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Аннотация
В статье представлен ориги-

нальный способ дифференциро-
ванной мышечно-эмоциональной 
коррекции, основанный на ком-
плексном применении методов 
физической реабилитации (лечеб-
ный массаж, лечебная физкуль-
тура) и аутогенной тренировки и 
учитывающий  взаимосвязь осо-
бенностей психоэмоционального 
состояния и мышечной системы 
человека. Проведен анализ эффек-
тивности практического исполь-
зования способа в физической 
реабилитации вертебральной па-
тологии у студенческой молодёжи.
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билитация, кинезиотерапия, эмо-
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Постановка проблеми. В су-
часному світі, де переважають 
стресові навантаження на орга-
нізм людини, процеси гіподи-
намії та неадекватні психодина-
мичні навантаження, актуальним 
стає питання вивчення причин 
виникнення і розвитку хроніч-
них м'язових напруг певних груп 
м'язів людини, їх взаємозв'язку з 
емоційними станами особистос-
ті [1; 9]. Разом із тим, хронічна 
м’язова напруга є однією з при-
чин виникнення та розвитку вер-
тебральної патології, і своєчасне 
її виявлення, надання реабіліта-
ційної допомоги ще на донозоло-
гічному етапі діагностики є од-
нією з найактуальніших проблем 
сьогодення.  

Роботу виконано відповідно 
до «Зведеного плану НДР у сфе-
рі фізичної культури та спорту на 
2011–2015 рp.» за темою 4.6.3.1. 
«Теоретико-методичні засади 
фізичного виховання і спорту у 
формуванні здорового способу 
життя», а також за темою 3.5.2. 
«Програмування та методики фі-
зичної реабілітації осіб різних но-
зологічних та вікових груп».

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. За даними численних 
публікацій [2; 3; 5; 6], поєднання 
психокорегуючих методик, що чи-
нять позитивний вплив на емоцій-
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ний стан пацієнтів, з маніпулятив-
ним лікуванням функціональних 
порушень хребта завжди приво-
дить до підвищення ефективності 
реабілітаційного процесу. Одним 
із прикладів такого вдалого спо-
лучення реабілітаційних методик 
та психокорекції з елементами 
нейролінгвінистичного програму-
вання (НЛП), що застосовується 
у вертеброневрології, є методика 
В. Н. Григор’євої [5]. Вона прово-
диться в комплексі з кінезіотерапі-
єю і містить декілька етапів: вплив 
на емоційний стан пацієнта, вплив 
на когнітивну сферу, програмуван-
ня бажаної поведінки і бажаних 
станів пацієнта.

На межі між психотерапевтич-
ними методами і суто механічни-
ми способами впливу перебуває 
тілесно-орієнтована терапія [7], 
яка використовує два основні 
методи, що дозволяють звільни-
ти тіло і розширити можливос-
ті руху та усвідомлення: рухові 

вправи (розкривають блоки, що 
розтягують м’язи і збільшують 
гнучкість) і метод дотиків (звіль-
няє спонтанні рухи, які є вира-
женням глибоких почуттів). У лі-
тературі описано від п’ятнадцяти 
до сімдесяти різних підходів, що 
носять назву “робота з тілом” [7]. 
Досить перспективним напрямом 
досліджень у пошуку комплек-
сних методик психокорегуючого 
та маніпулятивного напряму вер-
тебрології є комплексне застосу-
вання аутогенного тренування з 
кінезіотерапією [6]. Перевагою 
методу аутогенного тренування є 
активна участь пацієнта у процесі 
власної реабілітації. Формули са-
монавіювання, вимовлені в стані 
релаксації, можуть вплинути не 
тільки на психічні процеси, а й 
на стан хребта. Запропонована 
у 1936 році Шульцем методика 
аутогенного тренування застосо-
вується в багатьох модифікаціях 
(метод відреагування і аутоген-

ної вербалізації В. Луге, метод 
десенсибілізації) [6]. Аутогенне 
тренування чудово поєднується 
із застосуванням біологічного 
зворотного зв’язку: пацієнта на-
вчають саморегуляції за допомо-
гою спостереження за показан-
нями приладів, що реєструють 
тонкі зміни фізіологічних проце-
сів [2]. Разом із тим, можливос-
ті цього методу, на нашу думку, 
недостатньо використовуються 
в реабілітації при патології опо-
рно-рухової системи і потребу-
ють подальших досліджень. Осо-
бливу увагу в вивченні питання 
взаємозв’язку хронічної м’язової 
напруги, емоційного стану паці-
єнтів та психофізичної реабіліта-
ції слід приділити дослідженням 
у галузі кінезіотерапії та рефлек-
сотерапії. Ґрунтуючись на даних 
цих наукових напрямів, можна 
визначити чіткий взаємозв'язок 
між станом певних м'язів, емоцій 
і певними меридіанами внутріш-
ніх органів. Так, Л.Ф. Васильєва 
пропонує чіткі критерії діагнос-
тичного виявлення норми і по-
рушень даних взаємопов'язаних 
параметрів на основі досліджен-
ня біомеханіки, надає рекомен-
дації стосовно використання для 
діагностики сигнальних точок 
китайських меридіанів, рекомен-
дацій з психокорекції, мануаль-
ної корекції, рефлексотерапії та 
кольоротерапії [4]. Відомо, що з 
точки зору кінезіотерапії та реф-
лексотерапії певним емоціям від-
повідають певні м'язи і меридіани 
внутрішніх органів (табл. 1)

Л.Ф. Васильєва стверджує, що 
при дослідженні взаємозв'язку 
емоцій та м'язових груп існує 
певна закономірність: при пре-
валюванні (надмірності) в психо-
логічній сфері особистості певної 
емоції спостерігається функціо-
нальна слабкість певних асоці-
йованих м'язів, що, як правило, 
призводить до зміни біомеханіки 
опорно-рухового апарату – зміни 
динамічного рухового стереоти-
пу [4]. Безумовно, ці асоційовані 
зв'язки вимагають комплексної 

Таблиця 1
Співвідношення емоцій, класичних китайських 

меридіанів та асоційованих м’язів

№
 групи Емоція

Меридіан відпо-
відного внутріш-

нього органу
Асоційовані м'язи

1 Гнів Печінка Великі грудні м'язи 
(грудинна частина)

2 Лють Жовчний міхур Підколінний м'яз

3 Радість Тонкий кишечник Прямий м'яз стегна, прямі 
і косі м'язи живота

4 Любов Серце Підлопаткові м'язи

5 Турбота Підшлункова за-
лоза та селезінка

Трапецієвидний м'яз 
(середня частина), 

найширший м'яз спини

6 Тривога Шлунок Великі грудні м'язи 
(ключичні частини)

7 Скор-
бота Товстий кишечник

Квадратні м'яз попереку, 
м'язи, що напружують 

широку фасцію

8 Сум Легені Дельтоподібні, передні 
зубчасті м'язи

9 Страх Нирки Клубово-поперекові м'язи

10 Жах Січовий міхур
Передні великогомілкові, 

задні великогомілкові, 
малогомілкові м'язи
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корекції, яка б поєднувала ліку-
вальний та оздоровчий вплив як 
на психологічний стан людини, 
так і на функціональний стан її 
кістково-м'язової системи.

Однак у літературі недо-
статньо висвітлюються методи 
корекції психоемоційного ста-
ну людини і стану її м'язової 
системи, заснованих на даних 
взаємопов'язаних критеріях. 
Саме на корекцію цих асоційо-
ваних зв'язків і був спрямований 
розроблений нами спосіб дифе-
ренційованої м'язово-емоційної 
корекції (ДМЕК). 

Метою статті став аналіз 
ефективності способу диферен-
ційованої м'язово-емоційної ко-
рекції, основаної на рефлектор-
них взаємозв'язках емоцій і стану 
окремих груп м'язів. 

Згідно з метою дослідження 
були визначені завдання:

1) дослідити взаємозв'язок 
емоцій і певних груп м'язів на 
основі аналізу науково-методич-
ної літератури, даних психологіч-

ного обстеження, м'язового тесту-
вання; 

2) проаналізувати результати 
комплексної програми фізичної 
реабілітації молоді із патологією 
хребта (68 студентів), де застосо-
вувався спосіб диференційованої 
м'язово-емоційної корекції. 

Методи дослідження: аналіз 
науково-методичної літератури, 
анкетування, психологічне тесту-
вання, клінічне дослідження, де 
велика увага приділялася специ-
фічному м'язовому тестуванню 
та дослідженню функціонального 
стану хребта. 

Результати дослідження та їх 
обговорення. Дослідження ефек-
тивності способу диференційо-
ваної м'язово-емоційної корекції 
(ДМЕК) у фізичній реабілітації 
студентської молоді з вертебраль-
ною патологією проводилося на 
кафедрі здоров’я та фізичної реабі-
літації Інституту фізкультури Сум-
ського державного педагогічного 
університету. У дослідженні брали 
участь 68 студентів 19-21 років, у 

яких були виявлені початкові не-
врологічні прояви вертебрально-
го остеохондрозу першої стадії за 
класифікацією В. Я. Фіщенко [8] 
у вигляді періодичного больового 
синдрому малої інтенсивності при 
фізичних навантаженнях у різних 
відділах хребта і хронічне м'язове 
напруження в шийно-грудному 
відділі хребта. Серед обстеженого 
контингенту превалювали жінки 
– 46 (67,65%). Для 34 досліджу-
ваних (контрольна група) прово-
дився курс сеансів лікувального 
масажу за загальноприйнятою 
методикою, для 34 (основна гру-
па) – із застосуванням способу ди-
ференційованої м'язово-емоційної 
корекції. Всі обстежувані були 
рівноцінними за клінічною симп-
томатикою і особливостями пси-
хоемоційного стану. 

Спосіб ДМЕК вміщував дві 
частини: діагностичну (необхідно 
було встановити наявність асо-
ційованих зв'язків) і лікувально-
профілактичну. 

На першому етапі здійсню-

Таблиця 2
Зміни больового синдрому, гіпертонусу паравертебральної мускулатури та 

функціональних блокад уражених хребцево-рухових сегментів після проходження 
курсів масажу за загальноприйнятою та удосконаленою методиками у студентів із 

неврологічними проявами вертебрального остеохондрозу першого ступеня 

Реабілітацій-
на методика

Зміни больового синдрому Зміни гіпертонусу 
паравертебральної мускулатури

Зміни функціональних 
блокад уражених ХРС
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Спосіб дифе-
ренційованої 

м'язово-
емоційної 

корекції. (34 
студента)

28
(82,35%)

6
(17,65%)

-
(0%)

24
(70,59%)

10
(29,41%)

-
(0%)

20
(58,83%)

12
(35,29%)

2
(5,88%)

Лікувальний 
масаж за 
загально-

прий-нятою 
методикою. 

(34 студента)

18 
(52,94 

%)

15
(44,12 %)

1 
(2,94%)

20 
(58,82%)

12 
(35,29%)

2 
(5,88%)

15 
(44,12%)

17 
(50%)

2 
(5,88%)
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валася діагностика психосома-
тичного стану студентів. При 
психологічному дослідженні про-
водилися тестування за методи-
кою Люшера та САН. При спів-
бесіді основна увага приділялася 
з'ясуванню провідних психоло-
гічних особливостей особистості 
студентів. При цьому виділялися 
провідні емоції і характерні осо-
бливості рис особистості студен-
та, які впливали на формування 
його динамічного рухового сте-
реотипу. При клінічному дослі-
дженні особлива увага приділя-
лася діагностиці стану так званих 
асоційованих м'язів [4]. 

Діагностична частина включала 
в себе комплекс психодіагностич-
них і клінічних методик, спрямова-
них на визначення трьох основних 
діагностичних параметрів: 

1) переважаюча емоція; 
2) асоційовані м'язи; 
3) порушення біомеханіки опо-

рно-рухового апарату, зміни рухо-
вого динамічного стереотипу. 

У кожному конкретному ви-

падку визначався переважаючий 
асоційований зв'язок у певного 
студента. Треба визнати, що відпо-
відно до віку обстежуваних вира-
женість превалюючих емоцій була 
незначною (на рівні виражених 
акцентуацій характеру). Те ж саме 
можна стверджувати про діагнос-
тику функціональної слабкості 
певних м’язових груп і динамічно-
го рухового стереотипу, де прева-
лювали невиражені зміни. Однак 
це свідчить про профілактичну 
значущість застосування даного 
способу на етапі до нозологічної 
діагностики і мінімальних змін 
опорно-рухової системи. 

За кількісними показника-
ми превалювали перша (12 сту-
дентів – 17,65%), четверта (15 
студентів – 22,06%) і шоста (11 
осіб – 16,18%) групи досліджу-
ваних. Дещо менше було студен-
тів другої (6 – 8,82% ), третьої 
(5 –7,35%), п’ятої (7 – 10,29%) 
та восьмої груп (5 – 7,35%). Зо-
всім рідкими були асоційовані 
зв’язки у представників сьомої 

(3 – 4,41%), дев’ятої (2 – 2,94%) 
і десятої (2 – 2,94%) груп. У дея-
ких випадках зустрічалася комбі-
нація двох превалюючих емоцій в 
однієї людини, але ми все ж таки 
намагалися виділити більш вира-
жену емоцію і працювати безпо-
середньо з нею.

Лікувально-профілактична 
частина вміщувала три основні 
напрями: 

1) робота з емоціями (психо-
корекція здійснювалася за допо-
могою аутогенного тренування 
перед сеансом маніпулятивного 
лікування); 

2) коригувальний вплив на то-
нус асоційованих м'язів і стан ди-
намічного рухового стереотипу за 
допомогою лікувального масажу, 
елементів мануальної терапії та 
вправ постізометричної релаксації;

3) рефлекторний вплив.
Робота з емоціями передба-

чала як попередню співбесіду за 
типом раціональної психотера-
пії, так і проведення 5–10  
хвилинного аутотренінгу після 
сеансу маніпулятивної терапії. 
Аутотренінг, поряд із класичними 
формулами викликання відчуття 
розслабленості, тепла і тяжкості, 
що поширювалися послідовно на 
всі ділянки тіла пацієнта, рівно-
го спокійного дихання, спокійної 
серцевої діяльності, тепла в ді-
лянці сонячного сплетіння і про-
холоди в ділянці чола, включав 
специфічні формули, характерні 
для певного типу асоційованих 
зв'язків і особливостей характеру 
особистості. 

Коригувальний вплив на тонус 
асоційованих м'язів здійснювався 
за допомогою масажу, різних ме-
тодик м'язової релаксації. Осо-
бливо велика увага приділялася 
методам постізометричної релак-
сації (ПІР) асоційованих м'язів. 
Вправи на розвиток асоційованих 
м'язів рекомендувалося включати 
у комплекс ранкової зарядки або 
спеціальних тренувань. 

Таким чином, у комплекс лі-
кувально-профілактичних заходів 
щодо корекції рухового динаміч-

Таблиця 3
Динаміка показників тестування за тестом Люшера 

(сумарне відхилення від аутогенної норми) і вегетативного 
коефіцієнту у процесі реабілітації студентів із 

неврологічними проявами вертебрального остеохондрозу 
першої стадії з використанням удосконаленої та 

загальноприйнятої методики лікувального масажу

Період 
проведення 
тестування

Сумарне відхилення 
від аутогенної норми
(середні показники 

в балах)

Вегетативний коефіцієнт
(середні показники 

в балах)

Контрольна
група
N = 34

Основна
група
N = 34

Контрольна 
група
N = 34

Основна
група
N = 34

до курсу 
реабілітації 16,42±1,21 16,21±1,32 0,71±0,06 0,72±0,05

в середині 
курсу 

реабілітації
12,65±0,82 9,35±0,79 0,92±0,09 1,25±0,06

після курсу 
реабілітації *9,35±1,02 *6,17±0,72 *1,03±0,07 *1,46±0,04

* Вірогідна різниця значень показників між групами “до” і “після” 
реабілітації (p < 0,05)
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ного стереотипу включалися мо-
дифіковані методики аутогенного 
тренування, лікувальний масаж, 
елементи мануальної терапії та 
вправи постізометричної релак-
сації. 

Відповідно до цього способу 
застосовувався певний алгоритм 
реабілітаційних заходів:

1) психодіагностика та клі-
нічна діагностика із врахуванням 
особливостей діагностичної час-
тини способу диференційованої 
м'язово-емоційної корекції;

2) лікувальний масаж з еле-
ментами мануальної терапії від-
повідно особливостям асоціатив-
ної групи;

3) ПІР асоційованих м'язів;
4) точковий масаж основних 

біологічно-активних точок заді-
яних меридіанів;

5) сеанс аутогенного трену-
вання.

Курс реабілітації становив 
10 сеансів. Один сеанс тривав 
одну годину двадцять хвилин. 
Упродовж години проводило-
ся маніпулятивне лікування та 
15–20-хвилинний сеанс аутоген-
ного тренування. 

Ефективність способу ДМЕК 
визначалася на наступному етапі 
нашого дослідження за ступенем 
зниження больового синдрому в 
різних відділах хребта, зменшен-
ня м’язового гіпертонусу пара-
вертебральних м’язів і покращен-
ня функціонального стану хребта 
(табл. 2).

Больовий синдром повністю 
зник у 28 (82,35%) обстежених 
основної групи, в той час як при за-
стосуванні загальноприйнятих ме-
тодик у контрольній групі був наяв-
ний у 18 (52,94 %) (різниця 29,41% 
є статистично значущою, p <0,01).

Значне зменшення гіпертону-
су спостерігалося у 24 (70,59%) 
випадках після реабілітації за 
удосконаленою методикою, у 
той час як із застосуванням за-
гальноприйнятих методик – у 20 
(58,82%) (різниця 17,65% є ста-
тистично значущою, p <0,05).

У 20 (58,83%) пацієнтів після 

курсу вдосконаленої методики 
масажу повністю зникли функці-
ональні блоки хребцево-рухових 
сегментів (ХРС), які призводили 
до неврологічних проявів остео-
хондрозу, що на 14,71% більше, 
ніж після лікувального масажу із 
застосуванням загальноприйня-
тих методик (різниця є статистич-
но значущою, p <0,05).

Дослідження психоемоційно-
го стану студентів використову-
валося для визначення ефектив-
ності впливу способом ДМЕК 
на психологічний стан пацієнтів 
у процесі фізичної реабілітації. 
Перед початком, у середині і піс-
ля курсу лікування проводилося 
тестування психоемоційної сфе-
ри студентів за допомогою тесту 
Люшера. При інтерпретації тесту 
Люшера проводився аналіз роз-
ташування основних і додаткових 
кольорів, ураховувалися дані спів-
бесіди з обстежуваними. Нами 
були враховані середні показники 
сумарного відхилення (СВ) від 
аутогенної норми у балах та веге-
тативного коефіцієнта на початку, 
в середині та наприкінці реабілі-
таційного курсу в контрольній та 
основній групах (табл. 3).

Це тестування показало, що 
на початку дослідження психоло-
гічний стан у групі обстежуваних 
відзначався негативними тен-
денціями, 79,3% опитаних мали 
стійко знижений настрій, почуття 
агресії, страху, невпевненості у 
своїх діях.

Сумарне відхилення від ауто-
генної норми до курсу реабіліта-
ції коливалося в діапазоні від 12 
до 20 (середній показник – 16,31), 
вегетативний коефіцієнт у сту-
дентів становив від 0,4 до 0,9 
(середній показник – 0,715), що 
відповідає низькій готовності до 
активної діяльності. Наприкін-
ці експерименту в обох групах 
відбувається поліпшення показ-
ників психоемоційного стану. 
Студенти перебувають у стані 
задоволення, розслаблення, ве-
селості, з’являється активність, 
бажання спілкуватися. Але по-

казники обох груп досить від-
різнялися. Так, в основній групі 
показники стану психоемоційної 
сфери за тестом Люшера після 
проведення курсу масажу за удо-
сконаленою методикою із засто-
суванням способу диференційо-
ваної м'язово-емоційної корекції 
(СВ – 6,17±0,72; ВК – 1,47±0,06) 
були кращими, ніж показники 
іншої групи (СВ – 9,3±1,02; ВК 
– 1,46±0,04): різниці показників 
статистично вірогідні (p<0,05). 

Висновки. Проведене дослі-
дження дало можливість дійти 
таких висновків. 

1. Повноцінна реабілітаційна 
допомога студентській молоді за-
вжди має враховувати особливос-
ті психосоматичного стану сту-
дентів і передбачати відповідні 
засоби психокорекції та фізичної 
реабілітації.

2. Спосіб диференційованої 
м'язово-емоційної корекції пози-
тивно впливає на загальний стан 
молодих людей із вертебральною 
патологією, сприяє зникненню 
або зменшенню больового син-
дрому в різних відділах хребта, 
нормалізації тонусу параверте-
бральних м’язів, покращенню 
функціонального стану хребта та 
показників стану психоемоційної 
сфери в процесі реабілітації. 

Розробка реабілітаційних 
комплексів, що одночасно засто-
совували б сумісний вплив на 
психологічну сферу, на функціо-
нальний стан хребта та інші чин-
ники розвитку захворювань хреб-
та, з урахуванням особливостей 
психосоматичного стану хворого 
з вертебральною патологією, з 
нашої точки зору, сприятиме під-
вищенню ефективності реабіліта-
ційних методик і матиме широку 
перспективу розвитку у фізичній 
реабілітації. Вважаємо за до-
цільне рекомендувати в процесі 
проведення фізичної реабілітації 
хворих із патологією хребта за-
стосовування способу диференці-
йованої м'язово-емоційної корек-
ції (ДМЕК).
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