
4 місяці: Виявлення ранньої моторної затримки 
Порівняльна оцінка дитини віком 4 місяці

• Демонструє утримання 
по середнії лінії голови та 
очей, приведення до неї 
рук та ніг

• Погляд зацікавлений, 
тягнеться проти сили 
тяжіння

• Демонструє часті 
антигравітаційні 
рухи кінцівок при 
стабільному положенні 
тулуба (проксимальна 
стабільність, дистальна 
мобільність)

• Помітна асиметрія голови 
та кінцівок, нахил голови та 
вигин тулуба

• Не демонструє балансу між 
розгинанням і згинанням

• Рухає кінцівками безладно, 
але без очікуваного 
антигравітаційного руху

• Погляд відсторонений, не 
стежить за предметом

• При спонуканні до 
переворота на живіт 
активно рухає рукою, 
яка зверху, а також 
демонструє роз’єднані 
рухи ніг

• Підтримує положення на 
боці з балансом м’язів-
згиначів і розгиначів 
тулуба

• Піднімає голову та верхню 
частину тулуба над 
поверхнею, готуючись до 
самостійного повороту

• Виявляє млявість руки, що 
зверху, під час спонукання 
до повороту

• Не утримує позу на боку, 
має недостатній контроль 
свого положення

• Не може підняти голову та 
верхню частину тулуба з 
опорної поверхні

• Витягує плечі та 
передпліччя вперед, 
лікті розташовані перед 
плечима

• Показує прогресування до 
розгинання та приведення 
нижніх кінцівок

• Посуває руки вперед, щоб 
дістати предмет; вільно 
повертає голову, щоб 
стежити за предметом

• Демонструє розгинальну 
активність у поперековому 
відділі хребта

• Має зігнуті стегна, які 
переміщують вагу вперед, 
утримуючи лікті за 
плечима

• Не спирається на 
передпліччя, натомість 
використовує тільки 
розгиначі шиї; не утримує 
підняту голову

• Не має можливості 
перенести вагу на нижні 
кінцівки

• Тримає голову по середній 
лінії без відставання 
голови та з гарним 
згинанням підборіддя

• Піднімає ноги та активує 
м’язи тулуба, щоб 
допомогти у маневрі

• Підтягує себе обома 
руками та задіює м’язи 
живота, щоб допомогти 
собі сісти

• Демонструє відставання 
голови і не може утримати 
голову вертикально

• Не підтягується за руки; 
відсутня участь верхніх 
кінцівок

• Здається, не проявляє 
власного руху для 
переходу до сидіння
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• Демонструє хороший 
контроль голови та 
підтягування підборіддя, 
голова по середній лінії

• Потрібна опора лише 
на стегна і таз; присутнє 
розгинання у грудному 
відділі хребта

• Починає рухатися в 
передньо-задній площині 
і повертається від 
згинання вперед у стегнах 
у вертикальне положення

• Не може утримати голову, 
не може повернути голову, 
щоб подивитися з боку в бік

• Треба тримати високо під 
пахвами для підтримки

• Компенсує знижену силу 
проксимальних мязів 
за рахунок напруження 
кінцівок, які приймають 
вимушене положення.

• Здатність тримати шию 
та тулуб витягнутими з 
вертикальною піднятою 
головою до 45 градусів, 
стабільно та по середній 
лінії

• Демонструє витягування 
тулуба в поперековому 
відділі хребта та аддукцію 
лопатки

• Вільно рухає руками і 
ногами

• Здатна короткочасно 
підняти голову, але 
не може тримати її по 
середній лінії

• Не утримує розгинання в 
грудному відділі хребта, та 
не демонструє розгинання 
стегон

• Поки рухає руками та 
ногами, не тримає тулуб 
розігнутим

• Реалізує розгинання 
шиї, тулуба та стегон, яке 
зберігається під час нахилу 
вперед

• Не може повністю 
виставити руки вперед на 
поверхню, оскільки вони 
використовуються для 
підтримки розгинання 
тулуба

• Не може реалізувати 
достатнє розгинання шиї, 
тулуба та стегон під час 
нахилу вперед

• Проявляє надмірну 
асиметрію та згинає 
руки для підтримання 
розгинання тулуба, щоб 
уникнути удару головою

• Тримає стегна позаду 
плечей

• Демонструє розгинання 
в нижньому грудному 
і поперековому відділі 
хребта, але не реалізує 
повного розгинання 
стегна

• Для утримання положення 
стоячи потрібна 
мінімальна підтримка в 
нижній частині тулуба

• Потребує підтримки у 
верхній частині грудної 
клітки, щоб утримати 
положення стоячи

• Переривчасте розгинання, 
яке використовується для 
підняття голови

• Плечі залишаються далеко 
попереду стегон

• Не вистачає належного 
контролю за стегнами та 
тулубом для переносу ваги 
на ноги
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