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Упродовж останніх 40 років світова статистика свідчить про збільшення 

кількості дітей, яким після народження поставлено діагноз ДЦП. Наприклад, у 

США в 2008 році захворювання діагностувалося у 1 дитини з 278 проти 

попереднього дослідження, яке показало співвідношення 1:666 [1].  

Запропонована концепція закладу готельного господарства спрямована на 

організацію спеціалізованої установи для лікування та реабілітації дітей із 

дитячим церебральним паралічем. Для реалізації поставленої задачі 

першочерговим завданням є формування чітких цілей які будуть реалізовані в 

проекті. Цілі проекту: 

- створення лікувального центру для дітей, яке буде обладнане під 

лікування способом іпотерапії; 

- організація будівництва під стайню та догляд за кіньми; 

- організація харчування та проживання дітей з ДЦП із сім'ями; 

- привернення уваги місцевої влади до проблем реабілітації дітей-інвалідів 

можливостям іпотерапії; 

- офіційна реєстрація діяльності; 

- створення робочого приміщення; 

- набір кваліфікованого персоналу (лікарі); 

- проведення рекламної кампанії (власний сайт, сторінка в соціальних 

мережах, рекламний банер); 

- залучення волонтерів; 

- залучення інвесторів; 

- організація фонду допомоги дітям-інвалідам та дітям з ДЦП; 

- фонд допомоги тваринам (коням). 

Враховуючи багатозадачність слід звернути увагу на головну зв’язуючу 

складову, яка дозволить реалізувати поставлені завдання – це використання 

іпотерапії для лікування дітей на території Харківської області, зокрема у 

Зміївському районі. Місце розташування пропонується не випадково, а завдяки 

своєму географічному положенню, яке дозволяє забезпечити реалізацію 

будівництва, комфортну транспортну розв’язку, наближеність до населених 

пунктів, природньому середовищу, що має віддаленість від промислових зон та 

достатню територію для утримання необхідної кількості коней. 

За загальноприйнятими визначеннями іпотерапія – фізіотерапевтичне 

лікування за допомогою використання рухів коня за активного або пасивного 



сприяння самого вершника. Заняття проходять під контролем іпотерапевта або 

спеціально навченого інструктора з лікувальної верхової їзди [2]. 

У дітей із ДЦП розвиток рухових навичок найчастіше зупиняється на стадії 

2-5 місячної здорової дитини. Тому навіть у хворих старшого віку немає 

досвіду рухів, необхідних для правильної ходьби, навичок бігу, стрибків. 

Основними проблемами у хворих на ДЦП є складнощі з підтриманням 

рівноваги, виконанням цілеспрямованих дій, а також з довільними рухами в 

уражених кінцівках [1]. Застосування тренажерів та засобів для відтворення цих 

складових одночасно є не завжди ефективним, оскільки присутній чинник 

недосконалості техніки та психологічного відсторонення дитини від 

обладнання, що також негативно впливає на ефективність лікування. 

Застосування природнього тренажера – коня дозволяє реалізувати ці задачі та 

забезпечити необхідний ефект. Запорукою впевненої посадки на коні є 

розслаблене положення вершника, що дозволяє правильно реагувати на рух 

тварини. На заняттях хворі на ДЦП вчаться розслаблятися, що сприяє зрештою 

зменшенню тонусу м'язів. 

На сьогоднішній день, враховуючи рекомендації, основні положення та 

погляди низки фахівців у галузі застосування методики іпотерапії, можна 

вважати науково доведеним, що верхова їзда дає імпульс гармонійному 

розвитку м'язового корсету, оптимізує роботу нервової системи, покращує 

координацію рухів і допомагає людині з особливими потребами. соціуму [3]. 

Безумовно, процес реабілітації хворих, які страждають на ДЦП, має 

тривалий характер, що вимагає наполегливості та цілеспрямованості як від 

дітей, так і від їхніх батьків. Однак заняття іпотерапією дозволяють уникати 

розвитку ранніх контрактур суглобів у хворих на ДЦП і збільшувати 

можливості їхньої рухової активності. 

Окрім задачі лікування хворих на ДЦП в концепції закладу передбачається 

низка послуг, які дозволять отримувати додатковий прибуток та створювати 

високий рівень обслуговування. До таких послуг слід віднести: організація 

харчування та проживання; персональні рекомендації висококваліфікованих 

лікарів; персональні або групові курси лікування іпотерапії; лікувальні масажі; 

годування тварин та догляд за тваринами. Також передбачається надання 

широкого спектру послуг гостям, які не потребують лікування, а мають потребу 

відпочинку та спілкування з тваринами. Поєднання всіх зазначених рішень 

дозволить досягнути поставленої мети, а також дозволить отримати значний 

економічний та соціальний ефект. 
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