
2 місяці: Виявлення ранньої моторної затримки 
Порівняльна оцінка дитини віком 2 місяці

АтиповоТипово
• Короткочасно утримує голову 

по середній лінії
• Фокусується на об’єктах, 

може стежити за об’єктом 
зліва направо

• Починають проявлятися 
антигравітаційні рухи 
верхніми та нижніми 
кінцівками

• Ще не може дотягнутися та 
схопити іграшку

• Помітна асиметрія рухів із 
переважним положенням 
голови на один бік чи стійкий 
асиметричний тонічний 
шийний рефлекс (АШТР)

• Труднощі з візуальним 
стеженням, може слідкувати 
лише в один бік чи лише по 
середній лінії

• Знижена здатність до 
антигравітаційних рухів 
нижніми та верхніми кінцівками

• Тривалі періоди неактивності

• Здатна підняти голову (бічна 
випрямляюча реакція в 
шийному відділі) та верхню 
частину тулуба від поверхні 
під час спонукання до 
повороту

• Починає збалансовувати 
активність згиначів та 
розгиначів тулуба

• Здатність змінювати 
переважне використання 
згиначів на розгиначів, 
залежно від пози

• Не може вирівняти 
голову (підняти над 
поверхнею) при 
спонуканні до повороту

• Може виглядати більш 
компетентною, лежачи 
на боку, тому оцінка 
у інших положеннях 
обов’язкова

• Піднімає голову до 45 та 
розгинання у верхньому 
грудному відділі хребта

• Кульшові та колінні суглоби 
починають відходити від 
зігнутого ембріонального 
положення до розігнутого і 
розведеного положення, що 
дозволяє голові та тулубу 
підніматись

• Лікті позаду плечей до віку 3 
місяці

• Поза все ще нагадує 
новонародженого; не 
показує розгинання стегон; 
кульшові та колінні суглоби 
залишаються у зігнутому та 
приведеному положенні

• Самостійно не піднімає 
голову. Змінює її положення 
тільки з стороньою 
допомогою

• Відставання голови є типовим, 
поки немовля не досягне 
приблизно 15 градусів від 
вертикального положення

• Для допомоги використовує 
підняття плеча та згинання ліктя

• Здатність задіяти м’язи шиї для 
підтримки контролю голови по 
середній лінії у вертикальному 
положенні

• Добре розгинання у шийному та 
верхньогрудному відділах хребта

• Може виявляти відставання 
голови протягом усього 
маневру тракції

• Поганий контроль голови під 
час сидіння у вертикальному 
положенні

• Невелика м’язова активність у 
верхніх кінцівках або шийному 
відділі хребта

• У вертикальному положенні 
округлення грудного та 
поперекового відділів хребта
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АтиповоТипово
• Випрямляє голову, 

так що вуха 
розташовуються на 
одній лінії з плечима

• Утримує позу з 
допомогою

• Поворот голови 
може бути чи не бути 
присутнім у 2 місяці, 
але має спостерігатися 
до 3 місяців

• Потребує значної 
підтримки, щоб 
підтримувати сидяче 
положення

• Неможливість досягти та 
підтримувати підняття 
голови у вертикальному 
положенні

• Антигравітаційна 
активність рук незначна 
або відсутня

• Здатність активувати 
адекватне розгинання 
шиї та тулуба для 
утримання положення

• Може короткочасно 
контролювати голову, 
але може бути не в 
змозі утримувати 
голову по середній лінії

• Труднощі або 
нездатність активувати 
розгиначі шиї або 
верхнього грудного 
відділу хребта для 
підняття голови

• Може намагатися 
використовувати 
рухи рук і ніг, щоб 
підтримувати 
положення

• Усвідомлення нахилу 
вперед; збільшує 
розгинання голови та 
шиї

• Не зможе повністю 
висунути руки вперед 
для повної захисної 
реакції до віку 6 міс

• Неможливість 
реалізувати 
антигравітаційну 
активність голови та 
тулуба

• Здатність переносити 
вагу на нижні кінцівки 
при підтримці за тулуб

• Зазвичай демонструє 
епізоди розгинання та 
згинання

• Гарне вертикальне 
випрямлення, голова 
тулуб та ноги на одній 
лінії

• Дуже незначна, якщо 
взагалі є, опора на ноги

• Відсутня або незначна 
епізодична м’язова 
активність для 
досягнення або 
утримання положення 
стоячи
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