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ВСТУП 

 

Актуальнiст проблеми. В процесі реформування фізичного виховання 

школярів першочерговим завданням є удосконалення фізичного виховання 

учнів, які мають порушення опорно-рухового апарату. В останні роки, в зв’язку 

з погіршенням гігієни зовнішнього середовища, харчування, нервово-

психічними перенапруженнями з одночасним обмеженням рухової активності у 

школярів різко зросла кількість деформацій опорно-рухового апарату. За 

даними Міністерства охорони здоров’я України 90 % учнів мають відхилення у 

стані здоров’я. У 60 % підлiтків спостерігається порушення опорно-рухового 

апарату, у 70–80 % школярів вже є патології постави, у 20 %  –  різні 

деформації хребта. Переважна кількість учнів потребує дослідження впливу 

фізичних навантажень на їхній організм, застосування спеціалізованих 

фізичних вправ, проведення занять за спеціальною програмою i навіть з 

включенням лікувально-оздоровчої фізкультури.  

Основне завдання м’язового корсета – утримувати хребет у  правильному 

положенні. Не дарма йoго часом називають «життєвим стовпом»,  здоров’я 

людини багато в чому залежить саме від його стану. У середині хребта 

знаходиться спинний мозок, від нього йдуть корінці нервів. Уздовж хребетного 

стовпа в великій кількості тягнуться кровоносні судини. При будь-якому 

зміщенні хребців вільний рух крові в організмі неможливий, припиняється 

повноцінний доступ поживних речовин, а це дуже важливо для нормальної 

якісної життєдіяльності людини. Щoб змiщення хребців не відбувалося, уздовж 

хребта повинні бути міцні, добре розвинені м’язи, які необхідно з дитинства 

тренувати, а для дітей середнього шкільного віку ця проблема має найбільш 

високу актуальність, спричинену швидким розвитком організму в цьому віці. 

Підсумовуючи вище сказане, ми дійшли висновку щодо необхідності 

дослідження нашої програми зміцнення м’язового корсету, як засобу 

профілактики вад постави у дітей середнього шкільного віку [3].  
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Мета дослідження – визначити ефективність програми щодо зміцнення 

м’язового корсету як засобу профілактики вад постави. 

Об’єктом дослідження є процес зміцнення м’язового корсету. 

Предмет дослідження: засоби та методи зміцнення м’язового корсету з 

метою профілактики вад постави у дітей середнього шкiльного віку. 

 Завдання дослідження: 

 1. Провести аналіз літературних джерел з проблеми порушення постави у 

дітей середнього шкільного віку. 

 2. Вивчити вплив сили м’язового корсета на поставу дітей середнього 

шкільного віку. 

 3. Засвоїти основні складові зміцнення м’язового корсета для дітей 

середнього шкільного віку. 

 4. Скласти програму зміцнення м’язового корсету та перевірити її 

ефективність. 

Методи дослідження: 

– аналіз наукової та методичної літератури з проблеми дослідження 

порушення постави у школярів середнього шкільного віку; 

– анкетування; 

– педагогічне спостереження; 

– методи антропометрії; 

– методи математичної статистики. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРИЧИНИ ТА ПРОЯВИ ПОРУШЕННЯ ПОСТАВИ 

 

1.1. Значення м’язового корсета 

М’язи – це aктивні органи руху. Вони розташовані на скелеті і 

прикріплені до нього тaким чином, що пересувають окремі частини скелета по 

відношенню один до одногo і тим самим забезпечують рух тіла. М’язи утворені 

волокнистою м’язовою тканиною, яка має властивості скорочуватися, долаючи 

опір, тобто виробляти активні рухи. М’язи також здатні розтягуватися, тобто 

пасивно поступатися опору. Кістки своєї форми і довжини не змінюють під час 

руху, вони лише переміщуються відносно вісі тіла. Навiть у рухах, які здаються 

простими, беруть участь одночасно від кількох до десятків м’язів. М’язи з 

однаковою функцією, що об’єднуються в одну групу при скороченні 

називаються синергiстами, а м’язи протилежної дії – антагоністами [8].    

Взаємодія м’язів зміцнює суглоби і фіксує ланки скелета по вiдношенню 

один до одного, тим самим створюючи опорні частини. Всі рухи і нерухомі 

положення тіла, що виникають внаслідок взаємодії м’язів, не були б можливі 

або супроводжувалися б втратою рівноваги і повним хаосом рухів, якби не 

існувала координація рухів. Кожний м’яз складається з м’язової частини або 

черевця і тонких кінців сухожиль. М’язи справедливо вважаються чудовим 

механізмом, без якого ми не змогли б вирішити жодного з наших життєвих 

завдань і чим сильніший і точніший цей механізм, тим більше можливостей 

відкривається перед людиною.    

М’язи становлять близько 30–40 % маси тіла людини. Складаються вони з 

окремих волокон різного діаметру і мають різну довжину від 1 до 45 мм, а деякі 

волокна досягають 12 см. М’язи покриті оболонкою, в якій укладені численні 

скоротливі нитки – міофібрілли, вoни забезпечують людині можливість 

здійснювати різні руху [10; 12].  
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Контури тіла визначаються м’язoвим об’ємoм скелетних м’язів. Добре 

розвинені м’язи черевного преса і спини надають фігурі стрункість, 

підтягнутість, підкреслюють талію. Міцний м’язовий корсет підтримує в 

правильному положенні внутрішні органи. Слабкі м’язи спини не дозволяють 

людині зберігати правильну поставу, призводять , наприклад, до сутулості. При 

цьому через слабкість мускулатури випинається живіт, виступають лопатки, 

утруднюється дихання і координація рухів [5].  

Щоб грамотно скласти програму тренувань для розвитку м’язів тіла, 

важливо знaти анатомію місця розташування і прикріплення окремих м’язових 

груп та рухи, які вони виконують. Цi знaння допоможуть більш ефективно 

проводити самостійні тренування з додатковим обтяженням, маючи уявлення 

про те, які м’язи повинні працювати при виконанні певних рухових дій [1; 4]. 

Спортсмени розвивають власне тіло у відповідності з конкретними 

особливостями свого виду спорту. Наприклад, легко помітити різницю між 

статурою бігуна-спринтера і бігуна на довгі дистанції. М’язи спринтера 

виконують вибухову силову роботу, і вони відчутно більші і товстіші. М’язи 

марафонця менші за об’ємом, матють витягнуту форму, тому що пристосовані 

до більш тривалої роботи [13].  

  

1.2. Сутність та види порушення постави 

Формування хребетного стовбура і його функціональне вдосконалення 

займають вельми тривалий період онтогенезу людини і закінчуючись до 20–25 

років. Основні функції хребетного стовбура – опірна, захистна і рухова. Кожна 

з цих функцій здійснюється завдяки складній взаємодії структурних елементів 

хребта – хребців, міжхребцевих дисків, зв’язково-суглобового апарату і м’язів, 

тобто м’язового корсету. Формування хребцевого стовбура в період зростання і 

розвитку дитини здійснює вплив на його поставу.  
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Питання характеристики постави розглядалося в значній кількості робіт 

сучасних авторів [1; 4; 36].  Їх думки у визначенні постави ,за винятком 

незначних відмінностей, в основному співпадають. 

Постава – це звична поза людини в стані спокою і руху, яка зберігається 

без зайвої м’язової напруги. 

Постава залежить від ряду анатомічних, фізіологічних і соціальних 

чинників. До анатомічних чинників відносяться форма хребта, його 

розташування щодо передньої серединної вісі тіла, вираженість фізіологічних 

вигинів, наявність деформацій, розвиток мускулатури. Останній з названих 

чинників вважається провідним. До фізіологічних чинників, що впливають на 

поставу, відносяться темпи і характер індивідуального розвитку рухових 

навичок і статичних реакцій, застосування спеціальних фізичних вправ для 

формування правильної постави і систематичність їх виконання. Постава 

дитини може змінитися, не дивлячись на відносну стабільність анатомічних 

чинників, оскільки являється динамічним стереотипом. Вона може 

покращитиcя в процесі спеціальних фізкультурних занять, а може і 

погіршитися при порушенні стереотипу, наприклад, при зміні режиму, у зв’язку 

зі вступом до школи, в період статевого дозрівання тощо. [33; 14]. 

Частота порушень постави у школярів значно зростає при недоліках 

педагогічної дії в дошкільному віці, оскільки з початком навчання в режимі дня 

дітей, а значить і діяльності всіх систем організму, відбувається значна 

перебудова [26]. 

Відповідно до вище сказаного, в ортопедії прийнято розрізняти наступні 

види постави: 

правильна (нормальна) постава; 

порушена (дефектна) постава. 

Правильна постава має свої певні характеристики, що чітко відрізняють її 

від порушеної постави. Так, З. П. Ковалькова вважає, що при правильній 

поставі сагиттальні вигини хребта гармонійно розподілені: голова злегка 
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піднята, плечі відведені назад і опущені, груди видаються вперед, живіт 

підтягнутий, ноги прямі, руки вільно розігнуті [24]. 

В. А. Гамбурцев під правильною поставою розуміє пряме положення 

голови, помірне вираження сагиттальних вигинів хребта при середньому куті 

нахилу тазу до вертикалі, середнє положення лінії остистих відростків, 

однаковий рівень і симетричне розташування лопаток, симетричну 

конфігурацію трикутників талії, деякі виступаючі вперед контури грудної 

клітки, відносно пряму форму живота, правильну форму нижніх кінцівок [16]. 

М. Д. Ріпа характеризує правильну поставу однаковим рівнем надпліччя, 

сосків, кутів лопаток, рівною довжиною шийно-плечових ліній (відстані від 

вуха до плечового суглоба), глибиною трикутників талії (поглиблення, що 

утворюється виїмкою талії і вільно опущеною рукою), прямою вертикальною 

лінією остистих відростків хребта сагиттальної площини, однаковим рельєфом 

грудної клітки і поперекової області (при нахилі вперед). У нормі глибина 

лордозу в шийному і поперековому відділах хребта відповідає товщині долоні 

обстежуваного [33]. 

Відхилення від нормальної постави виникають при наявності 

захворювань хребта і інших органів опорно-рухового апарату. У цих випадках 

патологія постави є симптомом основного ортопедичного захворювання. У 

більшості ж випадків дефекти постави зустрічаються у дітей у зв’язку з 

порушенням умов її формування, як анатомічних, так і фізіологічних. В цьому 

випадку дефект постави не може розглядатися як захворювання, проте, створює 

умови для прояву інших патологічних чинників. 

Існують різні думки щодо питання про види порушення постави. У нашій 

роботі ми приймаємо загальновизнану точку зору у визначенні дефектів 

постави [34; 38]. Дефекти постави можуть бути як в сагиттальній, так і у 

фронтальній площинах. У сагиттальній площині розрізняють такі види 

порушення постави. 

I. Дефекти постави із збільшенням фізіологічних вигинів хребта: 
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– сутулуватість; 

– кругла спина;  

– кругло-увігнута спина.  

II. Дефекти постави зі зменшенням фізіологічних вигинів хребта. 

– плоска спина;  

– плоско-увігнута спина [34; 39]. 

У фронтальній площині дефекти постави не поділяються на окремі види. 

Для них характерні порушення серединного розташування лінії остистих 

відростків хребта і зсув її у вертикальному положенні дитини вправо або вліво 

(сколіоз). При дефекті постави в бічному напрямі порушується симетричне 

розташування тіла і кінцівок щодо хребетного стовбура: голова нахилена 

вправо або вліво, плечі встановлені на різній висоті. Пояс верхніх кінцівок весь 

розташований асиметрично, лопатки на різних рівнях, трикутники талії 

асиметричні. При функціональних порушеннях постави у фронтальній площині 

є асиметрія м’язового тонусу на правій і лівій половинах тулуба, зниження 

загальної і силової витривалості м’язів.   

Порушення постави в сагиттальній площині є наслідком зміни 

фізіологічних вигинів хребта. При зміні вигинів хребта (їх збільшенні) 

відповідно змінюється розподіл м’язових сил, що впливають на поставу. У 

зв’язку з цим, представляється правомірним охарактеризувати детальніше 

зміни фізіологічних вигинів хребта [39].  

Збільшення шийного лордозу викликає компенсаторне збільшення 

грудного кіфозу і поперекового лордозу. В результаті збільшення грудного 

кіфозу ребра встановлюються криво, грудна клітка стає плоскою і опускається,  

розслаблюючи м’язи живота. У прямому зв’язку з цим посилюються наслідки 

збільшення шийного лордозу. Збільшений поперековий лордоз, який виникає в 

результаті компенсаторного грудного гіперкіфозу, позбавлений антилордозної 

дії м’язів живота, посилює цей стан  [44; 46]. 
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При збільшеному кіфозі лопатки переміщуються на край грудної клітки, а 

своїми верхніми частинами пересуваються наперед, з’являються крилоподібні 

лопатки. Плечовий пояс, що округлюється, зміщується наперед, надключична 

ямка заглиблюється. Відхилення наперед плечового поясу при поганій поставі 

обтяжує верхню частину грудної клітки, збільшує грудний кіфоз. Це утрудняє 

функцію м’яза, що випрямляє хребет, яка протидіє кіфозу, що утворюється. 

зміщення плечового поясу вперед наближає до себе прикріплення великою і 

малою грудною м’язів, сприяючи утворенню контрактур. 

Зміщення плечового поясу назад і пов’язане з цим наближення лопаток 

один до одного (головним чином завдяки роботі трапецієвидного і 

ромбоподібного м’язів) значно полегшує акт дихання. Збільшений грудний 

кіфоз викликає поперековий і шийний компенсаторний гіперлордоз. 

Збільшений поперековий лордоз. Збільшення поперекового лордозу 

пов’язане з випинанням живота, яке зникає при ліквідації причини його 

виникнення. Випинання живота пов’язане з в’ялістю м’язів його стінок. 

Збільшений грудний кіфоз і посилений нахил тазу компенсує збільшений 

лордоз [29; 32]. 

Посилений нахил тазу. У вертикальному положенні людини, плечовий 

пояс є чинником навантаження, тоді як тазовий пояс приймає на себе всю 

тяжкість тіла. Тазовий пояс грає дуже важливу роль при формуванні постави. 

При активній допомозі м'язів вдається збільшити або зменшити кут нахилу тазу 

на 10−15°. 

Так, прямий м’яз живота, великий сідничний м’яз і ціла група м’язів 

стегна і гомілки (двоголовий м’яз стегна, напівперетинчастий, 

напівсухожильний і тонкий м’язи) піднімають передній край тазу. При цьому 

тазостегнова група м’язів бере участь у нахилі тазу у вертикальному положенні 

тільки тоді, коли фіксовано прикріплення цих м’язів до стегнової кістки. У 

свою чергу прямий м’яз стегна, клубово-поперековий м’яз, напружувач 

широкої фасції, кравецький м’яз, який випрямляє хребет, квадратний м’яз 
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попереку, міжостисті м’язи опускають передній край тазу за рахунок підняття 

заднього краю. 

Положення тазу має істотний вплив на формування постави. Посилений 

нахил тазу створює збільшений лордоз, зменшення кута нахилу тазу згладжує 

лордоз і поперековий кіфоз. 

Таким чином, любе відхилення від фізіологічної норми одного відділу 

хребта спричиняє, «тягне» за собою відхилення в інших його відділах і 

призводить до змін постави, тому що огранізм людини – це єдина цілісна 

біологічна система і не можна відокремлювати одну її частину від іншої. 

Виходячи з викладеного вище щодо аналізу понять нормальної і 

дефектної постави, а також змін фізіологічних вигинів хребта, на наш погляд є 

необхідним дати характеристику нормальної постави школяра, уточнивши при 

цьому її відмінність від нормальної постави інших вікових груп [31]. 

У зв’язку зі зміненими пропорціями тіла в різні вікові періоди стійке 

вертикальне положення дитини досягається різним ступенем м’язових зусиль і 

різним взаємним розташуванням частин тіла. Тому нормальна постава 

молодшого школяра має свою характеристику, відмінну від характеристик 

постави дошкільника хлопця і дівчини. 

Зазвичай нормальна постава дошкільника характеризується зменшенням 

кута нахилу тазу від 22 до 25°, намічається поперековий лордоз, живіт 

видувається, лопатки злегка виступають. 

Нормальній поставі хлопця і дівчини властиве вертикальне розташування 

голови і тулуба при випрямлених ногах. Плечі опущені і знаходяться на одному 

рівні. Лопатки притиснуті до спини. Грудна клітка симетрична. Живіт плоский, 

втягнутий по відношенню до грудної клітки. Фізіологічні вигини хребта добре 

виражені, у дівчат підкреслений лордоз, у хлопців − кіфоз. Остисті відростки 

розташовані по середній лінії. Трикутники талії добре виражені та симетричні. 

При нормальній поставі школяра голова і тулуб розташовані вертикально, 

плечі горизонтальні, лопатки притиснуті до спини. Фізіологічні вигини хребта 
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помірно виражені, лінія остистих відростків розташована по середній лінії. 

Випинання живота зменшене, але передня поверхня черевної стінки 

розташована наперед від грудної стінки. Наголошується різниця у куті нахилу 

тазу у хлопчиків і дівчаток 28−31° [34; 15]. 

Дане визначення, на нашу думку, є найбільш вдалим. У зв’язку з цим 

воно приймається як робоче визначення нормальної постави школяра у 

дослідженні. 

 

1.3. Причини порушення постави, серед яких слабкий м’язовий корсет 

Використання профілактичних заходів порушень постави та зміцнення 

м’язового корсета спини, визначення ролі м’язового корсета для правильної 

постави та визначення змісту засобів корекції її вад вимагають знань про 

причини порушень правильного звичного положення тіла для їх усунення. 

Порушення постави спричиняються комплексом причин різного 

характеру. Можна виділити такі групи причин порушень постави: 

– вродженого характеру: наявність у дитини клиновидного хребця, 

порушення росту та розвитку хребців та м’язів спини, наявність додаткового 

ребра та інші. Через такі причини порушення постави супроводжуються 

деформацією хребта. Але деформації можна уникнути, тренуючи м’язи спини 

[18; 24]; 

–  набуті, як наслідок інших хвороб: паралітичні зміни в м’язах, рахіт, 

патологічні стани суглобів (вроджений вивих кульшового суглоба, контрактури 

в кульшових суглобах), наявність великих опікових та іншого походження 

рубців на одній стороні тіла, зменшення довжини однієї ноги, ожиріння, 

порушення зору, плоскостопість (через порушення опорної функції стоп, 

змінюється правильне положення тазу і хребта), тощо; 

–  патології, які можуть супроводжуватись порушеннями постави, але, як 

правило, без викривлення хребта; 
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–  набуті, внаслідок негармонійного розвитку окремих м’язових груп. 

Прикладом такої дисгармонії є переважання у розвитку м’язів грудей над 

м’язами спини тощо; 

– Набуті внаслідок звичайної неправильної пози, асиметричного 

статичного навантаження на фоні загального слабкого фізичного розвитку 

(Дубовис М. С). Ця група причин стосуються дітей шкільного віку, але саме у 

підлітковому віці (дівчата 12−15 років; хлопці 13−16 років) кісткова тканина 

активно розвивається. Особливо швидко ростуть трубчасті кістки верхніх і 

нижніх кінцівок, прискорюється ріст тіл хребців у вишину, а ріст кісток в 

ширину є незначним. Посилений ріст кісткового апарату у підлітків 

супроводжується відставанням розвитку м’язової тканини, м’язи є тонкими у 

своєму поперечнику, а відповідно і слабкимию Таким чином, саме у 

підлітковому віці незручні,  напружені тривалі пози, а також надмірні фізичні 

навантаження є небезпечними для постави дитини, отже в цей період розвиток 

м’язового корсету набуває особливої актуальності. 

 

 1.4 Значення лікувальних вправ для м’язового корсету у корекції та 

профілактиці хвороб спини 

У великої кількості дітей середнього шкільного віку постійно болить 

спина. Це серйозна проблема, тому що вони вимушені постійно терпіти біль, у 

них псується настрій, погіршується сон і все впливає на якість навчального 

процесу. 

Біль може охоплювати окремі ділянки спини або всю спину цілком, може 

віддавати в ноги, ускладнюючи рухи. Біль в області шийних хребців нітрохи не 

краще і може викликати головний біль, чи підйом кров’яного тиску. 

Більшість батьків, у яких діти страждають від болю в спині, намагаються 

впоратися з нею самостійно, роблять спроби лікування масажем, та незабаром 

біль знову повертається. Багато хто проходили курс ін’єкцій, пігулок, 

фізіотерапії і масажу спини – всі ці заходи допомагали на деякий час. Але мало 
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хто поєднував лікування з виконанням лікувальних вправ, а закінчивши 

лікування – продовжував їх виконувати і надалі.  

В той же час давно доведено, що можна вилікуватися від болів у спині 

самостійно за допомогою фізичних вправ. А якщо їх доповнити тепловими 

процедурами, ультразвуком і масажем – результат настане швидше. Відомо, що 

основне завдання лікувальної гімнастики полягає в тому, щоб поліпшити 

кровообіг у всіх структурах хребта і зміцнити м’язи спини, створити міцний 

«м’язовий корсет» [37]. 

 

Висновки до розділу 

Підсумовуючи даний розділ, ми можемо дійти висновків, що порушення 

постави у школярів бувають різного типу: кіфоз, лордоз, пряма спина тощо, але 

однією з причин переважної більшості вад постави є слабкий м’язовий корсет. 

Також, ми визначили, що на порушення постави школярів середнього 

шкільного віку впливає фактор швидкого росту кісток та відставання розвитку 

м’язової системи. Ми встановили, що саме м’язовий корсет має буде  надійним 

захистом проти болю в спині надалі. Міцні, пружні м’язи надійно підтримують 

хребет, оберігають його від деформацій, допомагають легше справлятися зі 

щоденними навантаженнями без перенапруження, яке завжди є причиною 

запалення. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 2.1. Методи дослідження 

 Для вирішення поставлених нами завдань ми використали такі методи: 

 – аналіз наукової та методичної літератури з проблеми дослідження 

порушення постави у школярів середнього шкільного віку; 

 – анкетування; 

 – зовнішній медогляд постави школярів та розвитку м’язового корсету за 

участі лікаря-фахівця; 

 – методи антропометрії – визначення антропометричних параметрів 

школярів; 

 – педагогічне спостереження – цілеспрямоване планомірне сприйняття й 

аналіз навчально-виховного процесу та його оцінка на основі заздалегідь 

розробленого плану; 

 – методи математичної статистики – обчислення параметрів рухливості 

хребта школярів, його вигинів, та сили м’язового корсету. 

 

 2.2. Організіція дослідження 

Базою дослідження є Кобеляцька середня загальноосвітня школа № 3. 

Дослідження проводилося з учнями середніх класів в період з 14 вересня по 28 

грудня  2020 року. В експериментальну групу ввійшли 11 хлопців 7 класу, які 

мають незначні порушення постави та недостатньо розвинений м’язовий 

корсет. Заняття проводилися 3 рази на тиждень (понеділок, середа, п’ятниця) у 

періоді двох місяців на заняттях фізичної культури, учням були запропоновані 

вправи на зміцнення м’язів спини, живота, ніг  та корекцію постави. 
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На першому етапі дослідження було вивчено стан питання за даними 

літературних джерел, та досліджено стан постави у дітей Кобеляцької середньої 

школи за даними медогляду на 2020 рік. Крім цього було проведено 

дослідження стану рухливості хребта учнів, так як рухливість хребта та 

розвиток м’язового корсету передує виникненню  різних хвороб спини. На 

цьому етапі ми заміряли статичну та динамічну силу м’язів спини та живота. 

Даний етап проводився на перших заняттях з фізичної культури у 

досліджуваних учнів. Показники, які ми заміряли, допоможуть нам перевірити 

ефективності складеної програми шляхом порівняння результатів до та після 

проведення складеної нами програми. Даний етап проводився з 01.09.2020 

року.  

 На другому етапі дослідження для виявлення причин порушення постави 

ми провели анонімне анкетування з дітьми експериментальної групи. Також, на 

цьому етапі було проведено анонімне анкетування серед вчителів даної школи 

та батьків дітей, яке допоможе нам визначити, які засоби та методи вони 

використовують для зміцнення м’язового корсету та корекції постави у дітей, 

та які проблеми для них є актуальними в цьому питанні. Даний етап проводився  

у вересні 2020 року. 

 На третьому етапі дослідження ми склали та впровадили програму 

зміцнення м’язового корсету для дітей середнього шкільного віку з метою 

профілактики та корекції вад постави та інших хвороб, спричинених 

недостатнім розвитком м’язового корсету тулуба. Даний етап розпочався 

14.09.2020 року та тривав до 28 грудня цього ж року. 

 На четвертому етапі проводилася математична обробка отриманих 

результатів, та порівняльний аналіз результатів до і після педагогічного 

експерименту. Даний етап проводився з 28.12.2020 року. 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИКА ЗМІЦНЕННЯ М’ЯЗОВОГО КОРСЕТА 

 СКЛАДЕНОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ 

 

3.1. Методики профілактики та корекції порушень постави шляхом 

зміцнення м’язового корсету 

Лікувальна фізична культура як клінічна дисципліна є частиною системи 

фізичного виховання, яка пов’язана з особливими завданнями виховання дітей, 

що мають відхилення у стані здоров’я, зокрема, у порушенні постави та 

недостатньому розвитку м’язового корсета. 

До засобів лікувальної фізичної культури відносять: фізичні вправи, 

рухливі ігри, масаж і гігієнічні фактори (загартовування) [17]. 

Думки більшості авторів робіт, присвячених порушенню постави, 

сходяться на тому, що найефективнішим засобом у вихованні правильної 

постави і в корекції порушеної постави є фізичні вправи, які спрямовані на 

зміцнення м’язового корсета [10, 17, 37, 43].  

Шлемін А. М. у своїй роботі застосовував гімнастичний метод, в якому 

фізичні вправи ізольовано впливають на різні м’язи тіла. Вправи розтягуючого 

характеру забезпечують природну анатомічну рухливість хребетного стовбура. 

До першої групи входять вправи, що здійснюють загальну дію на організм. 

Друга група включає вправи для вироблення відчуттів правильної постави. 

Вправи третьої групи спрямовані на виправлення певних недоліків у 

формуванні постави [42].  

Шубіна З. М.  вважає, що фізіологічна основа постави – своєрідна 

навичка, формування якої підпорядковане тим же закономірностям, що і 
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формування будь-якої рухової навички і невіддільна від неї. На погляд автора, 

формування навички правильної постави відноситься більшою мірою до 

навчання, головним чином, на уроках фізичної культури, а перехід навички у 

звичку – це, в основному, сфера виховання, в якій вирішальне слово повинне 

належати вчителям і батькам. [3, 43]. 

Для дітей з кіфотичною деформацією хребта деякі науковці пропонують 

систему комплексного відновного лікування. Ця система включає: урок 

коригуючої гімнастики, лікувальне плавання і фізичні вправи у воді, дозовані 

рухливі ігри з елементами корекції, лікувальний масаж [1]. 

Новий підхід у вирішенні цього питання викладений в дослідженні          

Мірхайдарової Л. Г. Традиційні засоби, використовувані на уроках фізичної 

культури в школі, доповнюються новими: загально-розвивальними вправами з 

типової програми у поєднанні з вправами йоги; комплексами з художньої 

гімнастики; вправи коригуючої гімнастики; комбіновані вправ, що проводяться 

у формі музично-ритмічного уроку з елементами сюжетно-ролевої гри [29]. 

Правильно організований загальний руховий режим має важливе 

значення в оздоровчій роботі з дітьми і створює здорову основу для зростання і 

розвитку організму і запобігає багатьом захворюванням [21]. 

Ефективність процесу формування правильної постави В. А. Арсланов 

пропонує підвищити комплексним підходом за рахунок використання 

цілеспрямованих педагогічних дій на школярів у всій навчально-виховній 

діяльності педагогічного колективу школи [2]. 

Діти з порушенням постави повинні займатися лікувальною гімнастикою 

вдома, отримавши детальні вказівки лікаря. При різкій формі порушення 

постави заняття краще проводити в кабінетах лікувальної фізкультури групами 

по 10−12 осіб. Вважається показаним створення в школах спеціальних груп з 

порушенням постави. У подібних групах заняття проводяться спеціальною 

лікувальною фізкультурою, що поєднується з такими видами спорту, як 

плавання, гімнастика, лижі [30]. 
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Слід зазначити, що для виправлення дефектів постави фізичного розвитку 

дитини також наобхідна організація сприятливих для дитини умов зовнішнього 

середовища − умов статичного навантаження, харчування, режиму дня, 

гігієнічних умов тощо [27]. 

Таким чином, підводячи підсумок вищевикладеному, можна 

стверджувати, що процес корекції постави ґрунтується на використанні різних 

видів фізичних вправ і дотриманні певних прийомів для покращення фізичного 

розвитку дитини задля достатнього розвитку м’язового корсету. 

 

3.2. Методичні рекомендації щодо комплексного підходу у корекції 

постави шляхом зміцнення м’язового корсета 

Ураховуючи зміни, що відбуваються в процесі корекції порушеної 

постави та зміцненні м’язового корсета, до яких відносяться зростаюча 

адаптація організму дитини до фізичного навантаження, а також перебудова 

змісту рухового режиму, ми розподілили весь процес на три етапи – вступний, 

основний і завершальний. 

На вступному етапі вирішувалися завдання відновлення механізмів 

адаптації організму дитини до фізичного навантаження, захисних механізмів і 

систем, які в нормі підтримують необхідну рівновагу організму. Протягом 

цього етапу дітям пояснювалося, як слід правильно виконувати вправи, а також 

розучувалися фізичні вправи, призначені для самостійних занять вдома. 

Основними засобами були загально-розвивальні, гімнастичні та силові вправи. 

Виправлення наявного дефекту, покращення фізичного розвитку і фізичної 

підготовленості м’язів дитини, прискорення процесу корекції постави були 

завданнями основного етапу. Для його вирішення використовувалися вправи 

для набуття м’язового корсета, вправи для формування і закріплення навички 

правильної постави та рухливі ігри. 

Завершальний етап забезпечував перехід до наступного етапу 

виправлення порушеної постави та зміцнення м’язового корсету, а також до 
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звичайних умов фізичного виховання. У цей період розучувалися комплекси 

фізичних вправ для самостійних занять вдома. До завдань завершального етапу 

входили закріплення навички правильної постави і вміння зберігати її при 

динамічній і статичній м’язових роботах. На цьому етапі застосовувалися 

вправи для загального тренування організму і вправи, спрямовані на 

виправлення порушеної постави дитини шляхом зміцнення м’язового корсету 

тулуба, та м’язів ніг. 

Як було зазначено вище, заняття щодо виправлення порушень постави та 

зміцнення м’язового корсету школярів середніх класів проходили під час 

спортивної години в групі подовженого дня. До занять входили фізичні вправи і 

рухливі ігри для зміцнення м’язового корсету та попередження вад постави. 

Фізичні вправи і рухливі ігри підбиралися відповідно до завдань занять, 

вікових і індивідуальних особливостей дитини.  

Завдання занять з виправлення порушень постави в сагиттальній площині 

зводяться до нормалізації емоційного тонусу дитини; поліпшення фізичного 

розвитку; вироблення силової і загальної витривалості м’язів тулуба; розвитку і 

підвищення якості рухових навичок; виправленню наявного дефекту і 

формуванню правильної постави. 

Заняття будувалися відповідно до фізіологічних і педагогічних 

принципів. При організації занять ураховувалися також фізіологічні 

особливості дій м’язових скорочень на організм дитини. У зв’язку з цим, кожне 

заняття, тривалістю 45 хвилин, мало вступну, основну і завершальну частини. 

Заняття проводилися груповим способом.  

Вступна частина заняття складала приблизно 11−17 % часу всього заняття 

і включала прості за характером виконання вправи, такі як ходьба і її варіанти, 

біг. Подібні вправи використовувалися з метою підготовки організму дитини до 

підвищеного рівня навантаження. У цю частину заняття так само входили 

власне гімнастичні вправи для формування і закріплення навику правильної 

постави і комплекси вправ ігрового характеру. Гарна остава вихователя, який 
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проводить заняття, демонстрація правильної постави на дітях, наявність 

здеркал у спортивній залі сприяли формуванню зорового способу контролю 

правильної постави. Зоровий самоконтроль здійснювався перед дзеркалом, де 

діти приймали правильну поставу і виправляли зазначені порушення. 

Від 67 % до 78 % часу заняття відводилося його основній частині. Тут 

використовувалися силові фізичні вправи для вироблення м’язового корсета, 

вправи для розвитку м’язів ніг, загально-розвивальні гімнастичні вправи і 

рухливі ігри. У групу вправ для вироблення м’язового корсета увійшли 

гімнастичні вправи для м’язів спини, черевного пресу і бічних м’язів тулуба. Ці 

вправи застосовувалися з метою  відновлення і нарощування загальної і силової 

витривалості даних груп м’язів. Загально-розвивальні і гімнастичні вправи 

забезпечували під час занять стимуляцію і нормалізацію роботи м’язів поясу 

верхніх кінцівок, м’язів тазового поясу, м’язів черевного пресу тощо для 

посилення дії цих фізичних вправ використовувалися предмети – палиці, 

обручі, медболи і тому подібне, а також гімнастичні снаряди і прилади –  

стінка, лавки тощо.  

Завершальна частина заняття, що займала від 9 % до 16 % часу, 

забезпечувала поступове зниження фізичного навантаження до рівня, близького 

до початкового рухового режиму, на якому знаходилися діти. Для цього 

використовувалися вправи, що сприяли прискоренню відновного процесу (за 

методом активного відпочинку). 

У процесі корекції порушень постави школярів молодших класів широко 

використовувалися і рухливі ігри. 

Рухливі ігри включалися в щоденні заняття по одній-дві гри. Тривалість 

заняття – 45 хвилин. При включенні рухливих ігор у зміст занять 

використовувалися наступні методичні прийоми: 

– відповідність характеру гри віку дітей; 

– підбір ігор відповідно до лікувально-педагогічних і виховних завдань; 

– чітке пояснення правив і розподіл ролей; 
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– контроль керівником за виконанням правил гри її учасниками; 

– дотримання фізіологічних закономірностей адаптації до навантажень. 

Включення рухливих ігор в заняття з школярами є обґрунтованим і 

доцільним з ряду причин. По-перше, вплив гри сприятливо позначається на 

функціональному стані організму дітей, на вдосконаленні функцій серцево–

судинної і дихальної систем. По-друге, як засіб лікувальної фізичної культури 

рухлива гра має цілу низку якостей, серед яких найважливіше місце займає 

висока емоційність гравців. Під час гри дитина отримує позитивний заряд 

емоцій – це задоволення від м’язової роботи у грі, відчуття бадьорості та 

енергії, можливість дружнього спілкування у колективі, досягнення 

поставленої у грі мети. Окрім цього, здійснюється комплексна дія на моторику і 

нервово-психічну сферу дитини. По-третє, при проведенні рухливих ігор 

вирішуються такі конкретні завдання, як зміцнення опорно-рухового апарату 

дітей, посилення м’язового корсета хребта. Ігри, що включалися у заняття, 

носили цілеспрямований характер (наприклад, ігри на збереження правильної 

постави, зміцнення м’язів спини), а також тренувальний характер. 

Проте, при проведенні рухливих ігор треба враховувати деякі методичні 

вказівки, а саме: заохочувати правильну поставу дітей, красиве положення 

голови і тулуба під час ходьби і бігу, чіткість виконання правил гри. Це 

допомагає розвивати самоконтроль дитини з приводу правильної постави. 

При розподілі ролей у грі, подачі команд необхідно враховувати ступінь 

збудливості дітей. Із збудженими дітьми тон розмови керівника повинен бути 

неголосний, суворий, а з боязкими, тихими дітьми − заохочувальний, м’який. 

 

3.3. Програма зміцнення м’язового корсету 

Серед вправ, які складають комплекс лікувальної гімнастики для 

зміцнення м’язового корсету, слід виділити вправи з гімнастичною палицею, на 

шведській стінці, на гімнастичних м’ячах а також використання профілактора 

Євмінова, які ми включили в нашу програму.  
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Гімнастична палиця широко застосовується у навчальному процесі на 

заняттях лікувальною гімнастикою, сприяє формуванню і корекції постави. 

Регулярні заняття з цим простим снарядом взагалі попереджають появу яких-

небудь дефектів хребта. Так, положення палиці на плечах за головою дозволяє 

успішно корегувати поставу, змушує тримати спину прямо, розвиває рухливість 

у плечових суглобах, чітко фіксує тулуб в тій чи іншій площині. У цьому 

положенні можна виконувати нахили вперед, в сторони, присідання, 

скручування і тощо. Гімнастична палиця дозволяє розвивати рухові якості: 

спритність, координацію і витривалість.  

Вправи на шведській стінці сприяють розвитку практично всіх груп 

м’язів, зміцненню імунітету. Шведська стінка допоможе зміцнити м’язи спини, 

рук, черевного преса і стегон.  

Вправи на гімнастичних м’ячах зміцнюють усі групи м’язів, виробляють 

правильну поставу, поліпшують самопочуття, забезпечують щадне 

навантаження на суглоби, поліпшують координацію рухів.  

 Складена нами програма зміцнення м’язового корсета для дітей 

середнього шкільного віку, як зазначалося вище, розрахована на 10 тижнів та 

представлена у табл. 3.1. 

 Таблиця 3.1 – Структура програми зміцнення м’язового корсету у дітей 

середнього шкільного віку 

Вступний період Основний період Завершальний період 

1–2 тиждень 3–8 тиждень 9–10 тиждень 

Завдання: 

– формування у дітей 

мотивації до зміцнення 

м’язового корсету та 

корекції правильної 

– підтримка у дітей 

мотивації до зміцнення 

м’язового корсету та 

корекції правильної 

– формування у дітей 

звички до зміцнення 

м’язового корсету та 

підтримки правильної 
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постави;  

– відновлення механізмів 

адаптації організму 

дитини до фізичного 

навантаження; 

– відновлення захисних 

механізмів і систем, які в 

нормі підтримують 

необхідну рівновагу 

організму; 

– підвищення загального 

тонусу організму; 

– розвиток у дітей 

гнучкості хребта. 

постави;  

– підтримка загального 

тонусу організму; 

– зміцнення м’язів 

живота; 

– зміцнення м’язів 

спини; 

– зміцнення м’язів ніг; 

– розвиток та підтримка 

гнучкості хребта; 

– відновлення, корекція 

та формування 

правильної постави. 

 

постави самостійно;  

– підтримка загального 

тонусу організму; 

– зміцнення м’язів 

живота; 

– зміцнення м’язів 

спини; 

– зміцнення м’язів ніг; 

– вироблення у дітей 

звички до розвитку та 

підтримання гнучкості 

хребта; 

– навчання методам 

самоконтролю; 

– формування 

правильної постави та 

вироблення у дітей 

звички контролю за 

своєю поставою та 

корегування її 

самостійно. 

 

 

У процесі впровадження складеної нвми програми щодо корекції вад постави та 

формування міцного мязового корсету ми використовували такі засоби, 

представлені у табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2 – Засоби корекції вад постави 

Вступний період Основний період Завершальний період 

– загально-розвивальні 

вправи (7–8 хв); 

– вправи з гімнастичним 

м’ячем (7–8 хв); 

– вправи з гімнастичною 

палицею (7–8 хв); 

– вправи для 

формування постави (5 

хв); 

– вправи на шведській 

стінці (5–7 хв). 

– загально-розвивальні 

вправи (7–8 хв); 

– вправи з гімнастичною 

палицею (7–8 хв); 

– вправи на 

профілакторі Єфімова 

(3–5 хв); 

– вправи для м’язів 

живота, спини, та ніг (15 

хв); 

– вправи для м’язів 

ступні (3–5 хв); 

– загально-розвивальні 

вправи (7–8 хв); 

– вправи з гімнастичним 

м’ячем (7–8 хв); 

– вправи на 

профілакторі Єфімова 

(3–5 хв); 

– вправи для м’язів 

живота (10–12 хв); 

– вправи для м’язів 

спини (10–12 хв); 

– вправи для м’язів ніг 

(10–12 хв). 

 Перевірка ефективності програми здійснювалася шляхом порівняння 

даних до та після її використання та представлена у таблицях 3.3, 3.4., 3.5. 

 Таблиця 3.3 − Динаміка показників динамічної та статичної сили 

м’язового корсету (n=11) 

Показники 

До 

експерименту 

(   m) 

Після 

експерименту 

(   m) 

 

р 

Динаміка, 

% 

Піднімання тулуба з 

положення лежачи за 1 

хв, (кількість разів) 

32,0 2,2 37,4 2,8 <0,05 16,8 

 Утримання на плечах 

штанги вагою 20 кг, (с) 

22,2 1,8 28,3 2,1 <0,05 12,7 

x x
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 Таблиця 3.4 – Динаміка рухливості хребта дітей у процесі експерименту 

(n=11) 

Показники 

До 

експерименту 

(   m) 

Після 

експерименту 

(   m) 

 

р 

Динаміка, 

% 

Рухливість хребта вправо, 

(см) 

11,2 2,6 14,2 2,1 <0,05 12,6 

Рухливість хребта вліво, 

(см) 

14,8 2,1 17,9 1,8 <0,05 12,0 

 

 

 Таблиця 3.5 – Середні показники шийного та поперекового лордозів дітей 

до та після експерименту (n=11) 

Показники 

До 

експерименту 

(   m) 

Після 

експерименту 

(   m) 

 

р 

Динаміка, 

% 

Шийний лордоз, (см) 1,7 0,2 1,9 0,5 <0,05 0,5 

Поперековий лордоз, 

(см) 

4,2 0,9 4,6 1,1 <0,05 1,0 

 

Таким чином, аналізуючи отримані та обраховані нами в результаті 

здійснення експерименту данні, можна зробити висновок, що за нетривалий 

період нашого експерименту відбулися позитивні зміни щодо корекції і 

профілактики вад постави. 

 

x x

x x
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3.4. Результати анкетування  

Дослідження включало в себе аналіз медичних карт учнів та вивчення 

анонімного анкетування батьків та вчителів школи. Дослідження проводилися 

задля складання більш актуальної та ефективної програми зміцнення м’язового 

корсета. 

У результаті аналізу медичних карт учнів 7 класу Кобеляцької середньої 

загальноосвітньої школи № 3 за 2020 рік ми отримали такі дані: з 25 учнів класу 

у 11 школярів виявлено порушення постави, які на нашу думку, викликані 

слабким м’язовим корсетом, що складає 44 % і 5 учнів страждають різним 

ступенем сколіозу, що становить 20 % від загальної кількості учнів, і лише 36 % 

учнів даної групи не мали порушень постави.  

У результаті анкетування дітей було виявлено, що близько 60 % дітей 

сидять не рівно, сплять на м’яких кроватях, носять сумки, зазвичай, в одній 

руці та не приділяють достатньої уваги зміцненню м’язів спини. Все це має 

негативний вплив на м’язовий корсет та безпосередньо на поставу.  

 Аналіз проведеного анонімного анкетування серед вчителів  школи 

засвідчує, що серед засобів та методів, які вони знають щодо профілактики 

порушень постави відповіді респондентів розподілилися таким чином: фізичні 

вправи – 100 %, нетрадиційні засоби – 5 %, демонстрація гарної постави –15 %, 

медичні засоби – 52 %, самоконтроль учнів – 28 %. Думки респондентів (не 

фахівців з фізвиховання) неоднозначно розподілилися і щодо питання розвитку 

фізичних якостей, необхідних для профілактики порушень постави. Так, 66 % 

стверджують, що потрібно розвивати всі фізичні якості для гармонійного 

розвитку дитини, 34 % респондентів вважають, що треба збільшувати силу та 

гнучкість, існує декілька думок про необхідність розвитку координації. Серед 

засобів, які сприяють формуванню правильної постави, 100% респондентів 

надають перевагу плаванню та фізичним вправам, але не знають яким саме. 

Разом із тим певна кількість досліджуваних вважає за необхідне також 
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використовувати масаж (42 %), вправи на рівновагу (14 %) й інші засоби (44 

%). До факторів, які негативно впливають на формування правильної постави, 

респонденти віднесли низький рівень фізичного розвитку (56 %), недостатню 

рухову активність (94 %), перенесені  хвороби (18 %), 

неякісне  взуття (59  %), соціально-побутові  умови  (57  %),  шкідливі  звички 

(29 %), незбалансоване харчування (61%).  

Сучасні здоров’язберігаючі технології для профілактики порушень 

постави використовують лише 9 % респондентів, саме вони також вважають, 

що в їхній школі достатнє методичне й матеріальне забезпечення для 

профілактики порушень постави. Негативним є те, на нашу думку, що 91 % 

респондентів не використовують цих технологій під час проведення ними 

уроку, не звертають уваги на поставу дітей під час сидіння за партою, не 

роблять вправ для розминання пальців рук та м’язів ніг тощо 

(фізкультхвилинки). Варто також зазначити, що лише 14 % респондентів 

використовують інформацію останніх наукових досліджень. Із результатів 

анкетування ми також дізналися, що 100 %  досліджуваних вважають за 

необхідне залучати сім’ю до профілактики порушень постави в дітей. Батьки 

знайомі з методиками профілактики постави та, за даними анкетування,  

використовують вправи, які сприяють формуванню правильної постави. Слід 

також відзначити, що 100 % респондентів (фахівців з фізвиховання) слідкують 

за поставою дітей під час ходьби чи бігу і ведуть роз’яснювальну роботу про те, 

як і чому це треба робити. Усі 100 % опитаних дітей  вважають, що потрібно 

розвивати силу та гнучкість для профілактики порушень постави, вони також 

використовують різноманітні комплекси з цією метою і хотіли б ознайомитись 

із новими методиками й отримати комплекси вправ для профілактики порушень 

постави. Але 44 % досліджуваних все ж таки мають вади постави. Опитані 

одностайно вважають за необхідне проводити додаткові заходи з метою 

профілактики порушень постави у школі, які були б доступними для дітей із 

відхиленнями розумового розвитку, дієвими, за впливом на організм, цікавими 
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за змістом, додавали б нові форми проведення та сучасні технології. Аналіз 

результатів анонімного тестування батьків також висвітлює досить цікаві 

аспекти їхнього ставлення до проблем профілактики порушень постави. Меблі 

в молодшому шкільному віці теж відіграють неабияку роль у формуванні 

постави. Як засвідчує аналіз, лише 16 % батьків придбали для своїх дітей 

спеціальний стіл та стілець, а 84 % дітей виконують домашні завдання за 

звичайними незручним для дитини столом і стільцем. Слід також зауважити, 

що лише 13 % дітей займаються фізичними вправами вдома. Не менш 

актуальним є питання ранкової гімнастики, однак результати засвідчують, що 

лише 3 % респондентів дали позитивну відповідь, 97 % не виконують ранкову 

гімнастику з дітьми. Лише 9 % батьків займаються разом із дітьми, граються з 

ними, 91 % респондентів не мають часу й бажання для таких занять. Аналіз 

результатів анкетування засвідчує, що 43 % батьків не знають, що таке 

порушення постави, а 57 % респондентів не знайомі з поняттям «профілактика 

порушень постави». При цьому ознайомитись із такими методиками й отримати 

комплекси для профілактики бажають усі  100 % досліджуваних батьків. Серед 

засобів, які сприяють формуванню правильної постави, респонденти виділяють 

п’ять груп, хоча деякі з них називають лише один засіб, інші – декілька. До 

основних засобів батьки відносять фізичні вправи – 69 %, фізичну культуру – 

35 %, меблі – 17 %, раціональне харчування – 32 %, не знають ніяких засобів – 

17 % респондентів. До факторів, які негативно впливають на формування 

правильної постави, батьки віднесли шкідливі звички (21 %), взуття (29 %), 

меблі (42 %), недостатню рухову активність (51 %), неправильні пози під час 

роботи (14 %), незбалансоване харчування (41 %), не знають ніяких факторів 32 

% респондентів.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Проаналізувавши літературні джерела з проблеми постави дітей 

середнього шкільного віку ми дійшли висновку, що в останні роки, в зв’язку з 

погіршенням гігієни зовнішнього середовища, харчування, нервово-психічними 

перенапруженнями з одночасним обмеженням рухової активності, у школярів 

різко зростає кількість деформацій опорно-рухового апарату. За даними 

Міністерства охорони здоров’я України, 90 % учнів мають відхилення у стані 

здоров’я. У 60 % підлітків спостерігається порушення опорно-рухового 

апарату, у 70–80 % школярів спостерігаються патологічні зміни постави, у 20 %  

–  різні деформації хребта. 

2. Взначено, що недостатньо розвинений м’язовий корсет передує 

виникненню різних вад постави у дітей. У дітей середнього шкільного віку 

відбувається швидкий ріст кісток і відставання розвитку м’язової маси. В 

результаті застосування нашої програми ми збільшили статичну та динамічну 

силу м’язового корсета досліджуваних учнів. Середня динамічна сила м’язів 

живота після застосування програми зміцнення м’язового корсету навіть за 

нетривалий період зросла на 16,8 %, статична сила м’язів спини – на 12,7 %.  

 3. Основними засобами щодо зміцнення м’язового корсету дітей 

середнього шкільного віку є загально-розвивальні вправи з гімнастичною 

палицею, біля та на шведській стінці, на гімнастичних м’ячах, вправи на 

розвиток сили м’язів тулуба та ніг (також з обтяженням), на гнучкість, 

елементи рухливих ігор, які ми включали до нашої програми. 

 4. Перевірка ефективності нашої програми шляхом порівняння показників 

до та після застосування складеної нами програми показала, що відбулося 

зміцнення м’язового корсета та корекція фізіологічних вигинів хребта, а саме 

шийний лордоз збільшився на 0,5 %, і поперековий – на 1,0 %. Позитивний 

вплив програми відмічений при вимірюванні рухливості хребта. Після 

експерименту рухливість хребта вправо зросла на 12,6 %, вліво на –12,0 %.    
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ДОДАТКИ 

 Додаток А 

 Вправи для формування і закріплення навички правильної постави 

 1. Стоячи біля стіни або гімнастичної стінки. В. п. – основна стійка (О.с.). 

Прийняти правильну поставу, торкаючись спиною стіни (стінки). При цьому 

лопатки, сідниці, гомілки ніг і п’яти повинні торкатися стінки, голова 

відведена. Правильність постави контролюється самою дитиною з допомогою 

дзеркала, інструктором ЛФК, одним з дітей за вказівкою вчителя. 

 2. Стоячи біля стіни, прийняти правильну поставу. Закрити очі, зробити 

крок вперед, знову прийняти правильну поставу. Розплющити очі – перевірити 

правильність постави, виправити відмічені дефекти. 

 3. Прийняти правильну поставу, зробити 2-3 кроки вперед, сісти, встати. 

Знову прийняти правильну поставу. Ту ж вправу можна робити, як і попередню, 

із закритими очима. 

 4. Прийняти правильну поставу біля гімнастичної стінки. Зробити 2-3 

кроки вперед, розслабити послідовно м’язи шиї, плечей, рук і тулуба. Знову 

прийняти правильну поставу. Перевірити поставу, виправити дефекти. 

 5. Стоячи быля гімнастичної стіни, прийняти правильну поставу. 

Підвестися на носки, утримуючись в цьому положенні 3-5 секунд. Повернення 

в вихідне положення. 

Вправи даються згідно І. Д. Ловейко, М.І. Фонарева (1988). 

 6. Та ж вправа, але без гімнастичної стінки. 

 7. Прийняти правильну поставу, сісти, розвівши коліна в сторони і, 

зберігаючи пряме положення голови та хребта, поволі встати, прийняти 

правильну поставу, перевіряючи себе перед дзеркалом. 

 8. Стоячи в правильній поставі, покласти на голову мішечок з піском 

(200г). Сісти, прагнучи не впустити мішечок. Встати у вихідне положення. 

 9. Ходьба з мішечком на голові із зупинками для контролю правильної 

постави. 
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 10. Ходьба з мішечком на голові з переступанням через перешкоди – 

мотузочок, гімнастичну лавку і тому подібне. 

 11. Стоячи в правильній поставі з мішечком на голові навпроти партнера. 

Перекидання і ловіння м’яча із збереженням правильної постави, прагнучи не 

впустити мішечок з голови. 

 12. Ходьба з мішечком на голові з виконанням завдання: у напівприсіді, з 

високим підняттям колін, перехресним кроком, боком, приставним кроком і так 

далі. 

 13. Лежачи на спині з симетричним розташуванням тіла щодо хребта, 

руки вздовж тулуба. Підвести голову і плечі – перевірити правильність 

розташування тіла. 

 14. Лежачи на спині, прийняти правильну позу, притиснути поперекову 

частину до підлоги. Перехід в положення сидячи із збереженням прямої спини. 

Встати, зберігаючи правильну поставу. 

 15. У положенні лежачи на спині зігнути ліву ногу в колінному і 

тазостегновому суглобах, схопивши коліно руками, притиснути до живота, 

одночасно притиснути до підлоги поперекову область. Повернутися у вихідне 

положення. Те ж з правою ногою. 

 16. Лежачи на спині, прийняти правильне положення. Перевірити його, 

підводячи голову і плечі. Обернутися «колодою» на живіт, підвести голову і 

плечі, кисті до плечей. Лягти на живіт, обернутися «колодою» на спину. 

Перевірити і виправити положення тіла. 

 17. Сидячи на гімнастичній лаві біля стіни прийняти правильну поставу 

(потилиця, міжлопаткова область, сідниці притиснуті до стіни, голова 

вертикально вгору, плечі на одному рівні). Правильність постави перевіряється 

викладачем або одним з дітей. 

 18. Та ж вправа. Після фіксування правильної постави розслабити 

послідовно м’язи шиї, плечового поясу, спини і живота. Закрити очі і по 
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команді прийняти правильне положення тіла. Розплющити очі і перевірити 

поставу. 

 19. Сидячи на гімнастичній лавці прийняти правильну поставу, покласти 

на голову мішечок з піском. Утримуючи мішечок правильним положенням 

голови і тіла, встати, зробити вперед 1-2 кроки, повернутися назад, сісти на 

лавку. 

 20. Сидячи на гімнастичній лавці навпроти один одного, прийняти 

правильну поставу, покласти мішечки з піском на голову, узяти в обидві руки 

м’яч. Кидки м’яча від грудей обома руками партнерові і ловля м’яча із 

збереженням правильної постави, не втрачаючи мішечок. 

 

 Додаток Б 

Загально-розвивальні гімнастичні вправи 

 I. Вправи для м’язів поясу верхніх кінцівок 

 Вихідне положення стоячи: 

 1. П’яти разом, носки нарізно, руки опущені вздовж тулуба (основна 

стійка). Руки через сторони догори. Повернення в вихідне положення. 

 2. Руки до плечей, кисті стиснуті в кулак. Почергове розгинання рук 

вгору. 

 3. Права рука піднята вгору, ліва опущена. Зміна положення рук. 

 4. Руки зігнуті в ліктях, кисті у плечей. Колові рухи зігнутими руками 

вперед, потім назад. 

 5. Руки випрямлені вперед, скрестні рухи рук і відведення їх в сторони. 

 6. Ноги нарізно на ширині плечей або ширше за плечі. Руки зігнуті в 

ліктях перед грудьми, пальці торкаються кінчиками, долоні випрямлені. 

Відведення ліктів ривками рук назад. 

 7. Те ж, що і у вправі 6, але з поворотами тулуба управо і вліво. 

 8. Руки опущені вздовж тулуба. Колові рухи руками. 
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 9. Права нога попереду, ліва позаду, руки зігнуті в ліктях, кисті в кулак, 

ліва рука попереду, права – позаду. Почергове різке розгинання рук вперед – 

«бокс». 

 Вихідне положення сидячи: 

 1. Руки опущені вздовж тулуба, ноги випрямлені і розставлені нарізно під 

кутом 30–40°. Руки через сторони догори, повернення в вихідне положення. 

 2. Та ж вправа з хлопком руками над головою. 

 3. Кисті рук за головою. Випрямляння рук в сторони, вгору, прогнутися в 

грудях, повернутися у вихідне положення. 

 4. Руки на поясі – відвести лікті назад, прогнутися, повернутися в вихідне 

положення. 

 Вихідне положення лежачи: 

 1. Лежачи на животі, кисті рук біля плечей, лікті притиснуті до тулуба.  

Підводячи голову і плечі, проводити руками рухи, що імітують плавання 

брасом. 

 2. Руки перед грудями в упорі долонями в підлогу. Розгинання рук в 

ліктях, підведення голови і плечей, повернення в вихідне положення. 

 3. Лежачи на спині, руки випрямлені вперед перед грудями. Відведення 

рук в сторони і схрещування їх перед грудями. 

 4. Права рука вгору, ліва вздовж тулуба. Зміна положення рук. 

 II. Вправи для м’язів нижніх кінцівок 

 Вихідне положення стоячи: 

 1. Руки на поясі. Присідання з відведенням випрямлених рук вперед, 

повернення в вихідне положення. 

 2. Те ж, але з розведенням колін в сторони. 

 З. Руки вперед перед грудьми, долонями вниз. Почергове підняття коліна 

до долонь однойменних рук. 

 4. Стоячи, руки вперед в сторони під кутом 45°. Махові рухи нігами, 

торкаючись до долоні різнойменної руки. 
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 5. Руки вздовж тулуба. Випад правою ногою вперед з упором руками в 

коліно правої ноги. Пружні присідання 2-3 рази. Повернення в вихідне 

положення. Те ж з лівої ноги. 

 Вихідне положення сидячи: 

 1. Ноги випрямлені, опора на повну ступню, руки позаду в упорі. 

Розведення ніг в сторони і схрещування прямих ніг – «ножиці». 

 2. Сидячи із зігнутими в колінах ногами. Ходьба на місці з високим 

підніманням колін. 

 З. Сидячи із зігнутими колінами, руки випрямлені перед грудями. 

Почергове піднімання колін до долоні однойменної руки. 

 4. Те ж, але, стосуючись долоні різнойменної руки. 

 5. Сидячи на підлозі, ноги прямі. «Ходьба» на сідничних м’язах – 

пересування вперед за рахунок роботи м’язів сідничної області і тазу. 

 Вихідне положення лежачи: 

 1. Лежачи на спині, почергове згинання і розгинання ніг в колінних, 

тазостегнових і гомілковостопних суглобах – «велосипед». 

 2. Лежачи на спині, руки вздовж тулуба. Зігнути обидві ноги в колінах, 

випрямити, опустити. 

 З. Лежачи на спині. Згинання і розгинання ніг з ковзанням п’ятами по 

опорі. 

 4. Лежачи на животі. Почергове відведення прямих ніг назад. 

 5. Лежачи на животі, руки в упорі перед грудями долонями вниз. Відвести 

назад прямі ноги, розвести їх в сторони, з’єднати, повернутися в вихідне 

положення. 

 III. Вправи для м’язів тулуба 

 Вихідне положення стоячи: 

 1. Руки на поясі. Нахили тулуба вперед і повернення в вихідне 

положення. 

 2. Та ж вправа, але з відхиленням тулуба назад. 
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 3. Руки на поясі. Поворот тулуба вправо повністю з відведенням у бік 

правої руки, повернення в вихідне положення. Те ж вліво. 

 Вихідне положення сидячи: 

 1. Сидячи на гімнастичній лавці, коліна зігнуті, ступні на підлозі, руки на 

поясі. Повороти тулуба в сторони. 

Те ж, але з відведенням випрямленої руки. 

 2. Сидячи верхи на гімнастичній лавці, ноги прямі, розведені в сторони, 

руки на поясі. Повільне відхилення назад до торкання спиною лавки, 

повернення в вихідне положення. 

 3. Сидячи верхи на гімнастичній лавці, ноги зігнуті в колінах, руки на 

поясі. Бічні нахили тулуба. 

 4. Сидячи на лавці, ноги прямі. Нахили тулуба вперед і повернення в 

вихідне положення. 

 Вихідне положення лежачи: 

 1. Лежачи на спині, руки прямі вгору. Одночасно з махом рук перейти в 

положення сидячи, руки вперед. 

 2. Та ж вправа, але при переході в положення сидячи, нахили вперед до 

торкання кінчиками пальців гомілок і тильної поверхні стоп. 

 3. Руки зігнуті в ліктях, опора на лікті, ноги зігнуті в колінах, опора на 

стопи. При піднятті тазу – вправа «місток». 

 4. Лежачи на животі, долоні в упорі перед грудями на рівні плечей. 

Розгинаючи руки і згинаючи ноги в колінах, перехід в положення «рачки»; 

продовжуючи рух в тому ж напрямі, тягнутися потилицею до п’ят. Повернення 

в вихідне положення. 

  

 

Додаток В 

Вправи на шведській стінці 
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 Перша і основна вправа для хребта – це висіння. Потрібно захопити 

руками найвищу поперечину і повиснути. Це дія вирівнює хребет і витягає 

його, що дозволяє лікувати різні викривлення дітям і зупинити старече 

пресування хребта; 

 – висіння з доповненням – повиснути на верхній перекладині і підтягнути 

коліна до тулуба. Робити повороти вправо і вліво без ривків. Це скручування 

хребта дозволяє встати на місце сдвинувшимся хребців і зміцнити м’язи хребта 

і преса; 

 – для преса – повиснути на верхній перекладині і піднімати прямі ноги до 

прямого кута з тулубом; 

 стати біля шведської стінки спиною до неї, руками взяти поперечину, до 

якої дістають руки, встати на нижню сходинку і прогнутися вперед, що 

дозволяє знаходити гнучкість хребта; 

 виконувати присідання по черзі на кожній нозі, закріплюючи на 2-3 

перекладині вільну ногу. Це тренує стегнові м’язи ніг; 

 – віджимання від підлоги з поступовим підніманням ніг і зміною кута 

нахилу тіла, дозволить накачати і зміцнити м’язи плечей, рук і грудей; 

 – розтяжка м’язів стегна і підколінної зв’язки – одну ногу покласти на 

перекладину на висоту стегон, друга стоїть прямо і паралельно стінці. 

Виконуємо нахил до стінки і лягаємо на пряму ногу; 

 – розтяжка бічних м’язів стегон і тазостегнових зв’язок – підняти ногу, як 

сказано в попередній вправі, і зробити розворот тіла так, щоб стояти боком до 

стінки. Виконувати нахили тулубом у напрямку стінки; 

 – розтяжка внутрішньої поверхні ноги – стати обличчям до стінки, 

покласти одну ногу на рівень тазу, друга нога рівна. Першу згинати і розгинати 

ногу в коліні. 

 

 

 Додаток Г 
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Вправи для м’язів живота та спини 

 Велосипед. Дуже проста і всім відома вправа. Лежачи на килимку 

закинути руки за голову, зігнути ноги в колінах і піднявши їх здійснювати 

кругові рухи (як на велосипеді). Чим нижче ваші ноги, тим сильніше 

напружується прес і більше навантаження на м’язи живота. 

 Книга. Це одна з кращих вправ для черевного преса та м’язів спини 

вимагає великих зусиль і напруження м’язів живота. Лежачи на спині 

витягнути руки і ноги, потім повільно піднімайте руки та ноги, намагаючись 

торкнутися колінами лоба. Вправу можна ускладнити, якщо зафіксувати 

положення тіла з піднятими руками і ногами не дістаючи до підлоги декількох 

сантиметрів. 

 Берізка. Це теж досить поширена, але дуже гарна вправа для м’язів 

черевного преса. В положенні лежачи на спині, руки витягніть уздовж тулуба. 

Напружуючи м’язи живота спочатку підніміть ноги, а потім і таз якомога вище. 

Зафіксуйте своє тіло на кілька секунд, потім прийміть вихідне положення. 

 Їжачок. Дуже гарна вправа для верхнього преса. У положенні лежачи, 

руки знаходяться з зігнутими ліктями за головою. Ноги зігнуті в колінах. 

Повільно згинаючи верхню частину тулуба, піднімаємо корпус, намагаючись 

торкнутися чолом колін. Потім повільно опускаємося на килимок. 

 Богомол. У положенні лежачи, руки за головою, зігнуті в ліктях. Ноги 

зігнути в колінах і згинаючи тіло намагатися дістати лівим ліктем праве коліно, 

потім правим ліктем ліве коліно. Вправу можна виконувати як у положенні 

лежачи, так і стоячи, по черзі піднімаючи ноги і торкаючись ліктями колін. Це 

чудова вправа для черевного преса, зокрема для косих м’язів живота. 

 Зірка. Лежачи на підлозі, розвести руки і ноги в різні сторони. Потім 

лівою рукою торкнутися носка правої ноги, і навпаки правою рукою 

торкнутися носка лівої ноги. 
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 Бокові випади. Прийміть вихідну позицію, руки тримайте вкупі на рівні 

грудей. Робимо випад в сторону, а після виконуємо підйом ноги зі згинанням в 

коліні. 15 раз на кожну ногу в 2 – 3 підходи. 

 Планка з бічними нахилами. Вправа планка давно відома своєю 

неймовірною дією на організм. Щоб зміцнити косі м’язи спини, виконуйте 

акуратні нахили в сторони з положення планки. При цьому стежите за тим, щоб 

в тілі не виникало хворобливих відчуттів. 

 Підйоми ніг у положенні лежачи. Ляжте на живіт, руки покладіть 

долонями до підлоги перед собою, голову злегка нахиліть вперед. Ноги зведіть 

разом і зігніть в колінах, виконуйте підйоми. Під час тренування відчуйте, як 

працюють нижні м’язи спини і сідничні м’язи. Робіть підйоми по 15 – 20 разів в 

3 – 4 підходи. 

 Нахили з гантелями. Поставте ноги на ширині плечей і візьміть в руки 

свої улюблені гантелі. Зробіть плавний нахил вниз, злегка зігнувши ноги в 

колінах. При цьому руки з гантелями тримаєте випрямленими. Поверніться у 

вихідну позицію і виконайте одну підтягування рук з гантелями до рівня 

грудей. Виконувати вправу рекомендується по 15 – 20 разів в 3 – 4 підходи. 

 

 

 Додаток Д 

Вправи з предметами 

 Вправи з гімнастичною палицею: 

 1. В. п. – о. с., палицю горизонтально вниз. Руки вгору, повернутися у 

вихідне положення. 

 2. В. п.  о. с., палицю на груди. Руки вперед, в. п., вгору, в. п. 

 3. В. п. – ноги разом, палицю горизонтально вперед (тримати за 

середину). Почергове відведення рук в сторони без палиці. 

 4. В. п. – палицю горизонтально вперед. Швидке обертання палиці. 
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 5. В. п. – ноги разом, палицю горизонтально за голову. Руки вгору, 

повернутися у в. п. 

 6. В. п. – ноги разом, палицю на плечі. Руки вгору, повернутися у в. п. 

 7. В. п. – палицю вертикально між ступнями, руки на верхньому кінці 

палиці. Колові рухи палицею ліворуч і праворуч. 

 8. В. п. – ноги на ширині плечей, палицю горизонтально вниз. Палицю 

зігнутими руками вгору, за спину, опустити вниз, ковзаючи палицею по спині 

до цілковитого випрямляння рук, і знову те саме. 

 9. В. п. – те саме. Колові обертання палиці ліворуч та праворуч. 

 10. В. п. – о. с., палицю горизонтально ззаду внизу. Відведення рук назад. 

 11. В. п. – те саме, з обертанням тулуба. 

 12. В. п. – те саме. Відведення рук ліворуч та праворуч. 

 13. В. п. – те саме, палицю тримати за середину. Підтягування палиці до 

лопаток. 

 14. В. п. – те саме. Підтягнути палицю до лопаток, відвести назад, не 

відпускаючи рук, знов підтягнути до лопаток, повернутися у в. п. 

 15. В. п. – ноги на ширині плечей, палицю горизонтально вниз. Руки 

вгору, два пружні рухи назад; повернутися у в. п. 

 Вправи з гімнастичним м’ячем. Цей комплекс призначений для 

збільшення гнучкості і вирівнювання хребта, зміцнення м’язів спини і 

профілактики викривлення. Вправи з фітболом знімають напругу спини, 

зміцнюють м’язи, збільшують рухливість суглобів. Техніка виконання: 

 1. Рухливі тазостегнові суглоби. Сісти на м’яч. Спина рівна. Покататися 

вперед-назад і в сторони. Робити стегнами великі кола в різні боки, а потім 

м’яко пострибати разом з фітболом. Робити 5–7 хвилин. 

 2. Стабілізація. Сидячи прямо, розвести руки. Ліву ногу підняти і 

утримуючи рівновагу правою ногою, пострибати кілька разів на м’ячі. Чи не 

опускаючи ногу, покататися зі сторони в сторону. Поміняти ногу і повторити 10 

разів. 
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 3. Тренування розгиначів хребта. Лягти животом на м’яч. Руки витягнути 

на рівні грудей. Прямими ногами впертися в стіну. На вдиху підняти грудну 

клітку і розкритися. Руки при цьому розвести назад, стискаючи лопатки. На 

видиху не поспішаючи опуститися і руки перед собою. Ноги залишаються 

прямими. За один підхід 10 повторень. 

 4. Вирівнювання. Сісти навпочіпки, руки на м’ячі. На видиху відкочувати 

фітбол від себе, витягаючи за ним. Хребет випрямити наскільки можливо. На 

вдиху повернутися в початкову позицію. Повторювати 7–10 разів. 

 5. Бічна витяжка. Сісти на м’яч. Нахилятися вліво, витягаючи над 

головою витягнуту праву руку. Потім нахилятися вправо, витягаючи ліву руку. 

Важливо максимально розтягувати бічні м’язи. За 10 нахилів в кожну сторону. 

 


