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В работе описано методику восстановительного лечения пациентов после 
артроскопической реконструкции передней крестообразной связки в позднем 
послеоперационном периоде (3-6 неделя). Обследованы 30 пациентов (21 мужчина, 9 женщин). 
Все пациенты были разделены на 2 группы - основную и контрольную. В исследовании 
применялись следующие методы: гониометрия, динамометрия, определение уровня болевого 
синдрома по визуально-аналоговой шкале, тесты ходьбы, ультразвуковое исследование 
коленного сустава. Программа реабилитации основной группы от контрольной отличалась 
продолжительностью занятия, количеством занятий в день, соотношением различных видов 
упражнений. Установлено, что разработанная методика восстановления позволяет повысить 
двигательные показатели травмированной конечности, что повышает эффективность 
физической реабилитации. 
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The article describes the method of rehabilitation of patients after knee arthroscopy after ACL 
injury elimination from 3 - 6 weeks. In total, 30 patients (21 men, 9 women). The study involved: 
anthropometry, goniometry, dynamometry, the level of pain on the VAS, walk tests, ultrasound of the 
knee. The program of rehabilitation of basic group from control differed duration of employment, 
amount of employments in a day, by correlation of different types of exercises. It is set that the 
developed method of renewal allows to promote the motive indexes of trauma extremity, that 
promotes efficiency of physical rehabilitation. 
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Постановка проблеми. Порушення постави є найбільш поширеною 
патологією опорно-рухового апарату в учнів шкільного віку, а сколіоз займає 
одне з перших місць порівняно з іншими деформаціями скелету. За даними 
різних авторів, при масових профілактичних оглядах у школах педіатри і 
ортопеди виявляють викривлення хребта у від 15 % до 60 % обстежених 
українських школярів [2, 6, 8]. 

Стан опорно-рухового апарату впливає на здоров'я. Особливо це важливо 
для організму учнів молодшого шкільного віку [2, 6, 8]. Навчання у школі різко 
змінює характер діяльності, збільшується час на навчання (учень приречений до 
тривалого сидіння за столом у результаті хребет піддається значним статичним 
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навантаженням) відповідно зменшується обсяг рухової активності, що сприяє 
погіршенню здоров'я. 

Саме тому проблема сколіозу у школярів актуальна і потребує нових 
підходів у використанні засобів фізичної реабілітації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості фізичної реабілітації 
учнів із порушеннями постави та сколіозу висвітлено у багатьох працях [2, 6, 8]. 
Проблемою порушення постави займаються науковці різних спеціальностей: 
біомеханіки, фізіологи, реабілітологи, медики, тому що це один з важливих 
показників стану здоров'я людини [2, 6, 9]. 

Багато фахівців вказують на тісний зв'язок між станом опорно-рухового 
апарату та здоров'ям людини. Дослідники вважають, що відсутність відхилень у 
стані опорно-рухового апарату є обов'язковою умовою нормального 
функціонування органів і систем, розвитку організму в цілому, підвищення 
працездатності школярів і зміцнення їхнього здоров'я [2, 6]. 

У спеціальній науковій літературі, яка стосується проблеми виникнення та 
корекції сколіозу, розроблено достатньо методик визначення видів порушення 
постави та їх діагностики [2, 6]. 

Узагальнення досвіду України та Європи свідчить, що достатньо 
збільшувати рухову активність та забезпечити дитині можливість реалізувати 
генетично закладений в ній руховий потенціал. Розробка ефективно діючої і 
послідовно структурованої системи комплексного впливу на школярів із 
сколіозом, буде сприяти зупиненню прогресування та створенню умов для 
можливої корекції деформації хребта [2, 6]. 

Водночас, незважаючи на такий широкий спектр наукових досліджень, 
присвячених профілактиці та корекції сколіозу у школярів, проблема не стає 
менш актуальною з точки зору рішення питання здоров'я учнів молодшого 
шкільного віку. 

Мета дослідження: вивчити і узагальнити сучасний стан проблеми 
профілактики та корекції сколіозу засобами фізичної реабілітації. 

Завдання дослідження: 
1. Розглянути причини виникнення дефектів постави та дати 

характеристику сколіозу. 
2. Визначити методи реєстрації сколіозу в учнів молодшого шкільного 

віку. 
3. Охарактеризувати засоби фізичної реабілітації при сколіозі. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-

методичної літератури. 
Результати дослідження та їхнє обговорення. Протягом усього періоду 

росту дитини може розвиватися деформація хребта і ступінь викривлення 
збільшується дуже швидко. Постава нестійка в період прискореного росту тіла 
дитини, який припадає на молодший шкільний вік. У 6-8 років починається 
бурхливе збільшення довжини тіла — на 6-8 і навіть 10 см за рік. Це так званий 
період першого витягування (перший «стрибок» швидкості росту). Процес 
окостеніння ще не закінчено, кістки скелета легко піддаються деформації [7]. 

Ціла низка дослідників відмічають, що період інтенсивного росту 
організму - особливо вразливий і сприятливий для виникнення та 
прогресування деформацій опорно-рухового апарату [2, 6, 7]. 

631 



III. НАУКОВИЙ НАПРЯМ 
М'язово-зв'язковий апарат розвинений ще недостатньо, дітям потрібне 

велике напруження м'язів, щоб утримувати хребет у вертикальному положенні. 
Кістки і м'язи збільшуються у довжину, а рефлекси статики ще не 
пристосувалися до цих змін [7]. 

Деформація постави приводить до збільшення патології не тільки опорно-
рухового апарату, але і основних органів і систем (серцево-судинної, травної, 
дихальної та ін.). Порушується взаєморазташування внутрішніх органів і 
організм стає уразливим до різних захворювань. Погіршується нормальний 
кровообіг, що негативно впливає на функції дихання та процеси обміну 
речовин. Це призводить до швидкої втоми, зниження працездатності, зайвого 
напруження серцевого м'язу та інших органів [2, 6]. 

Аналіз спеціальної літератури показав, що основними причинами 
виникнення сколіозу, за оцінкою науковців є: відсутність навичок правильного 
положення тіла стоячи і сидячи, асиметричний розподіл ваги тіла та зовнішніх 
обтяжень, гіподинамія, недостатній фізичний розвиток, неінформованість дітей 
та їх батьків щодо профілактики постави, незбалансоване харчування, 
інформаційні перевантаження. Слід зауважити, що любе викривлення хребта, 
незалежно від причини його виникнення має схильність до прогресування і 
може призвести до багаточисельних ускладнень [2, 6]. 

Сколіоз - важке прогресуюче захворювання хребта, яке характеризується 
його боковими викривленнями у фронтальній площині і скручуванням хребців 
навколо вертикальної осі. Внаслідок цього може розвиватися реберне 
вип'ячування, а потім - реберний горб. Розрізняють «простий» сколіоз, який 
характеризується вигином хребта в одну сторону і «складний» - вигином в 
обидві сторони. Сколіоз супроводжується різними порушеннями розташування і 
функціонування внутрішніх органів, насамперед серцево-судинної і дихальної 
систем, тому його прийнято розглядати не просто як викривлення хребта, а як 
сколіотичну хворобу [2, 6]. 

Розрізняють від трьох до п'яти ступенів сколіозу за важкістю клінічної 
картини. В основі такого розподілу лежать розходження за формою дуги, за 
кутом відхилення первинної дуги від вертикальної лінії, по ступені виразності 
торсійних змін і по стійкості наявних деформацій [2, 6]. 

Перша ступінь характеризується незначною асиметрією лопаток, 
неоднакова висота плечей, сутулість, опущення голови, кут відхилення хребта 
складає 6-10°. Нефіксований сколіоз. 

Друга ступінь характеризується наявністю торсії, косим тазом, асиметрією 
контурів шиї та трикутників талії, кут відхилення основної дуги сколіотичного 
викривлення - до 25°. Деформація хребта здобуває більше стійкий характер. 

Третя ступінь — за формою хребет має не менше двох дуг. Кут відхилення 
основної дуги становить від 25° до 40°. Торсійні зміни різко виражені, 
проявляються значною деформацією грудної клітини й наявністю реберного 
горба, м'язових контрактур. Всі зміни хребта й грудної клітини носять стійкий 
характер. 

Четверта ступінь - являє собою важке спотворювання тулуба, чітко 
виражені передній та задній реберні горби, спостерігається деформація таза й 
грудної клітки. Кут відхилення хребта від вертикальної осі більше 40°. Різко 
виражені клінічні прояви порушення функції органів грудної клітки й нервової 
системи [2, 6]. 
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Першою складовою частиною профілактичного лікування сколіозу є його 

раннє виявлення І прогнозування перебігу, друга частина складає спеціалізовану 
допомогу на всіх етапах еволюції сколіозу до закінчення росту скелета. 
Більшість інформативних методик, які дозволяють оцінити патологічний стан 
хребта (комп'ютерна топографія, рентгенографія) не завжди доступні і можуть 
бути шкідливими. Тому, пропонується візуальний (описовий), 
інструментальний (вимір лінійних та кутових характеристик за допомогою 
антропометра, гоніометра) методи оцінки, які більш доступні і менш шкідливі 
[1.5]. 

Візуальний метод. Огляд проводиться при хорошому освітленні, різному 
вихідному положенні, достатньому оголенні тіла дитини, босоніж. Оглядати 
дитину повільно і в певній послідовності. При огляді зі сторони спини 
визначають: симетричність шийно-плечових ліній та їх кутів (при сколіозі 
асиметричні); розміщення плечей (при сколіозі одне плече нижче за друге); 
трикутники талії (при сколіозі асиметричні); розміщення нижніх кутів лопатки 
(при нормальній поставі симетричне). 

Інструментальний метод. При огляді зі сторони спини визначають: висоту 
розміщення акроміальних і тазогребневих крапок; відстань від остистого 
відростку сьомого шийного хребця до медіального кута лівої та правої лопаток; 
розмір трикутних проміжків між внутрішньою поверхнею руки та тулубом [1, 
5]. 

При виявленні сколіозу бажано не відкладаючи приступити до його 
комплексного, систематичного, послідовного лікування. Важливим є 
правильний підбір фізичних вправ згідно ступенів порушень, їх дозування, 
врахування і виправлення помилок при виконанні; регулярні заняття плаванням; 
використання рухливих і спортивних ігор; застосування спеціальних 
загартовуючих заходів; активний відпочинок, мануальна терапія; масаж; 
перебування на свіжому повітрі [2, 3,6]. 

На думку відомих вчених, авторитетних ортопедів, інструкторів ЛФК й 
вчителів фізичної культури та узагальнюючи досвід з фізичної реабілітації, як в 
Україні так і багатьох країнах світу, слід зазначити, що для дітей з початковими 
стадіями сколіозу майже ніяких обмежень у заняттях фізичними вправами, 
іграми, танцями бути не повинно. Сколіоз найчастіше розвивається або 
провокується на окремих його стадіях не за причини занять доступними видами 
спорту, а в більшій мірі нехтуючи такими заняттями [2, 3, 9]. Діти молодшого 
шкільного віку дуже швидко адаптуються до фізичних навантажень і позитивні 
результати на фоні росту дитини з'являються набагато швидше. 

Основними засобами фізичної реабілітації при сколіозі є фізичні вправи, 
які стабілізуюче впливають на хребет: нормалізують трофічні процеси, 
зміцнюють м'язи тулуба, створюючи природній м'язовий корсет, сприяють 
збільшенню рухливості хребта, здійснюють цілеспрямовану корекцію наявного 
порушення, виховують правильну робочу позу, закріплюють навичку 
правильної постави, покращують психоемоційний стан. Фізичні вправи показані 
на всіх етапах розвитку сколіозу [2, 3, 6]. 

Заняття плаванням є також унікальним засобом фізичного впливу, оскільки 
горизонтальне положення у воді сприяє розвантаженню хребта від значного 
фізичного навантаження. У процесі плавання йде рівномірний розподіл ваги 
тіла, покращується кровопостачання до внутрішніх органів. Забезпечується 
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симетричне розташування верхніх і нижніх кінцівок та можливість повного 
розслаблення і часткового розтягнення хребта, що сприяє симетричному впливу 
на м'язовий корсет. У цих умовах складаються всі необхідні передумови для 
виправлення деформації хребта [2, 3, 6]. 

Рухливі та спортивні ігри різносторонньо впливають на організм дитини, 
забезпечуючи рівномірне навантаження на основні групи м'язів. Постійна зміна 
положень тіла виключає статичні навантаження, небажані при таких 
порушеннях. Ігри і забави допомагають зміцнити м'язи, суглоби та сухожильні 
зв'язки опорно-рухового апарату, що також сприяє усуненню різного характеру 
порушень [2, 3, 6]. 

Для корекції деформації хребта вельми ефективні методики мануальної 
терапії. Лікування сколіозу складається з трьох взаємопов'язаних ланок -
мобілізація викривленого відділу хребта, корекція деформації і стабілізація 
хребта в положенні досягнутої корекції. Найважливішим моментом лікувальної 
дії є відновлення м'язів, що перебувають у стані локального спазму. Досягається 
це за допомогою релаксації і спеціальних вправ. Виконання спеціальних вправ 
для кожного пацієнта індивідуальне і залежать від характеру сколіотичних 
проявів. Найбільша ефективність мануальної терапії спостерігається при 
комплексному застосуванні з фізичними вправами та масажем [2, 3, 6]. 

Масаж може ефективно доповнити дію фізичних вправ. Позитивний вплив 
масажу позначається на лімфатичній, серцево-судинній, дихальній, нервовій 
системі, м'язах та зв'язковому апараті, тобто справляє загально-фізіологічну дію 
на організм. Підвищується фізична та психічна працездатність. Масаж 
застосовується з метою пасивної корекції сколіозу, зміцнення розтягнутих та 
розслаблення і розтягнення скорочених м'язів тулуба [2, 6]. 

Ефективність використання основних засобів фізичної реабілітації при 
сколіозі значно підвищується з паралельним використанням допоміжних 
засобів: системи харчування, режиму дня, здорового сну, перебування на 
свіжому повітрі, різноманітних загартовуючих процедур та інше [2, 3, 6, 8]. 

Висновки. Аналіз доступної наукової та науково-методичної літератури, 
дозволив встановити, що на сучасному етапі значна кількість дітей молодшого 
шкільного віку має порушення опорно-рухового апарату і сколіоз займає одне з 
перших місць у порівнянні з іншими деформаціями скелету, яке 
супроводжується значним погіршенням стану здоров'я. 

Однією з основних причин виникнення сколіозу є «шкільний фактор». 
Тривале сидіння за партою (комп'ютером) у фіксованій позі під час уроків та 
при виконанні домашніх завдань, а також зменшення часу на рухову активність, 
що негативно впливає на поставу молодшого школяра і призводить до різних 
функціональних розладів. Тому раннє виявлення сколіозу є вкрай важливим. 

Найбільш доцільними засобами фізичної реабілітації при виявленні 
сколіотичної постави є: фізичні вправи, регулярні заняття плаванням, 
використання рухливих і спортивних ігор, застосування спеціальних 
загартовуючих заходів, активний відпочинок, мануальна терапія, масаж. Вплив 
цих засобів на школярів повинен бути послідовним, систематичним, всебічним, 
що призведе до покращення функції опорно-рухового апарату, а відповідно до 
збереження і зміцнення здоров'я. 
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III. НАУКОВИЙ НАПРЯМ 
У перспективі подальших досліджень планується підготовка методичних 

рекомендацій з фізичної реабілітації при сколіозі для учнів молодшого 
шкільного віку та їх батьків. 
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АНОТАЦІЇ 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ПРИ СКОЛІОЗІ 
Софія-Євгенія Боднарчук, Ольга Бас 

Львівський державний університет фізичної культури 
Розглянуто анатомо-фізіологічні та вікові особливості хребта учнів молодшого 

шкільного віку. З'ясовано причини виникнення дефектів постави у школярів та їхнє значення у 
формуванні сколіозу. Описано ступені класифікації сколіозу. Вивчено візуальні та 
інструментальні методи регістрації сколіозу. Проаналізовано засоби фізичної реабілітації при 
сколіозі в учнів молодшого шкільного віку. 

Ключові слова: сколіоз, учні молодших класів, засоби. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ ПРИ 
СКОЛИОЗЕ 

София-Евгения Боднарчук, Ольга Бас 
Львовский государственный университет физической культуры 

Рассмотрены анатомо-физиологические и возрастные особенности позвоночника 
учеников младшего школьного возраста. Выяснены причины возникновения дефектов осанки 
у школьников их значение в формировании сколиоза. Описаны степени классификации 
сколиоза. Изучены визуальные и инструментальные методы регистрации сколиоза. 
Проанализированы средства физической реабилитации при сколиозе учащихся младшего 
школьного возраста. 

Ключевые слова: сколиоз, ученики младших классов, средства. 

PHYSICAL REHABILITATION YOUNGER STUDENTS IN SCOLIOSIS 
Sophia-Eugene Bondarchuk, Olga Bass 

Lviv State University of Physical Culture 
We consider the anatomical and physiological features of the spine and age of pupils of 

primary school age. The reasons for the occurrence of defects in schoolchildren posture their 
importance in the formation of scoliotic disease. Described degree classification of the scoliotic 
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