
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):

Міжнародний благодійний проект «ЧУЖИХ ДІТЕЙ НЕ БУВАЄ» (еволюційний закон 
збереження виду Homo sapiens)

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір 
витрат):

L.J великий X  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Ленінський район.

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

210)8, м. Вінниця, вул. Червоних Партизанів, 10
Вінницький центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь».

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Перший етап

І. Навчання фахівців 
2 Забезпечення учбовою літературою
3. Установка спеціального устаткування
4. Забезпечення наочними посібниками 

Другий етап
Супровід фахівцями європейської нейро-психо-педагогічної лабораторії EPSYNEL 
Університету ім. Коменского у Братиславі практичної роботи в Центрі соціальної і 
фізичної реабілітації «Промінь» лікувально-корекційної роботи по Програмі «РУКА- 
МОЗОК» впродовж 3-х років.
Третій етап
Спільна науково-дослідна робота, публікація у наукових збірках України і Європи, 
написання книг та їх видання.
5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він 
спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути 
реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис 
проекту не повинен містити вказівки на суб'єкт, який може бути потенційним 
виконавцем проекту. Також обов 'язково зазначити відповідність Стратегіїрд&ЩЩ
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ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ()БОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):

Міжнародний благодійний проект «ЧУЖИХ ДІТЕЙ НЕ БУВАЄ» (еволюційний закон 
збереження виду Ношо sapiens)

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір 
витрат):

Пі великий X  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
Ленінський район.

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

21018, м Вінниця, вул. Червоних Партизанів, 10 
Вінницький центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь».

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Перший етап

1. Навчання фахівців 
2 Забезпечення учбовою літературою
3. Установка спеціального устаткування
4. Забезпечення наочними посібниками 

Другий етап
Супровід фахівцями європейської нейро-психо-педагогічної лабораторії EPSYNEL 
Університету Ім. Коменского у Братиславі практичної роботи в Центрі соціальної і 
фізичної реабілітації «Промінь» лікувально-корекційної роботи по Програмі «РУКА- 
МОЗОК» впродовж 3-х років.
Третій етап
Спільна науково-дослідна робота, публікація у наукових збірках України і Європи, 
написання книг та їх видання.
5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він 
спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути 
реалізоване і яким чином його реалізація втине на подальше життя мешканців. Опис 
проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним 
виконавцем проекту. Також обов’язково зазначити відповідність СтратегіїрдЩ0іЩ
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<<Вінниця-2020». Якщо проект носить капітальний характер, зазначасться 
можливість користування результатами проекту особами з особливими потребами ): 
Деякі найпоширеніші дитячі захворювання (наприклад, ДЦП, аугизм) досить важко 
піддаються лікуванню і вимагають участі різних фахівців і буквально довгих років 
лікування. Причому, через складність клінічної картини у таких дітей, фахівці повинні 
володіти достатньо високим рівнем кваліфікації. Деякі з методів, що використовуються 
такими фахівцями, є унікальними, а це змушує батьків з дитиною поринати в довгі 
поїздки, у тому числі і за кордон.
В наш час досить популярним є поняття «адресна допомога». Однак, навіть якщо 
надати цим батькам яку-небудь адресну фінансову допомогу на поїздку до такого 
фахівця, то при подібних захворюваннях цим питання не вирішується. Як правило, за 
одну поїздку щось суттєве зробити неможливо. У той же час, левова частка коштів йде 
на оплату, власне кажучи, не лікування, а на дорожні, готельні та інші витрати, що ніяк 
не пов’язані із самим лікуванням. Більш раціональним буде впровадження такої 
допомоги в місці проживання дітей.
Керуючись викладеною логікою, автори програми «РУКА-МОЗОК» обрали 
ПРІОРИТЕТними саме такі напрямки своєї діяльності, які відповідають найбільш 
раціональному підходу в реальній допомозі, причому не окремим дітям, а їхній масі.
1. ВПРОВАДЖЕННЯ міжнародної Програми нейрон-психо-педагогічної корекції 
розвитку дітей з порушеннями центральної нервової системи в місцях проживання 
дітей за допомогою навчання фахівців і забезпечення кабінетів і центрів відповідним 
обладнанням.
2 СТВОРЕННЯ ПРОГРАМ розвитку індивідуальних здібностей (талантів) дітей за 
допомогою фахівців на основі комплексу певних лікувально-корекційних заходів.
3. Допомога в НАБУТТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ, що найбільше відповідає можливостям 
(здібностям, таланту) дитини.
Г рупа фахівців-експертів( лікарі в, психологів, педагогів тощо) може професійно 
зробити оцінку та прогноз розвитку дитини. Потім фахівці допоможуть батькам обрати 
професію, яку дитина успішно освоїть.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Результатом проекту зможуть користуватись усі діти, які проходитимуть курси 
реабілітації у Вінницькому центрі соціальної реабілітації дітей-інвалІдів «Промінь».

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Програма лікувально-корекційної роботи буде підпорядкована розкриттю здібностей 
дитини та розширенню її можливостей. Такий підхід створює для батьків і дітей 
потужну психологічну мотивацію розвитку особистості та повноцінної участі в житті 
суспільства.
Маючи послідовну та раціональну програму, створену висококваліфікованими 
фахівцями, можна цілком прогнозовано залучити цих дітей до соціального життя і 
досить істотно знизити навантаження на державу в сьогоденні та майбутньому.
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8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

І.Навчання фахівців технологіям програми в умовах 
Центру соціальної реабілітації «Промінь» в Вінниці 
на пільгових умовах

52000,00

2. Установка спеціального обладнання 140400,00

3. Забезпечення навчальною літературою 955,00

4.

5.

6

7.

РАЗОМ: 193355,00

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати 
таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал 
списку у  паперовій формі),

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у 
тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників і  МІ, з метою 
обміну думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
pinaeva.ira@mail.ru для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси__
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для 
громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно)г
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми

тощо) ...................................................................................................................................

з
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУ ВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло) 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім'я та Прізвище** Контактні дані Підпис***

1. Пінаєва Ірина 
Володимирівна

Поштова адреса: (21032), м. Вінниця, 
( Ґ

уe-mail: pinaeva.ira@mail.ru

№
тел.:

М І М І
с

1 1

С«рія та 
№
паспорту M I N I 1

2. Антонюк Катерина 
Сергіївна

Поштова адреса: (21030), м. Вінниця,
^  „

(

e-mail: katya.antonyuk.92@mail.ru

№
тел.:

М М М М
<

Серія та 
№
паспорту

і
[ 1 1 1 1 1 1

3. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул. , буд. кв.

e-mail:

№
тел :

Серія та 
№
паспорту

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Вінниці.
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КОШТОРИС

Внедрение Программы нейро-психо-педагогической 
коррекции Европейской лаборатории ЕРБУЫЕЬ 
«РУКА-МОЗГ» в Центре социальной реабилитации 
«Проминь», г. Винница.

Полная программа лекций и практических занятий указана в специальном 
буклете «ПРОГРАММА «РУКА -  МОЗГ», буклет прилагается.

1. Обучение технологиям программы в условиях Центра 
социальной реабилитации «Проминь» в Виннице на льготных 
условиях - 9 дней (по 3 дня 3 раза на протяжении полу года)

Визит одного специалиста-лектора программы (лекции, практические 
занятия) -  5 000,00 (пять) тысяч грн.

1-ый визит (3 дня): Анатолий Смолянинов, Эляна 
Данилавичюте, Татьяна Панибудьласка - 
15000,00(пятнадцать) тысяч грн.

2-ой визит (3 дня): Анатолий Смолянинов, Татьяна Скрыпник, 
Михаил Аграновский -  15000,00(пятнадцать) тысяч грн.

3-ий визит (3 дня): Анатолий Смолянинов, Марина Бондаренко 
-  10000,00 (десять) тысяч грн.

Стоимость командировочных на одного человека в сутки (проезд, питание, 
проживание) -  500,00 (пятисот) грн.

1-ый визит (3 дня): Анатолий Смолянинов, Эляна 
Данилавичюте, Татьяна Панибудьласка -  4500,00 (четыре 
тысячи пятисот) грн.
2-ой визит (3 дня): Анатолий Смолянинов, Татьяна Скрыпник, 

Михаил Аграновский -  4500,00 (четыре тысячи пятисот) грн.
3-ий визит (3 дня): Анатолий Смолянинов, Марина Бондаренко 
-  3000,00 (три) тысячи грн.

Итого: 52000,00(пятьдесят две) тысячи грн



2. Внедрение «Кабинета кибернетической коррекции движения»
Программы «РУКА-МОЗГ».

Оборудование:

1. «Кибернетический модератор шаговых автоматизмов движения 
«Всадник», стоимость одного экз. -  15000,00 ( пятнадцать) тысяч 
гривен. Количество экземпляров - З(три) штуки. (45000,00)

2. «Кибернетический корректор ходьбы», стоимость одного экз. -  
16 500,00 (шестнадцать пятьсот) тысяч гривен. Количество 
экземпляров -  2(два) штуки. (33000,00)

3. «Биомеханический корректор спины ДС», стоимость одного экз. - 
5200,00 (пять двести) тысяч гривен. Количество экземпляров -  
2 (два) штуки. (10400,00)

4. «Биомеханический корректор пояса верхних конечностей», стоимость 
одного экз. -  1000,00 (одна) тысяча гривен. Количество экземпляров -  
10 (десять) штук. (10000,00)

5. «Нейродинамический корректор верхних и нижних конечностей», 
стоимость одного экз. -  21 000,00 ( двадцать одна) тысяча гривен. 
Количество экземпляров -  2(два) штуки. (42000,00)

Итого: 140 400,00(сто сорок тысяч четыреста)  гривен.

3. Литература:
1. Книга «Программа «РУКА -  МОЗГ», А. Смолянинов, А. Ванчова, Киев 

2010. Стоимость одного экз. -  250,00 грн.
2. Книга «Коррекция развития рук при ДЦП», А Ванчова, А. Смолянинов, 

Киев, 2011. Стоимость одного экз. -  150,00 грн.
3. Книга «Верти кали за ция при ДЦП», Киев, 2015, А. Смолянинов. 

Стоимость одного экз. - 135,00 грн.
4. Книга «Резонансный ритм движения», А. Смолянинов, г. Киев, 2015 -  

Стоимость одного экз. -  120,00 грн.
5. Настенные пособия. Стоимость одного экз. -  100,00 грн. Количество 

экземпляров - З(три) -  300,00 грн.

Итого: 955,00 (девятьсот пятьдесят пять) гривен.

Итого: 193355,00 (Сто девяносто три тысячи триста 
тридцать пять грн.)



Темы лекций и мастер-классов, 
проводимых на обучающем семинаре по 

Программе «РУКА -  МОЗГ»

1. Методы лечения движением, их актуальность и место в комплексной 
лечебно-коррекционной программе для детей с органическими 
поражениями головного мозга. Нейрокинезитерапия». Руководитель 
Программы «РУКА -  МОЗГ», Бг Анатолий Смолянинов РЬИ.

г. «Нейродинамическая коррекция движения» -  новый современный 
метод лечебно-коррекционной работы для детей с диагнозом 
детский церебральный паралич (ДЦП)». Анатолий Смолянинов.

3. Нейродинамическая коррекция речи и мелкой моторики при 
органических поражениях головного мозга». Зав. лабораторией 
логопедии, Института специальной педагогики Национальной 
академии наук Украины, к.п.н. Эляна Данилавичюте.

4. «Арттерапия и ее особенности при ДЦП». Арттерапевт Т атьян а  
П анибудьласка .

5. Аутизм и нейрокинезитерапия Зав. лабораторией аутизма, 
Института специальной педагогики Национальной академии наук
Украины, д. п. н .Татьяна Скрыпник.

6. Вертикализация -  важнейший процесс психомоторного развития 
ребенка, его особенности при ДЦП». А. Смолянинов.

7. «Остеопатия при ДЦП». Д-р Михаил Аграновский, А. 
Смолянинов.

8. «Особенности массажа при ДЦП». Кинезитерпевт Марина 
Бондаренко.



Линия кибернетических модераторов движений.
КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ МОДЕРАТОР шаговых автоматизмов

«ВСАДНИК» [КМВ]

«КИБЕРНЕТИЧЕСКИМ МОДЕРАТОР ШАГОВЫХ АВТОМАТИЗМОВ 
«ВСАДНИК» (КМВ) имеет такие конструктивные особенности, которые 
обеспечивают нейродинамическую тренировку шаговых движений и создают 
автоматизмы, необходимые для освоения ходьбы.

Действие этого приспособления основано на принципе «замкнутой 
кинематической цепи (ЗКЦ)». В условиях определенных ЗКЦ возможно только 
заданное движение. Большое количество повторений такого движения «гасит» 
патологические стереотипы и обеспечивает нейродинамическую тренировку 
мышечных цепей нормальных шаговых движений. Посредством информативно 
значимой обратной связи постепенно формируется (близкий к нормальному) 
стереотип шаговых движений в головном мозге.

В нейрокинезитерапии этим занятиям соответствует упражнение «всадник» и 
такое название отнюдь не случайно. Если посмотреть на человека, сидящего на 
лошади, то мы увидим весьма показательное моделирование «эффекта тройного 
сгибания».

Название «всадник» отнюдь не случайно. Если посмотреть 
на человека, сидящего на лошади, то мы увидим весьма 

показательное моделирование «эффекта тройного сгибания».



( »

Убедительным фоном также служит прямая спина и разведение ног в 
коленях. То есть, позиция «всадник» является вполне адекватным ответом на 
требования клиники ДЦП. К слову сказать, езда на лошади является одним из 
наиболее эффективных средств воспитания вертикальной позиции у ребенка с 
ДЦП. Особенности лечебной езды на лошади детей с ДЦП описаны в книге 
«Резонансный ритм движения» А. Смолянинов, Киев, 2016.

К о н ст р у к т и в н ы е  о собен н ости  «КИБЕРНЕТИЧЕСКОГО
МОДЕРАТОРАТОРА ШАГОВЫХ АВТОМАТИЗМОВ «ВСАДНИК» (КМВ)

«кмв»



1. Конструкция КМ В соответствует принципам метода «Кибернетическое 
моделирование движений». В свою очередь движения, моделируемые с 
помощью КМ В, осуществляются в условиях замкнутой кинематической 
цепи (ЗКЦ). Свойства ЗКЦ создают рефлексзапрещающие позиции, а 
также условия эффективно разрушающие патологический стереотип 
шаговых движений. Это весьма важное обстоятельство помогает создать 
близкий к норме алгоритм шаговых движений.

Замкнутая кинематическая цепь Разомкнутая кинематическая цепь



Замкнутая (через опору) кинематическая цепь

2. КМВ имеет особенности конструкции, которые гасят действие 
гипертонуса мышц плечового пояса и способствуют контролю за 
движениями головы в процессе занятий на этом приспособлении.

3. КМВ моделирует условия, которые позволяют осуществить контакт 
стопы с плоскостью опоры, даже при наличии контрактур ахиллового 
сухожилия. Таким образом, можно «нагрузить» пяточную кость и стопу, 
как весьма важные для формирования шага рефлекторные зоны.



*

4. Именно нагрузка стопы посредством вертикальной позиции тела 
обеспечивает вовлечение рефлекторных полей мышечных групп - 
участников движения ответственных за ходьбу. Такая позиция в 
пространстве соответствует эволюционной организации человека, как 
способу его существования в гравитационном поле Земли.

Такая позиция в пространстве 

соответствует эволюционной организации человека, как 

способу его существования в гравитационном поле Земли.

Подобное воздействие невозможно заменить стимуляцией стопы локальной 
двигательной тренировкой или воздействием на стопу с помощью массажей.

Благодаря специальной позиции моделируемой конструкцией КМВ происходит 
эффективное предупреждение и устранение контрактур ахиллового 
сухожилия и ребенок становится на пятку.



5. Конструкция КМВ способствует эффективной разработке контрактур в 
области коленных суставов.

6. Среднефизиологическая позиция в области суставов НК (90 градусов) 
создает условия, при которых гасится повышеный тонус в сгибательно- 
приводящих мышцах.



Данная позиция суставов моделирует биомеханические условия, при 
которых обусловлено такое распределение нагрузки на мышцы, которое 
весьма существенно способствует выравниванию мышечного тонуса в нижних 
конечностях.

7. КМВ обеспечивает тренировку содружественной работы групп мышц, 
участвующих в ходьбе, создает условия для конструирования близких к 
норме внутрисуставных механизмов и моделирует нейродинамические 
закономерности.

Таким образом, возможности КМВ, как устройства, 
эффективно отвечающего на специфические запросы, ставящие 

клиникой ДЦП поистине уникальны.

При этом КМДВ может использоваться с достаточной степенью эффективности, 
как совершенно самостоятельное устройство, однако его применение в рамках 
специально созданной программы наиболее рационально и соответствует 
современными требованиями науки и практики.

Описание упражнений на КМВ



Исходное положение (И. П.): закрепить ноги ребенка, как показано на 
рисунке. Стопы установить на таком расстоянии от стенки, чтобы пятки 
находились на поверхности, либо как можно ближе к поверхности.

Техника выполнения (Т. В.): помочь ребенку присесть примерно до прямого 
угла в коленях, помочь выпрямиться ребенку. Повторить от десяти до ста раз.

Коррекция движения (К. Д.): во время выпрямления стараться максимально 
возможно выпрямить колени.

Действие упражнения (Д. У.): тренировка содружественной работы мышц, 
обеспечивающих шаговые движения, формирование в головном мозге 
необходимого стереотипа этих движений, предупреждение и устранение



контрактур ахиллового сухожилия и сгибателей коленных суставов, нагрузка 
стопы в вертикальной позиции, разрушение (либо предупреждение) порочного 
стереотипа шаговых движений, создание близкого к норме алгоритма шаговых

движений

Распространенные ошибки (Р. О.): стопы слишком близко от стены, острый 

угол в суставах.

Особые замечания. Необходимо помнить, что угол в суставах меньше 90 
градусов создает неадекватную нагрузку, способствует развитию деформаций и 
провоцирует повышенный тонус. Напротив, прямой угол оправдан 
биомеханическими условиями, которые создают так называемую, 
«среднефизиологическую позицию» для суставов НК. Вследствие этого можно 
избежать повышения тонуса, а биомеханикой данной позиции обусловлено такое 
распределение нагрузки на мышцы, которое весьма существенно способствует 
выравниванию мышечного тонуса в НК.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!

Устройство «Кибернетический модератор движений «Всадник» (ПАТЕНТ 
№94520) создано на основе АВТОРСКОЙ теории, которая в свою очередь 
опиралась на классические работы, а также соответствует современным 
научным открытиям в области нейрофизиологии.

Мы видим дальше потому,



что стоим на плечах гигантов

И. Ньютон

Определенные работы из разных областей знаний, в конечном итоге, были 
объединены в Программу нейро-психо-педагогической коррекции развития детей 
с органическими поражениями нервной системы «РУКА -  МОЗГ», разработанной в 
Европейской лаборатории «ЕР5УЫЕЬ» Университета им. Коменского в Братиславе 
под руководством д.п.н. профессора А. Ванчовой (ПАТЕНТ №57201). Занятия на 
КМ В являются неотъемлемой частью Программы «РУНА -  МОЗГ».

Программа нейро-психо-педагогической коррекции 
развития детей с органическими поражениями нервной 

системы «РУКА -  МОЗГ»

В данном руководстве принципы действия устройства КМВ описаны 
буквально в НЕСКОЛЬКИХ словах. Для того чтобы понять суть наших открытий 
в области практической работы необходимо глубоко изучить некоторые теории 
наших предшественников. Мы рекомендуем работы В. Войта «О глобальных 
локомоциях», К. Семеновой «О динамической проприоцептивной коррекции», а 
особенно работы выдающегося нейрофизиолога Н. Бернштейна.

В. Войта «О глобальных локомоциях», К. Семеновой «О 
динамической проприоцептивной коррекции», а особенно 

работы выдающегося нейрофизиолога Н. Бернштейна.

С ростом популярности Программы «РУНА -  МОЗГ» все чаще мы видим 
попытки скопировать устройство. Применение в практике различных
имитаторов данного устройства НЕИЗБЕЖНО приводит к значительному 
снижению эффективности устройства и его дискредитации. Для получения 
максимального эффекта совершенно НЕОБХОДИМА подготовка, не только
родителей и специалистов, ребенок также должен пройти все этапы
вертикализации. Грубо и неграмотно вырванные из общего контекста занятия 
разрушают принципы этапной и систематической работы. В итоге
эффективность занятий стремится к нулю.

В конечном итоге страдает ребенок



и его будущее!

Во всех случаях имитации данного устройства мы будем вынуждены 
принимать соответствующие меры.


