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У статті висвітлено методи обстеження, які застосовують сучасні автори у своїх 
методиках фізичної реабілітації для осіб з ураженням центральної нервової системи, опорно-
рухового апарату та особливості обстеження дітей з церебральним паралічем, а саме 
з'ясовується значення оцінки психоемоційного стану і рухової сфери особистості. 

У статті запропонована схема обстеження, для дітей з церебральним паралічем, для 
визначення основних порушень. 
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В статье освещены методы обследования, которые применяют современные авторы в 
своих методиках физической реабилитации для лиц с поражением центральной нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата и особенности обследования детей с церебральным 
параличом, а именно изучается значение оценки психоэмоционального состояния и 
двигательной деятельности личности. 

В статье разработана нами усовершенствованная схема обследования для детей с 
церебральным параличом, для определения основных нарушений. 

Ключевые слова. Физическая реабилитация, детский церебральный паралич, 
обследования, методы. 

METHODOLOGIES OF EXAMINATION FOR CEREBRAL PALSY CHILDREN 
Julia Zinchenko 

Lviv State University of Physical Culture 
In the article presented hereby different methodologies of rehabilitation survey. There are 

different survey methods, which applying modern authors in their approach to physical rehabilitation, 
for persons with disorders of the central nervous system and musculoskeletal system, turn the value of 
psycho-emotional sphere and motor skills of a personality. 

In this article developed improved chart of inspection for cerebral palsy children, to determine 
violations. 

Key words: cerebral palsy children; physical rehabilitation; methods; examination. 

БЕЗАПАРАТНІ МЕТОДИКИ ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ 
Наталія Івасик 

Львівський державний університет фізичної культури 
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. За даними МОЗ 

України в останні п'ять років найбільше у дітей підвищилася захворюваність на 
хвороби органів дихання. У комплексному лікуванні бронхо-легеневих патологій 
на сьогодні широко використовують методи фізичної реабілітації. Дихальна 
гімнастика є одним із методів фізичної реабілітації, яка сприяє нормалізації 
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дихання. Так дихальна гімнастика за Бутейко являє собою вольове керування 
диханням (ВКД) та передбачає, що вдих повинен бути невеликим, а видих дуже 
довгим [7]. Л. А. Ісаєва й авт. на основі модифікації вольової ліквідації 
глибокого дихання для дорослих за К.П. Бутейком запропонували метод 
вольового обмеження глибини і частоти дихання для дітей з бронхіальною 
астмою [6]. Однак вона протипоказана для застосування при гормонозалежній 
бронхіальній астмі та важкому її перебігу; відхиленні з боку центральної 
нервової системи (епілепсія, психічні розлади); захвоюваннях ЛОР-органів 
(гайморит, синусит, декомпенсований тонзиліт, збільшення аденоїдів ІІ-ІІІ 
ступеня); а також до тимчасових протипоказів відносяться гострі інтеркуррентні 
захворювання, загострення запального процесу в легенях [6]. 

Метод затримки дихання Ю. Буланова також базується на системі ВКД за 
Бутейко. За методикою Ю. Буланова затримки дихання є дуже тривалими, при 
яких появляється стан задухи. Коли почуття дискомфорту стає максимальним, то 
згідно даної методики, потрібно починати робити активні рухи, але 
продовжувати затримувати дихання (гортань повинна бути перекритою). 
Загалом слід придушити в собі бажання дихати глибоко і часто - дихання 
повинно бути «малим» [7]. 

Методика Стрельнікової А.Н. базується на акценті вдиху, який доцільно 
робити ротом у поєднанні з рухами руками та тулубом, які дають протидію 
дихальним м'язам. Темп виконання вправ високий, оскільки автор методики 
радить робити вдихи частіше, ніж 60 разів на хв. [7]. 

В програмах фізичної реабілітації часто застосовують звукову гімнастику. 
Вона полягає в промовлянні певних звуків та їх поєднані у певному порядку, 
при цьому вібрація голосових зв'язок передається на гладку мускулатуру 
бронхів, легені, грудну клітку, розслабляючи спазмовані бронхи і бронхіоли. 
Сила вібрації залежить від сили повітряного струменя, що виникає при 
проголошенні тих чи інших звуків, цей факт використовують для тренування 
дихальних м'язів, найбільше - діафрагми. Виконуючи вправи звукової 
гімнастики, потрібно пам'ятати, що всі звуки слід вимовляти строго певним 
чином, залежно від мети гімнастики [5, 7]. Окрім вищезгаданих, сьогодні в 
літературі можна знайти велику кількість різноманітних методик дихальної 
гімнастики. Тому метою нашої роботи є аналіз безапаратних методик дихальної 
гімнастики. 

Звязок роботи з науковим планом. Робота виконується за темою 
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту 
на 2011-2015 рр., тема 4.2. «Фізична реабілітація неповносправних з 
порушенням діяльності опорно-рухового апарату» (номер держреєстрації 
0111U006471). 

Результати дослідження. Вивчаючи літературу, ми виявили, що поруч з 
відомими методиками дихальної гімнастики на сьогодні широко рекомендують і 
інші методики як дихальної гімнастики, так і східної гімнастики (пранаями, 
йога). Так, дихальна методика Василькова А.А.-Куликова Л.М. характеризується 
тим, що включає навчання пацієнта нормалізації механіки дихання при 
одночасній нормалізації систем і органів, що впливають на процес дихання. 
Навчання ведуть залежно від стану іннервації симпатичного і парасимпатичного 
відділів вегетативної нервової системи, при цьому в разі нормальної іннервації 
цих відділів послідовно навчають диханню починаючи зі стану спокою та в 
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подальшому при фізичному навантаженні, враховуючи концентрацію лактату 
[1]. 

Дихальна гімнастика B.C. Чугунова базується на аутогенному тренуванні і 
спрямована на сприяння швидкому відпочинку, заспокоєнню, набуття навичок 
самопізнання і управління своїм станом. Суть методики полягає у виконанні 
глибокого вдиху у певному вихідному положенні, після чого виконується вправа 
з концентрацією уваги на диханні [10]. 

За методикою регламентованого управління зовнішнім диханням 
Н.Г. Триняка оптимальна тривалість фаз і інтервалів між ними визначається 
строго індивідуально, на підставі максимального і субмаксимального часу 
вольової затримки дихання як на вдиху, так і на видиху. В основі методики 6 
мікроциклів, які складають 1 макроцикл. При легкому виконанні та перенесенні 
першого мікроцикла дихальних вправ (відсутність запаморочення, миготіння 
мушок перед очима, нападів кашлю і задишки), нормальному самопочуттю та 
здатності виконати дихальні вправи з більшою тривалістю фаз і інтервалів між 
ними автор методики рекомендує переходити до оволодіння наступними 
мікроциклами, але не раніше, ніж через 2-3 дні виконання вправ з попереднього 
мікроциклу. Для цього фази вдиху, видиху і паузу на видиху збільшують на 1 
секунду, а паузу на вдиху - на 2 секунди і так послідовно до тих пір, поки 
затримка дихання на вдиху в одному з мікроциклів не досягне субмаксимального 
часу затримки дихання на вдиху. Після цього проводиться повторне тестування 
проб на затримку дихання та розраховується навантаження на наступний 
макроцикл [9]. 

Методика довільного зменшення хвилинного об'єму дихання за 
В.В. Гневушевим полягає в довільному зниженні повітря, яке вдихається, 
збільшенні тривалості вдиху і вкороченні видиху [3]. Методику довільного 
керування диханням для дітей адаптувала Свєженцова Л.Г., яка наголошує на 
відсутності протипоказів до занять за даною методикою [8]. 

Автором методу трифазного дихання є Jleo Кофлер, а його послідовниками 
О. Лобанова - Е. Лук'янова. Методика трифазного дихання базується на східних 
системах дихання (в тому числі йоговскої пранаями і системи дихання даосів). 
Основою його методики є 3 фази: мимовільний, безшумний вдих носом; видих; 
пауза. Е. А. Лук'янова вважала, що головним показником правильного дихання є 
постійний вдих носом. Згідно її теорії, якщо людина вдихає ротом, то вона дихає 
неправильно. Згідно методики Е. А. Лук'янової показником неправильного 
дихання є додатковий звук, що виникає при вдиху, - своєрідне шипіння або 
схлип. Дана система зміцнення дихального апарату ніяк не пов'язана з 
затримками дихання, вона базується на озвученому видиху. Озвучений видих є 
основним механізмом тренування витривалості дихальної мускулатури, оскільки 
людина може довільно змінювати силу, тривалість і забарвлення звуку. Автори 
методики рекомендують особливу увагу звертати на тренування головного 
дихального м'язу - діафрагми. [7]. Дана методика рекомендуєься при кардіо-
респіраторних захворюваннях, хронічному нежитю та аденоїдах. Однак вона 
протипоказана при: гострих гарячкових станах; кровотечах; високому 
артеріальному, внутрішньочерепному або внутрішньоочному тиску [7]. 

Техніка гіпервентіляціонного тренування дихання заснована на 
гіпервентиляції і використовуються для входження в змінений стан свідомості. 
На сьогодні найвідоміші 3 техніки гіпервентіляціонного дихання це: ребефінг; 
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холотропне дихання; вайвейшн. Ці техніки дихання призначені для 
епізодичного, короткочасного використання [7]. Ребефінг (від англ. Rebirthing -
«повторне народження») - це психотерапевтична та загальнооздоовча дихальна 
гімнастика, офіційно визнана в 1974 р. 

Процедура ребефінга базується на 5 елементах : 
1. Циклічне «зв'язане» дихання (без пауз між вдихом і видихом). 
2. Повне розслаблення (м'язове і психічне). 
3. Увага до деталей, тотальна об'ємна увага, не контрольована 

свідомістю, а відпущена, вільна, увагу до тих відчуттів, які приходять до Вас від 
тіла в даний момент часу, підтримуючи контакт з тілом. 

4. Інтеграція в радості, гнучкість контексту. Інтеграція - просування 
від негативного контексту до позитивного, від негативного сприйняття і оцінки 
ситуації до іншого, гнучкого, більш позитивного погляду на ситуацію. 
«Зв'язане» дихання може автоматично зміни контекст (спосіб сприйняття 
реальності). 

5. Повна довіра до процесу ребефінга: у кожному процесі відбувається 
саме те, що необхідно в цей момент даній людині, повна довіра до себе, до своїх 
відчуттів, до тієї користі, яку вони принесуть здоров'ю та житло. Не треба 
свідомо щось контролювати, чимось керувати, нехай ребефінг йде спонтанно, і 
він протікає саме так, як найбільш корисно для конкретної людини в даний 
момент [7]. 

«Зв'язане» дихання - головний інструмент доступу до інформації, що 
знаходиться в несвідомій частині психіки. У процесі ребефінга 
використовуються 4 складові дихання: глибина, інтенсивність і швидкість 
протікання психологічних процесів, які безпосередньо залежать від глибини і 
частоти дихання [7]. 

Холотропне дихання, розроблене американським психіатром С. Гроф, є 
одним з напрямків трансперсональної психотерапії. Основу цієї техніки 
становить інтенсивне дихання, комбіноване зі спонукаючою музикою і 
фокусуванням на рухах тілом [7]. 

Вайвейшн (від лат. Vivo - «жити») - створена психологом Дж. Ленордом у 
1975році. Основа вайвейшн - циркулярне дихання. Подібне дихання діє, 
викликаючи релаксацію, відновлення сприйняття і перефокусування мислення, 
приносячи відчуття задоволення і допомагаючи подивитися на життя новими 
очима. 

Процедура вейшен, як і ребефінг, базується на 5 елементах: циркулярне 
(зв'язане) дихання; повна релаксація; тотальна увага; інтеграція в радості. 
Вайвейшн «Очі в очі» (контекстуальний різновид); повна довіра до процесу 
vivation [7]. 

Під час дихального процесу пропонується: досліджувати найтонші змін у 
своєму тілі; «вдихати» через найсильніше почуггя; отримувати задоволення від 
цього почуття, як можна сильніше [7]. 

Протипоказом до застосування методик гіпервентиляційного дихання є: 
травми головного мозку; кровотечі; бронхіальна астма; порушення носового 
дихання; емфізема легенів; задишка; запаморочення, непритомність; високий 
артеріальний, внутрічерепний або внутрішньоочний тиск; психічні 
захворювання та розумові відхилення [7]. 
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Ще одна методика дихальної гімнастики, яка часто зустрічається в 

літературі - ридаюче дихання. У процесі використання ридаючого дихання 
виконуються наступні основні елементи: вдих - видих - пауза. І вдих, і видих 
здійснюються тільки ротом, дихання носом виключається. Видих завжди 
повинен бути тривалішим ніж вдих. За даними Вилунас Ю. заняття за 
методикою ридаючого дихання можна робити в будь-якому пложенні, практично 
в будь-якому місці і в будь-який час. Процес ридаючого дихання постійно 
контролюється центральною нервовою системою, яка його «включає» і 
«відключає». Ридаюче дихання, за даними автора методики, «включено», якщо 
видих здійснюється легко, без жодного примусу і зусиль. Ридаюче дихання 
«відключено», якщо видих здійснюється утруднено, із зусиллям, якщо 
доводиться буквально виштовхувати повітря - це сигнал, що головний мозок 
поки не «включив» ридаюче дихання, оскільки в організмі мало «заблокованого» 
кисню [2]. Ридаюче дихання може бути: сильним; помірним; слабким. Автор 
методики радить заняття завжди починати з сильного ридаючого дихання [2]. 

На сьогодні як у нас, так і за кордоном широко використовують з метою 
дихальної гімнастики і східну гімнастику тай-цзи та гімнастику за системою 
йоги [4, 7, 11]. 

Східна гімнастика тай-цзи цюань є одним з найвідоміших стилів ушу, дія 
якої спрямована на запобігання хвороби і поліпшення загального стану здоров'я. 
Механізм даної методики полягає в активізації біологічних можливостей і 
природних енергетичних ресурсів організму. 

Дана гімнастика має широкий спектр дії і може бути використана при: 
захворюваннях дихальної системи; захворюваннях шлунково-кишкового тракту; 
хворобах суглобів і хребта; серцево судинніх захворюваннях; депресивних 
станах; порушеннях діяльності нервової системи; синдромі хронічної втоми; 
захворюваннях шкіри; статевих розладах. 

Протипоказом до застосування гімнастики тай-цзи є: підвищена 
температура; гострі захворювання та загострення хронічних; вік (до 6 років); І 
триместр вагітності. 

При виконанні дихальних вправ тай-цзи необхідно зосередитися, відкинути 
сторонні думки і заспокоїтися. Свідомість має бути спрямована тільки на 
виконання необхідних дій і рухів. Координація дихання і руху - головний 
принцип мистецтва тай-цзи, який означає, що дихання повинно гармонійно 
поєднуватися з усіма рухами, які виконуються. Як правило, вдих виконується 
під час виконання таких рухів як: розгинання тулуба, згинання рук, ударні рухи 
ногами, а вдих - при згинанні ніг в колінах і розгинанні рук [4, 7]. 

Хатха-йога - це складова частина індійської йоги, яка включає в себе 
систему фізичних вправ, спрямованих на вдосконалення людського тіла і 
функцій внутрішніх органів. Вона складається з статичних поз (асан), дихальних 
вправ і елементів психорегуляції. Вплив асан на організм залежить принаймні 
від двох чинників: сильного розтягнення нервових стовбурів і м'язових 
рецепторів, посилення кровотоку в певному органі (або органах) внаслідок 
зміни положення тіла. Виконання спеціальних дихальних вправ (контрольоване 
дихання), яке пов'язано з затримкою дихання, крім нервово-рефлекторного 
впливу на організм сприяє збільшенню життєвої ємності легень і підвищує 
стійкість організму до гіпоксії. Стимуляція відновних процесів і підвищення 
ефективності відпочинку відбувається завдяки зниженню потоку імпульсів від 
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розслаблених м'язів в ЦНС, а також посиленню кровотоку до м'язових груп, які 
виконували роботу [4]. 

Великий інтерес представляє дихальний розділ йоги, відомий під назвою 
«пранаяма». Він має пряме відношення до зміцнення здоров'я людини і 
профілактики хвороб. Головні поняття пранаями - пурака (вдих), кумбхака 
(затримка дихання після вдиху), речака (видих) і шуньяка (затримка після 
видиху). Дихання в більшості пранаям виконується через ніс. Видих, вдих і стан 
спокою, затримки, є трьома моментами, які вимагають регуляції по їх характеру, 
тривалості і пропорційності. Пропорційність означає взаємне відношення 
тривалості всіх трьох етапів дихання. Найчастіше зустрічається пропорція одної 
одиниці часу для вдиху, чотири одиниці для затримки повітря і дві одиниці часу 
для видиху. Однак Патанджалі (засновник Йоги) не згадує про співвідношення 
1:4:2 або якоїсь іншої пропорції, пропонуючи практикуючим визначити свій 
власний стандарт, що забезпечує найбільшу зручність і результативність [4]. 

Однак існує багато обмежень до застосування пранаям: ними не слід 
захоїшюватися людям у віці до 18 років, необхідно забезпечувати максимально 
можливу чистоту повітря (яке і є носієм пранаями), не рекомендується 
виконувати вправи при підвищеному тиску, черепно-мозкових травмах, гострих 
запальних процесах, хворобах крові і т. п. [4]. 

Бодіфлекс - дихальна гімнастика, заснована на аеробному диханні, яка 
сприяє оздоровленню організму. В її основі лежать як ізотонічні так і 
ізометричні вправи та вправи на розтяг з акцентом на диханні. Основна увага в 
системі бодіфлекс приділяється правильному диханню, схема тренування 
виглядає наступним чином: видихнути все повітря через рот, тоді швидко 
вдихнути через ніс, після чого зробити форсований видих через рот, 
максимально втягнути живіт і затримати дихання на 5-8 сек, тоді розслабити 
м'язи живота і зробити вдих. 

Протипоказом до застосування дихальної гімнастики бодіфлекс є: 
вагітність; травми головного мозку; гострі гарячкові стани; вірусні простудні 
захворювання; кровотечі; високий артеріальний, внутрішньочерепний або 
внутрішньоочний тиск [7]. 

Висновок. В усіх методиках дихальної гімнастики акцентується увага на 
різних поєднаннях вдиху, видиху та паузи з виконанням певних рухів або ж 
лише зміна фаз дихання чи певного вихідного положення. Практично в усіх 
методиках при вдиху рекомендуються рухи, які сприяють розширенню грудної 
клітки, лише в методиці за Стрельниковою пропонується протилежний рух. 
Більшість авторів рекомендує дозувати навантаження виходячи із суб'єктивних 
оцінок пацієнта (самопочуття, чи вольового керування дихання), однак 
Васильков A.A. та Куликова JI.M рекомендують при дозуванні враховувати 
концентрацію лактату. 

Безапаратні методи дихальної гімнастики можуть комбінуватися і 
доповнювати один одного при фізичній реабілітації різних захворювань. 
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У комплексному лікуванні бронхо-легеневих патологій широко використовують методи 

фізичної реабілітації, де дихальна гімнастика є одним із її методів. У статті подано коротку 
характеристику безапаратних методик дихальної гімнастики. 
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В комплексном лечении бронхо-легочных патологий широко используют методы 

физической реабилитации, где дыхательная гимнастика является одним из ее методов. В статье 
дана краткая характеристика безапаратних методик дыхательной гимнастики. 
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