіб на післялікарняному етапі. 

Як зазначалося вище, суттєвих відмінностей вихідного рівня показників 

характеристик ходьби жінок з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки 

контрольної та основної груп не було виявлено (р>0,05). Однак по завершенні 

педагогічного експерименту та проведенні математико-статистичного 

опрацювання результатів виявлено наступне. За більшістю характеристик 

зафіксовано вищі показники зростань результатів експертного оцінювання. 

Така ситуація наявна за рівномірністю ходьби, де різниця між представницями 

контрольної та експериментальної груп на заключному педагогічному 

спостереженні становила 0,64 бала (22,38%); координованістю рухів – 0,83 бала 

(32,68%); величиною розгойдування тіла – 0,49 бала (17,95%) та плавністю 

ходьби – 0,30 бала (11,36%) на користь представниць основної групи. За 
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іншими двома характеристиками (ритмічність та додаткові характеристики) 

відмінності були незначними (0,14 та 0,28, 4,50 і 9,33% відповідно). 

Таким чином, узагальнюючи показники характеристик ходьби осіб з 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки, варто зазначити більш 

виражений позитивний вплив у основній групі жінок, де використовували 

авторський підхід до побудови програми фізичної реабілітації на 

післялікарняному етапі. Ці дані об’єктивно підтверджені за чотирма 

характеристиками з шести (рівномірність, координованість, величина 

розгойдування, плавність рухів, де р≤0,05), за іншими спостерігаються 

відповідні тенденції.  

Отримані результати експертних оцінок ми доповнили низкою 

об’єктивних результатів отриманих за допомогою визначених довжин, темпу 

кроків, швидкості ходьби, а також методики бароподометрії (табл. 4.8 та 4.9). 

Таблиця 4.8 

Результати дослідження основних показників ходьби осіб  

з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на протезі 

Характеристики 

ходи 

Етапи проведення контрольного зрізу 

до педагогічного експерименту після педагогічного експерименту 

КГ ОГ КГ ОГ 

Ч 

(n=32) 

Ж 

(n=11) 

Ч 

(n=35) 

Ж 

(n=8) 

Ч 

(n=32) 

Ж 

(n=11) 

Ч 

(n=35) 

Ж 

(n=8) 

Довжина 

кроку (м) 

0,63 

±0,02 

0,59 

±0,03 

0,622 

±0,02 

0,582 

±0,02 

0,64 

±0,03 

0,60 

±0,02 

0,652 

±0,02 

0,612 

±0,02 

Темп крок/хв 
81,94 

±2,64 

78,73 

±2,94 

82,29 

±3,06 

80,25 

±2,00 

81,75 

±2,67 

80,36 

±2,38 

82,94 

±2,42 

82,00 

±2,75 

Швидкість 

км/год 

2,11 

±0,16 

1,80 

±0,13 

2,072 

±0,17 

1,79 

±0,18 

2,16 

±0,12 

1,91 

±0,13 

2,232 

±0,12 

2,02 

±0,21 

 

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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Отримані результати вивчення довжини, темпу кроків та розрахункової 

швидкості ходьби вказують на зростання показників виключно в кількох 

випадках представників основних групах. Так, достовірні зміни показників 

зафіксовано за довжиною кроків серед чоловіків та жінок основної групи. Вони 

становили 0,3 м у кожній з груп при р≤0,05. При цьому жодних інших 

відмінностей (серед представників контрольної групи, міжгрупових тощо) не 

було виявлено. Зростання показників чоловіків та жінок контрольної групи 

були на рівні 0,1 м при р>0,05. Також у жодній із залучених до дослідження 

груп осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки за показником темпу 

кроків не спостерігалося достовірних відмінностей, р>0,05. Середньогрупові 

показники змінилися у межах від -1,87 до 1,63 крок/хв. Не стала відмінною 

ситуація щодо швидкості ходьби. Оптимальна швидкість осіб з ампутацією 

нижньої кінцівки на рівні гомілки для усіх груп окрім чоловіків основної групи, 

залишилася на відносно сталому рівні (зростання 0,05−0,23 км, р>0,05). Для 

чоловіків основної групи розрахункова швидкість переміщення зросла на 0,16 

км/год при р≤0,05.  

Вважаємо позитивним, що усі з зазначених достовірних позитивних змін 

відбулися виключно серед представників основних груп, що займалися за 

програмою фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки на післялікарняному етапі з використанням авторського підходу. 

Більш інформативними та такими, що найбільшою мірою визначають 

якісний та кількісний рівні зрушень у стані функціональної та рухової сфери 

осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки за результатами реалізації 

типової та авторської програм фізичної реабілітації на післялікарняному етапі, 

варто вважати результати бароподометрії та їх динаміку впродовж дослідження 

(табл. 4.9) [252]. 

За основними показниками бароподометрії з’ясовано, як і у випадку 

вихідного педагогічного спостереження, статичні та динамічні показники осіб з 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки. 
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 Таблиця 4.9 

Зміни основних показників бароподометрії осіб із ампутацією  

нижньої кінцівки на рівні гомілки за час педагогічного експерименту 

Характеристики 

Етапи проведення контрольного зрізу 

до педагогічного експерименту після педагогічного експерименту 

КГ ОГ КГ ОГ 

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 

С
та

ти
ч
н

і 

Кут стопи (°) 

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 

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 

Р
о
зп

о
д
іл

 н
ав

ан
та

ж
ен

н
я 

(%
) 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 

А 

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 

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 

З 

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 

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 

Розміщення центру 

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 

Д
и

н
ам

іч
н

і 

Кут стопи (°) 

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 

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 

Вісь стопи (°) 

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 

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 

Максимальне 

навантаження 

(г/см) 

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 

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 

Середнє 

навантаження 

(г/см) 

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 

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. 4.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Швидкість 

(мм/с) 

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 

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. 

 

Для підтримання пози особам із зазначеним ампутаційним дефектом 

важливо створювати оптимальну площину опори [7, 14, 24, 163, 198]. Для цього 

компонента важливими є кути, що створюються стопами. Отриманий 

ампутаційний дефект беззаперечно позначається на цих показниках. Проте в 

генеральних завданнях реабілітаційного процесу введені окремі положення 

щодо урівноваження кутів стопи (статичному та динамічному варіантах). Для 

об’єктивності оцінювання визначали окремо кути стопи ампутованої 

(протезованої) та збереженої кінцівки. Однак на констатувальному етапі було 

виявлено, що середні значення за кутами не завжди відображають 

об’єктивність відмінності. Виникла потреба вивчення різниці (дельти) цих 

показників у кожному індивідуальному випадку осіб, залучених до 

педагогічного експерименту та визначення їхнього середнього значення. 

За отриманими результатами щодо кута стопи (статика) можна 

стверджувати, що наявні достовірні зміни серед показників збереженої кінцівки 

чоловіків контрольної групи. Зафіксовано зменшення цього кута на 1,88°, тобто 

13,54% при р≤0,05. Це дало змогу представникам цієї групи досліджуваних осіб 
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на завершальному етапі зрівнятися із чоловіками основної групи. На вихідному 

рівні відмінності чоловіків основної та контрольної груп були достовірними – 

1,85°, 13,58% при р≤0,05.  

Для показників ампутованої кінцівки також виявлено позитивні зрушення 

для чоловіків контрольної групи. Зафіксовано зменшення кута на 1,62° (10,96 

при р≤0,05), тобто оптимізація стабілізаційної функції ампутованої 

(протезованої) кінцівки. Також схожі за спрямуванням зміни встановлено для 

представниць основної групи (2,06°, 14,96% при р≤0,05). Вони свідчать, що 

жінкам основної групи вдалося загалом оптимізувати стабілізаційну функцію 

при виконанні основної стійки. Це є обов’язковим рівнем для виконання інших 

важливих соціально-побутових дій та загалом економізації нервово-м’язової 

діяльності [48, 92, 98]. 

Проте, на думку фахівців із медичної та фізичної реабілітації, важливим є 

не лише абсолютні зміни окремо збереженої чи ампутованої (протезованої) 

кінцівок, а гармонізація цих показників між собою [125, 164, 177, 183, 250]. 

Власне тут і зафіксовані найбільші відмінності меж реалізованими підходами 

(типовим і авторським) до програм фізичної реабілітації осіб з ампутацією 

нижньої кінцівки на рівні гомілки. 

Виявлено, що для представників контрольних груп, лише у випадку 

чоловіків відбулися достовірні зміни показників дельти кутів стоп нижніх 

кінцівок. Проте замість оптимізації встановлено дисгармонізацію, тобто замість 

наближення показника ампутованої (протезованої) кінцівки до значень 

збереженої ми отримали протилежне спрямування. Різниця (дельта) зросла на 

0,75° (21,61%) при р≤0,05. Водночас жінки контрольної групи мали 

недостовірні зрушення в позитивну сторону (0,27°, 6,07% при р>0,05). 

Окрім того, для представників основної групи спостерігається наближення 

показників кута стопи ампутованої (протезованої) кінцівки до збереженої. Це 

виявляється у зменшенні різниці (дельти) на 1,77° (50,43%) та 2,88° (69,73% від 

вихідного рівня) для чоловіків та жінок відповідно. На підставі цього можна 

рекомендувати для оптимізації стабілізації пози тіла осіб з ампутацією нижньої 
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кінцівки використаний авторський підхід щодо зменшення навантаження на 

робочі групи м’язів за рахунок спеціальних пристроїв та акцентованого впливу 

на координаційну (нервово-м’язовий компонент) структуру рухів. 

Отримані переваги на внутрішньогруповому рівні підтверджені між 

груповими відмінностями, які були виявлені між представниками (чоловіки та 

жінки) контрольної та основної груп. За підсумками реалізації на 

післялікарняному етапі фізичної реабілітації за рахунок, з одного боку 

негативних зрушень у представників контрольної групи та, з іншого, 

оптимізації показників основних груп відбулося суттєве (р≤0,05) збільшення 

переваги (2,48°, 58,77% та 2,97°,71,05% чоловіків та жінок відповідно) 

представників основної групи. 

Наступним компонентом, який визначає якість соціально-побутової сфери 

осіб з ампутацією, є їхні витрати енергії на забезпечення нервово-м’язової 

діяльності є співвідношення навантаження (тиску), що створюється різними 

кінцівками на опору [7, 24, 163, 238]. У цьому напрямі було визначено розподіл 

навантаження між ампутованою (протезованою кінцівкою) та згодом між 

передньою та задньою частиною стопи двох кінцівок осіб із зазначеним 

ампутаційним дефектом. 

З’ясування перерозподілу проведене виключно за двома показниками. 

Тому ми запропонували у цій частині спиратися виключно на показник однією 

кінцівки, що має лінійне відображення на показник іншої. На вихідному етапі 

дослідження показники усіх груп осіб з ампутацією нижньої кінцівки 

перебували на незадовільному рівні та демонстрували абсолютну різницю між 

ампутованою (протезованою) та збереженою кінцівками в межах 11,82−16,75% 

при р≤0,05−0,01. За допомогою реабілітаційних впливів як типової, так і 

авторської програм фізичної реабілітації зафіксовано достовірні позитивні 

зміни (р≤0,05). За своїми абсолютними значеннями вони становили для 

чоловіків контрольної групи 1,31%, жінок контрольної групи – 1,27%, чоловіків 

основної групи 2,08 та жінок основної групи 5,12%. Таким чином, відносні 

показники зростань для контрольних груп були (2,88−3,06%) та основних 
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(4,76−12,30%). Це зафіксовано на тлі наявних міжгрупових достовірних 

(р≤0,05) відмінностей як серед чоловіків, так і серед жінок (1,74% та 1,39% 

відповідно). Водночас потребує додаткового вивчення різке зростання 

показника ампутованої (протезованої) кінцівки жінок з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки основної групи. 

При вивченні розподілу навантаження між передньою та задньою 

частиною збереженої кінцівки ми не виявили відсутності будь-яких 

достовірних відмінностей в жодній з груп осіб з ампутацією нижньої кінцівки, 

залучених до дослідження. З одного боку це є неочікуваним, оскільки вихідний 

рівень об’єктивно мав інше підґрунтя (рівень розвитку сили м’язів, 

внутрішньом’язової та міжм’язової координації тощо), що мало б змінитися по 

завершенні педагогічного експерименту. З другого − ми припустили, що зміни 

в показниках збереженої кінцівки є обмежені з огляду на вже наявні 

біляграничні дані. 

З огляду на завдання реабілітаційного процесу, більш цінними для нас 

були дані щодо зміни співвідношення на передню та задню частини стопи 

ампутованої (протезованої кінцівки). Однозначно, що досягнути оптимального 

співвідношення між передньою та задньою частинами, яка б відповідала або 

була наближена до збереженої кінцівки, є складно з урахуванням етапу 

проведення реабілітаційних заходів. Ми при побудові програми орієнтувалися 

на отримання позитивних зрушень відносно вихідного рівня. 

На вихідному та завершальному педагогічних спостереженнях зафіксовано 

достовірні відмінності розподілу навантаження між частинами стопи. Однак на 

вихідному вони були більш вираженими (р≤0,01) та становили від 12,92 до 

16,00% для різних груп осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки. 

Після реалізації обох програм (типова та авторська) фізичної реабілітації 

осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі 

отримано дані про позитивні зміни. Насамперед це зниження для усіх груп 

рівня відмінностей з р≤0,01 до р≤0,05. По-друге, більш виражена оптимізація 

показників для представників основних груп. Так, якщо до чоловіків 
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контрольної групи переважання опору на задню частину зменшилося на 1,50%, 

а жінок контрольної групи на 1,64%, то для чоловіків основної групи – 6,03 та 

жінок основної групи − 5,13% від вихідного рівня. Це свідчить про позитивні 

зрушення та економізацію діяльності організму з забезпечення енергетики 

нервово-м’язової діяльності, яка була при використанні авторського підходу. 

Вищезазначені показники співвідношень навантаження, що чиниться 

окремо нижніми кінцівками, їхніми частинами (передня і задня) та 

врівноваженість між ними безпосередньо впливають на проекцію розміщення 

центру маси тіла. Воно визначалося в міліметрах відхилення оптимальної та 

об’єктивної проекції. Для нас було достатньо передбачуваним те, що цей 

показник також мав позитивні зрушення для усіх груп (р≤0,05) та більш 

виражені абсолютні та відносні зміни показників в основних групах. 

Середньогруповий показник чоловіків основної групи піддався корекції, за 

допомогою авторського підходу до формування змісту програми, на 9,96 мм 

(40,87%), для жінок це становило 8,37 мм (36,00% від вихідного рівня) 

відповідно. Для представників контрольних груп позитивні зміни були менш 

виражені (5,19 мм, 20,01% − чоловіки та 4,27 мм р≤0,05, 17,72% − жінки). 

Загалом за даними розміщення проекції центру маси тіла на площину основи за 

результатами бароподометрії підсумкового контролю виявлена перевага 

представників основних груп. Для чоловіків вона становила 6,24 мм та жінок 

4,94 мм (30,07% та 24,92% від показника контрольних груп відповідно). 

Отримані результати дають підстави стверджувати, що використання 

авторського підходу до побудови програми фізичної реабілітації осіб з 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі дає 

більш виражені зростання стабілізаційної функції нижніх кінцівок. Це, своєю 

чергою, суттєво поліпшує передумови для оволодіння особами з зазначеним 

ампутаційним дефектом значною кількістю соціально-побутових дій та надалі, 

можливо, забезпечить освоєння певної професійної діяльності. 

Проте статичні навантаження не є визначальними у забезпеченні 

нормального існування та задовільної якості життя осіб з ампутацією нижньої 
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кінцівки на рівні гомілки. Визначальними є сукупність показників, які 

характеризують динамічну сферу рухової діяльності. 

У межах цих показників були визначені та проаналізовані дані кута та осі 

стопи максимального і середнього навантаження, швидкості контакту з опорою 

(див. табл. 4.12). 

За кутом стопи, що наявне при динамічній роботі, а саме ходьбі, ми 

використали схожий алгоритм аналізування як у випадку статичного 

положення. Загалом динамічні показники кута ходьби були нижчими за 

статичні, що ми пов’язуємо із додатковими чинниками, які стосуються інерції 

тіла та його біоланок. 

Середні значення за усіма групами на вихідному рівні перебували в межах 

10,14−11,19° для ампутованої (протезованої) кінцівки та 9,00−11,00° для 

збереженої кінцівки. Проте в другому випадку спостерігалася наявність 

достовірних відмінностей (р≤0,05) вихідного рівня цього показника для 

чоловіків контрольної та основної груп. Вона становила на початку 

педагогічного експерименту 2,00° (18,18%). 

По завершенні педагогічного експерименту та реалізації програм (типової та 

авторської) фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки на післялікарняному етапі зафіксовано достовірні зміни кута стопи 

збереженої кінцівки чоловіків контрольної групи (на 1,72°, 15,37%, р≤0,05 від 

вихідного рівня); ампутованої (протезованої) кінцівки для чоловіків контрольної 

та основної груп (на 1,09°, 17,27, р≤0,05 та 1,57°, 17,44%, р≤0,05 від вихідного 

рівня). При цьому варто зазначити, що зміни в двох групах чоловіків мали різне 

спрямування. Тому додатково для з’ясування ефективності за цим показником 

необхідно було вивчити різниці (дельти) між кутами стопи ампутованої 

(протезованої) та збереженої кінцівок. Це подано нижче. За результатами 

вивчення кутів нижніх кінцівок також встановлено достовірні міжгрупові 

відмінності для показників ампутованої (протезованої) та збереженої кінцівки 

серед чоловіків контрольної та основної груп на завершальному етапі. Вони 
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становили для ампутованої (протезованої) кінцівки – 2,31° (17,89%) та 

збереженої кінцівки – 1,52° (12,57%) при р≤0,05 в обох випадках.  

Середньогрупові дані за кутом стопи потрібно розглядати в поєднанні з 

даними різниці (дельти) між групами. За цим показником на початку 

дослідження виявлено розбіжності між даними чоловіків контрольної та 

основної груп. Більший дисонанс показників спостерігався в основній групі 

2,80°, що на 0,83° (29,64%) більший за показник контрольної групи. 

На кінцевому етапі педагогічного спостереження за показником різниці 

(дельти) встановлено достовірні зміни в представників усіх груп (р≤0,05). 

Однак для представників контрольних груп спостерігається збільшення 

абсолютного значення різниці (дельти) кута стопи ампутованої (протезованої) 

та збереженої кінцівок. Для представників основної групи ці величини були 

знижені. За підсумками усіх, у тому числі різноспрямованих змін, ми 

встановили на завершальному етапі дослідження значно більшу оптимізацію 

показників (наближення до рівня збереженої кінцівки) серед чоловіків та жінок 

основної групи. Їхня перевага над представниками контрольної групи 

становила 1,55° та 2,09° (50,65% та 60,58% при р≤0,05). 

Об’єктивним при ходьбі є зміщення вектора, що визначає медіану відбитка 

стопи порівняно із вектором зображення повного контакту стопи. Саме тому 

для дослідження осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки, окрім 

показника кута, залучено вісь стопи. Зазначимо, що за середніми значеннями 

кут та вісь стопи як для збереженої, так і для ампутованої (протезованої) 

кінцівок мали відмінності, за яких більші значення спостерігалися власне для 

осей стоп. 

Вивчення внутрішньогрупових показників осіб з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки, залучених до дослідження, свідчить, що для усіх груп 

відсутні достовірні зміни за період проведення педагогічного експерименту 

(р>0,05). Окрім того, для контрольної та основної груп чоловіків 

спостерігаються достовірні відмінності на вихідному та завершальному 

тестуванні показників. Вони містяться у тому, що станом на початок реалізації 



 

 

172 

 

програм фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки на післялікарняному етапі більший кут осі стопи для збереженої 

кінцівки зафіксований для представників контрольної групи (на 1,86°, 15,33, 

р≤0,05). Після педагогічного експерименту, незважаючи на незначні зміни 

показників, ця перевага збереглася на такому ж рівні (1,27°, 10,72, р≤0,05). 

Однак до неї також добавилися відмінності, за показниками ампутованої 

(протезованої) кінцівки вона становила 1,14° (9,03%, р≤0,05) на користь 

представників контрольної групи. Виявлені зміни та їх оцінювання мають 

суб’єктивний характер, якщо вони не підкріплені даними про різницю (дельту) 

показників осей ампутованої (протезованої) та збереженої кінцівки. Адже 

пропорційність розміщення кінцівок на площині вказує на дотримання 

візуального та функціонального образів, забезпечення задовільного рівня 

рухової діяльності осіб із зазначеним ампутаційним дефектом. 

За даними різниці (дельти) показника осі двох кінцівок серед осіб з 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки, можна стверджувати, що не усім 

представникам як контрольних, так і основних груп вдалося достовірно змінити 

свої показники. Істотні зміни зафіксовано в групах чоловіків. Для 

представників контрольної групи вони становили 0,94° (37,15%, р≤0,05) та 

основної – 1,32° (43,56%, р≤0,05). Однак зміни різного рівні достовірності, що 

відбулися за середніми значеннями в усіх, залучених до дослідження групах 

осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки, дали змогу утворити 

стійкі достовірні відмінності між представниками контрольних та основних 

груп. Зауважимо, що серед представників контрольних груп зафіксоване 

збільшення різниці (дельти) між віссю ампутованої (протезованої) та 

збереженої кінцівок. У представників основних – зменшення. Таким чином, 

відмінності між різницями (дельтами) представників різних груп становлять 

1,76° (50,72%, р≤0,05) серед чоловіків та 1,55° (48,74%, р≤0,05) серед жінок. 

При цьому позитивними є ті зрушення, що дають змогу наблизити показники 

ампутованої (протезованої) кінцівки до збереженої. Тобто у нашому випадку 
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перевага однозначно перебуває на стороні представників основних груп, які 

займалися за програмою фізичної реабілітації на післялікарняному етапі. 

У процесі розв’язання основних завдань дослідження ми також 

проаналізували можливості нижніх кінцівок щодо забезпечення розподілу 

навантаження на опору. За залученими показниками (максимального та 

середнього навантаження) отримано такі результати. Для ампутованої 

(протезованої) кінцівки для усіх груп осіб із зазначеним ампутаційним 

дефектом спостерігається збільшення граничного навантаження за період 

педагогічного експерименту. Зрозуміло, що наявні розбіжності за абсолютними 

та відносними показниками внутрішньогрупових змін. Представники 

контрольних груп підвищили можливості ампутованої (протезованої) кінцівки 

на 136 г/см (10,04%, р≤0,05) – чоловіки та 95 г/см (7,09%, р≤0,05) – жінки; 

основних груп – 197 г/см (14,65%, р≤0,05) – чоловіки та 161 г/см (12,08%, 

р≤0,05) – жінки. Це дало змогу досягнути представникам основних груп 

достовірно вищих показників на завершальному етапі дослідження, що 

становило на 52 г/см (3,48%, р≤0,05) для чоловіків та 72 г/см (5,02%, р≤0,05) 

для жінок, порівняно із представниками контрольних груп.  

Одним із важливих компонентів аналізу цього показника також є 

можливості ампутованої (протезованої) кінцівки відносно збереженої, оскільки 

у нормі (у практично здорових осіб), на думку значної кількості фахівців, вони 

є наближеними. Таким чином, рівень, який був продемонстрований на початку 

дослідження відповідав 68,38% (чоловіки) та 68,52% (жінки) для контрольних 

груп; 67,18% (чоловіки) та 68,49% (жінки) для основних груп. Після 

завершення педагогічного експерименту особам з ампутацією нижньої кінцівки 

на рівні гомілки вдалося досягти для ампутованої (протезованої) кінцівки 

74,57% (чоловіки), 71,81% (жінки) для контрольних груп та 77,02% (чоловіки), 

76,60% (жінки) для основних груп реалізації потенціалу відносно показника 

збереженої кінцівки. 

Для даних середнього навантаження зафіксовано схожі тенденції. Для 

показників ампутованої (протезованої) кінцівки в усіх групах наявне достовірне 
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збільшення (р≤0,05). За абсолютними значеннями зростання становили 37,56 

г/см (6,42%) та 21,91 г/см (3,90%) − чоловіки та жінки контрольної групи); 

73,69 г/см (12,74%) та 53,38 г/см (9,36% від вихідного рівня) – чоловіки та 

жінки основної групи. Це відбулося на тлі достовірних змін показників 

збереженої кінцівки лише для представників контрольних груп. 

Підсумовуючи зміни за цим показником, можна констатувати, що на 

початку дослідження представники контрольних груп в ампутованій 

(протезованій) кінцівці демонстрували 72,36% та 72,75% (чоловіки та жінки); 

основних груп – 71,94% та 72,96% (чоловіки та жінки) від показника 

збереженої кінцівки. За результатами реалізації програм типової та авторської 

фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки 

виявлено такі зміни реалізації потенціалу ампутованої (протезованої) кінцівки. 

Показники ампутованої (протезованої) кінцівки становили 75,74% та 74,21% 

(чоловіки та жінки); основних груп – 80,32% та 78,87% (чоловіки та жінки) від 

показника збереженої кінцівки. 

Вищезазначені дані аналізування показників максимального та середнього 

навантаження, яке може чинити нижня кінцівка на площину опори, 

переконливо свідчать на корить застосованого авторського підходу до 

реалізації змісту програми фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі. 

Одним із ключових показників ходьби, який був включений до нашого 

дослідження, є швидкість контакту стопи з площиною опори. Проте за цим 

показником ми не спостерігали значної кількості змін у різних групах осіб з 

ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки, залучених до педагогічного 

експерименту. Достовірні зміни наявні лише для показників ампутованої 

(протезованої) кінцівки чоловіків основної групи на різних етапах дослідження 

(10,29 мм/с, 3,66%, р≤0,05). Також виявлено, що незначні різноспрямовані 

зміни показників збереженої кінцівки привели до установлення достовірних 

відмінностей між чоловіками контрольної та основної груп на завершальному 

етапі дослідження (14,34 мм/с, 4,46%, р≤0,05). Незначні зростання показників 
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за підсумками реалізації обох програм типової та авторської фізичної 

реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на 

післялікарняному етапі, на наш погляд, пов’язані із гетерохронністю 

пристосувальних та компенсаторних механізмів, які формуються в організмі 

людини внаслідок отриманого ампутаційного дефекту. На першому етапі 

відбувається корекція пози тіла, позиції нижніх кінцівок (у статиці та в 

динаміці) та надалі варто очікувати змін у швидкості контакту стопи із площею 

опори. Це можна корегувати та підводити до оптимального рівня (наближеного 

до збереженої кінцівки) за допомогою наступних етапів фізичної реабілітації. 

 

4.2.2. Зміни характеристик психоемоційної сфери осіб з ампутацією 

нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі фізичної 

реабілітації.  

Будь-яка суттєва відмінність людини від навколишніх може призводити до 

виникнення низки психоемоційних порушень [73, 121, 124]. Отриманий 

внаслідок різних негативних чинників ампутаційний дефект, сам по собі має 

виражену спрямованість на диструктивність позиції людини до самої себе. Усі 

дані наукової та методичної літератури, які ми опрацювали, вказують, що 

проводити ефективну медичну та фізичну реабілітацію без спрямованих 

впливів на психоемоційну сферу є неможливим. Водночас тут виникає важливе 

питання, − хто може бути суб’єктом впливу під час реалізації програми 

фізичної реабілітації на особу з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки? 

Професійно визначеною ця сфера діяльності є для психологів, які були 

долучені в однаковій мірі до програм типової та авторської. Однак діяльність 

фахівця із фізичної реабілітації через отриманий результат особою, що 

піддається відповідному впливові, також має відображення на психоемоційній 

сфері людини з певною травмою (дефектом), у нашому випадку з ампутацією 

нижньої кінцівки на рівні гомілки.  

Тому реалізація авторської програми фізичної реабілітації, особливо її 

результативність, є потужним чинником у допомозі професійним психологам та 
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психотерапевтам у боротьбі за індивідуальний психічний та емоційний стан 

осіб з визначеними ампутаційними дефектами. 

З метою з’ясування впливу індивідуальних зростань за важливими 

соціально-побутовими руховими навиками та загалом станом функціонування 

особи з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки в нових умовах ми 

повторно визначали рівень психоемоційного стану тих, хто був залучений до 

педагогічного експерименту. Вивчення проведене за середньогруповими 

показниками окремо контрольної та експериментальної груп, чоловіків і жінок 

(табл. 4.10). Дослідження показників психоемоційного стану осіб з ампутацією 

нижньої кінцівки проводилося, як і у випадку вихідного педагогічного 

спостереження, за методиками САН та SF-36 (якість життя). 

Таблиця 4.10 

Зміни психоемоційного стану осіб із ампутацією нижньої кінцівки  

на рівні гомілки за час педагогічного експерименту 

Показники 

Етапи проведення контрольного зрізу 

до педагогічного експерименту після педагогічного експерименту 

КГ ОГ КГ ОГ 

Ч 

(n=32) 

Ж 

(n=11) 

Ч 

(n=35) 

Ж 

(n=8) 

Ч 

(n=32) 

Ж 

(n=11) 

Ч 

(n=35) 

Ж 

(n=8) 

САН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Самопочуття 
3,161 

±1,09 

2,941 

±0,90 

3,002 

±1,13 

3,182 

±0,90 

3,621 

±1,24 

3,921,4 

±1,18 

4,592 

±1,20 

5,242,4 

±0,89 

Активність 
3,181 

±1,08 

3,111 

±1,04 

3,092 

±1,02 

2,852 

±1,04 

4,381 

±1,21 

3,821,4 

±1,17 

4,342 

±1,25 

4,792,4 

±1,03 

Настрій 
2,901 

±1,03 

3,301 

±1,09 

2,912 

±1,00 

3,202 

±1,09 

3,931,4 

±1,38 

4,661 

±1,04 

5,042,4 

±1,02 

4,492 

±1,14 

SF-36 (фізичний компонент здоров’я) 

Фізичне 

функціонування 

33,031,3 

±6,03 

32,00 

±8,91 

39,692,3 

±6,50 

35,752 

±8,91 

49,001 

±3,19 

38,004 

±4,36 

51,142 

±3,58 

49,002,4 

±3,50 

Рольове 

функціонування 

(фізичне) 

35,721 

±4,14 

35,091 

±3,36 

35,942 

±1,94 

37,252 

±3,36 

48,841 

±3,69 

40,001,4 

±4,36 

49,202 

±3,58 

50,132,4 

±5,38 

Інтенсивність 

болю 

26,411 

±2,79 

26,731 

±2,71 

25,032 

±3,35 

28,002 

±2,71 

47,781 

±4,51 

52,181 

±2,96 

45,492 

±4,16 

52,882 

±5,66 

Загальний стан 

здоров’я 

39,061 

±4,37 

44,73 

±3,88 

37,572 

±4,42 

34,252 

±3,88 

48,471,4 

±3,79 

46,004 

±3,64 

43,112,4 

±7,03 

53,752,4 

±3,19 

SF-36 (психічний компонент здоров’я) 
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Продовження табл. 4.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Соціальне 

функціонування 

30,841,3 

±5,59 

35,551 

±6,23 

35,972,3 

±3,75 

33,632 

±6,23 

51,441 

±2,75 

49,551 

±4,12 

50,862 

±6,96 

46,502 

±4,50 

Життєва 

активність 

31,841 

±3,79 

29,451 

±4,03 

32,172 

±4,40 

28,502 

±4,03 

49,911 

±4,67 

49,551 

±4,12 

50,742 

±7,98 

47,632 

±3,63 

Рольове 

функціонування 

(емоційне) 

33,281 

±3,40 

34,911 

±1,40 

32,572 

±4,03 

36,002 

±1,40 

49,941 

±4,26 

48,731 

±5,26 

51,942 

±5,81 

47,382 

±7,72 

Самооцінка 

психічного 

здоров’я 

43,131 

±4,49 

51,00 

±2,55 

43,892 

±5,19 

47,63 

±2,55 

49,221 

±5,19 

50,91 

±2,28 

50,892 

±6,04 

51,50 

±3,50 

 

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).  

 

За отриманими результатами можна стверджувати, що за методикою САН 

наявні позитивні зрушення психоемоційної сфери осіб з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки після завершення програм фізичної реабілітації 

типової і авторської на післялікарняному етапі, що запроваджені для 

контрольної та основної груп відповідно. 

Відзначимо, що згідно з оцінками за методикою САН представників усіх 

груп (контрольні та основні, чоловіки та жінки) зафіксовано позитивні 

зростання (р≤0,05). Зрозуміло, що вони мали свої відмінності відповідно до 

контингенту та реалізованої програми.  

Основні зростання в контрольних групах (чоловіки та жінки) пов’язані із 

наступним. За шкалою самопочуття суб’єктивна середньогрупова оцінка зросла 

на 0,46 бала (13,92%) та жінок – 0,98 бала (33,33% від вихідного рівня); за 

шкалою «активність» показники чоловіків контрольної групи підвищилися на 

1,20 бала (37,73%), жінок – 0,71 бала (22,83% від вихідного рівня) та за шкалою 
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«настрій» зростання суб’єктивного враження чоловіків становило 1,03 бала 

(35,52%), жінок − 1,33 бала (40,30% від вихідного рівня) відповідно. 

Вивчення аналогічних показників серед основних груп, де була 

реалізована авторська програма, дало змогу встановити таке. Представники 

основних груп отримали змогу за результатами психологотерапевтичних 

впливів, що були ідентичними в різних групах (основних та контрольних), та 

реалізації авторського підходу до структури та змісту програми фізичної 

реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на 

післялікарняному етапі, підвищити свою думку стосовно різних сторін свого 

психоемоційного стану. Серед чоловіків за шкалами зростання були такими: 

«самопочуття» – 1,59 бала (53,00%), «активність» − 1,25 бала (40,45%) та 

«настрій» − 2,13 бала (73,19% від вихідного рівня). Серед жінок за шкалою 

«самопочуття» результати зросли на 2,06 бала (64,78%), «активність» − 1,94 

бала (68,07%) та «настрій» − 1,29 бала (40,31% від вихідного рівня). 

Порівняння змін у контрольних та основних групах, а також зіставлення 

кінцевого психоемоційного стану дали змогу встановити, що по завершенні 

педагогічного експерименту представники основних груп мали суттєві переваги 

над представниками контрольних. Це спостерігається для жінок за двома 

шкалами («самопочуття», «активність»), де представниці основної групи мали 

вищі на 1,32 та 0,97 бала відповідно, що становить 33,67% та 25,39% стосовно 

показників жінок контрольної групи. Серед чоловіків така ситуація 

спостерігається за шкалою «настрій», де перевага представників основної групи 

становила 1,11 бала (28,24%) щодо представників контрольної групи.  

Більш виражені зміни виявлено в жінок за шкалами «самопочуття», 

«активність» та «настрій», на наш погляд, пов’язані з більшою емоційністю 

жінок. Тобто при однакових змінах у руховій та функціональних сферах жінки 

схильні яскравіше позначати це на своєму суб’єктивному психоемоційному 

стані. Водночас ті переваги, які наявні в психоемоційному стані представників 

основних груп над контрольними, вказують, що більш виражені зміни 

функціональної та рухової сфер позначаються на низці компонентів 
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психоемоційного стану. Це узгоджується зі значною кількістю наукових та 

методичних даних [7, 14, 24, 86, 94]. Також позитивним вважаємо, що у двох 

випадках (за шкалою «самопочуття» серед жінок основної групи та за шкалою 

«настрій» чоловіків основної групи) показники наблизилися до 

середньостатистичних для даних вікових категорій серед практично здорових 

людей [111, 125]. 

Вивчення змін якості життя осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки до та після реалізації програм (типової та авторської) фізичної 

реабілітації на післялікарняному етапі свідчить про таке. 

Традиційно за методикою SF-36 фахівці пропонують виділяти два 

основних компоненти − фізичний та психічний компоненти здоров’я, які 

відображають цілісний стан, характерний для якості життя осіб, залучених до 

дослідження. 

Вивчення цих компонентів та інтерпретація даних проводилася 

послідовно. Аналізування даних за шкалою фізичного функціонування осіб з 

ампутаціями нижніх кінцівок на рівні гомілки вказало, що на початковому етапі 

дослідження серед представників контрольної та основної груп (чоловіки) були 

наявні відмінності показників. Вони становили 6,63 бала (20,07%) при р≤0,05. 

Наявність цих відмінностей ми частково пов’язуємо із можливим 

нерівномірним розподілом осіб, що потребували проходження відповідного 

етапу фізичної реабілітації за часом поступлення (див. розділ 3). Водночас 

серед жінок суттєвих відмінностей за цією шкалою на було виявлено. 

Позитивним є те, що по завершенні педагогічного експерименту в 

представників усіх основних груп осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки спостерігаються позитивні зрушення. Це є підтвердженням, що 

отримані позитивні результати за функціональною та руховою сферою, описані 

у попередньому підрозділі, поряд із цілеспрямованими 

психологотерапевтичними впливами дали позитивні зрушення стану 

досліджуваних. Для жінок відповідні зростання показників становили 13,25 
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бала (37,06%) та чоловіків 11,45 бала (32,02% порівняно із вихідним рівнем) 

відповідно. 

При цьому в контрольних групах позитивні зрушення відбулися виключно 

в чоловіків (на 15,97 бала, 48,35% від вихідного рівня). Такі значні зрушення у 

фізичному функціонування відповідного компонента здоров’я дали змогу на 

завершальному етапі представникам контрольної та основної груп зрівнятися 

(р>0,05). 

Однак для представниць контрольної та основної груп відмінності 

зростань забезпечили на завершальному етапі дослідження значну (р≤0,05) 

перевагу відповідного показника на стороні жінок основної групи, а саме на 

11,00 бала (28,94%). 

За наступною шкалою (рольове функціонування) фізичного компонента 

здоров’я позитивні зміни зафіксовано у всіх групах осіб з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки (р≤0,05). Їхні абсолютні та відносні значення мали 

окремі особливості. Так, поліпшення рольового функціонування (фізичний 

компонент) для чоловіків контрольної групи становило 13,12 бала (36,73%), 

жінок контрольної групи – 4,91 бала (13,99%); чоловіків основної групи – 13,26 

бала (36,89%) та жінок основної групи – 12,88 бала (34,58%) відповідно. За 

отриманими результатами нам вдалося виявити наявність суттєвих (р≤0,05) 

відмінностей між представницями контрольної та основної груп на кінцевому 

педагогічному дослідженні. Вони становили 10,13 бала (25,32%) на користь 

жінок основної групи. 

На етапі констатувального педагогічного експерименту ми встановили, що 

у фізичному компоненті здоров’я спостерігалися загрозливо низькі показники 

за шкалою «інтенсивність болю», що ми пов’язували із незначним часовим 

проміжком між отриманням ампутаційного дефекту та проведенням 

відповідного етапіу фізичної реабілітації.  

Однак за допомогою програм (типової та авторської) вдалося суттєво 

(р≤0,01) змінити на краще цю ситуацію. Вважаємо, що застосування впливу на 

психоемоційну сферу в поєднанні із результативним процесом фізичної 
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реабілітації є основою виявленого зростання показників. Це також підтверджує 

збереження спрямованості як для типової, так і для авторської програм на 

відновлення соціального статусу осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки. Позитивні зрушення показників були такими: для чоловіків − 21,37 

бала (81,91%) та жінок – 24,45 бала (91,47% від вихідного рівня) контрольної 

групи; чоловіків – 24,46 бала (97,72%) та жінок – 24,88 бала (88,86% від 

вихідного рівня) основної групи відповідно. Такі значні зростання не 

забезпечили на завершальному етапі дослідження міжгрупової переваги жодної 

з контрольних чи основних груп, проте були пов’язані зі збільшенням розкиду 

результатів усередині груп, що є закономірним. 

За підсумковою шкалою фізичного компонента здоров’я («загальний стан 

здоров’я») вихідні суб’єктивні оцінки осіб з ампутацією нижньої кінцівки на 

рівні гомілки були відносно інших шкал дещо вищі. Те саме ми спостерігали 

при розподілі показників відносно контрольних та основних груп. Проте за 

підсумками реалізації програм (типової та авторської) фізичної реабілітації 

зафіксовано достовірні зростання показників. Вони становили для чоловіків 

контрольної групи 9,41 бала (24,09% від вихідного рівня), чоловіків та жінок 

основної групи − 5,54 бала (14,74%) та 19,50 бала (56,93% від вихідного рівня). 

Для жінок контрольної групи достовірних змін на виявлено (1,23 бала, 2,75 % 

при р>0,05). 

Іншою складовою методики SF-36 є психічний компонент здоров’я. Він 

також містить чотири внутрішні шкали. Тут виявлено дещо відмінну структуру 

зростань результатів. За шкалою «соціальне функціонування» у групах осіб з 

ампутацією нижньої кінцівки, залучених до дослідження, відбулися позитивні 

зміни (р≤0,05). Проте для чоловіків контрольної та основної груп на початку 

дослідження були вищі результати на 5,13 бала (16,63%) на користь 

представників основної групи. Проте по завершенню педагогічного 

експерименту жодних суттєвих міжгрупових відмінностей контрольних та 

основних груп чоловіків та жінок не виявлено (р>0,05). Таким чином, 

внутрішньогрупові зростання показників за шкалою «соціальне 
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функціонування» становили 20,60 бала (66,75%) для чоловіків контрольної 

групи; 14 балів (39,38%) для жінок контрольної групи; 14,89 (41,39%) для 

чоловіків основної групи та 12,87 (38,27% порівняно з вихідним рівнем) для 

жінок основної групи при р≤0,05 для усіх груп.  

За шкалою «життєва активність» представники усіх груп змінили своє 

суб’єктивне ставлення у сторону покращення. Відсутність достовірних 

відмінностей до та після педагогічного експерименту вказує, що за цим 

показником жодна із програм фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі, тобто типова та авторська, 

не має. Значення абсолютних та відносних значень якісних і кількісних змін 

становили 18,07 та 20,10 бала (56,75 і 68,25% від вихідного рівня) для чоловіків 

та жінок контрольної групи; 18,62 та 19,13 бала (57,88 і 67,12 % від вихідного 

рівня) для чоловіків та жінок основних груп відповідно. У всіх випадках рівень 

істотності становив р≤0,05. 

Ідентичними є тенденції, зафіксовані для рольового (емоційного) 

функціонування. За відсутності суттєвих (р>0,05) міжгрупових відмінностей на 

обох (вихідний та кінцевий) етапах педагогічного спостереження виявлено 

достовірні позитивні зміни внутрішньогрупових показників (р≤0,05). Вони 

становили 13,66; 13,82; 19,37 та 17,38 бала (41,04; 39,59; 59,47 та 48,28% від 

вихідного рівня) для чоловіків та жінок контрольної і чоловіків та жінок 

основної груп відповідно. 

З-поміж усіх показників, що характеризують психоемоційну сферу та 

якість життя осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки найменших 

зрушень зазнали суб’єктивні оцінки за шкалою «самооцінка психічного 

здоров’я». За цією шкалою спільні впливи психологів та психотерапевтів 

зумовили суттєві (р≤0,05) позитивні зрушення внутрішньогрупових показників 

у двох групах, залучених до педагогічного експерименту. Зміни зафіксовані в 

чоловіків контрольної групи (6,09 бала, 14,12% від вихідного рівня) та 

чоловіків основної групи (7,00 бала, 15,94% від вихідного рівня). 
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Таким чином, якщо за методикою САН спостерігаються позитивні 

зрушення, які в окремих випадках наближаються до рівня загально 

статистичних даних відповідного віку та статі практично здорових осіб, то за 

якістю життя ці відмінності зберігаються при зменшенні абсолютних 

показників різниці. 

Незважаючи на значні зростання за більшістю показників психоемоційного 

стану та загалом якості життя осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки основної групи та деякими в контрольній групі, прогнозуємо, що 

подальше удосконалення є досить обмеженим. Отримані результати, на наш 

погляд, свідчать, що можна досягнути значного зростання суб’єктивного рівня 

оцінок власного стану. При цьому виведення його на граничний, наближений 

до показників практично здорових осіб, є складним та довготривалим 

процесом. Це може бути покладено в перспективу подальших досліджень в 

запропонованому науковому напрямі. 

Загалом відомими є дані про більші зростання в перших періодах 

реабілітаційного процесу, що стосується різносторонніх показників. Із 

підвищенням кожен наступний рівень долається із більшими затратами часу, 

використанням більшої варіативності засобів та методів впливу на осіб із 

визначеними ампутаційними дефектами тощо для різних сторін комплексного 

процесу реабілітації (медичної, фізичної, психічної, соціально-побутової тощо). 

 

Висновки до розділу 

 

Програма фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки повинна грунтуватися на основних компонентах: ЛФК, масаж, основи 

бандажування, загальнорозвивальні вправи, навчання ходьби, вправи на 

тренажерах. Об’єктивною для обґрунтування сучасних підходів до фізичної 

реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на 

післялікарняному етапі є потреба урахування принципу граничної активності, 

що зумовлює зміни структури та змісту реабілітаційних засобів. Вони містяться 
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в залученні тренажерних пристроїв регулювання ваги тіла, зміщенні акцентів 

вправ у напрямі активного розгинання, навчання ходьби та спрямованості 

масажу, використанні Саарбюрзького протеза на тлі зменшення обсягів 

загальнорозвивавальних 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). 

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. 

На ефективність авторського підходу до побудови програми фізичної 

реабілітації вказують такі дані. 

Внутрішньогрупові зміни (р≤0,05−0,01) серед представників основних 

груп зафіксовані за такими показниками: 

 мануально-м’язове тестування: за видом руху згинання 80,0% 

чоловіків продемонстрували результат у п’ять балів, розгинання − 88,6%; 

приведення стегна − 74,3%; відведення стегна − 91,4% та при відведенні стегна 

87,5% жінок виконали цей рух на п’ять балів, у всіх випадках р≤0,05 порівняно 

із вихідними даними; 

 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); 
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 фізична підготовленість 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 в 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); 

 експертні оцінки характеристик ходьби: рівномірність (на 54,08% − 

чоловіки та 55,84 – жінки); ритмічність (на 18,18% − чоловіки та 14,28% – 

жінки); координованість рухів (на 86,86% − чоловіки та 86,19% – жінки); 

величина розгойдування тіла (на 46,02% − чоловіки та 56,31% – жінки); 

плавність (на 31,39% − чоловіки та 49,10% – жінки); додаткові характеристики 

(на 30,74% − чоловіки та 33,20 – жінки); 

 бароподометрія: 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 центру 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 по 

завершенні педагогічного експерименту при міжгруповому порівнянні 

містилася в такому: 

 динамометрія рухів кукси за усіма видами рухів: згинання (10,14% − 

чоловіки та 12,32% − жінки), розгинання (8,62% − чоловіки та 17,03% − жінки), 

приведення стегна (5,88% − чоловіки та 7,56% − жінки), відведення стегна 

(12,18% − чоловіки та 8,71% − жінки); 
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 фізична підготовленість та такими контрольними вправами: підскоки 

(на 5,10% − чоловіки); рівновага на коліні ампутованої кінцівки (на 67,25%− 

чоловіки та 65,58% жінки); 

 експертні оцінки характеристик ходьби: рівномірність (на 17,70% − 

чоловіки та 22,38% – жінки); ритмічність (на 11,03% лише чоловіки); 

координованість рухів (на 32,68% лише жінки); величина розгойдування тіла 

(на 17,11% − чоловіки та 17,95% – жінки); плавність (на 12,62% − чоловіки та 

25,38% – жінки); додаткові характеристики (на 8,39% лише жінки). 

 бароподометрія: різниця кута стопи у статиці (на 58,77% − чоловіки та 

70,38% – жінки); розміщення центру маси тіла (на 30,07% − чоловіки та 24,92% 

– жінки); різниця кута стопи в динаміці (на 50,65% − чоловіки та 60,00% – 

жінки); різниця осі стопи (на 49,85% − чоловіки та 48,74% – жінки); 

максимальне (на 3,48% − чоловіки та 5,02% – жінки) і середнє (на 4,66% − 

чоловіки та 6,86% – жінки) навантаження на опору ампутованої (протезованої) 

кінцівки. 

 

Результати розділу опубліковано в працях [37, 40, 41, 237]. 
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Соціально-економічні умови нашої країни, автоматизація, індустріалізація, 

технологізація різних сфер діяльності людини у поєднанні із демографічними 

зростаннями, урбанізацією призводять до зростання кількості осіб з різними 

ампутаційними дефектами, у тому числі з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки [151, 152, 155, 247, 255]. Це беззаперечно потребує комплексного 

підходу фахівців до розв’язання завдань їх медико-соціальної, психологічної та 

фізичної реабілітації [164, 179].  

Наявні дослідження свідчать, що в організмі людини порушення рухової 

системи спричиняють паралельно значні порушення з боку серцево-судинної, 

дихальної і нервової систем, психічної сфери, а загальне зниження рухової 

активності лише уповільнює процеси відновлення цих систем [7, 12, 22, 31, 32]. 

Домінантна більшість фахівців із медичної, фізичної та соціальної 

реабілітації виявили, що після ампутації розвиваються функціональні і 

структурні зміни систем життєзабезпечення, які є наслідком адаптаційних 

реакцій і мають компенсаторний характер [48, 51, 53, 200, 252]. Власне вони 

визначають основні завдання фізичної реабілітації. Серед яких провідними є 

прогнозування компенсаторних змін в організмі особи з ампутаційними 

дефектами, активний, систематичний та тривалий вплив на органи і системи 

організму за допомогою різноспрямованих засобів фізичної реабілітації на всіх 

етапах реабілітаційного процесу, аж до формування адаптації до нових умов 

життєдіяльності [12, 97, 122, 125, 232]. Відносно незадовільний рівень основних 

показників осіб з ампутаціями був підтверджений в умовах нашого 

дослідження. Це дало нам змогу згодом залучити увесь комплекс загальних 

завдань фізичної реабілітації при подальшій розробці авторського підходу до 

програми [40, 41, 44, 237]. 

За твердженнями фахівців із фізичної реабілітації, перед проведенням 

будь-яких спрямованих на адаптаційні та компенсаторні зміни впливи гострою 
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є потреба отримання об’єктивних показників про контингент осіб, з яким 

доводиться працювати [125, 153, 183]. Погоджуючись із цими твердженнями 

ми запропонували методики, які б могли бути залучені до констатувального 

педагогічного експерименту. Водночас, ми виявили, що комплексний підхід із 

залученням інформативних, об’єктивних методик відсутній [44, 64, 70, 251]. Це 

спонукало нас до обґрунтування комплексу методик, які б надали об’єктивну 

інформацію про реальний стан осіб. Таким чином, це дало змогу об’єднати 

погляди багатьох фахівців [71, 72, 125, 217] та залучити такі методи, методики 

та їхні показники: анамнез, соматоскопія, антропометрія, мануально-м’язове 

тестування, гоніометрія як загальноприйняті [96, 122, 153, 183]. Окрім цього, за 

рекомендацією іншої частини фахівців готовність до реабілітаційних заходів 

визначено за показниками фізичної підготовленості (присідання; підскоки; 

згинання і розгинання рук в упорі лежачи; перехід із положення лежачи в 

положенні сидячи; утримання рівноваги на збереженій нозі та на коліні 

ампутованої кінцівки); фізичної працездатності за показниками ручної 

велоергометрії [112, 113, 116]. Специфікація контролю була забезпечена 

визначенням об’єктивних та суб’єктивних характеристик ходьби, використанням 

бароподометрії [128, 160, 252]. Додатково визначався психоемоційний стан та 

якість життя осіб, залучених до дослідження за допомогою загально 

рекомендованих методик САН та SF – 36 [111, 121]. 

У розвиток наявних у вітчизняній та закордонній літературі даних [105, 

122, 125, 153, 238] за допомогою нашого дослідження можна подати такі 

результати [37, 38, 39, 42]. Найбільша частка ампутацій отримана особами, 

залученими до дослідження внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 

(57,9−64,2%). Станом на початок післялікарняного етапу фізичної реабілітації 

стан усічених м’язів кукси гомілки рівня м’язових груп стегна здебільшого був 

на доброму рівні (87,2−94,1% від загальної кількості осіб). За мануально-

м’язовим тестуванням усі особи, що потребували реабілітації, показали 

результат на рівні 4 (31,3−78,9%) та 5 балів (21,1−68,1%) за відповідною 

шкалою. Ці дані узгоджуються зі значною кількістю попередніх результатів та є 
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очікуваними з огляду на особливості ампутації нижньої кінцівки на рівні 

гомілки [48, 51, 53, 64]. 

Однак за динамометрією рухів кукси та збереженої кінцівки осіб 

зафіксована значна диспропорція (15,2−49,4% від рівня збереженої кінцівки), 

що не була відображена в попередніх дослідженнях із фізичної реабілітації. 

Відзначимо, що в групі чоловіків показники були більш рівномірними 

порівняно із жінками. Дещо відмінні результати між чоловіками та жінками 

потребують уточнень, що можуть бути проведені надалі в дослідженнях. 

Загальні негативні тенденції, які спостерігали науковці в дослідженнях 

різних років та були пов’язані з різними ампутаційними дефектами, мали 

відображення і за нашими спостереженнями [70, 71, 72]. Так, функціональний 

стан осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки характеризувався 

низької руховою активністю, відсутністю готовності до ходьби на протезі, 

зниженням силових показників м’язових систем [37, 39 42].  

Підтвердженням цього є абсолютні та відносні результати фізичної 

підготовленості (за низькими показниками присідання (7,1−9,5 раза), підскоків 

(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 на 

збереженій та на коліні ампутованої кінцівки (15,68−22,30 с та 1,21−1,67 с 

відповідно); показники характеристик ходьби, що перебували у межах від 1,79 

до 2,55 бала; показниками бароподометрії (кут стопи (статика) – 3,49−3,95°; 

розподіл навантаження між кінцівками 43,05−43,22/56,78−56,95, зміщенням 

проекції центру маси тіла на 23,74−25,12 мм; кут стопи (динаміка) 2,40−2,47°, 

диспропорція максимального та середнього навантаження стопи на 614−642 

(г/см) та 211−224 (г/см) відповідно). Ці дані в науковій літературі раніше не 

були відображені. 

Однак дані щодо незадовільного вихідного рівня психоемоційного стану 

осіб з різними ампутаційним дефектами є широко вивченими [111, 121]. Для 

нашого контингенту (осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на 

післялікарняному етапі) особливості були такими. За методикою САН оцінки 
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коливалися в межах 2,91−3,13 бала та методикою SF – 36 − 25,69−38,73 од., що 

відповідало незадовільному рівневі [111, 121, 124, 125, 183]. 

На підставі проведеного констатувального педагогічного експерименту 

було підтверджено низку наукових досліджень [123, 127, 133, 134, 225], які 

визначають гостроту потреби перебудови діяльності функціональних систем 

організму для якісної та ефективної роботи в нових умовах пересування на 

протезі, зокрема для осіб з ампутацією нижньої кінцівки на післялікарняному 

етапі фізичної реабілітації.  

Безперечним фактом, на якому наполягають фахівці, є те, що це повинно 

бути забезпечене використанням обґрунтованої програми фізичної реабілітації 

із виокремленням та конкретизацією основних завдань, ураховуючи отримані 

результати об’єктивізованого педагогічного спостереження [38, 42].  

Вирішення цього науково-практичного завдання ми, погоджуючись із 

іншими фахівцями, вбачали у використанні рухової активність, яка покладена в 

основу фізичної реабілітації [63, 93, 126]. Ураховуючи, що наукове 

обґрунтування програми фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі у сучасній науковій та 

методичній літературі відсутнє [42, 44], ми запропонували ефективні розрізнені 

засоби фізичної реабілітації та об’єднали їх. 

Ґрунтовне опрацювання даних наукової та методичної літератури 

вітчизняних і закордонних фахівців із фізичної реабілітації та наш практичний 

досвід вказав, що наявні засоби зачною мірою вичерпали свій потенціал [122, 

125, 252, 253, 255]. Це дало нам змогу для їхньої актуалізації виокремити 

принцип граничної активізації, що був взятий за основу авторського підходу до 

побудови програми фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на 

рівні гомілки на післялікарняному етапі. Він не вступає в протистояння до 

наявних керівних положень [48, 53, 64, 70, 213], а навпаки наближає вітчизняні 

погляди фахівців із реабілітації до більш провідних, закордонних розробок у 

фізичній реабілітації [252, 253, 254]. Зміст цього керівного положення, яке ми 

визначили полягає в тому, що при виконанні вправ (використанні інших засобів 
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реабілітації) створюються такі умови, за яких відбувається максимальне 

залучення проявів морфофункціональних властивостей, посилення м’язово-

суглобової діяльності в регіональних межах ампутаційного дефекту з метою 

спонукання до дії, збільшення функціонування та загалом інтенсифікація 

адаптаційного і компенсаторного впливів. 

На підставі вищезазначеного та із урахуванням даних наукової та 

методичної літератури з проблематики дослідження ми теоретично обґрунтували 

програму фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні 

гомілки на післялікарняному етапі. Вона грунтувалася на основних компонентах: 

ЛФК, масаж, основи бандажування, загальнорозвиваючі вправи, навчання 

ходьбі, вправи на тренажерах [122, 125, 153, 183].  

Ми запропонували такі особливості: залучення тренажерних пристроїв 

регулювання ваги тіла, зміщення акцентів вправ у напрямі активного 

розгинання, навчання ходьби та спрямованості масажу, використання 

Саарбюрзького протеза. Це не суперечило фундаментальним теоріям фізичної 

реабілітації при ампутаційних дефектах різної складності [74, 81, 86, 93]. 

Експериментальна перевірка авторської програми фізичної реабілітації 

осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі 

була проведена завдяки педагогічному експерименту в межах трьох місяців із 

проведенням 26 занять (2−3 рази на тиждень), що не суперечить науково-

методологічним підходам до побудови досліджень цього рівня [122, 125, 153, 

183]. Доведення ефективності проведено за класичною схемою єдиної 

відмінності із урахуванням двох груп змін – на внутрішньогруповому та 

міжгруповому рівнях.  

Усі зафіксовані зміни підтверджують правильність застосованого 

авторського підходу до побудови програми фізичної реабілітації осіб з ампутацією 

нижньої кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі та дають змогу 

констатувати загалом сформульоване наукове обґрунтування цього процесу. 

Таким чином, ефективність нашого підходу підтверджена на 

внутрішньогруповому рівні (р≤0,05−0,01) за показниками мануально-м’язового 
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тестування, динамометрії рухів кукси та збереженої кінцівки, фізичної 

підготовленості; експертних оцінок характеристик ходьби, базовими 

елементами бароподометрії. 

На міжгруповому рівні, який з огляду на доказову базу є більш 

визначальним [85, 125, 153, 183], переваги представників основної групи над 

контрольною (р≤0,05−0,01) містилися у таких показниках: динамометрія рухів 

кукси (5,88−17,03%) за усіма видами рухів, фізична підготовленість 

(підскакування, утримання рівноваги) (5,10%−67,25%), експертні оцінки 

характеристик ходьби (8,39−32,68%), елементи бароподометрії (3,48−70,38%). 

При зіставленні отриманих результатів із наявними в науковій літературі 

можна стверджувати про більш повне та інформативне вивчення предмета 

дослідження. Аналіз та узагальнення результатів дослідження, зіставлення їх з 

наявною науковою інформацією дали змогу отримати наукові результати трьох 

рівнів новизни, ті які набули подальшого розвитку, удосконалили наявні та нові 

наукові дані. 

Набули подальшого розвитку: 

 наукові дані про особливості фізичної реабілітації осіб ампутаційними 

дефектами на післялікарняному етапі [48, 53, 70, 93, 102];  

 відомості про врахування закономірностей та принципів формування 

відновних і компенсаторних механізмів в організмі осіб з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки [15, 122, 125, 127, 183]. 

Удосконалено: 

 систему контролю функціональної та рухової сфери осіб з ампутацією 

нижньої кінцівки на рівні гомілки [55, 111, 112, 113, 180]; 

 дані про взаємозв’язок засобів фізичної та психологічної реабілітації осіб 

з ампутаціями нижніх кінцівок на післялікарняному етапі [11, 70, 73, 84, 125, 183]; 

Нові наукові дані, уперше: 

 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 
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протезом та навиків 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 спонукання до дії, збільшення функціонування та загалом 

інтенсифікації адаптаційного і компенсаторного впливів; 

 встановлено загальні показники, що характеризують функціональну, 

рухову, психоемоційну 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. Наявна 

низька фізична підготовленість та працездатність, низькі якісні ознаки 

характеристик ходьби, невідповідність нормам показників бароподометрії, що в 

сукупності це мало відображення 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, 

Саарбрюкенського протеза, ходьби з перешкодами, використання додаткових 

засобів пересування, вправ з акцентами на активне розгинання, елементів 

рухливих та спортивних ігор, масажу зон регіонально розташованих відносно 

рівня ураження. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні подано нове розв’язання науково-

практичного завдання, що пов’язане із наявністю протиріччя між зростаючою 

кількістю осіб з ампутацією нижньої кінцівки на рівні гомілки та потребою 

розробки нових та удосконалення наявних підходів до фізичної реабілітації осіб 

з такими ампутаційними дефектами на післялікарняному етапі.  

 

1. Зростаюче суспільне значення проведення заходів фізичної реабілітації 

осіб з ампутаційними дефектами різної складності диктує вимогу звернення 

уваги на цю проблематику. Ефективне проведення протезування та навчання 

користуванню 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 даних наукової та 

методичної літератури дав змогу виявити відсутність сучасних науково-

обґрунтованих підходів із фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі. 

2. При ампутації нижньої кінцівки можливе розвинення низки ускладнень 

в різних сферах життєдіяльності, функціонуванні систем організм (серцево-

судинної, дихальної, нервової), психоемоційному стані, які, враховуючи 

незадовільний рівень обґрунтованості підходів до комплексної реабілітації осіб 

з такими ампутаційними дефектами, зумовлюють потребу розробки нових та 

удосконалення наявних підходів до фізичної реабілітації осіб з ампутаційними 

куксами нижніх кінцівок на рівні гомілки для забезпечення якісних 

адаптаційних і компенсаторних реакцій при постійно зростаючій 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 як основних показників якісних і 
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кількісних характеристик ходьби, отриманих на підставі об’єктивних 

(бароподометрії, хронометрії) так 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), показників 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); 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 центру маси тіла на 23,74−25,12 мм; 

диспропорція максимального та середнього навантаження стопи на 614−642 

(г/см) та 211−224 (г/см) відповідно). 

5. Розробка програми фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої 

кінцівки на рівні гомілки на післялікарняному етапі пов’язана із потребою 

формування стійких адаптаційних змін, які можуть бути спричинені 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 
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використанні тренажерних пристроїв регулювання ваги тіла, зміщенні акцентів 

навчання ходьби та спрямованості масажу, засобів щодо активного розгинання, 

використанні Саарбюкенського протеза та урахування принципу граничної 

активності осіб, залучених до фізичної реабілітації. 

6. Ефективність авторської програми фізичної реабілітації осіб першого 

зрілого віку після ампутації нижньої кінцівки на рівні гомілки на 

післялікарняному етапі засвідчена внутрішньогруповими змінами основних 

показників, що для чоловіків містяться 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) зміни 

відбулися за результатами мануально-м’язового тестування (відведення стегна) 

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. Переваги авторського підходу до формування програми фізичної 

реабілітації осіб першого зрілого віку після ампутації нижньої кінцівки на рівні 

гомілки на післялікарняному етапі пов’язані із достовірно вищою ефективністю 

(р≤0,05−0,01) порівняно із типовою програмою за такими міжгруповими 

показниками:  

 серед чоловіків: динамометрія рухів кукси (за усіма видами рухів) 

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 центру маси тіла, різниця кута стопи в динаміці, різниця осі стопи, 



 

 

197 

 

максимальне і середнє навантаження на опору ампутованою (протезованою) 

кінцівкою) 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 центру маси тіла різниця кута стопи в динаміці, різниця осі стопи, 

максимальне і середнє навантаження на опору ампутованою (протезованою) 

кінцівкою) 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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Додаток Б  
 

Типова програма фізичної реабілітації осіб першого зрілого віку після ампутації нижньої кінцівки 

на рівні гомілки на післялікарняному етапі. 

№ 

п/п 
Зміст Завдання Дозування 

Методичні 

вказівки 

1 2 3 4 5 

ВСТУПНИЙ ПЕРІОД (7 – 8 занять) 

1 Ранкова гімнастика 
Підвищення функціонального статусу 

серцево-судинної, дихальної та нервової 

систем 

Щодня 10 

– 15 хв. 
Самостійно 

2 Загально розвиваючі вправи 
Стимуляція процесів обміну та 

підвищення загального тонусу ОРА 

Щодня 8 – 

10 хв 

В. п. лежачи, 

сидячи 

3 Масаж (самомасаж) 

Покращення трофіки, зменшення набряку 

ампутованої кінцівки, формування 

тактильної функції кукси. 

Щодня 5 – 

8 хв. (2 – 3 

рази) 

Самостійно 

4 Гігієнічні заходи 
Формування культури догляду за 

ампутованою кінцівкою. 
 Самостійно 

5 Бандажування 
Формування кукси, зменшення набряку 

м’яких тканин. 

Від 4 до 10 

годин 
Щоденно 

6 Фантомна гімнастика Профілактика фантомних болів 
Щодня 5 – 

7 хв. 
В. п. лежачи 
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1 2 3 4 5 

7 Спеціальні вправи: 

7.1 - Рівновага та координація Розвиток рівноваги та координації рухів 5 – 7 хв. Без протезу 

7.2 - Опірність ампутованої кінцівки 
Підвищення тонусу та координації м’язів 

на стороні ампутованої кінцівки 
5 – 7 хв. 

В. п. опора на 

колінах, руки 

на спинці 

крісла. 

7.3 - Саарбрюренський протез 

Оволодіння навиками одягання та 

стояння на протезі, розвиток опірності 

кукси, формування стереотипу ходьби, 

адаптація до елементів протезу. 

10 – 12 хв. 
Максимальна 

самостійність. 

8 Профілактика контрактур Збереження амплітуди рухів у суглобах 5 – 7 хв 
Активне 

виконання. 

9 Допоміжні засоби пересування Оволодіння брусами та/або ходунками. 2 – 3 рази  

10 Профілактичні вправи 

Профілактика респіраторних 

захворювань, деформацій та пошкоджень 

хребта, здорової кінцівки. 

 

5 – 8 хв.  
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1 2 3 4 5 

ОСНОВНИЙ ПЕРІОД (10 – 12 занять) 

1 Ранкова гімнастика 
Підвищення функціонального статусу 

серцево-судинної, дихальної та нервової 

систем 

Щодня 10 

– 15 хв. 
Самостійно 

2 Загально розвиваючі вправи 
Стимуляція процесів обміну та 

підвищення загального тонусу ОРА 

Щодня 8– 

10 хв 

В. п. лежачи, 

сидячи 

3 Масаж (самомасаж) 

Покращення трофіки, зменшення набряку 

ампутованої кінцівки, формування 

тактильної функції кукси. 

Щодня 5 – 

8 хв. (2 – 3 

рази) 

Самостійно 

3 Гігієнічні заходи 
Формування культури догляду за 

ампутованою кінцівкою. 
 Самостійно 

5 Фантомна гімнастика Профілактика фантомних болів 
Щодня 5 – 

7 хв. 
В. п. лежачи 

6 Ідеомоторне тренування 
Формування правильного стереотипу 

ходьби 

Щодня 5 – 

10 хв. 
Самостійно 

7 Спеціальні вправи: 

7.1 
Рівновага на Саарбрюкенському 

протезі 

Формування відчуття рівноваги та 

опірності кукси. 
5 – 8 хв.  
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7.2 
- Ходьба на Саарбрюкенському 

протезі 

Оволодіння фазами кроку, формування 

кукси 

Щодня 10 

– 12 хв. 

Дозована вага 

тіла 

7.3 - Ходьба з перешкодами 
Навики долання перешкод (похилі 

поверхні, сходи, нерівності) 
5 – 7 хв  

7.4 
- Елементи спорту та ігор на 

протезі (Саарбрюкен) 

Розвиток рівноваги, координації та 

спритності. 
5 – 6 хв. Страховка 

7.5 

- Навчання та ознайомлення з 

основними принципами 

користування основним 

протезом 

Розвиток правильних та адекватних 

уявлень про штучну кінцівку 

Разово 

3–5хв 

Повторити при 

потребі 

7.6 
- Ходьба на Саарбрюкенському 

протезі по біговій доріжці. 

Розвиток витривалості та опірності 

ампутованої кінцівки 
10 – 12 хв. 

Швидкість 2 – 

3 км/год 

8 Допоміжні засоби пересування 
Оволодіння паховими та ліктьовими 

милицями. 
5 – 8 хв.  

9 Профілактичні вправи 

Профілактика респіраторних 

захворювань, деформацій та пошкоджень 

хребта, здорової кінцівки. 

3 – 5 хв.  

10 
- Ходьба на основному протезі з 

30 % вагою тіла пацієнта 

Розвиток навиків та координації роботи 

м’язових груп ампутованої кінцівки. 
10 – 15 хв.  Індивідуально 
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ЗАКЛЮЧНИЙ ПЕРІОД (6 – 9 занять) 

1 Ранкова гімнастика 
Підвищення функціонального статусу 

серцево-судинної, дихальної та нервової 

систем 

Щодня 10 

– 15 хв. 
Самостійно 

2 Загально розвиваючі вправи 
Стимуляція процесів обміну та 

підвищення загального тонусу ОРА 

Щодня 8 – 

10 хв 

В. п. лежачи, 

сидячи 

3 Масаж (самомасаж) 

Покращення трофіки, зменшення набряку 

ампутованої кінцівки, формування 

тактильної функції кукси. 

Щодня 5 – 

8 хв. (2 – 3 

рази) 

Самостійно 

3 Гігієнічні заходи 
Формування культури догляду за 

ампутованою кінцівкою. 
 Самостійно 

4 Фантомна гімнастика Профілактика фантомних болів 
Щодня 5 – 

7 хв. 
В. п. лежачи 

5 Ідеомоторне тренування 
Формування правильного стереотипу 

ходьби 

Щодня 5 – 

7 хв. 
Самостійно 

6 Спеціальні вправи: 

6.1 
- Ходьба на основному протезі з 

75 % від ваги тіла пацієнта 
Формування локомоторних навиків кроку 15 – 25 хв 

Індивідуальний 

темп 
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6.2 
- Ходьба на основному протезі  з 

100 % навантаженням 

Закріплення локомоторних навиків, 

розвиток витривалості кукси та 

ампутованої кінцівки 

Щодня 5 – 

10 хв. 

Індивідуальний 

темп 

6.3 
- Ходьба на основному протезі з 

перешкодами 

Вдосконалення навиками володіння 

основним протезом 

Через 

заняття 5 – 

7 хв. 

Природні 

перешкоди 

6.4 
- Елементи спорту на основному 

протезі 
Розвиток спритності та витривалості 

З 3-го 

заняття 5 – 

8 хв. 

 

7 Вправи на тренажерах 
Підвищення толерантності до фізичних 

навантажень, розвиток витривалості 
10 – 25 хв Самоконтроль 

8 
Пересування без допоміжних 

засобів та/або з паличкою 

Вдосконалення навиків плавності та 

ритмічності ходьби 

 

15 – 30 хв. 
(з 5-го заняття 

самостійно) 

9 Профілактичні вправи 

Профілактика респіраторних 

захворювань, деформацій та пошкоджень 

хребта, здорової кінцівки. 

Щодня 10 

– 12 хв. 
Самостійно 

 


