
1. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ДЕФОРМАЦІЯМИ СТОПИ       
ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ З М’ЯЧЕМ 

2. Актуальність теми. У всьому світі у тому числі і в Україні спостерігається             
тенденція до зростання кількості осіб з деформацією стопи, про що свідчать           
статистичні дані. В Україні щорічно реєструється понад 2 тис. діагнозів          
деформації стопи та опорно-рухового апарату. На думку у        
школярів 7-16 років спостерігається деформації хребта та порушення        
ресорної функції стопи. Останніми роками значно помолодшали       
захворювання опорно-рухового апарату. В Україні щорічно реєструється       
майже кожна 6-7 дитина у віці 7-8 років з плоскостопістю. 

3. Об’єкт дослідження – реабілітація хворих з плоскостопістю. 

4. Предмет дослідження – вплив фізичних вправ з м’ячом на реабілітацію           
хворих з деформацію стопи. 

5. Метою роботи - науково обґрунтувати і запровадити у реабілітаційний          
процес для хворих з патологією стопи інноваційної технології фізичної         
реабілітації з м’ячом. 

6. Завдання роботи : 

1. Проаналізувати у літературі стан дослідження проблеми застосування        
фізичних вправ з м’ячом у відновлювальному лікуванні хворих з         
деформацією стопи. 

2. Дослідити статичну та динамічну функцію стопи в контрольній та в групі            
втручання дітей  з плоскостопістю. 

3. Розробити та запровадити у процес реабілітації хворих з деформацією          
стопи інноваційні методики фізичної реабілітації з м’ячом. 

7. Методи дослідження: аналіз літератури, спостереження, медико-біологічні       
методи: плантографія, соматометрія, відео- та фотозйомки,      
експериментування по схемам комплексу фізичних вправ, педагогічний       
експеримент, методи математичної статистики. 

8. Наукова новизна роботи. Уперше доведено, що запропонована інноваційна         
методика фізичної реабілітації з використанням вправ з м’ячем позитивно         
впливає на відновлення динамічної функції стопи і у разі її застосування           
може сприяти підвищенню ефективності занять ЛФК та корекції стопи у          
дітей 7-8 років. Показано, що середні значення опорно-ресорної функції         
стопи у групі втручання після проведення експерименту покращилися у         



порівнянні вихідними значеннями до експерименту. Розширено наукові       
підходи до організації фізичної реабілітації хворих з деформацією стопи.         
Доповнено дані про клініко-фізіологічні механізми застосування фізичних       
вправ при плоскостопості. 

9. Практична значущість роботи полягає у можливості широкого        
застосування теоретичних положень і методичних розробок у процесі        
організації занять фізичної реабілітації дітей з вадами стопи.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці нозологічно        
орієнтованої інноваційної методики проведення реабілітації з патологією       
опорно-рухового апарату. Це дозволило запропонувати для організації занять        
оригінальну методику з лікувальної фізичної культури з м’ячем і сформувати          
практичні рекомендації для методистів. 

 

 

 


