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Анотація. Представлено авторську програму фізичної реабілітації склепіння стопи дітей середнього шкільного віку з плоскостопістю. 
В дослідженні брали участь 24 учні 5-х – 7-х класів. До першої групи ввійшли 12 дітей з діагностованою плоскостопістю ІІ-ІІІ ступенів. 
Дія комплексу лікувальної фізичної культури та масажу спрямована на зміцнення м’язів та зв’язок, що підтримують склепіння стопи. За-
стосування програми позитивно вплинуло на стан склепіння стопи школярів. Плоскостопість різного ступеня у дітей частково піддається 
корекції. 
Ключові слова: фізична реабілітація, плоскостопість, склепіння стопи.
Аннотация. Дорошенко А.Ю., Мацейко И.И. Профилактика и лечение плоскостопия у детей среднего школьного возраста. Пред-
ставлена авторская программа физической реабилитации свода стопы детей среднего школьного возраста с плоскостопием. В исследова-
нии принимали участие 24 ученики 5-7-х классов. В первую группу вошли 12 детей с диагнозом - плоскостопие ІІ-ІІІ степени. Действие 
комплекса лечебной физической культуры и массажа направлено на укрепление мышц и связок, которые поддерживают свод стопы. При-
менение программы положительно повлияло на состояние свода стопы школьников. Плоскостопие разной степени у детей частично под-
вергается коррекции. 
Ключевые слова: физическая реабилитация, плоскостопие, свод стопы. 
Annotation. Doroshenko O.Y., Maceyko I.I. Prophylaxis and treatment of fl at foot of children of school age. The author’s program of a physical 
rehabilitation of the report stops of children of average school age with a platypodia is presented. 24 pupils of 5-7 classes take part in examination. 
The fi rst group included 12 children with the diagnosis - a platypodia ІІ-ІІІ degrees. The operation of complex medical physical training and massage 
is guided on solidifying of muscles which maintain the report stops. Application of the program positively has affected state of the report stops of 
schoolboys. The platypodia of a different degree at children in part exposs to correction.
Key words: physical rehabilitation, platypodia, arch.
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Вступ.
Порушення стопи у дітей з часом призводять 

до серйозних змін у всьому організмі. Як наслідок 
цього починають страждати органи, які розташовані 
вище, починаючи з ніг. З’являються болісні відчуття у 
хребті, який страждає від багаточисельних струсів при 
ходьбі. Виникають порушення у хрящових і кісткових 
клітинах, що призводить до хвороботворних процесів 
в клітинах спинного мозку і периферичних нервах, 
які від нього відходять. У людей з плоскостопістю 
раніше, ніж у інших, розвивається остеохондроз і де-
формуючий артроз. Низька ресорна функція плоскої 
стопи призводить до деформації хребта, внаслідок 
чого виникає сколіоз. За статистичними даними відо-
мо, що плоскостопість і сколіоз у 90 % випадках зу-
стрічаються одночасно [1].

Пружність і рухомість стопи забезпечують 
п’ять поздовжніх склепінь і одне поперечне. Склепін-
на конструкція стопи в живої людини підтримується 
завдяки формі кісток, міцності зв’язок і тонусу м’язів. 
Головною силою, що підтримує склепіння стопи, є 
м’язи-супінатори (передній і задній великогомілкові 
м’язи) і м’язи-згиначі (особливо довгий згинач вели-
кого пальця) [12].

Основною анатомічною характеристикою 
плоскої стопи є відсутність здатності утворювати 
жорстке склепіння. Основною функціональною ха-
рактеристикою є низька здатність до супінації при 
відштовхуванні від опори та надлишкова пронація. 
Причинами, що викликають розвиток плоскостопос-
ті, можуть бути: недорозвинені м’язи стопи, слабкість 
м’язово-зв’язкового апарату, надмірні фізичні наван-
таження, надлишкова вага, тривала гіпокінезія, не-
правильно підібране взуття, косолапість, ікс-подібна 
форма ніг, травми стопи та надп’ятково-гомілкового 
суглобу, генетично детермінована форма стопи. Го-
ловною причиною статичної плоскостопості є слаб-
кість м’язів і зв’язкового апарату, що підтримують 
склепіння стопи [13].

Тому актуальною є розробка комплексів фізич-
ної реабілітації та їх використання для лікування та 
профілактики плоскостопості.

Представлені в літературі комплекси мають 
багато спільних рис. Так, Мухін В.М. [7], Фонарьова 
Т.А. [11], Дубровський В.І. [2], Очерет А.А. [9], По-
рада А.М. [10] дають загальні рекомендації про те, які 
типи вправ слід застосовувати у ввідний, основний і 
заключний періоди реабілітації, але відсутня деталь-
на схема виконання запропонованих вправ у різні пе-
ріоди, а також не вказана кількість повторень кожної 
вправи.

Комплекси ЛФК Калюжнової І.А. [4], Міцке-
вича В.А. [8], Ловейко І.Д. [5], Лукаша А. [6] склада-
ються з вправ, які спрямовані на корекцію деформації 
стопи, позбавлення вальгусної установки п’ятки та 
збільшення висоти склепіння. Вправи виконуються з 
різних вихідних положень. В даних комплексах не на-
ведені рекомендації щодо зміни обсягу навантажень у 
різні періоди фізичної реабілітації, але наведена кіль-
кість повторень кожної вправи.

Єфімов А.П. [3] пропонує комплекс вправ для 
профілактики та лікування плоскостопості. В запропо-
нованому комплексі лікувально-корегуючої гімнасти-
ки також не наведені рекомендації щодо зміни обсягу 
навантажень у різні періоди фізичної реабілітації, але 
наведена тривалість кожного заняття (яке складається 
з трьох частин), кількість повторень кожної вправи. 

На основі описаних в літературі комплексів 
нами розроблений поглиблений комплекс ЛФК та ма-
сажу для лікування і профілактики плоскостопості у 
дітей 10-14 років.

Робота виконана у відповідності до плану НДР 
Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягала у розробці та оцінці 

програми фізичної реабілітації для дітей 10-14 років 
з плоскостопістю. 

Методи дослідження: аналіз літературних 
джерел; плантографія за методом Мартиросова Е.Г.; 
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статистична обробка отриманих результатів загально-
прийнятими методами.

В дослідженні брали участь 24 учні 5-х – 7-х 
класів СЗОШ №12 м. Вінниці. Досліджувані, діти 
10-14 років обох статей, були поділені на дві групи. 
До першої групи ввійшли 12 дітей з діагностованою 
плоскостопістю ІІ-ІІІ ступенів. Другу групу склали 
12 дітей, у яких стан склепіння стопи наближався до 
верхньої межі норми.

Основою комплексу є вправи для зміцнення 
переднього і заднього великогомілкових м’язів і зги-
начів пальців. В комплекс входили вправи з предмета-
ми: захват пальцями ніг дрібних предметів і їх пере-
кладання. Для закріплення корекції використовували 
спеціальні види ходьби - на носках, п’ятках, зовніш-
ній поверхні стоп, з паралельною постановкою стоп. 
Виправленню положення п’ятки сприяла також ходьба 
похилою поверхнею. Частину спеціальних вправ ви-
конували у фіксованому положенні головок плеснових 
кісток на поверхні підлоги, у якому напруження згина-
чів пальців призводить не до їх згинання, а до збіль-
шення висоти поздовжнього склепіння. Всі спеціальні 
вправи включали у заняття разом із загальнорозвиваю-
чими при зростаючому дозуванні і поєднували з впра-
вами на виховання правильної постави.

Масаж застосовували двічі на день: після кож-
ного заняття ЛФК виконували класичний масаж, а 
щовечора, після теплих ванн – самомасаж. Масаж по-
чинали з гомілки у положенні лежачи на животі. Далі 
переходили до зовнішньої частини гомілки. Після ма-
сажу гомілки виконували масаж тильної поверхні сто-
пи. Потім масажували м’язи внутрішньої і зовнішньої 
сторони, тильну сторону стопи, а далі переходили на 
підошву. Після цього поверталися до масажування 
м’язів гомілки. Тривалість масажу 8-12 хв.

Діти самостійно виконували комплекс ЛФК та 
масажу двічі на добу, як домашнє завдання, впродовж 
шести місяців, крім того, два рази на тиждень комп-
лекс виконувався на уроках фізичної культури під ке-
рівництвом вчителя.

Результати дослідження.
Аналіз отриманих результатів показав, що прак-

тично у всіх дітей після виконання комплексу ЛФК та 
масажу стан склепіння стопи дещо покращився.

Результати проведеного обстеження наведені у 
таблицях 1 і 2.

Стан склепіння стопи оцінювали за такими 
показниками: коефіцієнт К, кути HC’K, NAP, 
QBR. Коефіцієнт К є показником поздовжньої 
плоскостопості. Кут HC’K визначає стан заднього 
відділу поздовжнього склепіння стопи. Кути NAP і 
QBR характеризують стан переднього відділу стопи. 

Таким чином, розроблена нами програма має 
позитивний вплив на стан склепіння стопи, оскільки 
показники покращилися в обох групах досліджуваних. 
Так, у першій групі досліджуваних зменшився ступінь 
плоскостопості, у другій групі – під дією комплексу 
зменшився ризик виникнення плоскостопості, тобто 
програма може застосовуватися як для лікування, так 
і для профілактики плоскостопості у дітей середнього 
шкільного віку.

Застосований нами комплекс більше впливає 
на поздовжнє склепіння стопи, що підтверджується 
статистично достовірною різницею величини коефі-
цієнта К. Вплив комплексу на передній та задній від-
діли стопи менше виражений, адже їх показники теж 
дещо покращилися, хоча зміни не є статистично до-
стовірними.

Отже, плоскостопість різного ступеня у дітей 
10-14 років частково піддається корекції і розробле-

Таблиця 1
Показники стану склепіння стопи у І групі досліджуваних 

Показники
К <HC'K <NAP <QBR

1 2 1 2 1 2 1 2

Варіаційний ряд

1,38
1,38
1,4

1,43
1,45
1,6

1,67
1,85
1,86
1,86
1,92
2,25

1,2
1,2

1,25
1,3

1,36
1,4
1,4

1,43
1,64
1,73
1,8
2

-21º
-16º
-14º
-10º
-6º
-5º
0º
0º
0º
0º
0º
0º

-16º
-7º
-6º
-6º
-6º
3º
6º
0º
0º
0º
0º
0º

-6º
10º
11º
14º
14º
14º
16º
16º
18º
19º
19º
20º

1º
8º
8º

10º
11º
13º
13º
13º
14º
15º
15º
19º

4º
6º
9º
9º

10º
10º
11º
12º
12º
13º
15º
21º

3º
4º
4º
6º
7º
9º
9º
10º
10º
11º
12º
20º

х±m 1,67±
0,07

1,47
0,07

-6,00±
1,94

-2,10±
2,00

13,75±
2,50

11,66±
1,60

11,00±
1,56

8,75±
1,56

δ 0,23 0,25 6,44 6,74 7,97 5,52 5,21 5,21

P <0,001 >0,05 >0,05 >0,05
Примітка: 1- до фізичної реабілітації;  2- після фізичної реабілітації.
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ний нами комплекс ЛФК та масажу можна рекоменду-
вати для профілактики і лікування у школярів серед-
нього шкільного віку.

Висновки.
Аналіз літературних джерел дозволив вста-

новити, що проблема реабілітації дітей з дефектами 
стопи є актуальною, оскільки від здоров’я стоп в ди-
тинстві залежить подальший нормальний розвиток 
організму людини. 

Розроблена програма фізичної реабілітації, що 
включає комплекс ЛФК та масажу, може застосовува-
тись для лікування і профілактики плоскостопості у 
дітей 10-14 років.

Застосування програми фізичної реабілітації 
позитивно вплинуло на стан склепіння стопи у дітей 
10-14 років. Середнє значення індексу стопи статис-
тично достовірно змінилося з 1,67 до 1,47 (Р< 0,001) у 
досліджуваних з плоскостопістю та з 1,01 до 0,91 (Р< 
0,001) у дітей, в яких стан склепіння стопи досягає 
верхньої межі норми.

Подальші дослідження передбачається провес-
ти у напрямку вивчення ефективності впливу фізичної 
реабілітації на стан склепіння стопи у людей різних ві-
кових груп. 
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Таблиця 2
Показники стану склепіння стопи у ІІ групі досліджуваних

Показники
К <HC'K <NAP <QBR

1 2 1 2 1 2 1 2

Варіаційний ряд

0,90
0,93
0,93
0,94
0,97
1,00
1,03
1,03
1,05
1,06
1,13
1,15

0,72
0,75
0,83
0,86
0,89
0,90
0,90
0,93
1,00
1,03
1,06
1,1

-10º
-2º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
2º
5º
7º

10º

-8º
0º
0º
0º
0º
0º
0º
7º
8º
9º

10º
11º

0º
3º
7º
8º

10º
10º
12º
12º
14º
14º
16º
20º

0º
3º
4º
4º
7º
7º
8º

10º
12º
13º
13º
18º

8º
9º
9º

10º
10º
11º
11º
11º
11º
12º
13º
15º

3º
4º
4º
6º
7º
7º

10º
10º
10º
11º
11º
11º

х±m 1,01±
0,02

0,91±
0,03

1,00±
1,85

3,08±
1,75

10,50±
1,85

8,50±
1,66

10,83±
0,64

7,83±
0,74

δ 0,08 0,12 6,13 5,82 6,13 5,52 2,14 2,45

P <0,001 >0,05 >0,05 >0,05
Примітка: 1- до фізичної реабілітації;  2- після фізичної реабілітації.




