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Анотації:
Метою дослідження є вивчення 
впливу засобів реабілітації на фі-
зичну працездатність дітей з вро-
дженою клишоногістю. В дослі-
дженні прийняли участь 68 дітей 
дошкільного віку з вродженою кли-
шоногістю та 34 здорових дитини. 
Наведені дані про рівень фізичної 
працездатності у дітей дошкільно-
го віку. Обґрунтовані спрямуван-
ня та умови проведення фізичної 
реабілітації при вродженій кли-
шоногості. Визначені початковий 
та контрольний рівень фізичної 
працездатності у дітей дошкільно-
го віку. Отримані результати дово-
дять ефективність застосування 
фізичної реабілітації щодо підви-
щення фізичної працездатності у 
дітей з вродженою клишоногістю. 

Михайлова Н.Е. Повышение физической 
работоспособности у детей с врожденной 
косолапостью средствами физической реа-
билитации. Целью исследования является 
изучение влияния средств реабилитации на 
физическую работоспособность детей с врож-
денной косолапостью. В исследовании при-
няли участие 68 детей дошкольного возраста 
с врожденной косолапостью и 34 здоровых ре-
бенка. Приведены данные об уровне физиче-
ской работоспособности у детей дошкольного 
возраста. Обоснованы направления и условия 
проведения физической реабилитации при 
врожденной косолапости. Определены началь-
ный и контрольный уровень физической рабо-
тоспособности у детей дошкольного возраста. 
Полученные результаты доказывают эффек-
тивность применения физической реабилита-
ции по повышению физической работоспособ-
ности у детей с врожденной косолапостью.

Mikhailova N.E. Increase of 
physical capacity of children with 
congenital clubfoot by means of 
physical rehabilitation. The aim is 
to study the effect of rehabilitation 
on physical performance of children 
with congenital clubfoot. The study 
involved 68 preschool children with 
congenital clubfoot and 34 healthy 
children. The data on the level of 
physical performance in preschool 
children. Substantiated directions and 
conditions of the physical rehabilitation 
of congenital clubfoot. Defined starting 
and controlling the level of physical 
performance in preschool children. 
The results obtained prove the 
effectiveness of physical rehabilitation 
to improve physical performance in 
children with congenital clubfoot.
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Вступ.1

Дошкільний період є одним з найбільш відпові-
дальних періодів життя людини у формуванні фізич-
ного здоров’я і культурних навиків, що забезпечують 
його вдосконалення, зміцнення і збереження в майбут-
ньому. Сьогодні відомо: 40% захворювань у дорослих 
були «закладені» в дитячому віці, в 5-7 років. Саме 
тому, дошкільне фізичне виховання повинне формува-
ти рівень здоров’я дитини і фундамент фізичної куль-
тури майбутньої дорослої людини. Важливо підви-
щувати загальну працездатність у дітей, враховуючи 
особливості розвитку дитячого організму. Завдання 
визначаються в конкретнішій формі: допомагати пра-
вильному і своєчасному окостенінню, формуванню 
вигинів хребта, сприяти правильному розвитку тер-
морегуляції; удосконалювати діяльність центральної 
нервової системи: сприяти врівноваженості процесів 
збудження і гальмування, їх рухливості, а також вдо-
сконаленню рухового аналізатора, органів чуття.

Аналіз науково-методичної, спеціальної літера-
тури з проблеми дослідження показав, що на даний 
час розглянуто проблему прогнозування фізичної 
працездатності, фізичного розвитку у дітей з різ-
ним соматотипом методом дерматогліфічних ознак. 
Наведено визначення фізичної працездатності як 
інтегрального показника фізичного розвитку, сома-
тичного здоров’я, фізичної підготовки [5].  Установ-
лено, що рівень рухової активності дітей 6-7-річного 
віку у різні періоди навчального року обумовлюють 
певний стан психосоматичного здоров'я, що в свою 
чергу проявляється на рівні фізичної та розумової 
працездатності [4]. Досліджено проблему розробки 
профілактичних заходів із застосуванням фізичних 
© Михайлова Н.Є., 2012

чинників для дітей-вихованців дошкільних закла-
дів, які належать до груп ризику вірогідності розви-
тку захворювань органів дихання. Встановлено, що 
діти, які повторно хворіють на ГРЗ, мають середні та 
низькі функціональні можливості організму. У даних 
дітей, на відміну від групи тих, які хворіють епізо-
дично, частіше відзначаються порушення фізичного 
розвитку, в той же час, знижена фізична працездат-
ність [6]. Досліджено проблему оптимізації психо-
фізичного розвитку шляхом використання народних 
рухливих ігор різної спрямованості. Проаналізова-
но стан «шкільної зрілості», який є інтегральним 
показником фізичного розвитку, психосоматично-
го здоров'я, фізичної та розумової працездатності. 
Розроблено програму фізичного виховання першо-
класників з метою підвищення рівня їх соматичного 
здоров'я, фізичної та розумової працездатності, які 
визначають «шкільну зрілість» [3]. 

Робота виконана згідно теми «Вдосконалення ор-
ганізаційних та методичних засад програмування 
процесу фізичної реабілітації при дисфункціональ-
них порушеннях у різних системах організму люди-
ни» Зведеного плану НДР у галузі фізичної культури 
і спорту на 2011-2015 рр. Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета – вивчити вплив засобів фізичної реабіліта-

ції на фізичну працездатність дітей з вродженою кли-
шоногістю.   

Завдання дослідження: визначити початковий рі-
вень фізичної працездатності дітей дошкільного віку; 
обґрунтувати застосування засобів фізичної реабіліта-
ції щодо підвищення фізичної працездатності. 
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Методи дослідження. Для визначення фізичної 
працездатності в дітей дошкільного віку використали 
пробу Руф’є з урахуванням віку дітей. Параметрами 
індексу Руф’є є ЧСС в спокої, при навантаженні й піс-
ля відновлення. Суму трьох значень ЧСС у формулі 
індексу Руф’є автори вважають лінійним перетворен-
ням ЧСС спокою [2], а саму формулу 

       R=  (4 х (Р1+Р2+Р3)-200)) / 10                   (1)
де Р1 – кількість скорочень серця за 15 с у стані 

спокою; Р2– за перші 15 секунд першої хвилини після 
закінчення присідань; Р3– в останні 15 секунд першої 
хвилини, записати у такому вигляді: 

R= (f-200)/10                                          (2) 
де  f =4 х (Р1+Р2+Р3)                             (3)

Параметром коригування буде відношення: 
 k= ЧССp / ЧССа                                     (4) 

де ЧССp і ЧССа – відповідно до норми частоти сер-
цевих скорочень у стані спокою вікової групи пацієн-
та й дорослої людини. Припускаючи, що з формули 
(2) отримаємо формулу для обчислення коригованих 
значень індексу Руф’є: 

Rk = (f/k – 200) /10                                  (5)
 Середні норми ЧСС в дітей 4-6 років – 106 уд/

хв., граничні норми – 86-126 уд/хв. Середні норми в 
дорослих (15-50 років) – 70 уд/хв., граничні норми – 
60-80 уд/хв. Відповідно до статистичних даних був 
підрахований k (параметр коригування) для даної 
вікової групи (4-6 років):

k = 106 / 70 = 1,51                                   (6)
Результати індексу Руф’є оцінювали: менше 3 – 

висока, 4-6 – добра, 7-9 – середня, 10-14 – задовільна, 
15 – погана працездатність.

Результати дослідження.
У дослідженні були задіяні 68 дітей дошкільного 

віку з вродженою клишоногістю: контрольна 1 (n=34), 
основна (n=34) групи та здорові діти (n=34), які склали 
контрольну групу 2. На початок дослідження вік дітей 
складав 4-5 років, вони знаходилися на «Д» обліку у 
дитячого ортопеда. 

Одним із об’єктивних критеріїв здоров’я дитини 
є рівень фізичної працездатності. Висока працездат-
ність є показником міцного здоров’я і навпаки, низь-
кі її значення розглядаються як фактор ризику для 
здоров’я. 

Початковий рівень фізичної працездатності дітей 
поданий на рис. 1.

На початку дослідження добра фізична працез-
датність була визначена у 32,35% здорових дітей, по 
26,47% у двох групах дітей з вродженою клишоногіс-
тю. Середню фізичну працездатність мали 38,24% здо-
рових дітей і 38,24% дітей основної групи. Задовільну 
фізичну працездатність мали 29,41% здорових дітей, 
35,29% дітей основної групи та 32,35% дітей контроль-
ної групи 1. Результати тестування вказують на незна-
чне розходження у рівні фізичної працездатності здо-
рових дітей та дітей з вродженою клишоногістю.

Фізична реабілітація дітей з вродженою клишо-
ногістю була спрямована не лише на дану патологію, 
але мала систематичний вплив на організм дитини з 
метою його морфологічного і функціонального вдо-

сконалення, зміцнення здоров’я, формування рухових 
навичок і фізичних якостей, підвищення фізичної пра-
цездатності. Фізичний розвиток у дошкільному віці є 
особливо стрімким. З огляду на це, фізична реабіліта-
ція повинна бути своєчасною, методично правильно 
організованою.

Фізична реабілітація дітей з вродженою клишоно-
гістю не може бути спонтанною, безсистемною, за-
костенілою щодо використовуваних форм і методів. 
Організація її має відбуватися за дотримання таких 
умов: охорона нервової системи дитини, раціональне 
чергування активної діяльності та відпочинку; наяв-
ність сприятливих умов для постійного позитивного 
емоційного стану, відсутність чинників, які пригні-
чують нервову систему дитини; планування й утри-
мання, відповідно до санітарно-гігієнічних норм, 
приміщення, де проводиться фізична реабілітація, 
лікувальний масаж, фізіотерапевтичні процедури, до-
статня кількість необхідного інвентарю.

На рис. 2 подані результати визначення фізичної 
працездатності дітей усіх груп наприкінці досліджен-
ня. 

Наприкінці дослідження фізична працездатність 
підвищилась у дітей основної групи: висока в 14,71%; 
добра в 52,94%, середня в 32,35%. У дітей контр-
ольної групи 1 та контрольної групи 2 не відбулося 
значного підвищення рівня фізичної працездатності. 
У здорових дітей контрольної групи 2 добра фізична 
працездатність на початку була у 32,35%, наприкінці 
у 41,18%; середня працездатність на початку була у 
38,24%, наприкінці у 41,18%; задовільна працездат-
ність була у 29,41%, наприкінці у 17,65%. У дітей 
контрольної групи 1 добра фізична працездатність на 
початку була у 26,47%, наприкінці у 29,41%; середня 
працездатність на початку була у 41,18%, наприкінці 
у 55,88%; задовільна працездатність була у 29,41%, 
наприкінці у 14,71%. Незначні покращення фізичної 
працездатності в дітей контрольної групи 1 та контр-
ольної групи 2 могли відбутися ще за рахунок підрос-
тання дітей та зменшення ЧСС в стані спокою.

В табл. 1 подані середні значення індексу Руф’є на 
початку та наприкінці дослідження.

На початку дослідження середній показник фізич-
ної працездатності в основній групі був 8,69±0,40, в 
контрольній групі 1 – 8,37±0,38, в контрольній групі 
2 був 8,20±0,37, тобто в усіх групах він відповідав се-
редньому рівню фізичної працездатності.

Наприкінці дослідження середні показники фізич-
ної працездатності в контрольній групі 1 (17,79±0,34) 
та в контрольній групі 2 (7,58±0,36) значно не зміни-
лися і відповідають середньому рівню фізичної пра-
цездатності. Середні показники фізичної працездат-
ності в основній групі наприкінці дослідження стали 
5,76±0,28 (р<0,05), що відповідає доброму рівню фі-
зичної працездатності і доводить ефективність засто-
сування засобів фізичної реабілітації щодо підвищен-
ня фізичної працездатності в дітей. 

Висновки.
У результаті визначення рівня фізичної працездат-

ності було виявлено, що на початку дослідження ре-
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Таблиця 1
Результати визначення фізичної працездатності в дітей

Індекс Руф’є
Основна група Контрольна група 1 Контрольна група 2

х ± m х ± m х ± m

На початку дослідження індекс 8,69±0,40 8,37±0,38 8,20±0,37
рівень середній середній середній

Наприкінці дослідження індекс 5,76±0,28*, **, *** 7,79±0,34 7,58±0,36
рівень добрий середній середній

Примітки. * – показник вірогідності розходжень р<0,05 між показниками на початку та наприкінці дослідження в межах групи; 
** – показник вірогідності розходжень р<0,05 між основною групою та контрольною групою 1;
*** – показник вірогідності розходжень р<0,05 між основною групою та контрольною групою 2.

Рис. 1. Фізична працездатність дітей на початку дослідження

Рис. 2. Фізична працездатність дітей наприкінці дослідження
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зультати тестування вказують на незначне розходжен-
ня у рівні фізичної працездатності у здорових дітей 
та дітей з вродженою клишоногістю. Наприкінці до-
слідження в контрольній групі 1 та контрольній групі 
2 не відбулося значного покращення. Після застосу-
вання програми фізичної реабілітації у дітей основної 
групи фізична працездатність наприкінці досліджен-

ня значно підвищилась, із середнього рівня перейшла 
в добрий рівень, що доводить ефективність застосу-
вання засобів фізичної реабілітації щодо підвищення 
рівня фізичної працездатності.  

Подальші дослідження будуть спрямовані на ана-
ліз специфіки фізичного розвитку дітей з вродженою 
клишоногістю.
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