
Manual Ability Classification System 

Система класифікації функції руки  

у дітей з церебральним паралічем  

віком 4-18 років 

Вступ та інформація для користувача 

Метою Системи класифікації функції руки (MACS) є забезпечення систематичного 

методу класифікації того, як діти з церебральним паралічем використовують свої 

руки маніпулюючи з предметами у повсякденній діяльності. MACS базується на 

оцінці маніпулювання предметами за власною ініціативою з особливим акцентом 

на використанні об’єктів в межах свого "особистого" простору (простір довкола 

дитини, в межах її досягнення – на відміну від предметів, що є поза зоною її 

досягнення). 

MACS спрямована на визначення того рівня функції руки, що найбільше відповідає 

типовій поведінці дитини вдома, в школі чи в колективі. Це означає, що рівень 

визначають, розпитуючи про можливості дитини у того, хто добре її знає, а не 

здійснюючи спеціальне тестування. MACS розроблена не для визначення 

максимальних можливостей дитини та диференціації яка рука функціонує краще. 

Також MACS  не пояснює причин обмежень функціональних можливостей руки і не 

призначена для класифікації типів церебрального паралічу. 

Вибір того чи іншого рівня залежить від вміння дитини маніпулювати предметами 

та її потреби у допомозі чи додаткових пристосуваннях, аби виконувати руками дії, 

звичні для повсякденного життя. Йдеться про предмети, що відповідають вікові 

дитини, які, наприклад, використовують для того, щоб їсти, одягатися, бавитися, 

писати, на відміну від предметів, використання яких є ознакою особливих умінь, 

таких, наприклад, як, гра на музичному інструменті. 

MACS можна використовувати для дітей різного віку, проте необхідно робити 

додаткові пояснення з огляду на вік дитини. Очевидно, що діти у віці 4-х років 

користуються в побуті дещо  іншими предметами, ніж підлітки. Це стосується 

також і самостійності, адже маленькі діти потребують більше допомоги та догляду, 

ніж старші діти. Класифікацію умінь дитини необхідно здійснювати у порівнянні з 

уміннями інших дітей такого самого віку. 

Вмотивованість дитини та її когнітивні можливості також впливають на уміння 

дитини маніпулювати предметами і відповідно на рівень за MACS. Якщо 

вмотивованість дитини у виконанні дії є низькою, якщо вона не розуміє завдання 

чи постійно просить про допомогу та підтримку, уміння володіти руками необхідно 

класифікувати на основі фактичної поведінки дитини, навіть, якщо вважають, що 

насправді її функціональні можливості кращі. 

Загалом, якщо вміння дитини відповідають певному рівню, то дитину зарахують до 

цього або вищого рівня. Дітей, які не можуть виконати дії, передбачені певним 

рівнем, найімовірніше зарахують до нижчого рівня. До рівня І зараховують дітей з 

церебральним паралічем, які здебільшого мають мінімальні обмеження порівняно 

зі здоровими дітьми, за умови, що обмеження – якщо вони є – практично не 

впливають на виконання дітьми повсякденних дій. 

MACS передбачає 5 рівнів. Відмінності між двома найближчими рівнями також 

вказані, аби допомогти визначити той рівень, що найбільше відповідає умінням 

дитини. Шкала системи класифікації є порядковою і відстані між рівнями не можна 

вважати однаковими. Не можна вважати і так, що діти з церебральними 

паралічами порівну розподілені між цими п’ятьма рівнями. 
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MACS – система класифікації умінь дитини маніпулювати 

предметами у повсякденній діяльності.  

 

 MACS спрямована на визначення того рівня функції руки, що 

найбільше відповідає типовій діяльності дитини вдома, в школі чи в 

колективі.  

 Рівень за MACS визначають, опираючись на знання про типову 

щоденну поведінку дитини. Визначення рівня здійснюють не на 

основі спеціального тестування, а на основі розмови з людиною, 

яка добре знає дитину та її типову поведінку. 

 Визначаючи рівень функції руки, вміння дитини маніпулювати 

предметами оцінюють з огляду на її вік. 

 MACS спрямована на оцінювання загальної функції обох рук, а не 

кожної руки окремо.  
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Відмінності між I та II рівнями 
Діти з рівнем I можуть мати обмеження з маніпулюванням дуже 

маленькими, важкими чи крихкими предметами, що вимагає особливого 

контролю тонкої моторики чи ефективної координації між обома руками. 

Обмеження можуть також проявитися у деяких труднощах із виконанням 

нових чи невідомих дій. Діти з рівнем II виконують майже те саме, що і 

діти з рівнем I, лише зі зниженою якістю чи повільно. Функціональні 

відмінності між обома руками можуть впливати на ефективність дії. Діти з 

рівнем II часто намагаються полегшити маніпулювання предметом, 

наприклад, використовуючи якусь поверхню для підтримки, замість того, 

щоб виконати дію обома руками.  
I. Дитина легко та успішно користується 

предметами. В більшості випадків, обмеження виявляються 

при виконанні завдань, що вимагають швидкості та точності. 

Проте певна недостатність функції руки не обмежує 

самостійності у повсякденній діяльності.  

II. Дитина користується більшістю предметів, але з 

дещо зниженою якістю та/або швидкістю. Дитина 

може уникати певних дій або виконувати їх з певними 

труднощами; дитина може виконувати альтернативні дії, але 

зазвичай функціональні можливості руки дитини не обмежують 

її самостійність у виконанні повсякденних дій.  

III. Дитині важко використовувати предмети, вона 

потребує допомоги у підготовці до дії чи її зміні. 
Дитина виконує дії руками повільно, результати обмежені за 

кількістю та якістю. Дитина виконує дії самостійно, якщо їй 

допомогли розпочати дію або створили спеціальні умови.   

IV. Дитина виконує обмежену кількість простих дій в 

пристосованих умовах. Виконує лише деякі дії, з 

труднощами та невеликим успіхом. Потребує постійної 

допомоги і  підтримки та/або допоміжного обладнання, аби хоч 

частково виконати ту чи іншу дію.  

V. Дитина не утримує предмети і їй важко 

виконувати руками навіть найпростіші дії. Дитина 

потребує цілковитої сторонньої допомоги.  

Відмінності між II та III рівнями 
Діти з рівнем II можуть виконувати руками дії практично з усіма 

предметами, хоча повільно чи зі зниженою якістю виконання. Діти з рівнем 

III зазвичай потребують допомоги, щоб підготуватися до виконання руками 

дії та/або потребують підлаштування середовища до них, оскільки їхня 

здатність дотягнутися до предмета чи маніпулювати ним є обмеженою. 

Вони не можуть виконувати певні дії і їхня самостійність залежить від 

підлаштованості середовища до їхніх можливостей.  

Відмінності між III та IV рівнями 
Діти з рівнем III можуть виконувати певні дії, якщо при цьому для них 

створено особливі умови і якщо за ними наглядають та дають багато часу 

на виконання дії. Діти з рівнем IV потребують постійної допомоги під час 

виконання дії і якнайбільше можуть самостійно змістовно виконувати лише 

певну частину дії.  

Відмінності між IV та V рівнями 
Діти з рівнем IV можуть виконувати частину дії, хоча і потребують постійної 

допомоги. Діти з рівнем V можуть якнайбільше брати участь у виконанні 

простих дій в спеціальних умовах, наприклад, натискаючи на простеньку 

кнопочку.  

Що необхідно знати для використання MACS? 
 

Вміння дитини маніпулювати предметами при важливих 

повсякденних діях, наприклад, під час ігор чи дозвілля, вживання 

їжі чи одягання. 

 

В яких ситуаціях дитина є самостійною і наскільки дитина потребує 

сторонньої допомоги та спеціальних пристосувань? 


