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Профілактика та корекція порушень постави на обов’язкових 
заняттях фізичною культурою на відділенні легкої атлетики
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Анотації:
Стаття присвячена обґрунтуван-
ню використання вправ, спрямо-
ваних на профілактику та ко-
рекцію порушень постави, на 
обов’язкових заняттях фізичною 
культурою. За даними науково-
методичної літератури вивчав-
ся стан проблеми профілактики 
та корекції порушень постави 
у студентів. Легка атлетика ха-
рактеризується різноманітністю 
виконуваних вправ і значною 
кількістю способів та варіантів їх 
виконання, що робить ці заняття 
оптимальними для вирішення 
завдань профілактики та корек-
ції порушень постави. Рекомен-
дується на заняттях з легкої 
атлетики використовувати спеці-
альні вправи для профілактики 
та корекції порушень постави.

Гаврилова Н.М., Бочкова Н.Л. Профи-
лактика и коррекция нарушений осанки 
на обязательных занятиях физической 
культурой на отделении легкой атлетики. 
Статья посвящена обоснованию использо-
вания упражнений, направленных на про-
филактику и коррекцию нарушений осан-
ки, на обязательных занятиях физической 
культурой. По данным научно-методической 
литературы изучалось состояние пробле-
мы профилактики и коррекции нарушений 
осанки у студентов. Легкая атлетика харак-
теризуется разнообразием используемых 
упражнений и большим количеством спосо-
бов и вариантов их выполнения, что делает 
эти занятия оптимальными для решения 
задач профилактики и коррекции наруше-
ний осанки. Рекомендуется на занятиях по 
легкой атлетике использовать специальные 
упражнения для профилактики и коррекции 
нарушений осанки.

Gavrilova N.M., Bochkova N.L. Preven-
tion and correction of violations of pos-
ture in the required classes of physical 
training on the department of the athlet-
ics. Article is dedicated to the substantia-
tion of the use of exercises, directed toward 
preventive and correction of the violations 
of posture, on the required classes of physi-
cal training. The state of the problem of 
prevention and correction of violations of 
student’s posture was studied according to 
literature data scientifi c methods. The ath-
letics is characterized by the variety of the 
utilized exercises and by a large quantity of 
methods and versions of their fulfi llment, 
which makes these occupations optimal for 
the solution of the problems of prevention 
and correction of violations of posture. It is 
recommended to use special exercises for 
the prevention and correction of violations 
of posture on the athletics classes.
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Вступ.1

Зростаючі вимоги до фізичного здоров’я молоді, 
яка у майбутньому має складати працездатну части-
ну населення країни, розширення стійкості організму 
людини до небезпечних факторів навколишнього се-
редовища, цілеспрямоване підвищення фізичної пра-
цездатності людини за допомогою засобів фізичної 
культури є складовими елементами здорового спосо-
бу життя та має важливий соціальний сенс.

Одна з причин відхилень від нормального фізич-
ного розвитку і навіть розвитку патологій організму 
молодої людини є порушення умов формування пра-
вильної постави. Постава – це навичка або система 
визначених умовних рухових рефлексів, що забезпе-
чує в статиці та динаміці правильне положення тіла у 
просторі [1,4,9]. Відхилення від нормальної постави 
називаються порушеннями або дефектами постави.

Причини, що сприяють порушенню постави, мож-
на поділити на 3 групи. До першої групи відносяться 
фактори загального ендогенного характеру (обмінно-
гормональні дисфункції, різні захворювання внутріш-
ніх органів), послаблюючих нервово-м’язовий апарат. 
Другу групу складають фактори екзогенного характе-
ру – несприятливі умови навколишнього середовища, 
ультрафіолетова недостатність, зниження рухового 
режиму, недостатнє перебування на свіжу повітрі і т. 
ін. До третьої групи відноситься сукупна дія ендо- та 
екзогенних факторів. У багатьох випадках порушення 
постави не розглядаються як хвороба, але загально-
відомо, що вони створюють несприятливі умови для 
функціонування різних органів та систем органів, та, 
як наслідок, приводять до розвитку різних патологій 
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[1, 9, 10]. 
Біля 60% студентів-першокурсників вищих на-

вчальних закладів мають різні порушення постави. 
Основною формою порушення постави є сутулість 
(збільшення грудного кіфозу і зменшення поясного 
лордозу), яка відмічається у 64,10% випадків; кругла 
спина (тотальний кіфоз) зустрічається у 6,6 % випад-
ків; кругловвігнута спина–5,4 %, плоска спина – 6,2%; 
асиметрична постава – 18,7%. Зустрічаються комбіна-
ції сутулості і асиметричної постави.

Не варто недооцінювати важливість того, що пра-
вильна постава дає економію сил в роботі м’язів, спри-
яє правильному положенню і нормальній діяльності 
внутрішніх органів, укріпленню здоров’я і працездат-
ності. Згідно думки деяких авторів [5,7], правильна 
постава обумовлюється не тільки силою м’язів, що 
утримують тіло в вертикальному положенні, а і рівно-
мірним нервово-м’язовим напруженням, що залежить 
від діяльності кори великого мозку. Таким чином, про-
відною причиною у розвитку неправильної постави є 
утворення умовно-рухового рефлексу неправильного 
утримання тіла (корпусу, голови), що переходить у ди-
намічний стереотип.

У спеціальній літературі щодо проблем постави 
розглядаються питання корекції постави, розробки за-
гальних питань рухомих режимів для конкретних кон-
тингентів, вибору та пояснень щодо засобів фізичного 
виховання, які сприяють виправленню окремих дефек-
тів постави, розробки комплексу гімнастичних вправ, 
які сприяють формуванню правильної постави [1,3,6]. 
Але разом з цим недостатньо з’ясована проблема про-
філактики та корекції порушень постави студентської 
молоді на обов’язкових заняттях фізичною культурою, 
що визначає актуальність даної роботи.
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Робота виконана за планом НДР Національного 
технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є обґрунтування використання 

вправ для профілактики та корекції порушень постави 
у студентів на обов’язкових заняттях фізичною куль-
турою на відділенні легкої атлетики. 

 Завдання дослідження:
- обґрунтувати необхідність використання в 

обов’язкових заняттях фізичною культурою на відді-
ленні легкої атлетики вправ для профілактики та ко-
рекції порушень постави у студентів;

 - визначити методичні підходи до програмування 
обов’язкових занять фізичною культурою на відді-
ленні легкої атлетики вправами для профілактики та 
корекції порушень постави у студентів. 

Методи дослідження. Використовувались аналіз 
та узагальнення науково-методичної літератури.

Теоретична та практична значущість роботи по-
лягає в обґрунтуванні побудови програм обов’язкових 
занять фізичною культурою на відділенні легкої атле-
тики з використанням вправ для профілактики пра-
вильної постави та корекції її порушень у студентів 
молодших курсів.

Результати дослідження.
За даними [2,8], за розповсюдженістю порушень 

постави серед студентської молоді ідуть сутулість, 
кругла спина, кругловвігнута спина, плосковвігнута 
спина, плоска спина, асиметрична постава. 

Сутулість виникає при викривленні хребта в 
передньо-задньому напрямку і призводить до утво-
рення круглої спини. Сутулість частіше всього вини-
кає і прогресує з-за послабленості спинної мускула-
тури, що швидко втомлюється при довгому сидінні і 
втрачає здатність тримати спину прямою. При таких 
дефектах постави зв’язки і м’язи спини розтягнуті, 
а грудні м’язи вкорочені. Це разом з ослабленими 
м’язами живота впливає на дихальну екскурсію груд-
ної клітки та діафрагми, зменшує присмоктуючу силу 
грудної клітки і утруднює роботу серця [7].

При кругловвігнутій спині у верхній частині тіла 
спостерігаються майже такі самі зміни, що і при кру-
глій спині. Разом з тим у нижній частині тіла через 
занадто збільшений поперековий вигин спини збіль-
шується нахил таза, живіт відвисає, м’язи його розтя-
гуються, коліна максимально розігнуті, м’язи задньої 
поверхні стегон, що кріпляться до сідничного горба, 
розтягнуті порівняно з м’язами передньої поверхні. 

Плоска спина – грудний кіфоз згладжений, а попе-
рековий лордоз сплощений, грудна клітка сплощена, 
вузька, плечі звисають, лопатки крилоподібні, нахил 
таза зменшений, низ живота вип’ячений. Через змен-
шення вигинів порушується ресорна функція хребта, 
що негативно відбивається на його амортизаційних 
властивостях і збільшує стрясання головного та спин-
ного мозку при стрибках, бігу, інших пересуваннях. 
Такий дефект постави провокує розвиток сколіозу.

Плосковвігнута спина – зменшення грудного кіфо-
зу при нормальному або дещо збільшеному попере-
ковому лордозі.

Перелічені порушення постави є не захворюван-
нями, а функціональними розладами, насамперед, 
опорно-рухового апарату. Однак вони змінюють стій-
кість хребта до деформуючих впливів, ослаблюють 
виснажені групи м’язів, порушують взаєморозташу-
вання внутрішніх органів і несприятливо діють на 
їх функцію, що робить хребет та організм у цілому 
схильними до різних захворювань, що є причиною 
для профілактики та корекції порушень постави. 

Легка атлетика поєднує природні, розповсюдже-
ні вправи, є одним з найбільш масових видів спорту, 
характеризується великою різноманітністю виконува-
них вправ і значною кількістю способів та варіантів їх 
виконання [3,4]. Все це робить обов’язкові заняття фі-
зичною культурою саме на відділенні легкої атлетики 
оптимальними для вирішення завдань профілактики 
та корекції порушень постави студентів, як загальних, 
так і спеціальних. 

Відповідно до даних, що представлені в вивченій 
нами літературі [1, 3, 7,10], для вирішення проблеми 
профілактики та корекції порушень постави слід по-
ставити загальні і спеціальні задачі.

Загальні:
 - покращення і нормалізація протікання нервових 

процесів та емоційного тонусу, стимуляція діяльності 
органів і систем, підвищення рівня фізичного розви-
тку, оптимізація неспецифічного опору організму;

- активізація загальних і місцевих (в м’язах 
тіла) процесів обміну, вироблення достатньої сило-
вої і загальної витривалості м’язів тіла, укріплення 
“м’язового корсету”.

Спеціальні:
- формування і закріплення правильної постави;
- виправлення дефекту постави.
Загальні задачі вирішуються шляхом широкого ви-

користання загальнорозвиваючих вправ, які відпові-
дають віку і фізичній підготовці, що підтверджується 
даними літератури [2,5,6].

Виправлення різних порушень постави – процес 
довготривалий. Формування нового, правильного сте-
реотипу постави і ліквідація виробленого негативного 
вимагають особливо суворого підходу до організації 
занять фізичною культурою. Ці заняття повинні про-
водитись систематично, не рідше 3 разів на тиждень, 
і обов’язково підкріплятись виконанням коригуючого 
комплексу вправ в домашніх умовах.

На кожному заняті у студентів необхідно виробля-
ти уявлення про правильну поставу і шляхом підбора 
спеціальних і загальнорозвиваючих вправ створювати 
фізіологічні передпосилки для її формування. 

 Виправлення дефектів постави досягається за до-
помогою спеціальних вправ. Їх застосування дає мож-
ливість змінювати та нормалізувати кут нахилу таза, 
нормалізувати порушення фізіологічних згинів хреб-
та, виправити положення та форму грудної клітини, а 
також положення голови, добитися симетричного сто-
яння плечового поясу, закріпити м’язи черевного пре-
су. Правильне положення частин тіла під час рухів, 
роботи і при важливих позах закріплюється шляхом 
створення натурального м’язового корсету, при якому 
можливе максимальне розвантаження хребта по осі, 
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що співпадає з традиційними завданнями занять лег-
кою атлетикою.

Висновки.
1.Порушення постави не розглядаються як хворо-

ба, але загальновідомо, що вони створюють неспри-
ятливі умови для функціонування різних органів та 
систем органів, та, як наслідок, приводять до розвитку 
різних патологій. Оптимальний фізичний розвиток і 
повноцінне здоров'я можливі тільки при збереженні 
правильної постави. 

 2.На заняттях з легкої атлетики використовуються 
природні, розповсюджені вправи, що характеризуєть-
ся великою їх різноманітністю і значною кількістю 
способів та варіантів їх виконання, що робить ці за-
няття прийнятними для вирішення завдань профілак-
тики та корекції порушень постави студентів, як за-
гальних, так і спеціальних.

 3.Цілеспрямоване, регулярне використання у 
кожному обов’язковому занятті з фізичної культури 
на відділенні легкої атлетики вправ, спрямованих на 
профілактику та корекцію порушень постави, дозво-
лить сформувати у студентів уявлення про правильну 
поставу і шляхом підбора спеціальних і загальнороз-
виваючих вправ створити фізіологічні передпосилки 
для її формування. 

 4.Спрямованість, різноманітність, доступність у 
виконанні та дозуванні навантаження вправ, що ви-
користовуються на заняттях з легкої атлетики, дозво-
ляють відібрати вправи для профілактики та корекції 
порушень постави на обов’язкових заняттях фізичною 
культурою.

Подальші дослідження планується провести у на-
прямку програмування обов’язкових занять фізичною 
культурою на відділенні легкої атлетики з включенням 
вправ для профілактики та корекції порушень постави 
студентів, які займаються.
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