
169

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №25

Тема. Складання антропометричної картки. 
Визначення поздовжніх, поперечних та обводових 
розмірів тіла людини. Оцінювання форми склепінь за 
методом плантографії.

Мета - засвоїти основи антропометрії. Опрацювати 
методику вимірювання поздовжніх розмірів, діаметрів й 
обводів тіла людини. Навчитись оцінювати стан 
склепіння стопи.
Обладнання: медичні ваги, дерев’яний зростомір, 
металевий штанговий антропометр, товщинний циркуль, 
антропометрична рулетка або міліметрова стрічка, 
дермографічний олівець, модель скелета людини; 
плантограф.

ЗМІСТ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Завдання 1. Ознайомтеся з основним 
антропометричним інструментарієм. За допомогою 
медичних ваг визначте вагу свого тіла.
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а

Рис. 1. Антропометричний інструментарій: 
а - металевий штанговий антропометр Мартіна; 

б - товщинний циркуль;
в - пересувальний (ковзаючий) циркуль

Завдання 2. За допомогою дерев’яного зростоміра 
виміряйте зріст тіла у двох положеннях: стоячи і 
сидячи (рис. 2).

Обстежуваний стає вертикально, щоб одночасно 
торкатися вертикальної поверхні п’ятками, литками, 
сідницями, спиною та головою. Голова має бути 
орієнтована так, щоб козелок вуха утворював 
горизонтальну лінію з нижнім краєм ока (рис. 2), п’ятки
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при цьому тримати разом. У момент вимірювання 
довжини тіла обстежуваний повинен зробити вдих і 
затримати дихання.

ба
Рис. 2. Вимірювання зросту тіла в положенні 

стоячи (а) і сидячи (б) 
за допомогою дерев’яного зростоміра

Завдання 3. Знайдіть й позначте антропометричні 
точки на тілі обстежуваного.

При вимірюванні висоти антропометричних 
точок (рис. 3) над опорою обстежуваний стоїть у 
антропометричному положенні, а саме: у положенні 
струнко, голова прямо (рис. 3), кисті рук притиснуті до 
стегон, п'ятки разом, пальці ніг - нарізно. Під час 
вимірювання неприпустимі жодні рухи, які змінюють 
просторове розміщення антропометричних точок.
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Рис. 3. Антропометричні точки:
1 - верхівкова; 2 - верхньогрудинна;

З — нижньогрудинна; 4 - акроміальна; 5 - променева;
6 - шилоподібна; 7 - пальцева; 8 - клубово-гребенева;

9 - передня клубово-остиста; 10 - лобкова;
11 - верхньогомілкова; 12 - нижньогомілкова;

13 - п’яткова; 14 - кінцева

Вимірювання висоти антропометричних точок 
проводять металевим штанговим антропометром 
системи Мартіна, починаючи з правої частини тіла. При 
вимірюванні дослідник перебуває справа від 
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обстежуваного, тримаючи антропометр у правій руці. 
Лівою рукою дослідник фіксує лінійку антропометра на 
позначених антропометричних точках. Вимірювання 
проводимо послідовно зверху вниз, дотримуючись 
строго вертикального положення антропометра.

Порядок вимірів висот антропометричних точок 
завжди має бути один - зверху вниз.

Завдання 4. Визначіть поздовжні розміри тіла.
Визначення поздовжніх розмірів тіла проведіть двома 

етапами:
1. Виміряйте висоти розміщення над опорою 

антропометричних точок антропометром.
2. Розрахуйте поздовжні розміри тіла шляхом 

поступового віднімання висоти різних точок.
Розрахунок поздовжніх розмірів проведіть за 

такою схемою (рис. 4):
довжина тіла (зріст) - це висота верхівкової 
точки над площею опори;
довжина тулуба - це різниця між висотами 
верхньогрудинної та лобкової точок;
довжина голови та шиї - це різниця між висотами 
верхівкової та верхньогрудинної точок;

- довжина руки - це різниця між висотами 
акроміальної та пальцевої точок;
довжина плеча — це різниця між висотами 
акроміальної та променевої точок;
довжина передпліччя - це різниця між висотами 
променевої та шилоподібної точок; 
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довжина кисті - це різниця між висотами 
шилоподібної та пальцевої точок;
довжина ноги - це півсума висот над підлогою 
передньої клубово-остистої та лобкової точок;
довжина стегна - це різниця між довжиною ноги 
та висотою верхньогомілкової точки;
довжина гомілки — це різниця між висотами 
верхньогомілкової та нижньогомілкової точок;
довжина стопи - це відстань від п'яткової до 
кінцевої точок.

Рис. 4. Поздовжні розміри тіла
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Отримані результати запишіть у антропометричну 
картку (табл. 1).

Завдання 5. Виміряйте поперечні розміри тіла 
обстежуваного.

Поперечні розміри тіла вимірюють товщинним 
циркулем як проекційну відстань між 
антропометричними точками у фронтальній або 
сагітальній площинах.

При вимірюванні поперечних розмірів тіла ніжки 
товщинного циркуля фіксують, притискаючи до кістки, 
на певних антропометричних точках (рис. 5).

а

Рис. 5. Вимірювання поперечних розмірів тіла

Діаметри дистальних епіфізів (рис. 6):
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дистальний 
передпліччя

дистальний плеча _< 
тазово-гребеневий

дистальний
стегна

акром іаіьний-*. 
поперечний 
грудної клітки

дистальний гомілки

Рис. 6. Поперечні розміри (діаметри) тіла

Завдання 6. Виміряйте обводові розміри тіла 
обстежуваного.

Для вимірювання обводових розмірів тіла 
використовують антропометричну рулетку або 
міліметрову стрічку. При вимірюванні стрічка повинна 
щільно прилягати до тіла, але не стискати його. Вона 
повинна розміщуватися в горизонтальній площині (рис. 
7). Виміряйте такі основні обводові розміри:

обвід грудної клітки у спокої; обвід грудної клітки при 
вдиху; обвід грудної клітки при видиху;
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розрахуйте екскурсію грудної клітки;
обвід плеча в розслабленому стані; обвід плеча в 
напруженому стані;
розрахуйте екскурсію м ’язів плеча;
обвід передпліччя, стегна та гомілки.

а б в г д

Рис. 7. Вимірювання обводових розмірів тіла

Завдання 7. Виміряйте товщину шкірно-жирових 
складок.

Робота складається з таких етапів:
1. Вимірювання середньої товщини підшкірного 

жирового прошарку.
Вимірювання товщини шкірно-жирових складок 

проведіть каліпером або пересувальним (ковзаючим) 
циркулем (рис. 8). При вимірюванні дослідник захоплює 
двома пальцями лівої руки складку шкіри завтовшки 2-3 
см і відтягує її. Правою рукою дослідник накладає на 
складку пересувальний циркуль так, щоб ніжки циркуля
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розміщувалися паралельно до напрямку складки (див. 
рис. 8, 9).

Рис. 8. Каліпери різного типу 
для вимірювання товщини шкірно-жирових складок

Вимірюючи товщину складки у відповідних ділянках, 
не можна надмірно стискати її до відчуття болю або 
почервоніння (рис. 9).
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Рис. 9. Захоплення шкірно-жирових складок 
каліпером:

1 - неправильне; 2 - правильне

Вимірювання складок проведіть із правого боку в 
таких ділянках тіла (рис. 10):

di - на спині, під нижнім кутом лопатки;
d2 - на грудях, уздовж пахвового краю великого 

грудного м’яза (у жінок не вимірюють);
d3 - на животі, на 3 4 см правіше від пупка;
d4 - на передній поверхні плеча, у ділянці 

двоголового м’яза плеча;
ds - на задній поверхні плеча, у ділянці триголового 

м’яза плеча;
d6 - на передній поверхні передпліччя;
d7 - на передній поверхні стегна під пахвинною 

складкою;
d8 - на задній поверхні гомілки, на латеральній 

головці литкового м’яза;
d контр - контрольна складка, на тильній поверхні 

кисті.
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Рис. 10. Розміщення шкірно-жирових складок

Результати всіх вимірювань зафіксуйте в 
антропометричній картці (табл. 1).
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Таблиця 1
КАРТКА АНТРОПОМЕТРИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Прізвище, ім'я, по батькові ___________________
Факультет, курс, група _______________________
Дата і рік народження ______________________
Спортивна спеціалізація, амплуа_____________________
Спортивний стаж, розряд __________________________
Дата дослідження __________________________

№
з/п Вимірюваний показник Величина 

показника (см)
І Маса тіла (кг)

II Зріст (стоячи)

Зріст (сидячи)

III
Висота антропометричних точок:
- верхівкової;
- верхньогрудинної;
- акроміальної;
- променевої;
- шилоподібної;
- пальцевої;
- нижніх кутів лопаток;
- клубово-гребеневої;
- передньої клубово-остистої;
- лобкової;
- верхньої великогомілкової;
- нижньої великогомілкової;

справа зліва
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IV Поздовжні розміри тіла:
- довжина голови та шиї;
- довжина тулуба;
- довжина руки;
- довжина плеча;
- довжина передпліччя;
- довжина кисті;
- довжина ноги;
- довжина стегна;
- довжина гомілки;
- довжина стопи;

V Діаметри:
- акроміальний (ширина плечей);
- поперечний грудної клітки;
- сагітальний грудної клітки;
- клубово-гребеневий (ширина таза);
- дистальної частини плеча;
- дистальної частини передпліччя;
- дистальної частини стегна;
- дистальної частини гомілки;

VI Обводові розміри тіла:
- обвід грудної клітки:

" у стані спокою;
■ при max вдиху;
" при max видиху;
■ екскурсія',
■ акроміальна дуга

- обвід плеча:
* у напруженому стані;
■ у розслабленому стані;
■ екскурсія плеча',

- обвід передпліччя;
- обвід стегна;
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- обвід найширшої частини гомілки;
- обвід найвужчої частини гомілки;

VII Товщина шкірно-жирових складок (мм) 
нижні кути лопаток;
на грудях (у жінок не вимірюють)',
на передній поверхні плеча (на 
двоголовому м язі);
на задній поверхні плечі (на
триголовому м язі);
на передпліччі;
на животі;
на боці;
на кисті;
на стегні;
на гомілці

Завдання 8. Оцініть склепіння стопи за методом 
плантографії.

Стопа людини виконує не тільки опорну та 
локомоторну, а й ресорну функцію - вона пом’якшує 
поштовхи, які виникають при рухах людського тіла: 
при ходьбі, бігу, стрибках. Для оцінювання стану 
склепіння стопи використовуємо метод плантографії 
(отримання й аналіз зафарбованого відбитка підошви 
стопи).

Зняття плантограми проведіть у такому порядку:
а) на внутрішню поверхню поліхлорвінілової плівки 

плантографа нанесіть 2-3 краплі штемпельної фарби, 
змішаної з касторовим маслом і розкатайте валиком по 
всій поверхні плівки тонким шаром. На рівній поверхні 
підлоги або спеціальній підставці розстеліть аркуш 
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паперу та накрийте рамкою так, щоб покрита фарбою 
поверхня була повернена до паперу;

б) поряд із плантографом поставте стілець. 
Обстежуваний сідає на стілець і акуратно ставить ноги 
на плантограф всією підошовною поверхнею стопи, а 
потім встає за допомогою товариша. Вага тіла 
обстежуваного повинна бути розподілена рівномірно по 
всій поверхні стопи. Потім обстежуваний сідає й 
одночасно піднімає обидві ноги. Рамку підійміть і 
перевірте якість відбитка.

Аналіз плантограми за методом Штріттера.
На отриманому відбитку проведіть дотичну лінію 

АБ до точок внутрішньої сторони плантограми, які 
найбільш виступають, і перпендикуляр ВД до середини 
АБ (рис. 11).

Рис. 11. Аналіз відбитку стопи 
за методом Штріттера

Індекс Штріттера розрахуйте за формулою:
І = (ГД/ВД) • 100%.
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Оцінка індексу:
І = 0-36% - високе склепіння;
І = 36-43% - підвищене склепіння;
І = 43-50% - нормальне склепіння;
І = 50-70% - конічне склепіння;
І = 70-90% - плоске склепіння.

КОНРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Предмет, завдання та методи конституційної 

морфології. Антропометричний метод.
2. Правила організації та проведення 

антропометричного обстеження.
3. Антропометричний інструментарій. Правила

користування металевим штанговим
антропометром.

4. Розміщення антропометричних точок.
5. Принцип визначення поздовжніх розмірів тіла 

людини.
6. Розміщення антропометричних точок і методика їх 

знаходження на тілі людини.
7. Правила роботи з товщинним циркулем і 

міліметровою стрічкою.
8. Методика вимірювання діаметрів.
9. Методика вимірювання обводів.
10. Які склепіння стопи Ви знаєте і чим вони 

утворені?
11. Які затяжки підтримують склепіння стопи?
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12. Які існують форми склепінь і що таке 
«плоскостопість»?

13. Назвіть методи оцінювання склепінь стопи.
14. Опишіть метод плантографії.
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Обладнання: медичні ваги, зростомір, товщинний 
циркуль, каліпер або пересувальний (ковзаючий) 
циркуль, гоніометр, калькулятор.

ЗМІСТ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Завдання 1. Визначте абсолютну масу кісткового 
компонента тіла.

Абсолютну масу кісткового компонента розрахуйте 
за формулою ї. Матейки:

Qa6c = L ' 0 к,

де Qa6c - абсолютна маса кісткової тканини (г);
L - довжина тіла (см);
0 - середнє значення діаметрів дистальних 

епіфізів плеча, передпліччя, стегна і гомілки (см);
к-коефіцієнт 1,2.

Робота складається з таких етапів:
1. Виміряйте (або випишіть з антропометричної 

картки) діаметри дистальних епіфізів плеча, передпліччя, 
стегна і гомілки (0 ПЛ, 0 ПП, 0 СТ, 0 гом)«

2. Розрахуйте середнє значення діаметрів дистальних 
епіфізів названих частин тіла, бажано правої та лівої 
сторони тіла за формулою:

0 =(0 пл+0 пп+0 ст+0 гом)/4.

3. Отримані дані підставте у формулу ї. Матейки для 
визначення абсолютної величини кісткового компонента:

Qa6c = L ' 0" • k.


