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БУДОВА НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 

 будова та функція спинного мозку  

 особливості кровопостачання спинного мозку. 

 функція спинномозкових шляхів 

 

Анатомія, фізіологія спинного мозку 

Центральна нервова система (або центральний відділ нервової системи) 

складається з філогенетичного більш старого спинного мозку medulla spinalis, 

розміщеного в порожнині каналу хребта, та більш нового головного мозку, 

encephalon, який знаходиться в порожнині черепа. Вони генетично, 

морфологічно та функціонально між собою пов’язані і без чітких меж 

переходять один в одний. 

Верхня границя СМ – рівень верхнього краю І шийного хребця, нижня 

границя – рівень І – ІІ поперекових хребців. Верхній відділ СМ переходить у 

довгастий мозок, medulla oblongata. Ця межа відповідає місцю виходу І 

шийного спинномозкового нерва. Нижній відділ СМ переходить в мозковий 

конус, conus medullaris, який далі продовжується в кінцеву нитку, filum 

terminale, яка має в діаметрі до 1 мм і являється залишком нижньої частини СМ. 

Між стінками каналу і СМ є простір заповнений жировою тканиною, 

кровоносними судинами, оболонками мозку та спинномозковою рідиною. 

Довжина СМ дорослої людини сягає 40 – 45 см, ширина 1 – 1,5 см, вага 

до 30 гр.  

В місцях виходу спинномозкових нервів від СМ поділяють на чотири 

частини:  

 шийну частину, pars cervicalis; 

 грудну частину, pars thoracica; 

 поперекову частину pars lumbaris; 

 куприкову частину, pars sacralis 

В кожну з цих частин входить певна кількість сегментів (шийних 8; 

грудних 12; поперекових 5; куприкових 5), тобто ділянок СМ які дають початок 

одній парі (лівій та правій) спинномозкових нервів. Загальна кількість 

сегментів СМ становить 31 – 32. Самим нижнім сегментом являється один або 

інколи два крижових сегмента. 

СМ має неоднаковий діаметр по всій його довжині. Найбільшого 

діаметру він досягає в двох місцях: 

 верхній відділ шийне потовщення, intumestentia cervicalis (IV – VIII, шийні, I – 

II грудні сегменти СМ) 

 нижній відділ поперекове потовщення, intumestentia lumbalis (IX – X грудні, I 

– III поперекові сегменти) 

Спинний мозок здійснює дві основні функції: 

 Рефлекторну 

 Провідникову 

Спинний мозок іннервує всі скелетні м’язи, крім м’язів голови, які 

іннервуються черепно-мозковими нервами. Спинний мозок приймає участь у 

здійсненні всіх складних рухових реакціях тіла. 



Біла і сіра речовина спинного мозку 

На поперечних зрізах СМ видно розміщення білої та сірої речовини. Сіра 

речовина займає центральну частину і має форму метелика з розправленими 

крилами (нижні сегменти) або букви Н (верхні сегменти). Біла речовина 

розміщується довкола сірої займаючи периферію СМ.  

В складі сірої речовини налічується приблизно 13,5 млн. нервових клітин. 

Провідні шляхи спинного мозку 

Тіла перших нейронів – провідників всіх видів чутливості, спрямованих 

до спинного мозку знаходяться в спинномозкових вузлах, ganglia spinalia. 

Аксони клітин спинномозкових вузлів, які спрямовані до спинного мозку, 

утворюють задні корінці, radices dorsales. 

Висхідні шляхи спинного мозку: 

 Стрункий (Голя) fasciculus gracilis та клиновидний (Бурдаха) fasciculus 

cuneatus пучки знаходяться в задніх стовпах спинного мозку, і проводять 

імпульси від пропріоцепторів м’язів, сухожиль та зв’язок. Це провідники 

пропріоцептивної чутливості, які доставляють в кору великих півкуль мозку 

імпульси про положення тіла і його частин у просторі.Ці пучки утворені 

відростками перших нейронів, тіла яких розміщені в спинномозкових вузлах. 

Входячи до спинного мозку ці відростки спрямовані у висхідному напрямку, 

віддаючи короткі гілки до сірої речовини вище та нижче розміщених сегментів 

спинного мозку. Ці гілки утворюють синапси на проміжних та ефекторних 

нейронах, які входять до складу спинномозкових рефлекторних дуг. Задні 

стовпи закінчуються в ядрах довгастого мозку, і з від там починаються другі 

нейрони афферентного шляху, які спрямовані після перехрестя до таламусу; тут 

розміщений третій нейрон, відростки якого проводять імпульси до кори 

великих півкуль головного мозку. За виключенням тих волокон, які включені 

до складу пучків Голя та Бурдаха і спрямовані безперервно до довгастого 

мозку, всі решта афферентні нервові волокна задніх корінців вступають в сіру 

речовину спинного мозку перериваються тут, і утворюють синапси на різних 

нервових клітинах 

 Задній (дорсальний) спинномозочковий тракт traktus spinocerebellaris 

posterior, (Флексіга) прямий мозочковий шлях, проводить імпульси від 

рецепторів м’язів та сухожиль до мозочка. Перший нейрон лежить в 

спинномозковому вузлі. Тіла других нейронів лежать в дорсальному ядрі, 

nukleus dorsalis, сірої речовини основи заднього рогу. Відросток другого 

нейрону прямує на зовні у боковий стовп на тій самій стороні, і направляється 

по СМ догори, розміщуючись на периферії задньої частини бокового стовпа. 

Досягнувши довгастого мозку пучок Флексіга в складі нижніх ніжок мозочка 

входить в мозочок і закінчується в його черв’яку. 

 Передній (вентральний) спинномозочковий тракт traktus spinocerebellaris 

anterior (Говерса) проводить імпульси від рецепторів м’язів та сухожиль до 

мозочка. Перший нейрон лежить в спинномозковому вузлі, другий нейрон в 

медіальному ядрі проміжної зони nucleus intermediomedialis, середній частині 

сірої речовини СМ (розміщене на медіальній стороні основи заднього рогу 

перед грудним ядром nucleus thoracicus medullae spinalis). Аксони також 

виходять на боковий стовп і розміщуються на периферії спереду від пучка 



Флексіга. Волокна пучка Говерса проходять СМ, довгастий мозок, варолієв 

міст, і в складі верхніх ніжок мозочка також закінчуються на черв’яку мозочка. 

 Спиноталамічний тракт traktus spinothalamicus, волокна якого проводять 

імпульси больової та температурної, та частково дотикової чутливості. Тіла 

перших нейронів больової та температурної чутливості лежать в 

спинномозкових вузлах і посилають імпульси до клітин другого нейрона. 

Відростки другого нейрона починаються від клітин власного ядра заднього 

рогу який розміщений на рівні того ж сегменту, направляються через білу 

спайку, commissura alba, на протилежну сторону, роблячи тут перехрест в 

боковий стовп, складаючи спинноталамічний тракт traktus spino-thalamicus,. 

Перехрещення волокон відбувається не в горизонтальній площинні на рівні 

даного сегменту, а косо – догори на 2 – 3 сегмента вище. Не перериваючись 

спино – таламічний тракт проходить по боковому стовпу СМ в довгастий 

мозок, варолієв міст, ніжки мозку, закінчуючись на латеральному ядрі зорового 

горба. 

 

Низхідні шляхи спинного мозку: 

Рухові, проекційні волокна півкуль починаються від клітин рухової зони 

кори головного мозку, та спрямовані в складі променистого вінця corona 

radiata  і через внутрішню капсулу виходять за межі півкуль. 

На межі між довгастим і спинним мозком в області пірамідного 

перехрестя волокна утворюють частковий перехрест: одна частина волокон 

переходить на протилежну сторону, утворюючи боковий корково-

спинальний тракт traktus cortico-spinalis (pyramidalis) lateralis, інша утворює 

передній корково-спинальний тракт traktus corticospinalis (pyramidalis) 

anterior 

 Боковий кортико-спинальний тракт traktus corticospinalis (pyramidalis) 

lateralis проходить в боковому канатику спинного мозку, розміщуючись за 

traktus spinocerebellaris posterior,(Флексіга), і вступає в контакт з клітинами 

передніх рогів сірої речовини спинного мозку. 

 Передній кортико-спинальний тракт traktus corticospinalis (pyramidalis) 

anterior проходить по передньому канатику білої речовини спинного мозку, 

розміщуючись медіально. Частина цих волокон вступає в контакт з клітинами 

передніх стовпів сірої речовини із свого боку, інша переходить на протилежний 

бік в складі білої спайки де вступає в контакт також із клітинами передніх рогів 

сірої речовини спинного мозку. 

Кровопостачання спинного мозку 

Корінцево – спинальні артерії розділяютиься в хребтовому каналі на передні 

та задні. Передні корінцево – спинальні артерії, яким відводиться основне 

значення в кровопостачанні спинного мозку. Вертикально розміщені передня 

та обидві задні артерії зєднані мїж собою горизонтальними гілками, які 

утворюють на поверхні спинного мозку артеріальні кільця vasae coronae, Від 

цієї слабо розвинутої поверхневої сітки перпендикулярно спинному мозку 

відходять багаточичленні артерії різного діаметру, які занурються в мозкову 

речовину, утворюючи два судинних басейни: центральний та переферичний. 



Центральний басейн отримує кровопостачання з передньої 

спинномозкової артерії через найбільш крупні артерії, які розміщені в передній 

серединній щілині спинного мозку. Це парні артерії, які звичайно, входять в 

спинний мозок не на одному рівні, а почергово направляючись в обидві 

половини спинного мозку. Зона їх васкуляризації (лат. Vasculum – судинка) 

охоплює 4/5 поперечника спинного мозку. В неї входять цілком передні і бокові 

роги, основи заднього рогу, і сіра речовина довкола центрального каналу, а 

також глибока частина білої речовини передніх, бокових та задніх стовпів. 

Таким чином центральний басейн кровопостачає в основному рухові, 

сегментарні структури і провідникові шляхи. 

Периферичний басейн отримує кровопостачання з гілок задніх 

спинномозкових артерій і артеріями з vasae coronae, Зона васкуляризації 

включає в основному крайові ділянки білої речовини, передніх, бокових та 

задніх стовпів, і головку заднього рогу. Периферичний басейн кровопостачає 

основну масу чутливих провідних шляхів. 

Незважаючи на розвинуті анастомози в межах кожного басейну, 

включаючи міжсегментарні анастомози, коллатеральний кровообіг у випадку 

закупорки центральних артерій виявляється недостатнім. 

Зони суміжного кровопостачання (критичні зони) в спинному мозку 

розміщенні в горизонтальній площині на з’єднанні центрального та 

периферичного басейнів, у вертикальному напрямку на рівні С3 – С4, та Th3 – 

Th4 (артерія Адамкевича) тобто на границі між шийним та грудним басейном 

кровопостачання 

В спинному мозку наявні шийне і попереково-крижове потовщення, які 

є центрами інервації верхніх і нижніх кінцівок. По серединній площині вздовж 

спинного мозку проходить передня серединна щілина, а позаду задня 

серединна борозна, які розділяють спинний мозок на дві половини.Спинний 

мозок складається з білої  речовини, розміщеної на периферії і утвореної 

мієліновими нервовими волокнами, і внутрішньої сірої речовини (оточує 

центральний спинномозковий канал), утвореної тілами нейронів. Біла 

речовина спинного мозку розділена сірою речовиною з кожного боку на 

передній, бічний і задній канатики, які належать до провідних шляхів і 

забезпечують двобічний зв`язок центрів спинного мозку з головним мозком. 

Таким чином,  біла речовина спинного мозку складається із відростків 

нервових клітин сукупність яких в канатиках спинного мозку утворює три 

системи пучків (провідних шляхів) спинного мозку:1) короткі пучки 

асоціативних волокон, які об`єднують сегменти спинного мозку розташовані на 

різних рівнях;2) висхідні (аферентні) пучки, які направляються до центрів 

великого мозку і мозочка;3) низхідні (еферентні) шляхи, які йдуть від 

головного мозку до клітин передніх рогів спинного мозку.У білій речовині 

передніх канатиків знаходять переважно низхідні провідні шляхи, в бічних - і 

висхідні і низхідні. а у задніх - тільки висхідні шляхи.Коротко розглянемо 

основні провідні шляхи канатиків білої речовини спинного мозку:Тонкий пучок 

(Голля) і клиноподібний пучок (Бурдаха) формують задні стовпи спинного 

мозку. По латеральному спинно-таламічному тракту проводяться імпульси 

больової та температурної чутливісті, по вентральному спинно-таламічному 

тракту - тактильна чутливість. 



Основними висхідними провідними шляхами спинного мозку є 

тонкий пучок, клиноподібний пучок, латеральний і вентральний спинно-

таламічні тракти, дорзальний (пучок Флексіга) і вентральний спинно-

мозочкові тракти.  

 І  Передній канатик включає: 

1) передній кортико-спинномозковий (пірамідний) шлях - передає 

імпульси від кори великих півкуль до передніх рогів спинного мозку. 

Починається від гіганто-пірамідних клітинах кори. 

2) передній ретикулярно-спинномозковий шлях - проводить імпульси від 

ретикулярної формації головного мозку до рухових ядер передніх рогів 

спинного мозку. 

3) передній спинно-таламічний шлях - продить імпульси тактильної 

чутливості (відчуття і тиску). 

4) покришково-спинномозковий шлях - зв`язує підкоркові центри зору 

(верхні горби покришки середнього мозку) і слуху (нижні горби) з руховими 

ядрами передніх рогів спинного мозку. Наявність такого тракту забезпечує 

рефлекторні захисні рухи при зорових та слухових подразненнях. 

5) задній поздовжній пучок - проводить імпульси для координації роботи 

м`язів очного яблука і шиї. 

6) вестибуло-спинномозковий шлях - проводить імпульси від 

вестибулярних ядер VIII пари черепних нервів, розташованих у довгастому 

мозку до рухових клітин передніх рогів спинного мозку. 
ІІ  Бічний канатик включає: 
1) задній спинно-мозочковий шлях - проводить пропріорецептивну 

чутливість у мозочок. 

2) передній спинно-мозочковий шлях (пучок Говерса) - також несе 

пропріорецептивні імпульси у мозочок і відрізняється від попереднього 

розміщенням. 

3) латеральний спинно-таламічний шлях - проводить імпульси больової і 

температурної чутливості. 

4) латеральний корково-спинномозковий (пірамідний шлях) - проводить 

рухові імпульси від кори великих півкуль до передніх рогів спинного мозку. 

Починається від великих пірамідних клітин кори великих півкуль. 

5) червоноядерно-спинномозковий шлях - проводить імпульси 

підсвідомого керування рухами і тонусом скелетних м`язів  до передніх рогів 

спинного мозку. 

ІІІ Задній канатик  на рівні шийних і верхніх грудних сегментів спинного 

мозку ділиться на два пучка: 

1) тоненький пучок або пучок Голля; 

2) клиновидний пучок або пучок Бурдаха. 

Тоненький і клиновидний пучки - це провідники пропріоцептивної 

чутливості, які доставляють в кору великих півкуль мозку імпульси про 

положення тіла і його частин у просторі. 

Сіра речовина спинного мозку розташована навколо центрального 

канала, який проходить вздовж усього спинного мозку, заповнений 

спинномозковою рідиною і є залишком порожнини первинної мозкової трубки. 

На поперечних зрізах сіра речовина спинного мозку має вигляд букви Н, в ній 



розрізняють передні і задні роги, а також проміжну сполучаючу їх 

(комісуральну) частину. По довжині спинного мозку вони утворюють сірі 

стовпи (columnae griseae) - передній стовп (сolumna anterior), задній стовп 

(columna posterior) і латеральний стовп (columna lateralis).  

Передні роги спинного мозку складаються з великих мультиполярних 

мотонейронів, які утворюють найбільші рухові спинномозкові ядра - ядра 

вентрального рогу. 

Задні роги спинного мозку формуються дрібними нейронами, які 

сприймають чутливі імпульси від шкіри і м`язів, в них розташована 

желатинна субстанція Роланда та сомато-чутливі ядра. У  проміжній зоні 

сірої речовини розташовані дрібні нейрони з короткими аксонами, які 

утворюють проміжне ядро Кахаля. В проміжній зоні спинного мозку 

знаходяться клітини, які об`єднують його чутливий та руховий відділи. На рівні 

VIII шийного і ІІ-ІІІ поперекових сегментів проміжна речовина утворює 

вип`ячування, яке називається бічним рогом.Бічні роги сірої речовини 

складаються з рухових нейронів автономної нервової системи, які інервують 

залози, м`язи піднімаючі волосся, гладенькі м`язи судин і внутрішніх органів. В 

бічних рогах розташовані проміжне медіальне і проміжне латеральне ядра.  

Спинний мозок містить 31 сегмент. На рівні кожного з них з обох боків із 

спинного мозку виходить пара спинномозкових корінців: задній (дорзальний) і 

передній (вентральний). У міжхребцевих отворах спинномозкові корінці 

зливаються. Передні корінці спинномозкових нервів є рухові, вони несуть 

імпульси до скелетної мускулатури. Задні  корінці є чутливі.  Задні корінці 

спинномозкових нервів це відростки чутливих нейронів, розташованих у 

спинномозкових вузлах (ganglion spinale). У спинному мозку знаходиться 31 

пара спинномозкових вузлів, які розташовані у міжхребцевих отворах і 

утворюють потовщення на дорзальному корінці. Ці вузли складаються із 

аферентних нейронів псевдоуніполярної форми, відростки яких утворюють 

аферентні волонка, що входять у спинний мозок. 

Сегментарне утворення спинномозкових нервів відображає сегментарну 

будову сірої речовини спинного мозку та властиве для усіх відділів центральної 

нервової системи нижчих хордових. 
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Назва медичного закладу КМ КЛШМД  Відділення __________________ 

РЕАБІЛІТАЦІЙНА КАРТКА ОБСТЕЖЕННЯ ОСІБ З УРАЖЕННЯМ 

ХРЕБТА ТА СПИННОГО МОЗКУ №_______ 

 Число Місяць Рік 
 

Дата госпіталізації    

Дата обстеження    
№ історії хвороби_______ 

Дата виписки    

Кількість днів у стаціонарі____________ Кількість сеансів реабілітації_________ 

1.Прізвище, ім’я, по 

батькові______________________________________________________________ 

2. Стать_______________    3. Вік_______________________________ 
  (чоловіча/жіноча)       (число, місяць, рік) 

4. Постійне місце 

проживання___________________________________________________________ 
      (вписати адресу: область, район, населений пункт, 

____________________________________________________________________ 
вулицю, № будинку, № квартири, № телефону) 

5. Основний клінічний 

діагноз_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
6. Cиндроми ураження спинного мозку 

Повне поперечне ураження – 1; центральний – 2; Браун-Секара – 3; передній – 4; задній – 5;  

конус спинного мозку – 6; кінський хвіст – 7        

7. Ступінь ураження спинного мозку за шкалою ASIA 

Дата    

Ступінь ураження спинного мозку    

 

8. Протипокази та застереження до фізичної 

реабілітації___________________________________________________________ 
(вписати: обмеження амплітуди руху, прийняття окремих положень) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
9. Хірургічні операції 

Назва операції Дата 

  

 

10. Рефлекси (відзначити ) 

Ступінь прояву 
Дата 

   
п л п л п л 

Рефлекс Бабінського 

Викликається       

Не викликається       

Клонус стопи 

Дуже виражений       

Помірно виражений       

Не спостерігається       

11. Мануальний м’язовий тест 
(тестування сили м’язів проводиться по п’ятибальній шкалі Ловетта) 



Рівень 

інервації 

м’язів М’яз, який 
тестується 

Рух, який виконує даний м’яз 

Дата 

   

п л п л п л 

СIV Верхня частина 

трапецієподібного м’язу 
Піднімання лопатки       

СV Середній дельтоподібний 

м’яз 
Відведення плеча       

Двоголовий м’яз плеча Згинання передпліччя       

Великий грудний м’яз 

(СV-СVIII) 

Горизонтальне приведення 

плеча 
      

СVI 
Променеві розгиначі кисті 

Розгинання кисті у променеву 

сторону 
      

СVII 
Ліктьовий розгинач кисті 

Розгинання кисті у ліктьову 

сторону 
      

Променевий згинач кисті Згинання кисті       

Триголовий м’яз плеча Розгинання передпліччя       

Довгі розгиначі пальців Розгинання пальців       

СVIII 
Ліктьовий згинач кисті 

Згинання кисті у ліктьову 

сторону 
      

Довгі згиначі пальців Згинання пальців       

ТhI Тильні міжкісткові  Відведення пальців       

Долонні міжкісткові Приведення пальців       

ТhVII-

ТhX 

М’язи черевного пресу Згинання тулуба    

М’язи розгиначі хребта Розгинання тулуба    

LI 
Квадратний м’яз попереку 

Боковий нахил поперекової 

частини хребта 
      

LII Клубово-поперековий м’яз Згинання стегна       

Привідні м’язи стегна Приведення стегна       

LIII Чотириголовий м’яз стегна Розгинання гомілки       

LIV Передній 

великогомілковий м’яз 
Розгинання та інверсія стопи       

Напівсухожилковий та 

напівперетинчатий м’язи 
Згинання гомілки        

LV Двоголовий м’яз стегна Згинання гомілки        

Середній сідничний м’яз  Відведення стегна       

Довгий розгинач великого 

пальця стопи 

Розгинання великого пальця 

стопи 
      

SI Великий сідничний м’яз Розгинання стегна       

Малогомілкові м’язи Еверсія стопи       

Триголовий м’яз гомілки  Згинання стопи       

SII Згиначі пальців стопи Згинання пальців стопи       

Максимальний бал 140       

П’ятибальна шкала тестування сили м’язів по Ловетту 
Ø – немає видимого або пальпованого скорочення м’язу, немає руху сегментом; 

1  – видиме або пальповане скорочення м’язу, немає руху сегментом; 

2  – рух сегментом по повній амплітуді без сили тяжіння; 

3  – рух сегментом по повній амплітуді проти сили тяжіння; 

4  – рух сегментом по повній амплітуді з середнім опором наприкінці амплітуди руху; 

5  – рух сегментом по повній амплітуді з великим опором наприкінці амплітуди руху. 

12. Пасивна амплітуда руху у суглобах 
(вимірювання проводиться кутоміром і записується в градусах, у таблиці наведені середні показники) 

Назва руху Норми Дата 



амплітуди руху    

п л п л п л 

ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 

Згинання плеча 00 – 1800       

Розгинання плеча 00 – 600       

Відведення плеча 00 – 1800       

Внутрішня ротація плеча 00 – 700       

Зовнішня ротація плеча 00 – 900       

ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ 

Розгинання передпліччя 1500 – 00       

Згинання передпліччя 00 – 1500       

Пронація передпліччя 00 – 800       

Супінація передпліччя 00 – 800       

ПРОМЕНЕВО-ЗАП’ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ 

Згинання кисті 00 – 800       

Розгинання кисті 00 – 700       

КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ 

Згинання стегна 00 – 1200       

Розгинання стегна 00 – 300       

Відведення стегна 00 – 450       

Приведення стегна 00 – 350       

Внутрішня ротація стегна 00 – 450       

Зовнішня ротація стегна 00 – 450       

Згинання прямої ноги 00 – 1100       

КОЛІННИЙ СУГЛОБ 

Згинання гомілки 00 – 1350       

Розгинання гомілки 1350 – 00       

ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ 

Розгинання стопи  00 – 200       

Згинання стопи  00 – 500       

 

13. Тонус м’язів (тестування проводиться за модифікованою шкалою Ашворда) 

Рівень 

інервації 

м’язів 

М’яз, який тестується 
Рух, який виконує 

даний м’яз 

Дата 

   

п л п л п л 

LII Клубово-поперековий м’яз Згинання стегна       

Привідні м’язи стегна Приведення стегна       

LIII Чотириголовий м’яз стегна Розгинання гомілки       

LIV-LV М’язи задньої поверхні стегна Згинання гомілки       

SI Триголовий м’яз гомілки Згинання стопи       

Максимальний бал 20       

Модифікована шкала спастичності Ашворда 
Ø  – немає збільшення патологічного м’язового тонусу; 

1  – незначне збільшення м’язового тонусу, яке проявляється у швидкому скороченні та розслабленні м’язу, чи 

у появі мінімального опору наприкінці амплітуди руху при згинанні або розгинанні сегменту;  

1+ – незначне збільшення м’язового тонусу, яке проявляється у швидкому скороченні та розслабленні м’язу, та 

наступній появі мінімального опору протягом менш ніж половини амплітуди руху; 

2  – більш виражене (помірне) збільшення м’язового тонусу протягом майже всієї амплітуди руху, але 

уражений сегмент легко піддається пасивному руху; 

3  – значне підвищення м’язового тонусу, пасивний рух ураженим сегментом виконується важко; 

4  – уражений сегмент має ригідність при згинанні та розгинанні. 

14. Чутливість 

а) больова та тактильна чутливість 
(тестування проводиться по ключових точках виходу шкірних нервів) 

Рівень Дата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) пропріоцептивна чутливість (тестування проводиться по основних суглобах) 

 

 

 

Ключ оцінки 

чутливості 

0 – чутливість 

відсутня; 

1 – чутливість 

порушена; 

2 – нормальна 

чутливість; 

 
15. Рухова 

активність (функціональні можливості) 

а) Шкала COVS (Physiotherapy Clinical Outcome Variables) Варіанти клінічного 

фізіотерапевтичного прогнозу 

інервації    

дотик біль дотик біль дотик біль 

п л п л п л п л п л п л 

CII             

CIII             

CIV             

CV             

CVI             

CVII             

CVIII             

ThI             

ThII             

ThIII             

ThIV             

ThV             

ThVI             

ThVII             

ThVIII             

ThIX             

ThX             

ThXI             

ThXII             

LI             

LII             

LIII             

LIV             

LV             

SI             

SII             

SIII             

SIV-SV             
Макс. бал 

58 
            

Назва суглобів 

Дата 

   

п л п л п л 

Плечовий       

Ліктьовий       

Променево-зап’ястковий       

Пальців кисті       

Великий палець кисті       

Кульшовий       

Колінний       

Гомілковостопний       

Пальців стопи       

Максимальний бал 18       



Завдання 1: перевертання на: а)правий, б)лівий бік Завдання 6: хода з використанням допоміжних 
пристроїв 

1. Повна залежність 

2. Допомога однієї особи (з/без використання допоміжного пристрою) 

3. Самостійне виконання, але потрібна допомога у завершенні дії  

4. Самостійне виконання з використанням допоміжного пристрою 

5. Самостійне виконання без використання допоміжного пристрою, але 

повільно, незграбно та з більшим, ніж відведено, часом 

6. Норма 

1. Хода неможлива 

2. Хода на паралельних брусах чи постійна допомога 

двох осіб 

3. Самостійна хода з використанням рами-трапеції на 

короткі відстані 

4. Самостійна хода з використанням двох милиць 

5. Самостійна хода з використанням однієї милиці (за 

винятком палиці) 

6. Хода з палицею 

7. Хода без використання допоміжних пристроїв 

Завдання 2: перехід з положення лежачи на спині у положення 
сидячи 

Завдання 7: хода на витривалість 

1. Повна залежність 

2. Допомога однієї особи (з/без використання допоміжного пристрою) 

3. Словесна допомога при виконанні у безпечний спосіб  

4. Самостійне виконання з використанням допоміжного пристрою 

5. Самостійне виконання без використання допоміжних пристроїв, але 

повільно, незграбно та з надмірними зусиллями 

6. Норма 

1. Хода неможлива 

2. < 10 метрів 

3. < 50 метрів 

4. < 100 метрів 

5. < 500 метрів 

6. > 500 метрів 

Завдання 3: рівновага у положенні сидячи Завдання 8: хода на швидкість 

1. Сидіння без підтримки неможливе 

2. Неможливо здійснити будь-який рух, не тримаючись руками 

3. Можливий рух в межах площі опори, не тримаючись руками 

4. Можливий рух поза межі площі опори, не тримаючись руками 

5. Витримує швидкий поштовх, що виводить поза межі площі опори, не 

тримаючись руками (руки схрещені на грудях) 

6. Норма 

1. 0 метрів/секунду 

2. < 1 метр/секунду 

3. < 3 метри/секунду 

4. < 6 метрів/секунду 

5. < 9 метрів/секунду 

6. > 9 метрів/секунду 

Завдання 4: а) горизонтальне переміщення Завдання 9: пересування у кріслі-візку** 

1. Повна залежність 

2. Допомога однієї особи з використанням допоміжного пристрою 

3. Допомога однієї особи без використання допоміжного пристрою  

4. Словесна допомога з/без використання допоміжного пристрою 

5. Самостійне переміщення з використанням допоміжного пристрою  

6. Самостійне переміщення, але незграбно, повільно, з надмірними 

зусиллями 

7. Норма 

1. Повна залежність 

2. Постійна фізична допомога при пересуванні 

3. Періодична допомога на дистанції більше 30 метрів 

4. Словесна допомога при пересуванні 

5. Самостійне пересування у межах будинку 

6. Самостійне пересування поза межами будинку за 

виключенням долання бордюрів та ґрунту 

7. Самостійне пересування 

Завдання 4: б) вертикальне переміщення* Завдання 10: рухова функція руки: а) права, б) ліва 

1. Повна залежність 

2. Допомога однієї особи з використанням допоміжного пристрою 

3. Допомога однієї особи без використання допоміжного пристрою  

4. Словесна допомога з/без використання допоміжного пристрою 

5. Самостійне переміщення з/без використанням допоміжного пристрою у 

домашніх умовах, але незграбно, повільно, з надмірними зусиллями  

6. Самостійне переміщення у присутності інших 

7. Норма 

1. Будь-який активний рух неможливий 

2. Часткові активні рухи рукою, проте неможливе 

застосування її у побуті 

3. Використання руки для стабілізації чи допомоги 

4. деякі обмеження у здійсненні функціональних рухів 

(можливість підносити гонятко до рота) 

5. Виконання рукою основних функціональних рухів 

(проксимальний та дистальний контроль) 

6. Норма 

Завдання 5: хода Примітки: 

1. Хода неможлива 

2. Постійна фізична допомога однієї особи 

3. Періодична фізична допомога однієї особи 

4. страхування та словесна допомога 

5. Самостійна хода по рівній поверхні та допомога при доланні 

архітектурних перешкод 

6. Самостійна хода, включно з доланням архітектурних перешкод 

7. Норма 

* П/В – з підлоги на візок,  П/С – з підлоги у положення 

стоячи. 

** Е – електричний візок, Р/П – візок з ручним приводом. 

Таблиця показників по завданнях 

№ п-п Завдання 
Дата 

   
1а Перевертання на правий бік    

1б Перевертання на лівий бік    

2 Перехід з положення лежачи на спині у положення сидячи    

3 Рівновага у положенні сидячи    

4а Горизонтальне переміщення    

4б Вертикальне переміщення    

5 Хода    

6 Хода з використанням допоміжних пристроїв    

7 Хода на витривалість    

8 Хода на швидкість    

9 Пересування у кріслі-візку    

10а Рухова функція правої руки    

10б Рухова функція лівої руки    

Максимальна кількість балів по всіх завданнях 83    



 

б) Шкала FIM (Functional Independence Measure) Ступінь функціональної незалежності 

Самообслуговування 
Дата 

   

1. Приймання їжі (користування столовими приборами, піднесення їжі до 

рота, жування, ковтання) 
   

2. Зовнішній вигляд (чистка зубів, зачісування, вмивання обличчя та рук, 

гоління або макіяж) 
   

3. Вмивання/прийняття ванни (миття та витирання тіла, за винятком 

ділянки спини) 
   

4. Одягання (включно з одяганням ортезів/протезів) верхньої частини тіла    

5. Одягання (включно з одяганням ортезів/протезів) нижньої частини тіла    

6. Здійснення туалету (використання туалетного паперу до та після туалету, 

гігієнічних пакетів) 
   

Контроль сфінктерів    

7. Випорожнення сечового міхура (контроль сечопуску та, при потребі, 

використання засобів для сечопуску – урідоми, катетера і т. д.) 
   

8. Випорожнення кишківника (контроль акту дефекації та при потребі 

використання спеціальних пристосувань – клізми, калоприймача і т. д.) 
   

Переміщення    

9. Ліжко, крісло, візок (можливість вставати з ліжка та лягати на нього, 

сідати на крісло або візок та вставати з нього) 
   

10. Унітаз (можливість користуватись унітазом – сідати, вставати)    

11. Душ, ванна (можливість користуватись кабіною для душу або ванною)    

Пересування    

12. Хода/візок (балу “7”відповідає можливість ходи без сторонньої 

допомоги на відстань не менше 50 метрів, балу “1” – неможливість 

подолати відстань більше 17 метрів) 

   

13. Сходи (балу “7” відповідає можливість підйому без сторонньої допомоги 

на 12-14 сходинок, балу “1” – неможливість подолати висоту більше 4 

сходинок) 

   

Спілкування    

14. Сприйняття зовнішньої інформації (розуміння мови та/або письма)    

15. Вираження власних думок та бажань (усним та/або письмовим 

способом) 
   

Соціальна свідомість (активність)    

16. Соціальні стосунки (взаємодія з членами сім’ї, медперсоналом та оточуючими)    

17. Прийняття рішення (вміння вирішувати проблеми, пов’язані з 

фінансами, соціальними та особистими потребами) 
   

18. Пам’ять (здатність до запам’ятовування та відтворення отриманої 

зорової та/або слухової інформації, навчання, розпізнавання оточуючих) 
   

Загальна оцінка (максимальний бал 126)    

Ключ оцінки по завданнях у балах 

Незалежний 

7 Повна незалежність: повсякденна діяльність виконується легко та безпечно, без використання допоміжних пристроїв і у 
розумних межах часу; 

6 Помірна незалежність: повсякденна активність вимагає використання допоміжних пристроїв та/чи більше часу на 
виконання у безпечний спосіб; 

Залежний 

5 Словесна допомога: не потрібна фізична допомога при виконанні завдань, але необхідні нагадування чи словесна 
підтримка; 

4 Мінімальна допомога: пацієнт потребує малої кількості фізичної допомоги для виконання завдання, використовуючи 75% 
та більше своєї активності; 

3 Помірна допомога: пацієнт потребує значної кількості фізичної допомоги для виконання завдання, використовуючи не 
більше, ніж 50-75% своєї активності, але ще здатний прикладати суттєві зусилля для завершення завдання; 



2 Максимальна допомога: пацієнт використовує не більше, ніж 25-50% своєї активності, майже повністю залежний від 
фізичної допомоги для завершення завдання; 

1 Повна залежність: пацієнт використовує не більше, ніж 0-25% своєї активності для завершення завдання, неспроможний 
виконати завдання. 

 

16. Зведення даних для проведення фізичної реабілітації 

Дата 

Завдання: 

План: 

 

17. Підсумок фізичної реабілітації 

 

а) Ефективність фізичної реабілітації: 

Цілі досягнуті – 1; цілі не досягнуті по причині: нераціональний вибір методів 

фізичної реабілітації – 2; недостатньо часу – 3; нераціонально поставлені цілі 

реабілітації – 4; неповне чи помилкове реабілітаційне обстеження (тестування) 

– 5; неточний лікарський діагноз – 6 (підкреслити)     

  
 

б) Рекомендації: 

Не потребує подальшої реабілітації – 1; рекомендовано домашню програму – 2; 

рекомендовано регулярну амбулаторну реабілітаційну програму – 3; 

рекомендовано регулярну стаціонарну реабілітаційну програму – 4; повторне 

реабілітаційне обстеження__________________ (дата) – 5; іншого спеціаліста – 

6 (підкреслити)   
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Тестування сили м’язів верхніх кінцівок 
С4  Верхня частина трапецеподібного м’язу 

   Вихідне положення пацієнта. Лежачи на животі на краю кушетки шия зігнута до переду 
Стабілізувати верхню частину грудного відділу хребта та лопатки. Пацієнт розгинає шийний відділ 

хребта на оцінку 2 по неповній амплітуді, і на оцінку 3 по всій амплітуді руху 
      Інший спосіб 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 2 Лежачи на животі, реабілітолог підтримує плечові суглоби 
щоб уникнути сили тертя на кушетці. Пацієнт піднімає плечі у напрямку до вух, по всій амплітуді 

руху 

   Вихідне положення пацієнта на оцінку 3. Положення сидячи руки розслабленні.Пацієнт піднімає 
плечі у напрямку до вух, по всій амплітуді руху 

С5  Середній дельтоподібний м’яз 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 2. Лежачи на спині рука яка тестується вздовж тіла лікоть 

частково зігнутий, реабілітолог фіксує лопатку над акроміоном. Пацієнт відводить руку до 900 без 
зовнішньої ротації плеча 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 3. Сидячи рука яка тестується вздовж тіла лікоть частково 

зігнутий, передплічча проновано, реабілітолог фіксує лопатку. Пацієнт відводить руку до 900 без 
зовнішньої ротації плеча 

С5  Двоголовий м’яз плеча 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 2. Лежачи на спині рука яка тестується пряма і відведена на 
900 із зовнішньою ротацією плеча, реабілітолог фіксує плечову кістку. Пацієнт згинає передплічча по 

всій амплітуді руху 
  Вихідне положення пацієнта на оцінку 3. Сидячи рука яка тестується вздовж тіла, передплічча 

супіновано, реабілітолог фіксує плечову кістку. Пацієнт згинає передплічча по всій амплітуді руху 

С7  Триголовий м’яз плеча 
Вихідне положення пацієнта на оцінку 2. Лежачи на спині рука яка тестується зігнута в лікті і 
відведена на 900 із зовнішньою ротацією плеча, реабілітолог фіксує плечову кістку. Пацієнт розгинає 

передпліччя по всій амплітуді руху 
  Вихідне положення пацієнта на оцінку 3. Лежачи рука яка тестується зігнута в плечовому суглобі на 

900  та ліктьовому суглобі на всю амплітуду, реабілітолог фіксує плечову кістку. Пацієнт розгинає 
передпліччя по всій амплітуді руху 

С5 - С8  Великий грудний м’яз 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 2. Сидячи рука яка тестується відведена на 900 і знаходиться 
на кушетці, передплічча частково зігнуто, реабілітолог фіксує тулуб. Пацієнт горизонтально 

приводить руку  по всій амплітуді руху 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 3.Лежачи на спині рука яка тестується відведена на 900. 
Пацієнт приводить руку до вертикального положення 

Розгиначі кисті (С6  променевий розгинач кисті, С7  ліктьовий розгинач кисті ) 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 2 для цих м’язів є однакове. Передплічча на кушетці 

ліктьовою стороною, кисть та передплічча у нейтральному положенні, реабілітолог фіксує 
передплічча. Пацієнт розгинає кисть по всій амплітуді руху 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 3 для цих м’язів є однакове. Передплічча проноване м’язи 

пальців розслаблені, реабілітолог фіксує передплічча. Пацієнт розгинає кисть з променевою 
девіацією для променевого розгинача кисті, і з ліктьовою девіацією кисті для ліктьового розгинача 

кисті, по всій амплітуді руху 

Згиначі кисті (С7  променевий згиначі кисті, С8  ліктьовий згинач кисті) 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 2 для цих м’язів є однакове. Передпліччя на кушетці 
ліктьовою стороною, кисть та передплічча у нейтральному положенні, реабілітолог фіксує 

передплічча. Пацієнт згинає кисть по всій амплітуді руху 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 3 для цих м’язів є однакове. Передплічча супіноване м’язи 
пальців розслаблені, реабілітолог фіксує передплічча. Пацієнт згинає кисть з променевою девіацією 

для променевого згинача кисті, і з ліктьовою девіацією кисті для ліктьового згинача кисті, по всій 

амплітуді руху 

Згиначі ІІ – V пальців кисті у п’ястково-фалангових суглобах  

 (C8 – Т1 долонні червоподібні mm. Lumbriales) 
  Вихідне положення пацієнта на оцінку 2. Передпліччя супіновано кисть у нейтральному положенні, 

реабілітолог фіксує п’ясні кістки (п’ясток) ІІ – V пальців кисті (metacarpals). Пацієнт згинає 

п’ястково-фалангові суглоби ІІ – V пальців з розігнутими міжфаланговими суглобами по всій 

амплітуді руху на оцінку 3, і по неповній амплітуді на оцінку 2 



 

 

Згиначі ІІ – V пальців кисті у проксимальних та дистальних міжфалангових  суглобах 

(С7 – Т1 поверхневий згиначі пальців, С8 – Т1 глибокий згинач пальців) 
  Вихідне положення пацієнта для цих м’язів є однакове. Передпліччя супіновано кисть у 

нейтральному положенні пальці розігнуті, реабілітолог фіксує проксимальні фаланги ІІ – V пальців 

кисті 
 Для поверхневого згинача пальців пацієнт згинає середні фаланги пальців по всій амплітуді руху на 

оцінку 3, і по неповній амплітуді на оцінку 2 

 Для глибокого згинача пальців, реабілітолог фіксує середні фаланги пальців, пацієнт згинає 
дистальні фаланги пальців по всій амплітуді руху на оцінку 3, і по неповній амплітуді на оцінку 2  

Розгиначі ІІ – V пальців кисті у п’ястково-фалангових суглобах 

(С6 – С8 розгинач пальців кисті, С6 – С8 розгинач вказівного пальця кисті, С6 – С8 

розгинач мізинця кисті) 
 Вихідне положення пацієнта для цих м’язів однакове, передпліччя проновано кисть у нейтральному 
положенні, пальці зігнуті у всіх суглобах, реабілітолог фіксує п’ясткові кістки (п’ясток) metacarpals.           

Пацієнт розгинає п’ястково-фалангові  (metacarpophalangeal) суглоби по всій амплітуді руху на 

оцінку 3, і по неповній амплітуді на оцінку 2 

С8 – Т1 Тильні міжкісткові м’язи кисті 
 Вихідне положення пацієнта, передпліччя проновано і лежить долонею на кушетці, пальці розігнуті 

у всіх суглобах та приведенні, реабілітолог фіксує п’ясні кістки (п’ясток) ІІ – V пальців (metacarpals)     
Пацієнт відводить пальці один від одного по всій амплітуді руху на оцінку 3, і по неповній амплітуді 

на оцінку 2. Середній палець повинен рухатись в обидва боки 

С8 – Т1  Долонні міжкісткові м’язи кисті 
 Вихідне положення пацієнта передпліччя проновано і лежить долонею на кушетці, пальці розігнуті у 

всіх суглобах та відведенні  реабілітолог фіксує п’ясні кістки (п’ясток) ІІ – V пальців (metacarpals). 

Пацієнт приводить пальці один до одного по всій амплітуді руху на оцінку 3, і по неповній амплітуді 
на оцінку 2. Середній палець повинен рухатись в обидва боки 
 

Тестування сили м’язів тулуба 
Т7 – Т12 М’язи черевного пресу 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 2 Лежачи на спині руки вздовж тіла, реабілітолог фіксує 
нижні кінцівки. Пацієнт згинає тулуб у грудному відділі хребта по неповній амплітуді руху 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 3. Лежачи на спині руки на животі, реабілітолог фіксує нижні 

кінцівки. Пацієнт згинає тулуб у грудному відділі хребта по всій амплітуді руху 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 4. Лежачи на спині руки схрещенні на грудях, реабілітолог 
фіксує нижні кінцівки. Пацієнт згинає тулуб у грудному відділі хребта по всій амплітуді руху 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 5. Лежачи на спині руки за головою, реабілітолог фіксує 

нижні кінцівки. Пацієнт згинає тулуб у грудному відділі хребта по всій амплітуді руху 

Т1 – Т12 М’язи розгиначі хребта 
  Вихідне положення пацієнта на оцінку 2 Лежачи на животі,  руки вздовж тіла реабілітолог фіксує 

таз та нижні кінцівки. Пацієнт розгинає тулуб по всій амплітуді руху 
   Вихідне положення пацієнта на оцінку 3 Лежачи на животі,  руки вздовж тіла або на сідницях, 

реабілітолог фіксує таз та нижні кінцівки. Пацієнт розгинає тулуб по всій амплітуді руху 

   Вихідне положення пацієнта на оцінку 4 Лежачи на животі,  руки за спиною, реабілітолог фіксує 

таз та нижні кінцівки. Пацієнт розгинає тулуб по всій амплітуді руху 
  Вихідне положення пацієнта на оцінку 5. Лежачи на животі,  руки за головою, реабілітолог фіксує 

таз та нижні кінцівки. Пацієнт розгинає тулуб по всій амплітуді руху 
 

Тестування сили м’язів нижніх кінцівок 
L1  Квадратний м’яз попереку 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 2. Лежачи на спині, для стабілізації хребта  пацієнт може  

схопитись руками за край кушетки. Пацієнт тягне таз та нижню кінцівку вздовж тіла по всій 

амплітуді руху 
  Вихідне положення пацієнта на оцінку 3. Положення стоячи реабілітолог фіксує грудний відділ 

хребта. Пацієнт тягне таз та нижню кінцівку вздовж тіла  по всій амплітуді руху 

L2 Клубово-поперековий м’яз 



  Вихідне положення пацієнта на оцінку 2. Лежачи на боці, реабілітолог однією рукою підтримує 
верхню кінцівку, другою фіксує таз. Пацієнт згинає стегно по всій амплітуду руху, коліно під час 

руху є зігнуте. 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 3. Сидячи звісивши ноги  руками тримаючись за край 

кушетки, реабілітолог фіксує таз. Пацієнт згинає стегно по всій амплітуді руху, коліно під час руху є 
зігнуте 

  Слідкувати щоб під час згинання не було відведення та зовнішньої ротації стегна 
 

L2 Привідні м’язи стегна 
  Вихідне положення пацієнта на оцінку 2. Лежачи на спині з відведеною ногою яка не тестується на 

450 , реабілітолог фіксує таз на протилежній стороні. Пацієнт приводить ногу по всій амплітуді руху 

без ротації стегна 
  Вихідне положення на оцінку 3. Лежачи на боці, реабілітолог однією рукою фіксує вільну ногу у 

відведенному положенні приблизно на 250. Пацієнт приводить нижню ногу до верхньої по всій 

амплітуді руху 

  Слідкувати щоб не було ротації тазу під час руху, і при потребі зафіксувати його 

L3 Чотириголовий м’яз стегна 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 2. Лежачи на боці, нога яка тестується зігнута в коліні по всій 

амплітуді, реабілітолог однією рукою підтримує верхню кінцівку другою фіксує передню частину 
коліна ноги яка тестується. Пацієнт  розгинає коліно по всій амплітуді руху 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 3. Сидячи звісивши ноги, реабілітолог фіксує стегно. Пацієнт 

розгинає гомілку по всій амплітуді  руху 
  Слідкувати щоб не була зовнішня ротація стегна під час руху 

L4 Передній великогомілковий м’яз 

.  Вихідне положення пацієнта. Сидячи звісивши ноги, реабілітолог фіксує дистальну частину 

гомілки. Пацієнт розгинає стопу в медіальну сторону по неповній амплітуді руху на оцінку 2, і по 
всій амплітуді руху на оцінку 3 

Згиначі гомілки 
(L5 – S1 півсухожилковий м’яз, L5 – S2 півперетинчатий м’яз, S1 – S3 двоголовий м’яз стегна) 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 2 для цих м’язів є однакове. Лежачи на боці, реабілітолог 

однією рукою фіксує стегно ноги яка тестується, другою рукою фіксує протилежну ногу у 

відведеному положенні. Пацієнт згинає гомілку по всій амплітуді руху 
  Вихідне положення пацієнта на оцінку 3. Лежачи на животі нога яка тестується  пряма, реабілітолог 

фіксує стегно ноги яка тестується, не тиснучи на сухожилки півсухожилкового, півперетинчатого та 

двоголового м’зів стегна. Пацієнт згинає гомілку до 900  амплітуди руху. Для тестування 
півсухожилкового та півперетинчатого гомілка та стопа розвернуті до середини. Для тестування 

двоголового м’язу стегна гомілка та стопа розвернуті назовні 

  Слідкувати щоб під час руху не піднімався таз над кушеткою, і при потребі зафіксувати його 

L5 Середній сідничний м’яз 
  Вихідне положення пацієнта на оцінку 2. Лежачи на спині, реабілітолог однією рукою  фіксує таз 

другою протилежну ногу. Пацієнт відводить ногу по всій амплітуді руху без ротації стегна 

  Вихідне положення на оцінку 3. Лежачи на боці, нижня (опірна) нога зігнута в кульшовому та 
колінному суглобах, для кращої стабілізації, реабілітолог фіксує таз. Пацієнт відводить вільну ногу 

по всій амплітуді руху 

  Слідкувати щоб не було ротації тазу, під час руху, та його підтягування вздовж тіла 

Згиначі стопи (S1 – S2 литковий м’яз, S1 – S2 камбалоподібний м’яз) 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 2 для цих м’язів є однакове. Лежачи на боці, нога яка 

тестується розігнута в коліні стопа в нейтральному положенні і латеральною стороною на кушетці, 

реабілітолог фіксує гомілку. Пацієнт згинає стопу по всій амплітуді руху 
  Вихідне положення пацієнта на оцінку 3 для цих м’язів є однакове . Стоячи на одній нозі коліно 

опорної ноги розігнуте. Пацієнт згинає стопу (стає на носок) один раз по всій амплітуді руху 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 4 для цих м’язів є однакове. Стоячи на одній нозі коліно 
опорної ноги розігнуте. Пацієнт згинає стопу (стає на носок) два, три рази по всій амплітуді руху 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 5 для цих м’язів є однакове. Стоячи на одній нозі коліно 

опорної ноги розігнуте. Пацієнт згинає стопу (стає на носок) чотири, п’ять разів по всій амплітуді 
руху 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 3 для камбалоподібного м’язу. Стоячи на одній нозі, коліно 

опорної ноги частково зігнуто. Пацієнт згинає стопу (стає на носок) один раз по всій амплітуді руху 



  Вихідне положення пацієнта на оцінку 4 для камбалоподібного м’язу. Стоячи на одній нозі, коліно 
опорної ноги частково зігнуто. Пацієнт згинає стопу (стає на носок) два, три рази по всій амплітуді 

руху 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 5 для камбалоподібного м’язу. Стоячи на одній нозі, коліно 

опорної ноги частково зігнуто. Пацієнт згинає стопу (стає на носок) чотири, п’ять разів по всій 
амплітуді руху 

 

S1 Задній великогомілковий м’яз 
  Вихідне положення  пацієнта на оцінку 2. Лежачи на спині нога яка тестується пряма, стопа у 

нейтральному положенні, реабілітолог фіксує гомілку. Пацієнт повертає стопу до середини по всій 

амплітуді руху 
  Вихідне положення пацієнта на оцінку 3. Лежачи на боці, стопа у нейтральному положенні, 

реабілітолог фіксує гомілку не тиснучи  на задній великогомілковий м’яз. Пацієнт повертає стопу до 

середини по всій амплітуді руху. 

 Малогомілкові м’язи  

(L4 – S1 довгий малогомілковий м’яз, L4 – S1 короткий малогомілковий м’яз) 

  Вихідне положення пацієнта на оцінку 2 для цих м’язів є однакове. Лежачи на спині стопа у 

нейтральному положенні, реабілітолог фіксує гомілку. Пацієнт повертає стопу назовні, по всій 
амплітуді руху 

  Вихідне положення пацієнта  на оцінку 3 для цих м’язів є однакове. Лежачи на боці нога яка 

тестується пряма стопа у нейтральному положенні і медіальною частиною на кушетці. Пацієнт 
повертає стопу назовні по всій амплітуді руху 

Згиначі пальців стопи у плюсно-фалангових (metatarsophalangeal) суглобах 

(L4 – S1 короткий згинач великого пальця стопи, L4 – L5 червоподібний м’язи II - V 

пальців стопи) 
 Вихідне положення пацієнта для цих м’язів є однакове. Лежачи на спині, стопа у нейтральному 
положенні, реабілітолог фіксує плюсни II – V пальців стопи з підошвеної сторони для червоподібного 

м’язу, і плюсну I пальця, для короткого згинача великого пальця  

 Для червоподібного м’язу, пацієнт згинає II – V пальці в плюсно-фалангових  суглобах,  з 
розігнутими міжфаланговими суглобами по всій амплітуді руху на оцінку 3, і по неповній амплітуді 

руху на оцінку 2 

 Для короткого згинача великого пальця , пацієнт згинає I палець в плюсно-фаланговому суглобі,  з 
розігнутим міжфаланговим суглобам I пальця стопи, по всій амплітуді руху на оцінку 3, і по неповній 

амплітуді руху на оцінку 2 

Згиначі пальців стопи  в міжфалангових суглобах 

 (L5 –S1 довгий згинач II - V пальців стопи, L4 – L5 короткий згинач II - V пальців 

стопи, L5 – S2 згинач великого пальця стопи) 
 Вихідне положення пацієнта для цих м’язів є однакове. Лежачи на спині стопа у нейтральному 

положенні 

 Для довгого згинача II – V пальців стопи, реабілітолог фіксує проксимальні фаланги  II – V пальців 
стопи. Пацієнт згинає II – V пальці, по всій амплітуді руху на оцінку 3, і по неповній амплітуді руху 

на оцінку 2 

 Для короткого згинача II – V пальців стопи, реабілітолог фіксує середні фаланги пальців. Пацієнт 

згинає II – V пальці, по всій амплітуді руху на оцінку 3, і по неповній амплітуді руху на оцінку 2 
 Для згинача великого пальця стопи, реабілітолог фіксує I плюсну великого пальця. Пацієнт згинає 

великий палець, по всій амплітуді руху на оцінку 3, і по неповній амплітуді руху на оцінку 2 

Розгиначі пальців стопи  

(L5 –S1 довгий розгинач II - V пальців стопи, L5 – S1 короткий розгинач II - V пальців 

стопи, L5 – S2 довгий розгинач великого пальця стопи) 
 Вихідне положення пацієнта для цих м’язів є однакове. Лежачи на спині стопа у нейтральному 

положенні 

 Для довгого розгинача II – V пальців стопи, реабілітолог фіксує тильну поверхню стопи. Пацієнт 
розгинає II – V пальці стопи, по всій амплітуді руху на оцінку 3, і по неповній амплітуді руху на 

оцінку 2 

 Для короткого розгинача II – V пальців стопи, реабілітолог фіксує проксимальні фаланги пальців 
стопи. Пацієнт розгинає II – V пальці в дистальних фалангах стопи, по всій амплітуді руху на оцінку 

3, і по неповній амплітуді руху на оцінку 2 



 Для довгого розгинача великого пальця стопи, реабілітолог фіксує проксимальну I фалангу великого 
пальця. Пацієнт розгинає дистальну фалангу  великого пальця, по всій амплітуді руху на оцінку 3, і 

по неповній амплітуді руху на оцінку 2 
 

 

 
 

 

 

 
 

Визначення показів, протипоказів, застережень до фізичної 

реабілітації та скерування до фізичного реабілітолога 

Обстеження для визначення функціональних порушень та 
обмежень 

Оцінювання результатів втручання (скорочене обстеження) 

Реабілітаційне втручання 

Планування реабілітаційного втручання 

Прогнозування результатів реабілітаційного втручання 

Запланований результат досягнуто? 

Нераціональний підбір методів? 

Недостатньо часу? 

 

Нереальні цілі реабілітації? 

 

Помилки у визначенні 

порушень та обмежень? 

Завершення реабілітаційного втручання Припинення реабілітаційного втручання і 

консультація з лікуючим лікарем 

так 

ні 

так 

так 

так 

ні 

ні 

ні 

ні 

так 

Сфера діяльності лікаря 

Сфера діяльності 

фізичного реабілітолога 
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