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У статті розповідається про те, що проблеми навчання дітей з вадами слуху можуть бути 
усунені, якщо заздалегідь будуть відомі індивідуальні особливості уваги й пам'яті дитини та їх 
рівень розвитку. Результати дослідження уваги та пам'яті дітей з вадами слуху були отримані 
методами психодіагностики. З метою розвитку уваги та пам'яті навчання фізичним вправам у 
спеціальних школах бажано поєднувати з процесами мислення, спостереженням, порівнянням, 
узагальненням та ін. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Лилия Гацоєва 
Херсонський державний університет 

В статье рассказывается о том, что проблемы учебы детей с нарушениями слуха могут 
быть устранены, если предварительно будут известны индивидуальные особенности внимания 
и памяти ребенка и их уровень развития. Результаты исследования внимания и памяти детей с 
нарушениями слуха было получено методами психодиагностики. С целью развития внимания 
и памяти, обучение физическим упражнениям в специальных школах желательно объединять с 
процессами мышление, наблюдением, сравнением, обобщением, но др. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, нарушения слуха, внимание, память. 

FEATURES ОЕ DEVELOPMENT OF ATTENTION AND MEMORY OF DEAF 
CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL A GE 

Liliy Gatsoeva 
Kherson slate university 

I/us article explains that the problems of study of children with hearing impairments can be 
eliminated if the pre will be known individual characteristics of attention and memory of the child and 
their level of development. Results of the study of attention and memory of children with hearing 
impairment was obtained by methods of psycho diagnostics. In order to develop attention and 
memory training exercise in special schools is desirable to combine the processes of thinking, 
observation, comparison, generalization, but others. 
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ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ ЗДАТНОСТІ ДІТЕЙ 4-6 РОКІВ З 
ХВОРОБОЮ ПЕРТЕСА 

Оксана Гузій, Віра Будзин. Наталія Жарська, Ольга Рябуха 
Львівський Державний університет фізичної культури 

Постановка проблеми. Захворювання опорно-рухового апарату у дітей є 
не тільки медичною, але і важливою соціально-економічною проблемою, тому 
що нерідко ведуть до розвитку інвалідності в дитячому і працездатному віці. 
Особливе місце серед них приділяється хворобі Пертеса (ХП) -
остеохондропатії голівки стегнової кістки, або хворобі Легга-Кальєв-Пертеса яка 
по наслідках і тривалості перебігу належить до розповсюджених захворювань дитячого 
віку. Статистичні дані різних років свідчать, що кількість пацієнтів з хворобою 
Пертеса в структурі захворювань кульшового суглоба у дітей віком від 5 до 14 
років збільшилася з 3-5% - у 60-ті роки до 25% - у теперішній час[1,6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Хвороба Пертеса є одним з 
поширених захворювань кульшового суглоба у дітей. Юнацький остеохондроз 
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голівки стегнової кістки - остеохондропатія проксимального епіфізу стегнової 
кістки виникає в результаті порушення локального кровопостачання на ґрунті 
вегетотрофічної дезадаптації, що чинить інфаркт кісткової речовини з 
подальшою локальною реструктиризацією; найбільш часто спостерігається у 
дітей віком 4-12 років[2,3]. 

Причинами виникнення хвороби Пертеса вважають травми різного 
характеру, «втома» кістки. Дж. Пертеса причиною хвороби вважав інфекцію. 
Фромм (німецька школа) висував рахітичні теорію, американська школа 
вважала причиною порушення обміну речовин. У порушенні функції 
ендокринних залоз бачили причину хвороби Пертеса Еркес, Зун, Сорель та 
ін[2,6]. 

Хвороба Пертеса виникає в період найбільш інтенсивного росту, коли 
організм перебуває під значним впливом ендокринної системи. Шанц виходив з 
гіпотези, що будь-які деформації виникають внаслідок навантажень, і хвороба 
Пертеса виникає внаслідок перевантажень. В даний час перевагу віддають 
порушення мікроциркуляції з розвитком вогнища асептичного некрозу. Певна 
роль належить і біомеханічним факторам[1]. 

Для остеохондропатії кульшового суглоба характерно тривалий перебіг 
(від 1,5 до 5-6 і навіть 8 років ), у цілому з успішним результатом, але зі 
збереженими умовами раннього розвитку деформуючого артрозу. Дистрофічні і 
некротичні зміни у всіх елементах кульшового суглоба доказані багатьма 
авторами, але причини припинення або зниження кровопостачання суглоба 
дотепер не встановлені^,6]. 

Дослідження виконано відповідно до теми "Неперервний професійний 
розвиток фахівців сфери фізичної культури з основ здоров'я та забезпечення 
здорового способу життя" Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2011-2015рр. Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України. 

Мета: вивчити особливості рухової здатності у суглобах нижніх кінцівок у 
дітей 4-6 років з хворобою Пертеса і розробити методику фізичної реабілітації. 

Завдання: 
1. Визначити рухливість суглобів нижніх кінцівок у дітей 4-6 років з 

хворобою Пертеса. 
2. Розробити методику фізичної реабілітації для дітей 4-6 років з хворобою 

Пертеса. 
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, гоніометрія суглобів 

нижніх кінцівок, аналіз історії хвороби, опитування, огляд. 
Організації дослідження. Дослідження проводилось на базі дитячого 

кістково-туберкульозного санаторію «Смерічка» смт. Ворохта. Обстежено 20 
дітей віком 4-6 років з хворобою Пертеса ( 10 дітей - основна група( ОГ), 10 
дітей - група порівняння (ГП)). 

Виклад основного матеріалу. 
Остеохондропатія головки стегнової кістки як самостійне захворювання 

виділено з групи так званого «сприятливо протікає» туберкульозного кокситу і 
являє собою асептичний некроз головки стегнової кістки, в якій відбуваються 
незворотні зміни. Для цієї патології характерний тривалий перебіг у цілому з 
успішним результатом, тому дані хворі потребують довготривалого і 
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систематичного лікарського нагляду і проходження відповідного курсу 
реабілітації. 

При опитуванні дітей з батьками нами було виявлено, що перші симптоми 
розпочались у ранньому віці від 1,5 до 2 років з кульгавості та болю в 
кульшовому суглобі, який посилюється під час фізичних навантажень. 

Під час огляду ми спостерігали, що на ураженій кінцівці шкіра блідого 
кольору, а також зменшилась довжина ураженої кінцівки. Візуально можна було 
побачити зменшення обсягу м'яких тканин стегна і гомілки на ураженій кінцівці 
у порівнянні зі здоровою. 

Досліджуючи рухливість кульшових суглобів у наших пацієнтів, ми 
виявили наступні результати : показники згинання у кульшовому суглобі у ОГ 
знаходяться в межах від 70° до 92°, у ГП знаходиться в межах від 70° до 92°, що 
є нище норми на 46°-26° (норма120°); розгинання в пацієнтів ОГ знаходиться -
від 14° до 20 °°, у ГП - від 14° до 20°,що є нище норми на 16°-10°(норма 30°). 
При обстеженні активних рухів в колінному суглобі було встановлено , що в ОГ 
згинання в межах від 78° до 92° , у ГП згинання - від 80° до 94° (норма 
135°),розгинання в межах 5°- 8° у ОГ і 3°- 6° у ГП. 

При обстеженні амплітуди руху в гомілковостопному суглобі у пацієнтів з 
хворобою Пертеса ми виявили наступні результати: в ОГ згинання знаходиться 
в межах від 28° до 32°, у ГП - 27°-40°; розгинання в ОГ знаходилось в межах 
від10° до 15°, у ГП - від 10° до 15°. 

Порівнявши дані середнього значення показників ( див. таб.1) згинання і 
розгинання у суглобах ураженої кінцівки дітей з хворобою Пертеса в ОГ та ГП 
встановлено, що між показниками у представників обох групах не існує 
достовірної розбіжності (Р>0,05). 

Таблиця 1 
Показники гоніометрії ураженої кінцівки дітей 4-6 років з хворобою 

Пертеса 

Група 
Згинання Розгинання 

Група 
хс ± Ьхс Р х с ± Ьхс Р 

<ульшовий суглоб 
ОГ 82,8±4,8 

> 0 , 0 5 
21,0±1,6 

> 0 , 0 5 
ГП 81,7±5,3 

> 0 , 0 5 
18,7±1,9 

> 0 , 0 5 

Колінний суглоб 
ОГ 89,9±4,9 

> 0 , 0 5 
5,7±0,3 

> 0 , 0 5 
ГП 85,8±3,8 

> 0 , 0 5 
5,0±0,3 

> 0 , 0 5 

Гомілково-стопний суглоб 
ОГ 34,3±3,7 

> 0 , 0 5 
12,9±1,2 

> 0 , 0 5 
ГП 33,5±3,8 

> 0 , 0 5 
12,9±1,5 

> 0 , 0 5 

Для оцінки ступеня важкості ушкодження при хворобі Пертеса ми провели 
порівняння показників рухливості у суглобах ураженої і здорової нижніх 
кінцівок 

Середнє значення (див. рис. 1) показників гоніометрії при згинанні 
кульшового суглоба здорової кінцівки у пацієнтів ОГ становить 108,2°±6,4, 
згинання пошкодженої кінцівки - 82,8°± 4,82 (Р>0,05). Показники згинання ГП 
здорової кінцівки становлять 108,4°± 6,4 і відповідно пошкодженої кінцівки -
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84,0°±4,80 (Р>0,05). Показники середнього значення розгинання кульшового 
суглоба здорової кінцівки в ОГ становлять 28,0°± 2,1, у ГП 27,2"± 2,7 (Р>0,05). 
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Рис. 1 Рухи в кульшовому суглобі здорової і ураженої кінцівок осіб з хворобою 

Пертеса 

Згинання у пошкодженій кінцівка на 25,8° уступає здоровій кінцівці в дітей 
ОГ і на 24,4° у ГП. 

Вимірявши рухливість в колінному суглобі здорової і ураженої кінцівки ми 
отримали наступні результати (див табл.2): середнє значення показників 
згинання здорової кінцівки у пацієнтів ОГ становить 128,2° ± 10,4, у ГП - 89,9°± 
6,9(Р>0,05). Показники згинання у представників ГП відповідно 128,6° ± 10,4 і 
85,8° ± 1,1 (Р>0,05). 

Таблиця 2 
Показники гоніометрії пошкодженої і здорової кінцівок (колінний 

Групи Кінцівки Згинання Групи Кінцівки хс і !§Хс Р 

ОГ Пошкоджена 89,9±6,9 >0,05 ОГ Здорова 128,2±10,4 >0,05 

ГП Пошкоджена 85,8±1,1 >0,05 ГП Здорова 128,6±10,4 >0,05 

Показники гоніометрії (див. рис.2) при згинанні гомілковостопного 
суглоба здорової кінцівки у пацієнтів ОГ становлять 48,6±4,2, пошкодженої 
кінцівки — 34,3±3,7 (Р>0,05). Показники згинання в даному суглобі ГП здорової 
кінцівки становлять 47,8±4, і відповідно пошкодженої кінцівки -33,1 ±3,1 
(Р>0,05). Показники розгинання гомілковостопного суглоба здорової кінцівки в 
ОГ становлять 19,8±1,8 у ГП 19,2±1,4 (Р>0,05). 
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Проаналізувавши дані встановлено, що в наших пацієнтів амплітуда 

згинання і розгинання у всіх суглобах ураженої кінцівки була нижчою Е 
порівнянні з відповідними рухами здорової кінцівки. 

На основі даного аналізу функціонального стану опорно-рухового апарату 
пацієнтів з хворобою Пертеса фізична реабілітація включала визначення 
короткотермінової мети і відповідно до того була вдосконалена спеціальна 
програма спрямована на відновлення амплітуди рухів. 

60 т 
X о >. 
а (0 а. 

° Пошкоджена 

• Здорова 

ОГ ГП 
згинанння 

ОГ ГП 
розгинання 

Рис. 2 Рухи в гомілково-стопному суглобі здорової і ураженої кінцівок осіб 
з хворобою Пертеса 

Для вирішити завдання реабілітації використовувалися наступні засоби: 
реабілітаційні комплекси які включають: загально - розвиваючі (ЗРВ), пасивні і 
активні спеціальні вправи; лікувальний массаж. Застосовуючи комплекс 
реабілітаційних заходів, ми керувалися такими принципами: регулярність, 
безперервність і систематичність застосування фізичних вправ; індивідуальні 
особливості (вік, важкість пошкоджень). Тривалість заняття - від 5 до 15 хв., 
залежно від стану хворого. Заняття проводились у вигляді імітаційних вправ, 
гри. Для створення необхідного заспокійливого фону, що сприяє покращенню 
виконання вправ, при застосуванні удосконаленого нами комплексу вправ, ми 
рекомендуємо використовувати мелодійну музику. 

Висновки: Провівши обстеження дітей віком 4-6 років з хворобою 
Пертеса нами було виявленно порушення рухливості всіх суглобів ураженої 
кінцівки, а не тільки кульшового суглобу, характерні симптоми, які розпочались 
у ранньому віці від 1,5 до 2 років . Враховуючи отримані результати нами була 
запропонована методика фізичної реабілітації, яка базується на використанні 
спеціальних вправ для зміцнення мязів нижніх кінцівок в поєднанні з масажем. 
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АНОТАЦІЇ 

ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ ЗДАТНОСТІ ДІТЕЙ 4-6 РОКІВ З ХВОРОБОЮ 
ПЕРТЕСА 

Оксана Гузій, Віра Будзин, Наталія Жарська, Ольга Рябуха 
Львівський Державний університет фізичної культури 

У дітей з хворобою Пертеса було визначено особливості рухливості в суглобах нижніх 
кінцівок. Результати аналізу отриманих даних відокремили питання щодо необхідності 
спрямування процесу фізичної реабілітації на нормалізацію показників рухливості опорно-
рухового апарату із включенням лікувальної фізкультури, масажу при вмілому дозуванні 
навантажень і на відповідному поєднанні з паузами для відпочинку. 

Ключові слова: діти, хвороба Пертеса, гоніометрія, кульшовий суглоб. 

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ 4-6 ЛЕТ С 
БОЛЕЗНЬ ПЕРТЕСА 

Оксана Гузий, Вера Будзин. Наталья Жарская, Ольга Рябуха 
Львовский Государственный университет физической культуры 

У детей с болезнью Пертеса были определены особенности подвижности в суставах 
нижних конечностей. Результаты анализа полученных данных отделили вопрос о 
необходимости направления процесса физической реабилитации на нормализацию 
показателей подвижности опорно-двигательного аппарата с включением лечебной 
физкультуры, массажа при умелой дозировке нагрузок и на соответствующем сочетании с 
паузами для отдыха. 

Ключевые слова: дети, болезнь Пертеса, гониометрия, тазобедренный сустав. 

FEATURES OF MOTOR CAPACITY OF CHILDREN 4-6 YEARS OLD DISEASE 
PERTHES 

Oksana Guziy Faith Budzyn Natalia Zliarska Olga Ryabukha 
Lviv State University of Physical Culture 

In children with Perthes disease were identified features of mobility in the joints of the lower 
extremities. The analysis of the data separated the issue of the need for referral to physical 
rehabilitation process normalization of the mobility of the musculoskeletal system as including 
physical therapy, massage therapy at a dosage of exertion and skillful in conjunction with appropriate 
pauses for rest. 

Key words: children, Perthes disease, goniometry, the hip joint. 
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