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У статті подаються результати оцінювання 
ефективності застосування програми табору актив-
ної реабілітації, яке здійснювалось за шкалою CO-
VS (Physiotherapy Clinical Outcome Variables).  

Дослідження відбувалося у два етапи, відповід-
но результати досліджень подано окремо по ета-
пах двома зрізами: І етап – 2004-2009рр. та ІІ етап 
2013-2017 рр. Для отримання коректних результа-
тів учасників експерименту було розділено на три 
групи, відповідно до складності рівня ураження. 
Доведено, що проходження програми табору акти-
вної реабілітації у всіх групах позитивно впливає 
на рухові навички, необхідні для щоденної рухової 
активності. 

Ключові слова: травма хребта і спинного моз-
ку, табори активної реабілітації, COVS, повсякден-
на життєдіяльність, рухові навички. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом те-
ми «Теоретико-методичні основи управління тре-
нувальним процесом та змагальною діяльністю в 
олімпійському, професійному та адаптивному спо-
рті» відповідно до плану ЛДУФК на 2016-2020 роки, 
№ державної реєстрації 0116U003167. 

Актуальність. Сучасний науково-технічний 
прогрес, урбанізація, збільшення користувачів ав-
томобільним транспортом супроводжується зрос-
танням травматизму, в тому числі і збільшенням 
травм хребта. За даними вітчизняних та зарубіж-
них авторів, у більшості випадків травма хребта 
супроводжується пошкодженням спинного мозку [5, 
10]. Структурно-функціональні зміни центральної 
та периферійної нервової системи, що виникають 
при травмі спинного мозку вимагають тривалого 
лікування, реабілітації та відновлення втрачених 
функцій [1, 2]. Власне фізична реабілітація осіб з 
наслідками травм хребта та спинного мозку є од-
ним із складних і відповідальних процесів, що пот-

ребує тривалої і систематичної взаємодії для фор-
мування механізмів компенсації втрачених функ-
цій. Одним із таких шляхів можуть слугувати табо-
ри активної реабілітації (ТАР) для осіб з уражен-
ням хребта та спинного мозку. Найпоширенішими 
причинами пошкодження спинного мозку є дорож-
ньо-транспортні пригоди, стрибки в воду, падіння з 
висоти [1, 7, 9, 10]. Пошкодження спинного мозку 
впливає на рухову сферу настільки, що перешко-
джає виконанню повсякденних функцій, навчанню, 
роботі та участі у соціальному житті. Процеси від-
новлення функцій на ранньому посттравматичному 
етапі в основному зосереджені на відновленні 
втрачених рухових функцій кінцівок, збереженні 
обсягів рухливості та навчанні елементарним пере-
міщенням свого тіла в межах ліжка. Протягом року 
найбільш помітний прогрес в реабілітації людей 
після травми спинного мозку [3, 7, 8]. Залежно від 
віку людини, рівня пошкодження та стану пацієнта 
можна визначити шанси на покращення моторної 
функції [6]. Проте незважаючи на усі зусилля щодо 
реабілітації даної категорії осіб, у 90% випадків 
пацієнти будуть змушені користуватися інвалідним 
візком, для пересувань у просторі [6, 11]. Вивчення 
іноземних літературних джерел показує, що у бага-
тьох країнах навчання самообслуговуванню та во-
лодінню інвалідним візком є невід’ємною частиною 
системи реабілітації таких пацієнтів. У Польщі, 
Швеції та Норвегії, наприклад, є мобільні групи 
людей у інвалідних візках, які постійно працюють 
при лікарнях, як так званий «перший контакт» і які 
самі проходили вишкіл при громадській організації і 
мають особистий досвід, що позитивно впливає на 
таких пацієнтів [4, 6, 12]. Тому у тих країнах люди-
на після стаціонару потрапляє додому вже повніс-
тю адаптованою, підготовленою морально, фізич-
но і психологічно, і за потреби має можливість  
приїздити на заняття при лікарні чи реабілітаційно-
му центрі для вдосконалення здобутих навичок. 
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Оскільки процес реабілітації в Україні набагато 
коротший, ніж потрібно було б для оптимального 
відновлення та адаптації осіб з ураженням хребта 
та спинного мозку, такою альтернативою чи допов-
ненням можуть слугувати ТАР. В програмі ТАР 
передбачені необхідні для самовдосконалення 
теоретичні та практичні дисципліни, які можуть 
допомогти швидше освоїти необхідні навички чи 
вдосконалити їх. Також дана програма може бути 
гарним доповненням до реабілітаційних програм, 
які вже існують при стаціонарах для осіб з уражен-
ням хребта та спинного мозку. 

Мета дослідження - виявити ефективність 
застосування програми табору активної реабіліта-
ції для осіб з ураженням хребта та спинного мозку 
та оцінити її вплив на рухові навички необхідні для 
здійснення повсякденної діяльності.  

Матеріал та методи дослідження. Для визна-
чення ефективності програми табору активної реа-
білітації було використано шкалу COVS 
(Physiotherapy Clinical Outcome Variables), яка оці-
нює рівень оволодіння руховими навичками, необ-
хідними для забезпечення самостійності у побуті. 
Дослідження проводилося в два етапи, протягом 
2004-2009 рр. та 2013-2017 рр. В процесі дослі-
дження охоплено 204 особи, з яких 84 особи з ура-
женням шийного відділу хребта та спинного мозку, 
62 – з ураженням грудного відділу хребта та спин-
ного мозку та 58 осіб - поперекового відділу хребта 
та спинного мозку. Нами встановлено, що програ-
ма ТАР спричиняє позитивну динаміку у більшості 
показників рухових навичок повсякденного життя. 
Результати статистичного аналізу свідчать, що з 
13 показників 7 зазнали достовірного покращення 
внаслідок проходження експериментальної програ-
ми ТАР. Найкращих результатів зазнали показни-
ки, пов’язані із переміщенням власного тіла в прос-
торі, освоєнням навичок володіння інвалідним віз-
ком, їзда у інвалідному візку на швидкість. Найваж-
че учасникам ТАР було освоїти їзду на витрива-
лість у інвалідному візку. Встановлено, що приріст 
показників активності життя залежить від рівня ура-
ження, що обумовило розподіл учасників експери-
менту на рівноцінні за рівнем ураження групи. В 
процесі дослідження для оцінки ефективності про-
грами ТАР використовувалися шкалу COVS 
(Physiotherapy Clinical Outcome Variables), яка була 
опрацьована за допомогою методів математичної 
статистики, а саме використання критеріїв χ2 Пір-
сона, z-тесту. Z-тест – клас методів статистичної 
перевірки гіпотез (статистичних критеріїв), які ма-
ють за основу нормальний розподіл. Переважно 
застосовується для перевірки рівності середніх 
величин або для оцінки вибіркового середнього 
стандартизованих значень. Критерій χ2 Пірсона 

використовується для перевірки гіпотези про збіг 
емпіричного і теоретичного розподілів дискретних 
випадкових величин. Критерій ґрунтується на порі-
внянні експериментальних і розрахункових вели-
чин. В нашому дослідженні за допомогою цих ста-
тистичних методів ми проводили співставлення 
вихідних (до застосування програми ТАР) та оста-
точних (після впровадження експериментальної 
програми ТАР) показників, що характеризують по-
всякденну рухову активність, та визначали статис-
тичну значущість їх відмінностей. 

У програму таборів активної реабілітації вклю-
чено проходження учасником таких видів рухової 
активності як техніка їзди у інвалідному візку, сило-
ві вправи, настільний теніс, плавання, стрільба з 
лука. Більшу частину дня відводиться на вдоскона-
лення навичок самообслуговування, що здійсню-
ється під контролем інструкторів у інвалідних віз-
ках. Усі дисципліни на ТАР вимагають від учасника 
максимального самостійного виконання дій щодо 
переміщень у візку, переміщення свого тіла на різні 
поверхні, переодягання, пересідання тощо. Біль-
шість навичок, які необхідні учаснику для оволодін-
ня технікою їзди у інвалідному візку, тести на ви-
тривалість та швидкість пересування у інвалідному 
візку, техніка падінь з інвалідного візка та різнома-
нітні переміщення проходять під час такої дисцип-
ліни, як техніка їзди. Курс прописаний таким чином, 
що дозволяє поступово, від заняття до заняття, 
освоювати нові можливості у інвалідному візку від 
правильного поштовху колеса до долання архітек-
турних перепон. Спрямованість програми на воло-
діння своїм тілом у ліжку, інвалідному візку тощо 
дозволяє стверджувати, що даний курс ефективно 
впливає на покращення рухових навичок, які необ-
хідні людині із травмою хребта та спинного мозку 
опановувати інші повсякдення завдання, що також 
є предметом нашого дослідження. 

У даній статті подаються результати оцінюван-
ня ефективності застосування програми табору 
активної реабілітації, яка здійснювалась за допо-
могою оцінки рухових завдань за шкалою COVS 
(Physiotherapy Clinical Outcome Variables). Дана 
шкала містить оцінку 13 показників: перевертання 
на правий та лівий боки, перехід із положення ле-
жачи у положення сидячи, утримання рівноваги 
сидячи, горизонтальне та вертикальне переміщен-
ня, ходьба, ходьба з допоміжними засобами, їзда 
на витривалість, їзда на швидкість, пересування в 
інвалідному візку та рухова функція правої та лівої 
руки. Шкала COVS передбачає оцінювання від 1 до 
7 балів лише 5 завдань, а саме «горизонтальне 
переміщення», «вертикальне переміщення», 
«ходьба», «ходьба із допоміжними засобами» та 
«пересування у інвалідному-візку», решта 8 мають 
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оцінки від 1 до 6 балів. Слід зазначити, що такі по-
казники, як «горизонтальне переміщення», 
«вертикальне переміщення», «перевертання на 
правий бік», «перевертання на лівий бік», «рухова 
функція правої руки» та «рухова функція лівої ру-
ки» оцінюються окремо, але у більшості випадків 
мають або однакові результати або незначні від-
мінності, які не впливають на загальну картину оці-
нювання. Найменша кількість балів за цією шка-
лою – 13, що свідчить про повну залежність від 
оточуючих, від 14 до 26 – виражена залежність,  
27-39-значна залежність, 40-52 – помірна залеж-
ність, 53-65 – легка залежність, 66-78 – незначна 
залежність при виконанні деяких елементів,  
78-83 – незалежність. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Наше дослідження відбувалося у два етапи. Тому 
результати досліджень також подаються окремо по 
етапах дослідження: І етап – 2004-2009 рр. та ІІ етап 
2013-2017 рр. Для отримання коректних результатів 
ми розділили учасників експерименту на три групи, 
відповідно до складності і рівня ураження. 

У таблиці 1 подано критичні та емпіричні пока-
зники за критеріями Пірсона та z-тестом, які було 
отримано в результаті експерименту у осіб із ура-
женням шийного відділу хребта. 

У 2004-2009 рр. нами було обстежено 61 особа 
із ураженням шийного відділу хребта, а на ІІ етапі у 
2013-2017 рр. – 23 особи (табл. 1). 

Найбільш виражені зміни у групі обстежуваних 
2003-2009 рр. у сторону покращення виявлено у 
показнику «перехід в положення сидячи», оціню-
вання якого на початку ТАР показало, що 1 особа 
(1,6%) - отримала оцінку 1 бал (повна залежність), 
40 осіб (65,5%) отримали оцінку 2 бали (залежність 
від допомоги однієї особи), 17 осіб (28%) - 3 бали 
(потреба у допомозі для завершення дії) та 3 осо-
би (4,9%) - 4 бали (самостійне виконання з допомо-
гою допоміжних пристроїв дії). При підсумковому 
тестуванні після проходження програми ТАР не 
виявлено осіб з повною залежність та лише 5 осіб 
(8,2%), які отримали оцінку 2 бали. Більшість (38 
осіб, що становить 62,3 %) учасників ТАР отрима-
ли 3 бали та 16 осіб отримали 4 бали, що стано-
вить 26, 3%. Слід відзначити, що 2 особи (3,2%) 
навіть продемонстрували рівень, що відповідає 5 
балам за шкалою COVS – практично самостійне 
виконання, але є саме потреба в допомозі закінчи-
ти завдання чи словесній підтримці.  

Значне покращення також спостерігається при 
оцінюванні показника «рівновага сидячи», де кіль-
кість осіб, які на початку експерименту мали оцінку 3 
бали зменшилася з 85,3% обстежуваних, до 34,4% 
наприкінці експерименту, натомість кількість осіб, 
що мали оцінку 4 бали зросла з 11,5% до 62,3%. 

Під час дослідження не оцінювалися деякі по-
казники шкали COVS – «ходьба» та «ходьба з до-
поміжними засобами» – за відсутності у даної кате-
горії обстежуваних цієї рухової функції. Показник 
«рухова функція правої та лівої руки» не виявив 
жодних змін. На нашу думку, оцінка цього показни-
ка є важливою на гострому етапі травми, протягом 
проведення ТАР його покращення, переважно, є 
непомітні. Тому у подальших обстеженнях ми та-
кож не оцінювали дані рухові функції. 

Аналогічне співставлення показників оволодін-
ня руховими навичками за шкалою COVS здійсню-
валося для другої експериментальної групи, яка 
проходила програму ТАР в період 2013-2017 рр.
(табл. 1). 

Зміни показників оволодіння руховими навич-
ками за шкалою COVS у другій групі обстежуваних 
з аналогічним рівнем ураження спинного мозку є 
подібними до змін, які зафіксовано у осіб першої 
групи. З 13 показників оцінювання за шкалою CO-
VS достовірних змін в сторону покращення зі ста-
тистичною значимістю зазнали 7, а саме 
«перевертання на правий та лівий боки», «перехід 
в положення сидячи», «утримання рівноваги сидя-
чи», «горизонтальне переміщення», «вертикальне 
переміщення», «їзда на швидкість». 

Ми припускаємо, що відсутність статистично 
значимих змін показників «їзда на витривалість», 
«пересування у інвалідному-візку» пов’язано з тим, 
що для вдосконалення даних функцій особам із 
травмами на рівні шийного відділу хребта потрібно 
більше часу та суттєвої роботи над тими групами 
м’язів, які допомагатимуть вдосконалити ці навич-
ки.  

Найбільш виражені зміни в сторону покращен-
ня зазнав показник «рівновага в положенні сидя-
чи», за яким на початку ТАР 2 особи (8,7%) отри-
мали оцінку 1 бал, і були на момент тестування 
повністю залежні; 18 осіб (78,3%) отримали оцінку 
2 бали, тобто залежали від допомоги однієї особи; 
та 3 особи (13%) – «3» бали (потрібна допомога у 
завершенні дії, але є спроби виконати завдання 
частково самостійно). В підсумковому тестуванні 
жоден з учасників не отримав «2» бали, натомість 
6 осіб (26,1 %) отримали оцінку «3» бали, та 17 
осіб отримали «4» бали, що становить (73,9%). 
Такі показники як «їзда на витривалість» та 
«користування інвалідним візком» теж зазнали змін 
протягом ТАР, про що свідчать отримані результа-
ти. Для прикладу, показник «їзда на витривалість» 
на початку тестування показав, що лише 2 особи 
(8,7%) мали 5 балів, тобто виконували дане за-
вдання самостійно, відповідно інші потребували 
допомоги, у кінці табору такий результат змогли 
показати 9 осіб (39,1%). Аналогічно, «пересування 
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у інвалідному візку» на початку тестування 60,9 % 
учасників (14 осіб) виконували дане завдання на 3 
бали, 21,7% (5 осіб) на 4 бали та лише 17,9% (4 
особи) могли виконати завдання частково самос-
тійно. Натомість у кінці ТАР кількість учасників, які 
могли на оцінку «4», тобто із частковою сторон-
ньою допомогою виконувати завдання, збільши-
лась більш як удвічі - 47,8% (11 осіб). 

Ми припускаємо, що такі зміни відбулися у осіб 
із ураженням спинного мозку у шийному відділі 
завдяки проходженню на ТАР такої дисципліни, як 
«техніка їзди». Дана дисципліна включена в про-
граму для усіх учасників щоденно тривалістю 90 
хвилин і передбачає заняття із переміщень на різ-
новисокі поверхні, володіння інвалідним візком, а 
саме балансування у інвалідному візку, вдоскона-
лення усіх видів рівноваги у положенні сидячи, до-

лання архітектурних перепон, що теж впливає на 
вміння володіти тілом у інвалідному візку. Виконан-
ня зазначених завдань сприяє вдосконаленню їзди 
у інвалідному візку на швидкість. Окрім того, такі 
дисципліни, як «самообслуговування» та 
«атлетична гімнастика» теж сприяли покращенню 
навичок самообслуговування у ліжку, а саме вдос-
коналення самостійного перевертання на боки та 
пересідання на рівновисокі та різновисокі поверхні. 

За узагальненими результатами по двох гру-
пах, які обстежувались у різні часові проміжки ми 
можемо стверджувати, що при різній чисельності, 
групи є практично рівноцінними за рівнем вмінь 
учасників. Обидві групи в кінці ТАР продемонстру-
вали виражену позитивну динаміку, бо більшість 
учасників із рівня вираженої залежності від сторон-
ніх осіб перейшли на рівень помірної залежності, 

Таблиця 1 – Співставлення оцінки рухових навичок за шкалою COVS до та після застосування програми ТАР у 
осіб з ураженням шийного відділу хребта 

  Показники осіб з ураженням шийного відділу 
(2004-2009), n=61 

Показники осіб з ураженням шийного відділу 
(2013-2017), n=23 

Рухові показники 
за шкалою COVS Критерій Пірсона 

Крите-
рій z-
тесту 

Порівняння емпі-
ричних значень Критерій Пірсона 

Крите-
рій z-
тесту 

Статистична  
достовірність за 

критеріями 

  Критич-
не зна-
чення 

Емпі-
ричне 
значен-

ня 

Крите-
рій Пір-
сона 

Крите-
рій z-
тесту 

Критич-
не зна-
чення 

Емпі-
ричне 
значен-

ня 

Крите-
рій Пір-
сона 

Крите-
рій z-
тесту 

Перевертання на 
правий бік 7,82 29,94 1,76 p >0,05 p >0,05 5,99 10,51 5,15 p >0,05 p >0,05 

Перевертання на 
лівий бік 7,82 29,94 1,76 p >0,05 p >0,05 5,99 10,51 5,15 p >0,05 p >0,05 

Перехід в поло-
ження сидячи 7,82 45,14 3,13 p >0,05 p >0,05 7,82 22,80 2,24 p >0,05 p >0,05 

Рівновага сидячи 7,82 38,52 5,06 p >0,05 p >0,05 5,99 14,82 2,43 p >0,05 p >0,05 

Переміщення на 
рівновисокі пове-
рхні 

7,82 52,77 1,83 p >0,05 p >0,05 5,99 19,80 1,77 p >0,05 p >0,05 

Переміщення на 
різновисокі пове-
рхні 

7,82 52,77 1,83 p >0,05 p >0,05 5,99 19,80 1,77 p >0,05 p >0,05 

Ходьба =⃰ = = = = = = = = = 

Ходьба з допомі-
жними засобами = = = = = = = = = = 

Їзда у візку на 
витривалість 5,99 4,91 0,007 p<0,05 p<0,05 5,99 2,06 0,001 p<0,05 p<0,05 

Їзда у візку на 
швидкість 5,99 29,08 7,52 p >0,05 p >0,05 5,99 13,76 2,43 p >0,05 p >0,05 

Пересування у 
інвалідному візку 5,99 16,69 9,04 p >0,05 p >0,05 5,99 2,35 0,003 p<0,05 p<0,05 

Рухова функція 
правої руки = = = = = = = = = = 

Рухова функція 
лівої руки = = = = = = = = = = 

Примітка: *= не тестували дане завдання, або зміни не виявлено. 
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що є хорошим результатом вдосконалення своїх 
вмінь та навичок протягом терміну перебування на 
ТАР та передумовою покращення рухових можли-
востей в подальшому. 

Представлені результати свідчать про те, що 
позитивні зміни після проходження ТАР, що отри-
мано у відносно короткий проміжок часу, можуть 
вплинути на можливість людини до розуміння вла-
сного тіла в просторі, освоєння відповідних технік 
переміщення, що є основою використання даного 
досвіду в подальшому житті.  

До експериментального дослідження нами та-
кож було залучено 2 групи осіб з ураженням на 
рівні грудного відділу хребта: І група в період 2004-
2009 рр. у складі 29 осіб та ІІ група в період з 2013 
по 2017 рр. у складі 33 осіб. 

У І групі учасників ТАР з травмою грудного від-
ділу хребта та спинного мозку (29 осіб) аналіз ди-
наміки показників шкали COVS та результатів їх 
статистичної обробки із застосуванням критеріїв 
Пірсона та z-тесту демонструє, що з 13 показників 
7 зазнали достовірного покращення внаслідок про-
ходження програми ТАР (табл. 2).  

Вихідні результати оцінювання у першій групі 
показника «перевертання на правий/лівий бік» у 
осіб з ураженням грудних сегментів спинного мозку 
показали, що 1 особа (3,4 %) до початку ТАР була 
залежною від допомоги сторонньої особи, і мала 
оцінку 2 бали, 5 осіб (17,2%) це завдання виконува-
ли на оцінку «3», яка свідчить, про значну залеж-
ність, але можливість виконувати завдання частко-
во самостійно, 18 осіб (62,1%) мали оцінку «4»  

Таблиця 2 – Співставлення оцінки рухових навичок за шкалою COVS до та після застосування програми ТАР у 
осіб з ураженням грудного відділу хребта 

  Показники осіб з ураженням грудного відділу 
(2004-2009) (n=29) 

Показники осіб з ураженням грудного відділу 
(2013-2017) (n=33) 

Рухові показники 
за шкалою COVS Критерій Пірсона 

Критерій 
z-тесту 

Порівняння емпі-
ричних значень Критерій Пірсона 

Крите-
рій z-
тесту 

Статистична  
достовірність за 

критеріями 

  
Критич-
не зна-
чення 

Емпі-
ричне 
значен-

ня 

Критерій 
Пірсона 

Критерій 
z-тесту 

Критич-
не зна-
чення 

Емпі-
ричне 
значен-

ня 

Критерій 
Пірсона 

Крите-
рій z-
тесту 

Перевертання на 
правий бік 7,82 29,94 1,76 p >0,05 p >0,05 7,82 25,76 1,13 p >0,05 p >0,05 

Перевертання на 
лівий бік 7,82 29,94 1,76 p >0,05 p >0,05 7,82 25,76 1,13 p >0,05 p >0,05 

Перехід в поло-
ження сидячи 7,82 17,57 8,87 p >0,05 p >0,05 7,82 19,87 1,27 p >0,05 p >0,05 

Рівновага сидячи 5,99 14,50 8,88 p >0,05 p >0,05 5,99 14,80 5,19 p >0,05 p >0,05 

Переміщення на 
рівновисокі пове-
рхні 

7,82 19,4 7,93 p >0,05 p >0,05 7,82 22,78 1,13 p >0,05 p >0,05 

Переміщення на 
різновисокі пове-
рхні 

7,82 19,4 7,93 p >0,05 p >0,05 7,82 22,78 1,13 p >0,05 p >0,05 

Ходьба =⃰ = = = = = = = = = 

Ходьба з допомі-
жними засобами = = = = = = = = = = 

Їзда у візку на 
витривалість 3,84 1,45 0,04 p<0,05 p<0,05 3,84 1,45 0,04 p<0,05 p<0,05 

Їзда у візку на 
швидкість 5,99 12,57 2,08 p >0,05 p >0,05 5,99 12,57 2,08 p >0,05 p >0,05 

Пересування у 
інвалідному візку 5,99 6,35 4,09 p<0,05 p<0,05 5,99 6,35 4,09 p<0,05 p<0,05 

Рухова функція 
правої руки = = = = = = = = = = 

Рухова функція 
лівої руки = = = = = = = = = = 

Примітка: *= не тестували дане завдання, або зміни не виявлено. 
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(самостійне виконання із застосуванням допоміж-
них пристроїв (наприклад візка біля ліжка, крісла, 
стіни тощо) та 5 осіб (17,2%) мали оцінку «5», що 
означає легку залежність, а саме потреба в допо-
мозі чи словесній підтримці, незначне підстрахову-
вання для виконання завдання. Підсумкове тесту-
вання засвідчило зміни, в сторону покращення у 
виконанні даного завдання. Переважна кількість 
учасників ТАР – 23 особи (79,3%) отримала оцінку 
«5», і решту 6 осіб (20,7%) було оцінено на оцінку 
«4». Зміна відсоткового співвідношення осіб з різ-
ним рівнем можливостей на користь осіб з оцінкою 
4 бали, яка свідчить про здатність самостійного 
виконання із застосуванням допоміжних пристроїв, 
має статистичне підтвердження за критеріями χ2 

Пірсона і z-тестом. 
Інші показники, такі як «перехід в положення 

сидячи» та «рівновага сидячи», мають також пози-
тивну динаміку. Якщо на початку ТАР було 5 осіб, 
оцінених за цими показниками, у 2 і 3 бали, то на-
прикінці табору таких осіб не було, а 31% (9 осіб) 
мали оцінку «4», 69% (20 осіб) оцінку «5» у завдан-
ні «перехід в положення сидячи»; 41,4% (12осіб) 
мали оцінку «4», 58,6% (17 осіб) оцінку «5» при 
виконанні завдання «рівновага сидячи». Це підтве-
рджується результатами статистичного аналізу за 
критерієм χ2 Пірсона та z-тестом (p >0,05). 

У показниках «горизонтальне/вертикальне пе-
реміщення», «пересування у інвалідному візку» та 
«їзда на швидкість» впродовж експерименту вияв-
лено позитивні зміни, що підтверджується за кри-
теріями χ2 Пірсона та z-тест, які є більшими за таб-
личні значення з рівнем значущості 0,05.  

Не виявлено статистично значущих змін і пози-
тивної динаміки у показниках «їзда на витрива-
лість» та «пересування у інвалідному-візку». Щодо 
показника «їзда на витривалість», на нашу думку, 
його покращення вимагає тривалішого впливу, а 
також може бути зумовлено переважанням в про-
грамі ТАР завдань з високою інтенсивністю, що 
спричиняють швидкий розвиток втоми, особливо в 
осіб, які до моменту залучення на ТАР не мали 
достатнього рівня рухової активності. Показник 
«пересування у інвалідному-візку» вже на початку 
експерименту в 26 учасників оцінювався в 5 балів. 

У другій експериментальній групі осіб з трав-
мою грудного відділу хребта та спинного мозку (33 
особи) динаміка показників шкали COVS демон-
струє достовірне покращення 8 з 13 внаслідок про-
ходження програми ТАР. Про це свідчать резуль-
тати статистичного аналізу із застосуванням крите-
ріїв χ2 Пірсона та z-тест. Так, у показниках 
«перевертання на правий та лівий бік», «рівновага 
сидячи», «перехід у положення сидячи», 
«горизонтальне/вертикальне переміщення», «їзда 

на швидкість» та «пересування у інвалідному-
візку» ці зміни є статистично значущими як за кри-
терієм Пірсона, так і z-тестом з рівнем значущості 
0,05. Найкращу динаміку результатів продемонст-
ровано учасниками даної групи у таких завданнях, 
як «пересування у інвалідному візку», «пере-
вертання на боки», «перехід з положення лежачи у 
сидячи» та «пересування горизонтальне та верти-
кальне». Порівняння даних на початку експеримен-
ту та по його завершенню фіксує зміни в межах 
50%. До прикладу, якщо у показнику «пересування 
у інвалідному візку» на початку експерименту 29 
осіб отримали «5» балів, і по 2 особи оцінку «4» і 
«6», то наприкінці ТАР спостерігається таке спів-
відношення оцінок: 17 осіб – оцінка «5», а 16 осіб – 
оцінка «6» балів. Зміни показника «їзда на витри-
валість» протягом експерименту були незначні. 

Представлені у табл. 2 результати переконли-
во свідчать про те, що у двох групах відбулись по-
зитивні зміни протягом проходження програми 
ТАР. У обох груп позитивна динаміка переходу у 
вищий рівень обстежуваних показників рухових 
функцій зумовлена змістом програми ТАР, достат-
нім обсягом та високою інтенсивністю занять, вико-
ристанням особистого прикладу та досвіду інструк-
торів-візочників, які самі пережили травму. 

До експериментального дослідження також 
було залучено 2 групи по 29 осіб з ураженням на 
рівні поперекового відділу хребта: І група в період 
2004-2009 рр. та ІІ група у період з 2013 по  
2017 рр. Слід зазначити, що динаміка зазначених 
показників в І групі учасників ТАР демонструє, що з 
13 показників 7 зазнали достовірного покращення 
внаслідок проходження експериментальної програ-
ми, про що свідчать результати статистичного ана-
лізу із застосуванням критерію Пірсона та z-тесту 
(табл. 3). 

Виражену позитивну динаміку результатів тес-
тування було встановлено в І групі обстежуваних 
при виконанні таких завдань, як «горизонтальне та 
вертикальне переміщення», «перехід у положення 
сидячи» та «пересування у інвалідному-візку», що 
підтверджено статистично значимими результата-
ми аналізу як за критерієм χ2 Пірсона, так і за z-
тестом. При проведенні початкового тестування 
більшість учасників експерименту отримали оцінку 
«4» при виконанні завдання «горизонтальне та 
вертикальне переміщення» – 65% осіб, «5» балів 
при виконанні завдання «перехід в положення си-
дячи» – 55,2% та «пересування у інвалідному віз-
ку» – 86%. При підсумковому тестуванні значну 
кількість учасників було оцінено на «5» при вико-
нанні завдання «горизонтальне та вертикальне 
переміщення» – 70% та «6» балів при виконанні 
завдань «перехід в положення сидячи» – 37,6% та 



 Фізичне виховання і спорт 

 298 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 1 (17) 

при виконанні «пересування у інвалідному візку» – 
62,1%. У показниках «рівновага сидячи» та «їзда 
на витривалість» позитивні статистично значимі 
зміни підтверджуються за критерієм х2-Пірсона,  
(p >0,05). За критерієм z-тест статистично значи-
мих змін не виявлено. Ми вважаємо, що ці завдан-
ня не показали змін і кращої динаміки через те, що 
дані завдання як на початку, так і вкінці табору у 
більшість осіб виконували на досить високі бали 
«4» та «5» і зміни, які відбулися суттєво не вплину-
ли на результат критеріїв Пірсона та z- тесту 
(табл. 3). 

Зміна показників в ІІ групі учасників ТАР з трав-
мою поперекового відділу хребта та спинного моз-
ку (29 осіб) демонструє, що з 13 показників, також 
як і в попередній групі, 7 зазнали достовірного пок-

ращення внаслідок проходження програми  
ТАР про що свідчать результати статистичного 
аналізу із застосуванням критеріїв Пірсона та  
z-тесту. 

Більшість результатів тестування мають зміни 
в межах від 4 балів до 5 та 6. Наприклад, початко-
ве тестування «перехід в положення сидячи», що 
передбачає можливість самостійно сісти у ліжку 
для подальшого пересідання, наприклад, у візок 
оцінюється від 1до 6 балів, показало, що 14 осіб 
(48,27%) до початку ТАР були мали оцінку 4 бали, 
15осіб (51,73%) це завдання виконували на оцінку 
«5», що означає легку залежність, а саме допомогу 
чи словесну підтримку, чи незначне страхування 
для виконання завдання. Підсумкове тестування 
засвідчило зміни, в сторону покращення у виконанні 

Таблиця 3 – Співставлення оцінки рухових навичок за шкалою COVS до та після застосування програми ТАР 
у осіб з ураженням поперекового відділу хребта 

  Показники осіб з ураженням поперекового 
відділу хребта (2004-2009) (n=29) 

Показники осіб з ураженням поперекового 
відділу хребта (2013-2017) (n=29) 

Рухові показники 
за шкалою COVS Критерій Пірсона 

Критерій 
z-тесту 

Порівняння емпі-
ричних значень Критерій Пірсона 

Критерій 
z-тесту 

Статистична 
достовірність за 

критеріями 

  
Критич-
не зна-
чення 

Емпіри-
чне 

значен-
ня 

Крите-
рій Пір-
сона 

Критерій 
z-тесту 

Критич-
не зна-
чення 

Емпі-
ричне 
зна-
чення 

Крите-
рій Пір-
сона 

Крите-
рій z-
тесту 

Перевертання на 
правий бік 5,99 16,71 4,05 p >0,05 p >0,05 5,99 7,1 0,5 p >0,05 p >0,05 

Перевертання на 
лівий бік 5,99 16,71 4,05 p >0,05 p >0,05 5,99 7,1 0,5 p >0,05 p >0,05 

Перехід в поло-
ження сидячи 5,99 16,44 4,05 p >0,05 p >0,05 5,99 8,63 3,5 p >0,05 p >0,05 

Рівновага сидячи 3,84 11,45 0,002 p >0,05 p<0,05 5,99 17,85 1,73 p >0,05 p >0,05 

Переміщення на 
рівновисокі пове-
рхні 

5,99 16,02 8,44 p >0,05 p >0,05 7,82 13,5 6,9 p >0,05 p >0,05 

Переміщення на 
різновисокі пове-
рхні 

5,99 16,02 8,44 p >0,05 p >0,05 7,82 13,5 6,9 p >0,05 p >0,05 

Ходьба =⃰ = = = = = = = = = 

Ходьба з допомі-
жними засобами = = = = = = = = = = 

Їзда у візку на 
витривалість 3,84 5,01 0,018 p >0,05 p<0,05 3,84 7,28 0,018 p >0,05 p<0,05 

Їзда у візку на 
швидкість 3,84 18,33 1,91 p >0,05 p >0,05 3,84 14,96 6,99 p >0,05 p >0,05 

Пересування у 
інвалідному візку 5,99 28,36 1,81 p >0,05 p >0,05 5,99 14,54 0,013 p >0,05 p<0,05 

Рухова функція 
правої руки = = = = = = = = = = 

Рухова функція 
лівої руки = = = = = = = = = = 

Примітка: *= не тестували дане завдання, або зміни не виявлено. 
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даного завдання. Так, 4 особи отримали оцінку 
«4», що становить 13,8%, більшість – 24 особи 
(82,75%) – оцінку «5» та навіть 1 особа отримала 
оцінку «6», що становить 3,45%. Така зміна співвід-
ношення результатів тестування свідчить про знач-
не вдосконалення даної навички впродовж експе-
рименту. Результати обрахунків за критеріями  χ2 -
Пірсона і z-тестом наведено у табл. 3. 

Інші показники, такі як «перевертання на пра-
вий/лівий бік», «рівновага сидячи» та «гори-
зонтальне/вертикальне переміщення» мають та-
кож виражену позитивну динаміку. Якщо на почат-
ку ТАР переважна більшість учасників експеримен-
ту за цими показниками мали оцінки 3 і 4 бали, то 
наприкінці табору рівень оцінок зріс до 4-5 балів, 
що підтверджується результатами статистичного 
аналізу за показниками критеріїв  χ2 Пірсона та z-
тестом (p<0,05). 

Одним з основних критеріїв ефективності за-
пропонованої програми реабілітації під час ТАР 
була оцінка порівняльних даних щодо рівня засво-
єння побутових навичок. Для цього на початку та 
наприкінці дослідження ми оцінювали рівень само-
обслуговування під час проходження активної реа-
білітації в умовах табору. Було встановлено, що у 
всіх осіб, які пройшли навчання за програмою ТАР 
відбулися суттєві зміни в можливостях самообслу-
говування в позитивну сторону. Представлені пе-
реконливо свідчать про те, що в обох групах відбу-
лись позитивні зміни протягом проходження про-
грами ТАР. Окрім того, можна відзначити, що май-
же 90% учасників даних груп з ураженням попере-
кового відділу хребта покращили свій рівень. Важ-
ливо підкреслити, що дана група учасників є най-
більш сприятливою в умовах табору до засвоєння 
рухових навичок та покращення рухових функцій, 

внаслідок більшої збереженості рухливості та сили 
м’язів, та мобільності у візку. 

Слід підкреслити, що результати даного дослі-
дження підтверджують інші наукові дані, отримані 
фахівцями Польщі та Україні, із застосуванням 
різних шкал оцінювання функціональних, рухових 
функцій у людей після травм та захворювань хреб-
та та спинного мозку [1, 6, 9, 12]. 

Висновки. Критеріями ефективності викорис-
тання програми ТАР є зміни у виконанні рухових 
завдань, які відбуваються під час табору та встано-
влюються при аналізі підсумкових даних. Саме цей 
аналіз демонструє наскільки якісно вплинула про-
грама ТАР на учасників з ураженням хребта та 
спинного мозку. Програма табору активної реабілі-
тації передбачає інтенсивні фізичні навантаження, 
які суттєво позитивно впливають на динаміку пока-
зників рухової активності. Ми можемо стверджува-
ти, що у кожній групі відбулися позитивні зміни тих 
показників, які відображають покращення рухової 
активності, яка, своєю чергою, впливає і на повсяк-
денну діяльність осіб з ураженням хребта та спин-
ного мозку. Покращення більшості показників рухо-
вої активності свідчить про ефективність впрова-
дженої програми і підтверджують можливість за-
провадження таких програм на постійній основі в 
регіонах України.  

Перспективи подальших досліджень. У по-
дальшій роботі планується дослідити вплив ТАР на 
якість життя осіб з ураженням хребта та спинного 
мозку та узагальнити отриману на різних етапах 
дослідження наукову інформацію щодо програм 
ТАР та їх різнобічного впливу на осіб з ураженням 
хребта та спинного мозку. Метою узагальнення є 
розробка методичного посібника для організаторів 
та волонтерів ТАР. 
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УДК 615.825:616.711 
ПОКАЗАТЕЛИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЦ  
С ПОРАЖЕНИЕМ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА  
ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЛАГЕРЕЙ АКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
Федорович Оксана, Передерий Алина, Трок Катаржина 
Резюме. Современный научно-технический прогресс, урбанизация, увеличение пользователей авто-

мобильным транспортом сопровождается ростом травматизма, в том числе и увеличением травм позво-
ночника. По данным отечественных и зарубежных авторов, в большинстве случаев травма позвоночника 
сопровождается повреждением спинного мозга. Структурно-функциональные изменения центральной и 
периферической нервной системы, возникающие при травме спинного мозга, требуют длительного лече-
ния, реабилитации и восстановления утраченных функций. Собственно физическая реабилитация лиц с 
последствиями травм позвоночника и спинного мозга является одним из сложных и ответственных про-
цессов, что требует длительного и систематического формирования механизмов компенсации утрачен-
ных функций. Одной из таких программ могут служить лагеря активной реабилитации для лиц с пораже-
нием позвоночника и спинного мозга. 

Цель исследования – показать эффективность программы лагеря активной реабилитации для лиц с 
поражением позвоночника и спинного мозга. Для подтверждения эффективности применения программы 
лагеря активной реабилитации была использована шкала COVS (Physiotherapy Clinical Outcome 
Variables), которая оценивает уровень овладения двигательными навыками, необходимыми для обеспе-
чения самостоятельности в быту. Исследование проходило в два этапа, в течение 2004-2009 гг. и 2013-
2017 гг. В процессе исследования охвачено 204 человека, из которых 84 человека с поражением шейно-
го отдела позвоночника и спинного мозга, 62 – с поражением грудного отдела позвоночника и спинного 
мозга и 58 человек - поясничного отдела позвоночника и спинного мозга. Нами установлено, что про-
грамма лагеря активной реабилитации имеет в большинстве показателей повседневных бытовых двига-
тельных навыков положительную динамику. Результаты статистического анализа свидетельствуют, что 
из 13 показателей 7 достоверно улучшились в результате прохождения экспериментальной программы 
лагеря активной реабилитации. Лучших результатов достигли показатели, связанные с перемещением 
собственного тела в пространстве, освоением навыков владения инвалидной коляской, езда в инвалид-
ной коляске на скорость. Наибольшие трудности у участников лагеря активной реабилитации вызывало 
освоение езды на выносливость в инвалидной коляске. Установлено, что прирост показателей активно-
сти жизни зависит от уровня поражения, что обусловило распределение участников эксперимента на 
равноценные по уровню поражения группы. 

Ключевые слова: травма позвоночника и спинного мозга, лагеря активной реабилитации, шкала 
COVS, повседневная жизнедеятельность, двигательные навыки. 
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Indicators of Motor Activity in People with Spinal Cord Injury  
after Passing the Programs of Active Rehabilitation Camps 
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Abstract. This article presents the results of evaluating the effectiveness of the program of the active reha-
bilitation camp program, which was carried out by means of COVS (Physiotherapy Clinical Outcome Variables) 
scale estimation. 



  Медико-біологічні аспекти підготовки спортсменів  

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 1 (17) 301  

Material and methods. The study took place in two stages, therefore the research results are also presented 
separately in the study stages: the 1st stage took place in 2004-2009, and the 2nd stage was during 2013-2017. 
For the correct results, the participants were divided into three groups for the experiment, according to the com-
plexity of the level of defeat. It was proved that passing the Active Rehabilitation Camps program positively in all 
groups affects the motor skills necessary for daily activity. 

Material and methods. Physiotherapy Clinical Outcome Variables (COVS) were used to confirm the effec-
tiveness of the program of the active rehabilitation camp program, which assesses the level of mastery of the 
motor skills necessary to ensure self-reliance in everyday life. The study was conducted in two stages during 
2004-2009 and 2013-2017. In the course of the study, 204 persons were studied, of which 84 patients with le-
sions of the cervical spine and spinal cord, 62 patients were with a lesion of the thoracic spine and spinal cord, 
and 58 persons were with the lumbar spine and spinal cord. We have found that the Active Rehabilitation 
Camps program has the most indicators of motor skills for everyday life, a dynamics that demonstrates that from 
13 indicators 6-7 have been significantly improved as a result of the pilot Active Rehabilitation Camps program, 
as evidenced by the results of statistical analysis. The best results were attributed to the movement of their own 
body in space, the development of skills in possession of a wheelchair, wheelchairs at speed. The hardest part 
of Active Rehabilitation Camps participants was to learn a ride for endurance in a wheelchair. It was established 
that the growth of the indicators of life activity depended on the level of defeat, which predetermined the distribu-
tion of participants in the experiment on an equal basis with the level of group damage.  

In the course of the study, the Physical Therapy Clinical Outcome Variables COVS (Physiotherapy Clinical 
Outcome Variables) scale was used to evaluate the effectiveness of the Active Rehabilitation Camps program, 
which was processed using mathematical statistics methods, namely the use of the Pearson χ 2criteria, the z-
test. Z-test is a class of methods for statistical testing of hypotheses (statistical criteria), which are based on the 
normal distribution. It is generally used to check the equality of averages or to assess sampled average stan-
dardized values. Pearson χ 2 criterion is used to test the hypothesis of the coincidence of empirical and theoreti-
cal distributions of discrete random variables. The criterion is based on a comparison of observed and expected 
quantities. 

Conclusions. The criteria for using the Active Rehabilitation Camps program are the changes that occur 
during the camp and which are set when analyzing the totals. It is this analysis that demonstrates how well the 
Active Rehabilitation Camps program has affected participants with lesions of the cervical spine and spinal cord. 
The program of the active rehabilitation camp involves intense physical activity, which significantly positively 
affects the dynamics of motor activity. We can state that in each group there were positive changes in those 
indicators that reflect the improvement of motor activity, which affects and daily activities of persons with spinal 
cord and spinal cord injury. The improvement of most indicators of motor activity indicates the effectiveness of 
the implemented program and confirms the possibility of introducing such programs on a permanent basis in the 
regions of Ukraine. 

Keywords: trauma of the spine and spinal cord, active rehabilitation camps, COVS scale, daily life skills, 
motor skills. 
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