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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту
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Зміни стану постави та склепіння ступні  
у дітей 4 – 6 років із гіпермобільністю суглобів під впливом 
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Анотації:
Розглянуто вплив реабілітаційних 
заходів в умовах навчальних за-
кладів на динаміку змін стану по-
стави та склепіння ступні у дітей. 
У дослідженні приймали участь 
446 дітей від 4 до 6 років. Програ-
ма реабілітації тривала 10 тижнів 
і включала 3 періоди. Установ-
лено, що 35,88% здорових дітей 
мали порушення постави у сагі-
тальній площині. Плоскостопість 
виявлена у 64,46% дітей із гіпер-
мобільністю суглобів. Після впро-
вадження реабілітаційної програ-
ми величина показників плечової 
дуги знизилася у дітей 3 осно-
вних груп, відповідно на 32,85 см, 
33,24 см та 33,92 см. У всіх осно-
вних групах встановлено тенден-
цію до зниження питомої ваги 
дітей із кіфотичною поставою та 
плоскостопістю. Позитивна дина-
міка змін показників постави у са-
гітальній площині спостерігалася 
серед дітей усіх 3 основних груп: 
ширина плечей збільшилася від-
повідно на 1,55%, 3,09%, 4,77%. 

Калиниченко  И.  А.,  Дяченко Ю.  Л.  Изме-
нения состояния осанки и свода стопи у 
детей 4 – 6 лет с гипермобильностью су-
ставов  под  воздействием  реабилитаци-
онных мероприятий в условиях учебных 
заведений. Рассмотрено влияние реабили-
тационных мероприятий в условиях учебных 
заведений на динамику изменения состоя-
ния осанки и свода стопы у детей. В иссле-
довании принимали участие 446 детей от 4 
до 6 лет. Программа реабилитации длилась 
10 недель и включала 3 периода. Установ-
лено, что 35,88% здоровых детей имели на-
рушения осанки в сагиттальной плоскости. 
Плоскостопие обнаружено у 64,46% детей 
с гипермобильностью суставов. После вне-
дрения реабилитационной программы вели-
чина показателей плечевой дуги снизилась 
у детей 3 основных групп, соответственно на 
32,85 см, 33,24 см и 33,92 см. Во всех основ-
ных группах установлена тенденция к сни-
жению удельного веса детей с кифотической 
осанкой и плоскостопием. Положительная 
динамика изменений показателей осанки в 
сагиттальной плоскости наблюдалась сре-
ди детей всех 3 основных групп: ширина 
плеч увеличилась соответственно на 1,55%, 
3,09%, 4,77%.

Kalinichenko  I.  O.,  Dyachenko  Y.  L. 
State  changes  in  posture  and  arch  of 
the  foot  in  children  aged  4  –  6  years 
with hypermobility of  the  joints under 
the influence of rehabilitation activities 
in schools. The effect of the rehabilitation 
activities in educational institutions on 
the dynamics of changes in the state and 
posture of the foot arch in children. The 
study involved 446 children aged from 4 to 
6 years. The rehabilitation program lasted 
10 weeks and consisted of 3 periods. 
Found that 35.88% of healthy children 
had impaired posture in the sagittal plane. 
Flatfoot detected in 64.46% of children with 
joint hypermobility. After the implementation 
of the rehabilitation program the value 
of the brachial arch indicators declined 
in children 3 major groups, respectively, 
32.85 cm, 33.24 cm and 33.92 cm in 
all major groups established downward 
trend in the proportion of children with 
kyphotic posture and flat feet. The positive 
dynamics of changes in the values of 
posture in the sagittal plane was observed 
among children of all 3 major groups: 
shoulder width increased respectively by 
1.55%, 3.09%, 4.77%. 

Ключові слова:
діти, порушення постави, плоско-
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дети, нарушения осанки, плоскостопие, ги-
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children, incorrect posture, flat feet, 
hypermobility, joint.

Вступ.1

Відомо, що вік 4 – 6 років є важливим етапом ста-
новлення  особистості  дитини,  формування  рухових 
навичок,  розвитку  фізичних  якостей,  забезпечення 
умов нормального біологічного розвитку. На сьогод-
ні  одним  із  основних  завдань  виховання  і  навчання 
у дошкільному закладі є зміцнення здоров’я дитячо-
го  контингенту  [1,2].  Однак  викликає  занепокоєння 
той факт, що серед підростаючого покоління спосте-
рігається  високий  темп  поширеності  захворювань 
опорно-рухового апарату (ОРА). 

Тісний зв’язок між станом ОРА та здоров’ям лю-
дини доведено численними дослідженнями, а однією 
із головних причин змін стану ОРА у дітей є недифе-
ренційована дисплазія сполучної тканини (НДСТ), що 
проявляється  дестабілізацією  структури  сполучної 
тканини на системному рівні [3, 4].

Особливу  групу  ризику  патологічних  змін  ОРА 
складають  діти  4−6  років,  оскільки  саме  у  вказаний 
проміжок часу  розпочинається  інтенсивна перебудо-
ва кістково-м’язової системи, на тлі „напівзростового 
стрибка”.  Головними  проявами НДСТ  з  боку ОРА  є 
гіпермобільність суглобів (ГМС), що супроводжуєть-
ся слабкістю суглобово-зв’язкового апарату та збіль-
шенням об’єму рухів в одному чи декількох суглобах 
і зустрічаються  із частотою 50 – 72,2% дитячого на-
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селення [4,5]. На ранніх стадіях прояву ГМС у дітей 
спостерігається  кіфотична  постава  і  плоскостопість, 
що у подальшому можуть прогресувати до сколіотич-
ної хвороби та локальних симтомів [6]. 

У  клінічній  практиці  більше  уваги  приділяється 
лікуванню  та  реабілітації  вже  наявних  патологічних 
розладів  (остеохондроз,  ревматичні  захворювання, 
диспластичний сколіоз тощо), а функціональні зміни 
ОРА на  тлі  суглобової  гіперрухливість,  як  самостій-
ної ознаки ортопедичних уражень у більшості випад-
ків, залишається недіагностованими (Киселева Д. С., 
2011; Горбунова В. Н., 2012; Bushby K. J., 2011). 

Більшість фахівців вказують на високу ефективність 
фізіотерапевтичних реабілітаційних заходів відносно 
ГМС  у  дітей  в  умовах  спеціалізованих  закладів  [6, 
7].  Проте  значна  поширеність  порушення  постави 
і  плоскостопості  на  фоні  ГМС  у  дитячій  популяції 
потребує  розширення  спектру  фізіотерапевтичних 
реабілітаційних  заходів  в  умовах  навчальних 
закладів.

Робота  виконана  згідно  плану  науково-дослідних 
робіт на 2007−2012 рр. кафедри спортивної медицини 
та валеології, Інституту фізичної культури Сумського 
державного педагогічного університету  ім. А.С. Ма-
каренка за темою: «Фізіолого-гігієнічне та психолого-
педагогічне обгрунтування здоров’язберігаючої діяль-
ності  у  закладах освіти  (номер державної реєстрації 
− 0109U004945).
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та склепіння ступні у дітей 4 – 6 років із гіпермобіль-
ністю суглобів під впливом фізреабілітаційних захо-
дів в умовах навчальних закладів.

Матеріали і методи дослідження. У дослідженні 
приймали участь 446 дітей від чотирьох до шести ро-
ків  (43,60±2,81% хлопчиків  і  56,40±2,80% дівчаток). 
У план дослідження було включено: 1) викопіювання 
даних  комплексного медичного  огляду;  2)  визначен-
ня наявності та ступеню гіпермобільності суглобів за 
методом Carter-Wilkinson-Beighon  (пасивне  згинання 
обох мізинців, пасивне згинання великих пальців, пе-
рерозгинння ліктів,  перерозгинання  колін,  нахил  ту-
луба вперед із визначенням відстані до підлоги) [11]; 
3) обстеження дітей на предмет наявності порушення 
постави у сагітальній площині, що визначалося відхи-
ленням від норми показників плечового індексу (ПІ) 
за формулою:

ПІ = (ШП/ПД)•100%,

де  ШП  (см) –  ширина  плечей  (за  допомогою 
сантиметрової  стрічки  вимірювалася  спереду 
відстань  від  лівого  акроміального  відростка 
лопатки  до  правого); ПД  (см) –  плечова  дуга 
(сантиметровою  стрічкою  вимірювалася  зі  спини 
відстань  від  лівого  акроміального  відростка 
лопатки  до  правого).  Оцінка  ПІ  проводилася  із 
урахуванням значень, а саме: до 89,9% – кіфотич-
на постава, від 90 до 100% – правильна постава у 
сагітальній площині [9]; 4) визначення характерис-
тик ступні дітей з ГМС було використано метод подо-
метрії М. О. Фрідланда [9], що базується на визначенні 
висоти склепіння та довжини стопи з подальшим роз-
рахунком індексу склепіння стопи за формулою:

ICC = (h/l)•100%,

де ІСС −  індекс склепіння стопи, h (см) − висота 
склепіння  стопи  (відстань  від  площини  опори  до 
нижнього  краю  горбкуватості  човноподібної  кістки 
(tuberositas ossis navicularis)), l  (см)– довжина стопи; 
5) математична та статистична обробка проведена за 
допомогою програми STATISTICA 6.0 [10]. 

Програма реабілітації  дітей в умовах навчальних 
закладів тривала десять тижнів  і включала три пері-
оди підготовчий, тренувально-корегуючий та стабілі-
заційний періоди. У програму заходів було включено 
лікувальну  гімнастику,  самомасаж,  психоемоційне 
розвантаження,  дотримання  ортопедичного  режиму, 
корекційний  компонент  за  рахунок  варіаційної  час-
тини фізкультурно-оздоровчої роботи протягом дня у 
дошкільному навчально-виховному закладі. 

Застосування запропонованої комплексної програ-
ми фізичної реабілітації для дітей із ГМС та подаль-
ше визначення її ефективності в умовах навчального 
закладу  відбувалося  із  груповим  розподілом  даного 
контингенту залежно від ступеня вираженості сугло-
бових проявів.

До першої основної (ОГ1, n=41) і до першої контр-
ольної  (КГ1, n=42)  груп було включено дітей  із лег-
ким  ступенем  ГМС.  Друга  основна  (ОГ2,  n=42)  та 
друга контрольна  (КГ2, n=39)  групи включали дітей 
із  середнім ступенем ГМС. У третій основній  (ОГ3, 
n=40) та контрольній (КГ3, n=37) групах були діти із 
вираженим ступенем ГМС. Із усіма дітьми основних 
груп проводилися реабілітаційні заходи за спеціально 
розробленими  програмами,  а  діти  контрольних  груп 
займалися за стандартними оздоровчими напрямками 
базової програми розвитку дитини дошкільного віку 
«Я у світі» [8].

Результати дослідження. 
Згідно  індексів  оцінки  стану  постави  та  норма-

тивних меж характеристик стану стопи, серед 84,56% 
здорових  дітей  (за  даними  комплексних  медичних 
оглядів)  виявлено  35,88%  обстежених  які  мали  по-
рушення постави у сагітальній площині, та 64,46% із 
плоскостопістю на фоні ГМС. 

Відповідно до результатів повторного обстеження 
дітей після впровадженої програми фізичної реабілі-
тації  відбулася  позитивна  динаміка  морфологічних 
змін постави у  сагітальній площині.

Відмічено зміни показників постави у сагітальній 
площині серед дітей усіх основних груп, порівняно із 
представниками контрольних груп. Встановлено тен-
денцію до збільшення показника ширини плечей у ді-
тей груп ОГ1, ОГ2 та ОГ3 (32,04±7,28 см, 31,98±7,19 
см,  32,02±7,37  см,  відповідно)  порівняно  із  група-
ми  КГ1,  КГ2  та  КГ3  (31,71±7,18  см,  31,14±7,41  см, 
30,67±7,58 см, відповідно). У дітей групи ОГ1 шири-
на плечей збільшилася на 1,55% тоді як у групі КГ1 
тільки на 0,12% (p<0,05), у групі ОГ2 – на 3,09±2,67% 
та на 0,16±0,64% у групі КГ2 (p<0,05). Аналогічні змі-
ни  відбулися  у  групах  дітей  із  вираженим  ступенем 
ГМС – ОГ3 та КГ3 (4,77% і 0,45% відповідно, p<0,05) 
(табл. 1).

Під час аналізу показників плечової дуги встанов-
лено, що після впровадження реабілітаційної програми 
їх величина знизилася у дітей основних груп ОГ1, ОГ2 
та ОГ3 на 32,85±7,33 см, 33,24±7,26 см та 33,92±7,48 
см  відповідно.  Різниця  показників  на  початку  та  піс-
ля педагогічного експерименту у дітей ОГ1 становила 
2,37±2,34%, ОГ2 – 2,52±2,41% та у ОГ3 – 2,31±2,37%, 
тоді як у дітей КГ1 – 0,29±0,82%, у КГ2 – 0,08±0,43% у 
КГ3 – 0,31±0,91% (p<0,05) (табл. 1). 

У результаті повторного використання на практи-
ці методу  індексної  оцінки  (ПІ)  з метою визначення 
питомої  ваги  із  граничними  змінами постави у  сагі-
тальній площині, встановлено тенденцію до знижен-
ня питомої ваги дітей із кіфотичною поставою в осно-
вних групах. У основній групі ОГ1 питома вага дітей 
зменшилася  із  8,96±4,46%  до  7,98±4,23%,  тоді  як  у 
групі КГ1 – від 8,02±4,19% до 7,99±4,19% відповідно. 
Слід відмітити, що у групі ОГ2 та К2 визначалася ана-
логічна тенденція зниження питомої ваги дітей із по-
рушеннями постави у сагітальній площині. Серед ді-
тей із вираженим ступенем ГМС визначалися подібні 
зміни стану постави: у групі ОГ3 до проведення реа-
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Таблиця 1
Динаміка змін характеристик постави дітей різних груп порівняння у сагітальній площині (абс. ч.)

Значення  Групи
Характеристики стану постави

ширина плечей (см) плечова дуга (см)

В
их
ід
ні
 п
ок
аз

-
ни
ки
 

ОГ1, n=41 31,55±7,25 33,65±7,37
КГ1, n=42 31,67±7,17 33,59±7,28
ОГ2, n=42 31,02±7,13 34,10±7,31
КГ2, n=39 31,09±7,41 34,02±7,58
ОГ3, n=40 30,56±7,28 34,72±7,52
КГ3, n=37 30,53±7,57 34,54±7,81

П
ід
су
мк
ов
і 

зн
ач
ен
ня

ОГ1, n=41 32,04±7,28 32,85±7,33
КГ1, n=42 31,71±7,18 33,49±7,28
ОГ2, n=42 31,98±7,19 33,24±7,26
КГ2, n=39 31,14±7,41 34,05±7,58
ОГ3, n=40 32,02±7,37 33,92±7,48
КГ3, n=37 30,67±7,58 34,43±7,81

∆х1 ОГ1 +1,55±1,90 -2,37±2,34
КГ1 +0,12±0,53 -0,29±0,82

∆х2
ОГ2 +3,09±2,67 -2,52±2,41**
КГ2 +0,16±0,64 -0,08±0,43** 

t=2,03

∆х3
ОГ3 +4,77±3,36* -2,31±2,37
КГ3 +0,45±1,01*

t=2,00 -0,31±0,91

Примітки:
* вірогідна різниця приросту значень ширини плечей між дітьми ОГ3 та КГ3 (p<0,05);
** вірогідна різниця приросту значень плечової дуги між дітьми ОГ2 та КГ2 (p<0,05);

Рис. 1. Питома вага дітей у групах спостереження із кіфотичною поставою  
до та після проведення реабілітаційних заходів (%)

білітаційних заходів питома вага дітей із кіфотичною 
поставою складала 9,83±4,71%, а після – 8,06±4,31%, 
у  групі КГ3  –  9,18±4,74%  та  9,12±4,73%  відповідно 
(рис. 1). Таким чином, можна відмітити, що запропо-
новані фізреабілітаційні заходи позитивно впливають 
не тільки на окремі морфологічні показники дітей із 

суглобовими проявами, але і зокрема на стан постави 
у сагітальній площині. 

За  період  проведення  педагогічного  експерименту 
у  дітей  було  зафіксовано  приріст  значення  показника 
висоти  склепіння  стопи,  що  свідчить  про  підвищення 
тонусу  м’язового  апарату  стопи  та  покращення  її  ре-
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сорної функції. В основних групах ОГ2  і ОГ3 приріст 
висоти  склепіння  правої  стопи  становив  +8,54±4,31% 
та  +8,92±4,51%,  тоді  як  +0,93±1,53%  та  +1,01±1,64% 
(p<0,05) – у контрольних групах КГ1, КГ2 і КГ3. Ана-
логічні зміни були встановлені відносно середнього зна-
чення показника висоти склепіння лівої стопи. Подібно 
до попередніх показників відзначено перевагу основних 
груп відносно контрольних (p<0,05) (табл. 2).

Після педагогічного експерименту було повторно 
застосовано  метод  індексної  оцінки  для  визначення 
стану склепіння стопи у дітей різних груп. За допомо-
гою аналізу результатів обстеження встановлено тен-
денцію до зниження питомої ваги дітей із сплощени-
ми стопами. У основних групах ОГ1 та ОГ2 кількість 
дітей  із  плоскостопістю  знизилася  від  12,43±5,15% 
та 14,24±5,39% до 10,02±4,68% та 12,99±5,18%, від-
повідно, тоді як у контрольних групах КГ1 та КГ2 – 
від  14,98±5,51%  та  14,33±5,61%  до  14,96±5,51%  та 
14,31±5,61% відповідно. Крім того, встановлено, що в 
основній групі ОГ3 питома вага дітей із плоскостопіс-
тю знизилася на 1,56%, у групі КГ3 після педагогічно-
го експерименту – залишилася незмінною.

Таким чином, зважаючи на загальні позитивні змі-
ни  стану  постави  та  склепіння  стопи  у  дітей  різних 
груп із суглобовими проявами, можна вважати запро-
поновану програму фізичної реабілітації дітей в умо-
вах дошкільного закладу ефективним вкладом у нор-
малізацію  стану  кістково-м’язової  системи  та  стану 
організму дітей у цілому. 

Висновки
Серед 84,56% здорових дітей (за даними комплек-

сних медичних оглядів) виявлено 35,88% обстежених 
які мали порушення постави у  сагітальній площині, 
та 64,46% із плоскостопістю на фоні ГМС. 

Позитивна динаміка змін показників постави у са-
гітальній площині спостерігалася серед дітей із ГМС 

усіх  основних  груп,  порівняно  із  представниками 
контрольних груп: ширина плечей збільшилася у ОГ1 
на 1,55% тоді як у групі КГ1 тільки на 0,12% (p<0,05), 
у групі ОГ2 – на 3,09±2,67% та на 0,16±0,64% у гру-
пі КГ2  (p<0,05)  та у  групах дітей  із  вираженим сту-
пенем ГМС – ОГ3 та КГ3 (4,77% і 0,45% відповідно, 
p<0,05).

Після впровадження реабілітаційної програми ве-
личина  показників  плечової  дуги  знизилася  у  дітей 
основних  груп  ОГ1,  ОГ2  та  ОГ3  на  32,85±7,33  см, 
33,24±7,26 см та 33,92±7,48 см відповідно. 

У  всіх  основних  групах  встановлено  тенденцію 
до  зниження  питомої  ваги  дітей  із  кіфотичною  по-
ставою. У  групі ОГ1  питома  вага  дітей  зменшилася 
із 8,96±4,46% до 7,98±4,23%, тоді як у групі КГ1 – від 
8,02±4,19% до 7,99±4,19% відповідно. 

У основних групах ОГ2 і ОГ3 приріст висоти скле-
піння  стопи  становив  +8,54±4,31%  та  +8,92±4,51%, 
тоді  як  +0,93±1,53%  та  +1,01±1,64%  (p<0,05)  –  у 
контрольних групах КГ1, КГ2 і КГ3. 

Кількість  дітей  із  плоскостопістю  знизилася  у 
основних  групах  ОГ1  та  ОГ2  від  12,43±5,15%  та 
14,24±5,39%  до  10,02±4,68%  та  12,99±5,18%,  від-
повідно, тоді як у контрольних групах КГ1 та КГ2 – 
від  14,98±5,51%  та  14,33±5,61%  до  14,96±5,51%  та 
14,31±5,61% відповідно. 

У дітей після проведеного ряду реабілітаційних за-
ходів покращився стан постави у сагітальній площи-
ні та знизилася питома вага обстежених  із проявами 
плоскостопості, що свідчить про ефективність впро-
ваджених реабілітаційних  заходів  в  умовах навчаль-
ного закладу. 

Перспективою подальших досліджень  є  встанов-
лення характерних для дітей 4 – 6 років із ГМС фено-
типових диспластичних ознак та впливу реабілітацій-
них заходів на їх прояв. 

Таблиця 2
Динаміка характеристик висоти склепіння стопи у дітей різних груп порівняння (абс. ч.)

Групи 

Вихідні значення (х0) Підсумкові значення (хі)

∆х1 
(%)

∆х2
(%)

висота 
склепіння 

правої стопи 
(мм) (х1)

висота
склепіння 
лівої стопи
(мм) (х2)

висота 
склепіння 

правої стопи 
(мм) (х1)

висота
склепіння лівої 

стопи
(мм) (х2)

ОГ1
n=41 2,38±2,38 2,32±2,35 2,44±2,41 2,39±2,41 +2,45

±2,41
+2,92
±2,62

КГ1
n=42 2,29±2,31 2,31±2,31 2,31±2,31 2,32±2,32 +0,86

±1,42
+0,43
±1,01

ОГ2
n=42 2,14±2,23 2,11±2,21 2,34±2,33 2,38±2,35 +8,54*

±4,31
+11,34●
±4,89

КГ2
n=39 2,12±2,31 2,13±2,31 2,14±2,31 2,15±2,32 +0,93*

±1,53
+0,97●
±1,54

ОГ3
n=40 1,94±2,18 1,95±2,18 2,13±2,28 2,12±2,27 +8,92**

±4,51
+8,01▪
±4,29

КГ3
n=37 1,96±2,27 1,98±2,29 1,98±2,29 1,99±2,29 +1,01**

±1,64
+0,74▪
±1,40

Примітки: * вірогідна різниця висоти склепіння правої стопи між дітьми ОГ2 та КГ2 (p<0,05); ** вірогідна різниця ви-
соти склепіння правої стопи між дітьми ОГ3 та КГ3 (p<0,05); ● вірогідна різниця висоти склепіння лівої стопи між дітьми 
ОГ2 та КГ2 (p<0,05); ▪ вірогідна різниця висоти склепіння лівої стопи між дітьми ОГ3 та КГ3 (p<0,05);
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