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ЗАСТОСУВАННЯ КАТА ДЛЯ ШВИДКОГО ВІДНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ 
СПОРТСМЕНА-КАРАТИСТА ПІСЛЯ ЗНАЧНИХ ПСИХОФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

ZASTOSOWANIE KATA DO SZYBKIEGO ODZYSKIWANIA ORGANIZMU 

SPORTOWCA KARATE PO ZNACZNYCH OBCIĄŻENIACH PSYCHOFIZYCZNYCH 

USE OF THE КATA FOR FAST RECOVERY OF AN ORGANISM OF THE KARATE 

ATHLETE AFTER CONSIDERABLE PSYCHOPHYSICAL LOADINGS 

Кіндзер Б. М., Вовканич Л. С., Нікітенко С. А., Вишневецький С. М.1
 

Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського 

http://doi.org/10.5281/zenodo. 4033216 

Анотації 
В статті проведено аналіз результатів експерименту по швидкому психофізичному відновленню спортсменів – 

каратистів стилю Кіокушинкай після значних фізичних та психоемоційних навантажень максимально наближених 
до змагальних із застосуванням ката «Санчін», як засобу швидкого відновлення організму.  

Методи: теоретичний аналіз і узагальнення наукової та методичної літератури; метод порівняння; соціологічні 
методи (анкетування); педагогічне спостереження; педагогічний експеримент; медико-біологічні методи; психологі-
чні методи та методи математичної статистики.  

Результати: Установлено, що одним з ефективних шляхів удосконалення тренувального процесу спортсменів 
стилю Кіокушинкай карате за програмою з куміте є впровадження в тренування комплексів ката. Визначено пріори-
тетність ката «Санчин» і «Теншо» як методів спеціальної підготовки та значущість їх впливу на психоемоційний і 
фізичний стан спортсмена.  

Висновки: Впровадження результатів досліджень у тренувальний процес сприяло суттєвому поліпшенню спор-
тивних результатів кваліфікованих каратистів. 

Ключові слова: Кіокушинкай карате, ката, спеціальна підготовка, кваліфіковані каратисти. 

В статье проведен анализ результатов эксперимента по быстрому психофизическому восстановлению 
спортсменов – каратистов стиля Киокушинкай после значительных физических и психоэмоциональных нагру-
зок максимально приближенных к соревновательным с применением ката «Санчин», как средства быстрого 
восстановления организма. 

Методы: теоретический анализ и обобщение научной и методической литературы; метод сравнения; соци-
ологические методы (анкетирование); педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; медико-
биологические методы; психологические методы и методы математической статистики. 

Результаты Установлено, что одним из эффективных путей совершенствования тренировочного процесса 
спортсменов стиля Киокушинкай каратэ по программе кумитэ является внедрение в тренировку комплексов 
ката. Определена приоритетность ката «Санчин» и «Теншо» как методов специальной подготовки и значимость 
их влияния на психоэмоциональное и физическое состояние спортсмена. 

Выводы: Внедрение результатов исследований в тренировочный процесс способствовало существенному 
улучшению спортивных результатов квалифицированных каратистов. 

Ключевые слова: Киокушинкай каратэ, ката, специальная подготовка, квалифицированные каратисты. 

The article analyzes the results of an experiment using the kata-complex «Sanchin» as a means of rapid recovery 
of the athlete – Kyokushinkai karate style after significant psychophysical and emotional stress, as close as possible to 
the competition. Competitive activity in Kyokushin karate, according to scientists, involves the manifestation of maxi-
mum muscular effort; performing complex technical actions for a long time; moving in difficult conditions associated 
with limited space and time; static voltage; high degree of mental stress. It is well known that successful performances 
in kumite competitions in Kyokushin karate are possible when the athlete is ready to endure significant physical exer-
tion, inherent in a very emotional and physically exhausting flight and the ability to recover quickly in a short time. We 
have tested and analyzed more than 20 kata complexes studied in Kyokushinkai karate. According to the results of our 
research, we have identified two types of kata, which give a significant restorative effect on the psychophysical state of 
the athlete. 

 According to the results of the experiment, it was found that one of the effective ways to restore the psychophysi-
cal condition of Kyokushinkai karate athletes after significant psychophysical and emotional stress in kumite competi-
tions is the introduction of kata complexes in the preparatory training process. 

Analysis of many years of research has identified the priority of using the complexes of kata «Sanchin» and 
«Tensho» as methods that lead to a significant impact on the psycho-emotional and physical condition of the athlete and 
rapid recovery after strenuous exercise. 

© Кіндзер Б. М., Вовканич Л. С., Нікітенко С. А., Вишневецький С. М., 2020 
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The introduction of research results in the training process contributed to a significant improvement in the sports 
results of qualified karatekas. 

Key words: Kyokushin Karate, kata, special training, qualified karatekas. 

Вступ. Змагальна діяльність у Кіокуши-
нкай карате, за даними науковців, передба-
чає прояв максимальних м'язових зусиль; 
виконання складних технічних дій упродовж 
тривалого часу; переміщення в ускладнених 
умовах, пов'язаних з обмеженим простором 
та лімітом часу; статичне напруження; висо-
кий ступінь психічного напруження [4, 5, 7]. 

Загальновідомо, що успішний виступ на 
змаганнях з куміте у Кіокушинкай карате 
можливий при готовності спортсмена пере-
носити значні фізичні навантаження прита-
манні високоемоційному та фізично  висна-
жливому поєдинку та вмінню швидко відно-
влюватися у короткий час. Оскільки динамі-
ка проходження боїв у змаганнях надзвичай-
но висока і психоемоційне напруження та 
фізичне навантаження зростає від поєдинку 
до поєдинку. При наближенні до фінальних 
боїв часу на відновлення стає дедалі менше. 
Надзвичайно важливим у підготовці спорт-
смена – каратиста є повноцінне засвоєння 
навиків отриманих в процесі тренування, та 
ефективне застосування здобутих знань у 
процесі змагань.   

Водночас висококваліфікований спорт-
смен каратист, який вмотивований до досяг-
нення найвищих результатів у змаганнях, 
має вміти швидко відновлюватись після зна-
чних психофізичних навантажень які прита-
манні сучасному темпу змагань у Кіокушин-
кай карате. Нами проведено аналіз участі у 
змаганнях висококваліфікованих каратистів, 
та вплив на психофізичний стан наванта-
жень, які притаманні змаганням вищого ран-
гу, таким, як чемпіонати Європи, міжнародні 
турніри тощо. Водночас виявлено закономі-
рність зростання навантажень та їх впливу на 
психофізичний стан спортсмена в міру про-
сування до фінальних поєдинків.  

За результатами аналізу півфінальних та 
фінальних поєдинків на чемпіонатах Європи 
у змагальній дисципліні «Куміте» у Кіоку-
шинкай карате, які проводилися різними мі-
жнародними організаціями (ІКО) за останніх 
4 роки, можна зробити висновок що близько 
35 % боїв тривали максимально допустимий 
правилами змагань час. Це пояснюється тим, 

що до півфінальних сутичок, як правило під-
ходять приблизно рівні спортсмени. Тому 
для досягнення успіху у змаганнях високок-
валіфікованому спортсмену окрім високої 
техніко-тактичної підготовки, високого рівня 
психофізичного підготовленості вкрай необ-
хідно володіти здатністю до швидкого відно-
влення організму після значних фізичних 
навантажень та бути готовим в короткий 
термін до наступного бою. За твердженням 
фахівців одним із найважливіших факторів 
досягнення високих результатів на відпові-
дальних змаганнях є рівень розвитку спеціа-
льних фізичних якостей, технічної майстер-
ності, психологічна стійкість, здатність до 
швидкого відновлення функціональних резе-
рвів [1, 9, 10, 12]. 

Впродовж десятиліть у науково-

методичній літературі обговорюються пи-
тання вдосконалення окремих компонентів 
спеціальної підготовки в структурі підготов-
ки кваліфікованих спортсменів [2, 11, 13]. 
Однак науково обґрунтовані дослідження 
комплексного вдосконалення і контролю 
компонентів спеціальної підготовленості 
практично відсутні. 

У Кіокушинкай карате розроблено спе-
ціалізовану систему ката – формалізовану 
послідовність рухів, які поєднані за принци-
пами ведення поєдинку з уявним супротив-
ником або групою супротивників. По суті, 
вона є квінтесенцією техніки конкретного 
стилю бойових мистецтв і потужним засобом 
мобілізації фізичних, функціональних та 
психоемоційних резервів спортсмена, що 
досягається за рахунок таких показників 
(M. Kawaishi,1998):  

– пасивна і активна медитація;
– формування раціональної, досконалої і

варіативної техніки, закріплення чітких ру-
хових рефлексів; активно-динамічний психо-
тренінг; 

– акумулювання, контроль, стимулюван-
ня і спрямування за власним бажанням біое-
нергії для активізації фізіологічних і енерге-
тичних процесів, здійснення необхідних ди-
намічних структур на рівні максимальних 
можливостей особистості (M. Kawaishi, 
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1998; J. Taylor, 2005; О. В. Гузій, 2013; 
В. О. Бережанський, 2015).  

Отже, проблема пошуку ефективних 
шляхів підвищення рівня спеціальної підго-
товленості кваліфікованих каратистів у дис-
ципліні куміте, що дасть змогу при виконанні 
оптимальних обсягів тренувальних наванта-
жень поліпшити показники фізичної та пси-
хоемоційної стійкості, рівень енергетичних 
резервів і відповідно спортивні результати.  

Постановка проблеми. Спортивна дія-
льність на сучасному етапі розвитку Кіоку-
шинкай карате характеризується надзвичай-
но високою динамікою проходження поєди-
нків, які проходять у повний контакт, що у 
свою чергу ставить перед спортсменом-

каратистом вимоги щодо володіння доволі 
високим рівнем спеціальною як технічною 
так і тактичною підготовкою, та розвитком 
фізичних і психоемоційних якостей. У той 
же час вміння швидко відновлюватися, після 

значних психофізичних навантажень має 
надзвичайно важливе значення. При віднос-
но однаковому рівні тактико-технічної та 
психофізичної підготовленості, готовність 
учасників змагань до використання внутріш-
ніх резервів для швидкого відновлення в ко-
роткий проміжок часу після напруженої бо-
ротьби за досягнення високих результатів 
набула одного із найважливіших чинників 
досягнення успіху на змаганнях. Останнім 
часом це стало визнаною реальністю і до 
проблеми психологічної підготовки спорт-
сменів одноборців до змагань та умінню ви-
користовувати внутрішні резерви для швид-
кого відновлення організму після значних 
психофізичних навантажень, викликало все-
загальний інтерес. 

Педагогічним аспектом проблеми є по-
шук шляхів і засобів для забезпечення швид-
кого відновлення психоемоційного стану 
спортсмена після значних психофізичних 
навантажень в т.ч. змагальних. Вивчення цих 
питань відноситься до галузі теорії і методи-
ки спортивного тренування. 

Аналізуючи результати анкетування 
провідних фахівців та спортсменів – карати-
стів у дослідженні  передстартових станів і 
вольової підготовки, психофізичної підгото-
вки спортсменів до змагань, відеоматеріали 
півфінальних та фінальних поєдинків прові-
дних спортсменів у головних змаганнях, мо-

жна охарактеризувати цей стан наступним 
чином. Характерною є тверда впевненість 
спортсмена в своїх силах, бажання активно 
та з повною самовіддачею сил боротися за 
для досягнення поставленої мети. Однак, при 
достатньо високому тактико-технічному рів-
ні підготовки питання швидкого відновлення 
психофізичного стану спортсмена після зна-
чних фізичних та психоемоційних наванта-
жень є ще доволі мало дослідженою. У біль-
шості випадків фахівці пропонують йти ме-
дикаментозним шляхом, що у подальшому 
може згубно вплинути на здоров’я спорт-
смена. 

Мета – дослідити та проаналізувати ос-
новні показники психофізичних впливів на 
підготовленість спортсмена – каратиста до 
змагань, а також вплив застосування ката 
«Санчін» на здатність організму спортсмена 
до швидкого відновлення після значних фі-
зичних та психоемоційних навантажень. 

Методи дослідження: аналіз та узагаль-
нення науково-методичної літератури; мето-
ди дослідження психофізіологічних реакцій 
сучасними цифровими технологіями; анке-
тування; методи математичної статистики.  

Організація дослідження. Дослідження 
проводилися під час підготовки висококва-
ліфікованих спортсменів-каратистів до голо-
вних змагань з Кіокушинкай карате у дисци-
пліні «Куміте» впродовж останніх 3 років. В 
опитуванні приймали участь кваліфіковані 
спортсмени – каратисти та провідні фахівці. 
В обстеженні приймали участь 12 високок-
валіфікованих каратистів, які проходили під-
готовку  до головних змагань (чемпіонати 
України, міжнародні турніри, чемпіонати 
Європи). Усі спортсмени є членами збірних 
команд, кандидати в майстри та майстри 
спорту, за класифікацією прийнятою в Кіо-
кушинкай карате з 2-кю до 2-го дану, вік 
18–23 роки, стаж занять від 8 років.  

Результати дослідження та їх обгово-
рення. 

За результатами аналізу літературних 
джерел, кількість чинників, які впливають на 
передстартовий стан спортсмена є доволі 
значною. Від ступені готовності спортсмена 
до головних змагань  залежать його подаль-
ші успіхи в спортивній діяльності,  самодо-
статність і самопочуття, які значною мірою 
впливають на його психічне та соматичне 
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здоров’я. У тих спортсменів, які не досягли 
належного рівня фізичної готовності, процес 
адаптації до участі у підготовці до змагань 
супроводжується високим напруженням дія-
льності фізіологічних систем організму, по-
силюється тривожність, немає впевненості у 
своїх силах та можливостях.  

Пошук технологій по визначенню пси-
хофізичного стану одноборця для створення 
інноваційних шляхів підготовки спортсме-
нів, які б забезпечили одразу ж і високий 
рівень, і адекватне сприйняття результатів 
змагань набуває в теперішніх умовах винят-
кового значення. З метою удосконалення 
психофізичного стану і підготовки  високок-
валіфікованого спортсмена до змагань різно-
го рівня в тому числі до головних змагань 
(Чемпіонати України, Чемпіонати Європи і 
т.д.)  різними науковцями пропонуються різ-
ні засоби психофізичної підготовки. Однак 
можливість гармонійного фізичного і психі-
чного розвитку висококваліфікованих спорт-
сменів засобами Ката (формальних комплек-
сів) Кіокушинкай карате не розглядалася.  

Дослідження проводились підчас підго-
товки висококваліфікованих спортсменів 
каратистів до головних змагань на базі 
Львівського державного університету фізич-
ної культури КНГ ( у складі фахівців кафедр 
«Фехтування, боксу та національних одно-
борств», «Анатомії та фізіології» та «Біохімії 
і гігієни». За розробленою методикою про-

водились медико-біологічні дослідження за 
результатами психофізичних тестувань ви-
сококваліфікованих спортсменів каратистів 
із застосуванням обладнання «Polar 800 RS» 

ПАК «ОМЕГА-С2». В обстеженні брало 
участь 12 висококваліфікованих каратистів, 
які проходили підготовку  до головних зма-
гань (чемпіонати України, міжнародні турні-
ри, чемпіонати Європи). Усі спортсмени є 
членами збірних команд, кандидати та майс-
три спорту, за класифікацією прийнятою в 
Кіокушинкай карате з 2-кю до 2-го дану. Бу-
ло створено дві групи спортсменів, рівномі-
рно поділені за рівнем (кваліфікація), стажем 
занять та віком. Усі каратисти віком 18–

23 роки, середній стаж занять 6-8 років, МС 
та КМС. У кожній групі по два МС та 
4 КМС, усі спортсмени мають великий зма-
гальний досвід, в тому чисті у міжнародних 
турнірах, в одну групу відібрані спортсмени, 
які ігнорують ката у своїй підготовці, оскіль-
ки виступають виключно в дисципліні «Ку-
міте», у другій ті, що добре знають і вико-
нують ката «Санчін». Для моделювання зма-
гального навантаження нами було підібрано 
фізичні вправи з граничним навантаженням, 
аналогічні за тривалістю виконання до мак-
симальної тривалості боїв, розроблена та 
опробувана нами так звана «Піраміда витри-
валості» [1, 3, 6, 10] показники знімалися за 
допомогою ПАК «ОМЕГА-С».  

Таблиця 1 

№ 

підходу 

Назва  вправи 

Відтискання на кулаках (Saiken) Присідання з виконанням ударів ногами 
(Kingeri) 

1 10 50 

2 20 40 

3 30 30 

4 40 20 

5 50 10 

За отриманими результатами з допомо-
гою ПАК «Омега С» (порівняння середніх 
показників результатів спортсменів ЕГ 1 та 
КГ після проведення 3-х безперервних боїв 
та після виконання комплексу)  підбраний 
тест, який за впливом на організм спортсме-
нів є аналогічний до змагальних навантажень 

(за результатами проведених нами поперед-
ніх досліджень) [1, 10] та може бути викори-
станий для їхнього моделювання. Тому на 
другому етапі дослідження ми застосували 
його для перевірки гіпотези про високу ефе-
ктивність використання ката «Санчін» для 
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прискорення відновних процесів після тре-
нувальних чи змагальних вправ.   

Крім того учасники тестування проходи-
ли психофізичне навантаження шляхом про-
ведення 3-х  безперервних «боїв» високої 
інтенсивності на мішках з короткою зупин-

кою до 1 хв між підходами, як імітація при-
йняття рішення суддями на змаганнях, із 
закріпленими давачами «Polar 800 RS», весь 
процес фіксувався з допомогою ПЗ на 
комп’ютері з подальшою обробкою і виснов-
ками  (Табл. 2).  

Таблиця 2 

ЧСС ЕГ t КГ  t 
ЕГ КГ 

 

00:08:25.2 00:08:25.2 

1 104 94 Розминка завершена 00:09:22.6 00:09:22.9 

2 85 102 Старт мішок1 00:12:28.7 00:12:28.9 

3 182 194 Стоп мішок1 00:15:33.1 00:15:33.6 

4 110 137 Старт мішок2 00:16:59.3 00:16:59.5 

5 187 196 Стоп мішок2 00:20:07.6 00:20:13.1 

6 133 144 Старт мішок3 00:21:09.1 00:21:10.1 

7 194 192 Стоп мішок3 00:25:16.6 00:24:09.3 

8 141 135 Старт ката 00:25:17.1 00:25:18.2 

9 133 112 Стоп ката 00:26:41.8 00:26:41.2 

10 105 125 Старт відпочинок 5 хв 00:27:48.0 00:27:48.5 

11 104 103 Стоп відпочинок 5 хв 00:32:59.8 00:33:00.0 

12 103 115 Зупинка реєстрації 00:33:30.3 00:33:19.6 

 Загальна тривалість тесту (у безперерв-
ному виконанні) займає приблизно 10–12 хв 
і є адекватною приблизно 3-м безперервним 
півфінальним та фінальним поєдинкам з рів-
ноцінним партнером по своєму фізичному та 
психоемоційному навантаженню.  

Показники досліджували у стані спокою, 
після кожного підходу до мішків, та після 
ката «Санчін» спортсменами (ЕГ) або пасив-
ного відпочинку аналогічної тривалості ка-
ратистами (КГ) [1, 5, 10]. 

Рис. 1. Графік відновлення ЧСС провідних спортсменів ЕГ після значних фізичних 
навантажень та застосування ката «Санчін» 
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На рис. 1 відображено порівняльний гра-
фік відновлення ЧСС провідних спортсменів 
після значних фізичних навантажень та впливу 
застосування ката «Санчін» на психофізичний 
стан каратистів з ЕГ. Як видно з графіка, спе-
цифіка занять у Кіокушинкай карате формує у 
спортсмена здатність до швидкого відновлен-
ня після значних психофізичних навантажень, 
однак після виходу показників ЧСС на почат-
ковий рівень у каратистів КГ показники ще 
тривалий час коливаються, а у представника 
ЕГ  після виконання ката відбувається стабілі-
зація і при виході на початкові показники зна-
чних коливань не відбувається, що свідчить 
про позитивний вплив виконання ката «Сан-
чін» на відновні процеси в організмі спорт-
смена. У представників КГ ( спортсмени які 
«ігнорують» у своїй підготовці використання 
ката), показники ще тривалий час коливаються 

та ще тривалий час не повертаються у почат-
ковий рівень. 

Підтвердження позитивного впливу ката 
«Санчін» дали також показники біохімічного 
аналізу рН слини. Отримані результати свід-
чать, що рівні провідності слини та рН слини 
змінюються при виконанні фізичних наванта-
жень та відновлюються під час відпочинку. Ці 
зміни корелюють із змінами частоти серцевих 
скорочень.  

Дослідження зразків слини має деякі пе-
реваги в порівнянні із збором зразків крові, так 
як велика кількість учасників лояльно сприй-
мають, тому що ця процедура є неінвазивною і 
безболісною, легше взяти зразки, завдяки уні-
версальному пристрою для збору (майже будь-
яка людина може виконувати відбір слини), 
можливість збору на місці і без забруднення 
крові, слина вважається безпечною для конт-
ролю і при профілактиці захворювань.  

Рис. 2. Вплив ката «Санчін» на показники біохімічного аналізу рН слини 

Рис. 3.  Показники біохімічного аналізу рН слини спортсменів КГ 
(пасивний відпочинок після значних фізичних навантажень) 
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Обговорення. Питання підготовки ква-
ліфікованих спортсменів до головних зма-
гань висвітлюється у працях багатьох спор-
тивних фахівців [8, 11, 13].  

Результат аналізу спеціальної наукової 
та методичної літератури з одноборств, при-
свячений змагальній діяльності [2, 5, 7, 9], 
удосконаленню різних сторін та контролю 
підготовленості кваліфікованих каратистів 
[6, 9–11], показав, що лише незначна частина 
досліджень спрямована на вивчення питань 
спеціальної підготовленості та відновлення 
після значних навантажень. Проте на етапі 
підготовки до головних змагань каратисти 
повинні мати достатньо високий рівень так-
тичної та технічної підготовки, тому потріб-
но приділяти увагу спеціальній підготовці 
спортсмена. 

Провідними спортивними фахівцями [1, 
7, 9, 11] з одноборств виявлено тісний взає-
мозв’язок усіх сторін підготовки: фізичної 
(розвиток швидкісно-силових здібностей), 
технічної (реалізація технічних дій у нападі і 
захисті), тактичної (правильність рішень у 
виборі манери ведення бою) і психологічної 
(особливості сприймання інформації та 
управління станами в процесі ведення бою). 
В результаті вдосконалення спеціальної під-
готовленості каратистів у дисципліні куміте з 
використанням формальних комплексів ката; 

встановлено результативно значущі параме-
три спеціальних фізичних якостей, сенсомо-
торних реакцій та варіабельності серцевого 
ритму кваліфікованих каратистів, що дало 
змогу розподілити усі отримані показники за 
шістьма основними факторами; виявлено 
позитивний вплив окремих ката на рівень 
спеціальної підготовленості кваліфікованих 
спортсменів та результативність їх застосу-
вання при підготовці до змагань у розділі 
куміте. 

Удосконалено структуру та зміст побу-
дови підготовчого, змагального мікроциклів 
та річного макроциклу підготовки кваліфіко-
ваних каратистів у дисципліні куміте з вико-
ристанням формальних комплексів ката. 

Набули подальшого розвитку наукові 
положення щодо застосування окремих ката 
у передзмагальній підготовці та в процесі 
змагань як елементу спеціальної підготовки 
до головних змагань з куміте; доповнено 

наукові дані стосовно системи контролю 
функціонального стану спортсменів – кара-
тистів. 

Висновки. Використання сучасних циф-
рових технологій дало змогу виявити  реаль-
ний вплив КАТА на психофізичний стан 
спортсменів-каратистів (ЕГ), що підтверджує 
нашу гіпотезу і рекомендується для застосу-
вання в тренувальному процесі під час підго-
товки висококваліфікованих спортсменів до 
змагань з куміте. Результати показників 
спортсменів КГ підтверджують необхідність 
використання ката у підготовці каратистів. 

Застосування ПАК «ОМЕГА-С» та 
«Polar 800 RS» для контролю  тренувального 
процесу по підготовці висококваліфікованих 
спортсменів до змагань з куміте в Кіокушин-
кай карате дає дуже вагомий ефект. Оскільки 
сприяє реалізації задумів спортсмена і тре-
нера, метою яких є вагомий результат висту-
пів на змаганнях. Водночас дає можливість 
оперативної корекції тренувального процесу 
індивідуально для кожного спортсмена.  

У практиці Кіокушинкай карате, як і в 
інших видах одноборств, немає єдиного під-
ходу до побудови тренувального процесу в 
дисципліні куміте в перед змагальних мезо-
циклах на етапі максимальної реалізації ін-
дивідуальних можливостей. Розподіл трену-
вальних навантажень різної спрямованості 
згідно з кваліфікацією та фізичним і психое-
моційним станом каратистів набуває особли-
вого значення при плануванні й побудові 
тренування в Кіокушинкай карате. Для пра-
вильного нормування тренувальних наван-
тажень у кваліфікованих спортсменів необ-
хідне одержання достовірної інформації про 
стан різних сторін підготовленості. Однак 
досліджень у цьому напрямі недостатньо.  

Подяка: Висловлюємо подяку професо-
ру Борецькому Юрію (кафедра біохімії та 
гігієни) та доценту Вовканичу Любомиру 
(кафедра анатомії та фізіології) Львівського 
державного університету фізичної культури 
імені Івана Боберського, а також всім спів-
робітникам, які допомагали у проведенні 
досліджень. 

Конфлікт інтересів: Автори заявляють, 
що конфлікту інтересів щодо публікації цієї 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ 

PHYSICAL THERAPY OF PREMATURE CHILDREN 

Нагорна О. Б., Грицюк Ю. А. 
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

http://doi.org/10.5281/zenodo. 4033226 

Анотації 
У статті подано методики проведення фізичної терапії передчасно народжених дітей. Метою дослідження 

передбачалося обґрунтувати позитивний вплив фізичної терапії на розвиток недоношених дітей та попереджен-
ня порушень нервово-психічного стану. У теоретичному дослідженні застосовувалися такі загальнoнаукові 
методи дослідження: аналіз і синтез джерел науково-методичної літератури; вивчення і узагальнення досвіду 
супервізії та зaстосування засобів фiзичної реабілітації дітей з різним ступенем недоношеності: систематизацiя 
та конкретизацiя підходів до застoсування програми фізичної терапії передчасно народжених дітей. У статті 
акцентовано увагу на необхідності менеджменту недоношених дітей фізичним терапевтом відразу в неонаталь-
ному відділенні пологового будинку. Систематизовано прогнозовані проблеми дітей даної категорії. Виявлено 
вплив фізичної терапії на організм дитини, що народилася передчасно. Доведено необхідність застосування 
позиціонування та дихальної гімнастики у комплексі з гідрокінезотерапією.  

Ключові слова: недоношені діти, фізична терапія, позиціонування, масаж, лікувальна гімнастика,  гідрокі-
незотерапія. 

В статье представлены методики проведения физической терапии недоношенных детей. Целью исследова-
ния предполагалось обосновать положительное влияние физической терапии на развитие недоношенных детей 
и предупреждение нарушений нервно-психического состояния. В теоретическом исследовании применялись 
такие общенаучные методы исследования: анализ и синтез источников научно-методической литературы; изу-
чение и обобщение опыта супервизии и использования средств физической реабилитации детей с разной степе-
нью недоношенности: систематизация и конкретизация подходов к программе физической терапии недоношен-
ных детей. В статье акцентировано внимание на необходимости менеджмента недоношенных детей физиче-
ским терапевтом сразу в неонатальном отделении роддома. Систематизированы прогнозируемые проблемы 
детей данной категории. Выявлено влияние физической терапии на организм ребенка, родившегося преждевре-
менно. Доказана необходимость применения позиционирования и дыхательной гимнастики в комплексе с гид-
рокинезотерапией. 

Ключевые слова: недоношенные дети, физическая терапия, позиционирование, массаж, лечебная гимна-
стика, гидрокинезотерапия. 

The article presents methods of physical therapy of premature babies. The aim of the study was to substantiate the 
positive impact of physical therapy on the development of premature infants and the prevention of mental disorders. 
The content of the research tasks was to analyze literature sources on the research topic, to study the physical develop-
ment of premature babies, to classify the gestational age of prematurity and to identify risk factors for its disorders and 
complications of preterm birth, to systematize physical therapy for premature babies. The following general scientific 
research methods were used in the theoretical research: analysis and synthesis of literary sources of scientific and meth-
odological literature; study and generalization of experience of supervision and application of means of physical reha-
bilitation of children with various degree of prematurity: systematization and concretization of approaches to applica-
tion of the program of physical therapy of prematurely born children. 

The article emphasizes the need for supervision of premature infants by a physical therapist immediately in the 
neonatal department of the maternity hospital Systematized predicted problems of children in this category. The effect 
of physical therapy on the body of a child born prematurely. The necessity of application of positioning and respiratory 
gymnastics in a complex with hydrokinesiotherapy and medical gymnastics on fit-pain is proved. It is noted that physi-
cal therapy is aimed at overcoming the delay of both motor and psycho-speech development, the maximum elimination 
of associated complications. The program provides consistent, long-term, joint work of physicians and parents of a child 
born prematurely. The complex program of physical rehabilitation under the condition of systematic application pro-
motes development of motor functions, improvement of functioning of cardiorespiratory system, personal development, 
an opportunity to catch up with development of children who were born in time. 

Key words: premature infants, physical therapy, positioning, massage, therapeutic gymnastics, hydrokinesiothera-
py. 

2Вступ. В Україні щорічно народжується 
понад 25 тис. недоношених дітей, які потре-
бують спеціальної інтенсивної терапії, три-

© Нагорна О. Б., Грицюк Ю. А., 2020 

валого виходжування та медичного догляду 
[1]. Недоношеність є однією з найбільш важ-
ливих проблем системи охорони здоров’я в 
усьому світі. Унаслідок передчасного наро-
дження випадає значний період внутрішньо-

http://doi.org/10.5281/zenodo.3383687
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утробного розвитку з біологічно зумовленою 
специфікою, у зв’язку з чим різко змінюють-
ся умови подальшого дозрівання життєво 
важливих структур організму та вдоскона-
лення їхніх функцій. Статистика свідчить 
про високу смертність таких дітей у перина-
тальному та неонатальному періодах, а та-
кож про наявність високого відсотка недо-
ношених дітей, які в подальшому стражда-
ють на відставання фізичного й інтелектуа-
льного розвитку, формуючи нервово-

психічну патологію [1, 5, 15]. В Україні зро-
стає можливість виходжування недоношених 
дітей малої маси, але захворюваність їх не 
зменшується [1, 9]. Проблематика дітей, які 
народилися до звичайного терміну гестації, 
цікавить як науковців так і практичних ліка-
рів. 

Рання реабілітація перинатальних нев-
рологічних порушень є профілактикою як 
максимальних, так і мінімальних органічних 
уражень нервової системи у подальшому. 
Реабілітація на першому році життя дозволяє 
великому числу дітей з перинатальною пато-
логією попередити в подальшому розвиток 
важкої неврологічної інвалідності, а державі 
понизити витрати на соціальні потреби і ви-
плату пенсій дітям з обмеженими можливос-
тями здоров'я [2, 7, 8].  

Протягом останніх 10 років в Україні 
зростає чисельність недоношених новонаро-
джених, захворюваність їх залишається до-
сить високою, а смертність становить 43,5 % 

випадків у порівнянні з здоровими новона-
родженими [1]. Сучасні медичні технології 
догляду, утримання й спостереження дітей, 
які народилися передчасно, пов`язані з необ-
хідністю розробки комплексного підходу 
застосування лікувально-реабілітаційних 
заходів, що є важливим медико-соціальним 
завданням.  

Мета дослідження: обґрунтувати пози-
тивний вплив фізичної терапії на розвиток 
недоношених дітей та попередження пору-
шень нервово-психічного стану. 

Результати   дослідження. Світовий до-
свід свідчить, що однією з найефективніших 
моделей попередження затримки розвитку 
передчасно народжених дітей є рання діаг-
ностика порушень основних сфер розвитку 
та їх корекція засобами фізичної реабілітації. 
Передчасно народжені діти гірше розвива-

ються, значно частіше хворіють і мають про-
блеми зі здоров’ям упродовж дитячого та 
юнацького періоду. 

Проблему невиношування вагітності й 
реабілітації недоношених дітей не можна 
розв’язати без умов життя сім’ї, стану здо-
ров’я родини. Система фізичної реабілітації 
недоношених дітей спрямована на профілак-
тику та корекцію функціональних порушень, 
нормалізацію нервово-психічного розвитку. 
Система розглядається як алгоритм дій, який 
максимально реалізовує принципи, методи й 
засоби фізичної реабілітації недоношених 
дітей.  

Проблему ефективної реабілітації недо-
ношених дітей опрацьовували ряд науковців 
України.  

Так, Малиш Н. Г. [13] у своєму дослі-
дженні «Епідеміологічна характеристика 
внутрішньолікарняних інфекцій у недоно-
шених новонароджених дітей» науково об-
ґрунтувала ефективність впровадження ста-
ндартів системи інфекційного контролю та 
розробила практичні підходи щодо запобі-
гання внутрішньолікарняним інфекціям у 
відділенні недоношених новонароджених 
дітей. Авторкою встановлено, що у сучасний 
період знизився показник захворюваності 
недоношених новонароджених на локальні 
форми гнійно-запальних захворювань (ом-
фаліт, кон'юктивіт, піодермія) та зріс рівень 
захворюваності на системні та генералізовані 
форми (брохопневмонія, менінгіт, некротич-
ний ентероколіт). Визначено корелятивний 
зв'язок різних ендо- й екзогенних факторів 
ризику з розвитком конкретних нозологічних 
форм інфекції. На підставі даних епідеміоло-
гічного та мікробіологічного моніторингу 
розроблено профілактичні й епідемічні захо-
ди, впровадження яких дозволить знизити 
рівень захворюваності недоношених новона-
роджених дітей на внутрішньолікарняні ін-
фекції у 2,6 рази. 

Солтановою Е. Ю. [14] у праці «Засто-
сування фізичних факторів у комплексній 
реабілітації дітей, які народились недоноше-
ними» виявлено зниження темпів фізичного 
та нервово-психічного розвитку, збільшення 
частоти захворювань та їх ускладнень. Нау-
ковцем розроблено програму комплексної 
реабілітації здорових і хворих на перината-
льну патологію недоношених дітей з засто-
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суванням фізіотерапії. Доведено, що засто-
сування запропонованого лікувально-

реабілітаційного комплексу з залученням 
фізичних факторів у недоношених дітей при-
зводить до істотного поліпшення клінічного 
стану хворих, прискорення темпів фізичного 
та нервово-психічного розвитку.  

Биковською О. А. [4] у роботі «Клініко-

патогенетичні особливості формування бро-
нхолегеневої дисплазії у недоношених дітей» 

встановлено особливості поширеності брон-
холегеневої дисплазії серед глибоко недо-
ношених дітей.  

Запропоновано алгоритм ранньої діагно-
стики типу респіраторного дистресу у недо-
ношених новонароджених з урахуванням 
діагностичних критеріїв з середнім і 
високим ступенем інформативності Водяни-

цькою С. В. [5] у науковому дослідженні 
«Критерії диференціальної діагностики тяж-
кого респіраторного дистресу у недоноше-
них новонароджених в ранньому неонаталь-
ному періоді». 

Горошко О. І. [6] вивчено клінічні особ-
ливості перебігу респіраторного дистрес-

синдрому у недоношених дітей з урахуван-
ням гестаційного віку, маси тіла у разі наро-
дження, тяжкості перебігу захворювання та 
швидкості метаболічної компенсації в дина-
міці патологічного процесу у праці «Особли-
вості метаболічної адаптації у недоношених 
дітей з респіраторним дистрес-синдромом та 
корекція її порушень».  

Кисловою Ю. О. [11] досліджено чинни-
ки ризику розвитку ушкодження нервової 
системи у недоношених дітей, вивчено пси-
хомоторний розвиток недоношених дітей 
залежно від тяжкості гіпоксично-ішемічного 
ушкодження центральної нервовової систе-
ми, визначено фактори формування віддале-
них несприятливих наслідків патології нер-
вової системи у недоношених дітей на підс-
таві результатів оцінювання психомоторного 
розвитку у дослідженні «Рання діагностика 
гіпоксично-ішемічного ушкодження центра-
льної нервової системи у недоношених дітей 
та профілактика несприятливих наслідків».  

Агашковим В. С. [1] у праці «Рання діаг-
ностика та прогнозування бронхолегеневої 
дисплазії у недоношених новонароджених» 

визначено поширеність бронхолегеневої ди-
сплазії, чинники патогенезу бронхолегеневої 

дисплазії розділені у часовому порядку на 
первинні, пускові та другорядні. Ним вста-
новлено, що первинними чинниками патоге-
незу є: спадкові особливості синтезу та де-
градації колагену, стать новонародженого, 
незрілість легеневої тканини. Пусковою 
причиною розвитку бронхолегеневої диспла-
зії є інфекція у вигляді внутрішньоутробної 
пневмонії та штучної вентиляції легенів, які 
потенціюють запальний процес у легенях. 

Фізична терапія дітей першого року 
життя, які народилися до терміну, ґрунтуєть-
ся на особливостях їх фізіології: недостатній 
розвиток кори головного мозку, незрілість 
окремих мозкових структур і слабкість адап-
таційного механізму, а також недоско-

налість терморегуляції і обмінних процесів 
та ін. [2, 3, 9]. 

В перші тижні життя у недоношених ді-
тей відзначаються загальна млявість, зниже-
ний тонус мускулатури, малорухливість, 
слабкість безумовних рефлексів або повна їх 
відсутність. У деяких малюків 2–3-місячного 
віку процес збудження починає переважати 
над процесом гальмування, що виражається 
в порушенні сну: дитина часто прокидається 
і засинає, тонус її м'язів значно підвищений, 
спостерігається надмірна рухова активність. 
Крім того, в зв'язку з низькою опірністю ор-
ганізму недоношені діти схильні до різних 
респіраторних інфекцій, після яких, як пра-
вило, розвиваються ускладнення [2, 3, 11]. 

Методика масажу та лікувальної фізи-
чної культури [2, 9] для таких дітей розроб-
ляється з урахуванням особливостей їх фізі-
ології і останніх наукових даних про способи 
нормалізації функцій організму шляхом 
оздоровлення психіки і розвитку нервово-

м'язового апарату.  
Головними завданнями комплексів є за-

гартовування організму, його оздоровлення 
та стимуляція правильного розвитку дитини. 

 У зв'язку зі сказаним вище, слід приді-
лити особливу увагу основним рухам – 

поворотам, повзанню, стоянню, сидінню, 
ходьбі – і супроводжуючим їх позитивним 
емоціям. 

 Крім того, недоношені діти повинні 
тренувати слух, мову і зір, удосконалювати 
функції серцево-судинної і дихальної 
систем, а також роботу вестибулярного апа-
рату [2, 9]. 
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Вправи лікувальної фізичної культури 
спрямовані на зміцнення ослаблених та роз-
тягнення м’язів, розвиток рухових навичок, 
покращення просторових уявлень, схеми 
тіла, функціонування рук, опору ніг, верти-
калізації тіла. Аналізуючи дані літературних 
джерел, при формуванні програми фізичної 
терапії необхідно враховувати етапність та 
швидкість розвитку дитини [2, 9]. 

Згідно з даними клінічного протоколу 
медичного догляду за недоношеною дити-
ною з малою масою тіла при народженні 
(наказ МОЗ України №584 від 29.08.2006) 
[12], оцінка психомоторного розвитку дити-
ни проводиться при кожному профілактич-
ному огляді і здійснюється за такими крите-
ріями:  

– моторика – цілеспрямована маніпуля-
тивна діяльність дитини;  

– статика – фіксація та утримання пе-
вних частин тулуба в необхідному положен-
ні;  

– сенсорні реакції – формування відпові-
дних реакцій на світло, звук, біль, дотик;  

– мова – експресивне мовлення та розу-
міння мови;  

– психічний розвиток – позитивні та не-
гативні емоції, становлення соціального ві-
ку.  

За дослідженнями вчених, даними мето-
дичної літератури [2, 9, 11], однією з основ-
них характеристик у діагностиці незрілості 
центральної нервової системи є порушення 
м'язового тонусу.  

Метою проведення лікувального масажу 
передбачено [2]: нормалізація м’язового то-
нусу; стимулювання рухової активності та 
формування моторики; покращення та збі-
льшення як пасивної, так і активної мобіль-
ності суглобів кінцівок. 

Основною метою занять лікувальною фі-
зичною культурою недоношених дітей є: 
розвиток випрямляючих рефлексів, життєво-

необхідних навичок та рухових функцій у 
відповідності з етапами розвитку рухових 
можливостей здорової дитини першого року 

життя; вертикалізація тіла дитини. Лікуваль-
на фізична культура включає в себе загаль-
норозвивальні вправи: рефлекторні, пасивні, 
активні з допомогою, активні, корекційні 
вправи, лікування положенням [2]. 

Основна мета застосування гідротерапії 
у комплексній програмі ранньої фізичної 
реабілітації: розвиток активних рухових фу-
нкцій; загартування організму дитини; підго-
товка опорно-рухового апарату до прямосто-
яння та вертикалізації тіла; формування пос-
лідовного розвитку рухових функцій дитини; 
формування правильного рухового стерео-
типу [14]. 

Важливим акцентом реабілітації дітей з 
різним ступенем недоношеності є необхід-
ність правильного позиціонування дитини. 
Однією з форм фізіологічного позиціонуван-
ня є метод «Мати-кенгуру» [12]. 

Догляд за дитиною за методом „мати-

кенгуру” – це нетрадиційний метод догляду 
за недоношеними новонародженими і/або 
новонародженими з малою масою тіла при 
народженні після стабілізації їх стану. 

Завдання  методу ”Мати-кенгуру” [12]: 

забезпечити формування тісного  психоемо-
ційного зв’язку між матір’ю і дитиною; під-
вищити частоту та тривалість грудного виго-
довування; знизити ризик нозокоміальних 
інфекцій; сприяти участі родини  у  вихо-
джуванні дітей з малою масою тіла; забезпе-
чити альтернативний підхід до збереження 
та підтримки температури тіла дитини; оп-
тимізувати використання обладнання та 
людських ресурсів при виходжуванні ново-
народжених з малою масою тіла. 

Висновки. Отож, недоношені новонаро-
джені діти першого року життя вимагають 
особливої уваги фахівців, регулярного спо-
стереження за ними, урахування анатомо-

фізіологічних особливостей дитини, систе-
матичного застосування засобів фізичної 
терапії для корегуючого впливу на їх орга-
нізм. Важливим є необхідність застосування 
позиціонування та дихальної гімнастики у 
комплексі з гідрокінезотерапією. 
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PHYSICAL THERAPY OF PATIENTS AFTER AMPUTATION OF THE LOWER LIMBS 
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Анотації 
У статті розглядається проблема фізичної терапії осіб після ампутацій нижніх кінцівок. Мета дослідження, 

що висвітлено у статті, передбачала аналіз ефективності застосування фізичної реабілітації хворих після ампу-
тацій нижніх кінцівок. Як метод дослідження використано синтез даних літературних джерел за темою дослі-
дження. У статті охарактеризовано основні засоби фізичної терапії хворих після ампутації нижніх кінцівок; 
розглянуто ефективність використання дзеркальної терапії як інноваційного методу фізичної терапії. Проаналі-
зовано методики проведення заходів для профілактики ускладнень після ампутації нижніх кінцівок. Теоретично 
досліджено, що дзеркальна терапія є альтернативним, ефективним методом лікування фантомного болю у паці-
єнтів з ампутованою кінцівкою.  

Ключові слова: ампутація нижніх кінцівок, фізична реабілітація, дзеркальна терапія. 

 В статье рассматривается проблема физической терапии лиц после ампутаций нижних конечностей. Цель 
исследования, освещенного в статье, предусматривала анализ эффективности применения физической реабили-
тации больных после ампутаций нижних конечностей. Как метод исследования использовано синтез данных 
литературных источников по теме исследования. В статье охарактеризованы основные средства физической 
терапии больных после ампутации нижних конечностей; рассмотрена эффективность использования зеркаль-
ной терапии как инновационного метода физической терапии. Проанализированы методики проведения меро-
приятий для профилактики осложнений после ампутации нижних конечностей. Теоретически исследовано, что 
зеркальная терапия является альтернативным, эффективным методом лечения фантомной боли у пациентов с 
ампутированной конечностью. 

Ключевые слова: ампутация нижних конечностей, физическая реабилитация, зеркальная терапия. 

The article considers the problem of physical therapy of persons after amputations of the lower extremities. The 

purpose of the study, covered in the article, was to analyze the effectiveness of physical rehabilitation of patients after 

amputation of the lower extremities. As a research method, the synthesis of data from literature sources on the research 

topic was used. 

The article describes the main means of physical therapy of patients after amputation of the lower extremities; The 

effectiveness of the use of mirror therapy as an innovative method of physical therapy is considered. The issues of dif-

ferentiated application of different forms of therapeutic physical culture, massage, physiotherapeutic methods of treat-

ment at all stages of recovery after surgery are reflected. Complications after amputations are systematized. Methods of 

measures for the prevention of complications after amputation of the lower extremities are analyzed. The use of innova-

tive, non-drug means of rehabilitation of amputees is considered. In particular, the method of mirror therapy, indications 

and contraindications of its use are considered. Methodical recommendations for the implementation of mirror therapy 

are described. Emphasis is placed on the requirements for the patient's condition. The problem of adaptation of the per-

sonality after amputation of the lower extremities and return to a full life in society is highlighted. Based on the analysis 

of the literature, we can conclude that massage, physical therapy, physical therapy are the most effective means of phys-

ical rehabilitation of patients after amputation of the lower extremities. It has been theoretically investigated that mirror 

therapy is an alternative, effective method of treating phantom pain in patients with amputated limbs. The use of mirror 

therapy reduces phantom pain in patients after amputation and also improves movements in the amputated limb, which 

promotes better recovery of walking after prosthetics. 

Key words: lower limb amputation, physical rehabilitation, mirror therapy. 

3Вступ. На сьогоднішній день проблеми 
ускладнень цукрового діабету, які спричи-
няють ампутації нижніх кінцівок, є актуаль-
ною як в медичному, так і в соціальному ас-
пекті. Одним із ускладнень цукрового діабе-
ту є синдром діабетичної стопи, який розви-
вається у 6–11 % хворих, 40–70 % з них пот-

© Нагорна О. Б., Дехтерук. В. С., 2020 

ребує хірургічного лікування [2]. З усклад-
неннями синдрому діабетичної стопи 
пов’язані 30 % госпіталізацій хворих на цук-
ровий діабет. Гнійно-некротичні ускладнен-
ня синдрому діабетичної стопи займають 
одне з провідних місць серед захворювань 
хірургічного профілю. Страждають найчас-
тіше люди старшого та похилого віку [3]. 
Проблеми лікування пацієнтів пов’язані з 
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тривалим перебуванням у стаціонарі, висо-
кою часткою ампутацій і внаслідок цього – 

розвитком інвалідизації, значними економіч-
ними витратами на лікування та реабіліта-
цію. Ускладнення, пов’язані з діабетичною 
стопою, спричиняють значні матеріальні 
витрати пацієнта та суспільства, досягаючи 
20 % усіх витрат на охорону здоров’я [3, 5]. 

З 2014 року по даний час на сході нашої 
держави відбувається «гібридна» війна. Го-
ловною і актуальною є проблема лікування 
постраждалих з приводу вогнепальних пора-
нень, які відбуваються наслідок мінометних 
обстрілів та застосування реактивної артиле-
рії. Це безпосередньо поранення магістраль-
ної судини, мінно-вибухове розчленування, 
вибухове розтрощення,  в результаті  ускла-
днень спричиняють втрату частини кінцівки 
або самої кінцівки. У більшості постражда-
лих з вогнепальними пораненнями виявля-
ють ушкодження нижніх і верхніх кінцівок, 
що в подальшому призводить до інвалідності 
людей молодого, соціально активного ві-
ку [1]. 

Втрата нижньої кінцівки має серйозні 
наслідки для рухливості людини та здатності 
виконувати повсякденну діяльність. Це нега-
тивно позначається на їх участі та інтеграції 
в суспільство [6, 11]. Кінцевою метою реабі-
літації після втрати кінцівок є успішна ампу-
тація із застосуванням протеза [2, 3] та пове-
рнення до високого рівня соціальної реінтег-
рації [11]. 

Мета дослідження – теоретично дослі-
дити ефективність застосування фізичної 
реабілітації у хворих після ампутацій нижніх 
кінцівок. 

Результати дослідження. Основною 
метою ампутації є висічення нежиттєздатної 
та інфікованої ділянки кінцівки [3]. Покази 
до ампутацій, зокрема нижньої кінцівки, 
пов’язані з різними факторами: побутовим 
травматизмом,  бойовими пораненнями, діа-
бетичною ангіопатією судин нижніх кінцівок 
тощо [1, 2, 3]. Рівень ампутації визначається 
ступенем некрозу інфікованих тканин [3]. 
Виконання такої операції може виконуватися 
як за одну операцію так і поетапно. Рішення 
щодо будь-якого підходу багато в чому за-
лежить від клінічного стану пацієнта та яко-
сті м'яких тканин.  

Хворі на цукровий діабет можуть пред-
ставити спектр хворобливих станів нижньої 
кінцівки, що потребують оперативного втру-
чання: від недостатньої репарації рани до 
гнійно-інфікованої рани, що призводить до 
септичного шоку [1, 2, 3]. 

Перш ніж прийняти рішення стосовно 
ампутації, важливим є оптимізація  пацієнта 
з медичної точки зору: досягнення адекват-
ного глікемічного контролю, лікування ан-
тибіотиками, щоб мінімізувати ризик хірур-
гічного інфікування, оцінка кровотечі з рани, 
стабілізація гемостазу [1, 2, 3]. 

Як зазначено фахівцями [6, 10], після 
ампутацій нижніх кінцівок значно порушу-
ється статика тіла, центр тяжіння переміщу-
ється в бік збереженої кінцівки. Наслідок 
цього – нахил тазу, що призводить до викри-
влення хребта та збільшення навантаження 
на збережену кінцівку. Ускладненням такої 
операції також є атрофія м’язів кукси [6, 10].  

Післяопераційний період фізичної реабі-
літації хворих з ампутацією нижньої кінців-
ки проходить у трьох періодах: 

● ранньому післяопераційному (з дня 
операції до зняття швів);  

● періоді підготовки до протезування (з 
дня зняття швів до отримання постійного 
протеза);  

● період оволодіння протезом [6, 10]. 
Лікувальну гімнастику розпочинають у 

першу добу після операції. У заняття вклю-
чають дихальні вправи, вправи для здорової 
кінцівки, із 2–3 дня виконують ізометричні 
навантаження для збережених сегментів ам-
путованої кінцівки й усічених м’язів, рухи 
тулубом.  

З метою профілактики викривлень хреб-
та застосовують загальнозміцнювальні, ко-
ригуючі вправи, вправи на збільшення сили 
й витривалості м’язів верхнього плечового 
поясу. Тренування стояння та ходьби розпо-
чинають на милицях через 2–4 тижні після 
операції, використовуючи вправи для відно-
влення рівноваги [10].   

Для покращення лімфовідтоку в ампуто-
ваній кінцівці, використовують еластичне 
бинтування кукси, надаючи дренажне поло-
ження. На 5–6 день застосовують фантомно-

імпульсну гімнастику, важливою для профі-
лактики атрофії м’язів кукси [10]. Після 
зняття швів розпочинають підготовку кукси 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546594/
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до протезування. Заняття спрямовані на фо-
рмування опороздатності кукси, розширення 
об’єму рухів. М’язи кукси повинні мати зда-
тність скорочуватися, а сила скорочень має 
бути максимально великою. Для цього від-
новлюють рухливість у збережених суглобах 
ампутованої кінцівки [10].  

Для ефективнішої реабілітації хворого 
можливе застосовування тимчасового проте-
зу до остаточного формування кукси. Після 
цього переходять до використання постійно-
го протеза різної конструкції. 

Оволодіння протезом включає три 
етапи:      

● Перший етап – навчають стояти з рів-
номірною опорою на обидві кінцівки, пере-
носу маси тіла у фронтальній площині.  

● Другий етап – навчають переносу ма-
си тіла в сагітальній площині, проводять 
тренування опорної й переносної фази кроку 
протезованою та збереженою кінцівкою.  

● Третій етап – засвоєння навичок рів-
номірних крокових рухів. У подальшому – 

це ходьба по похилій площині, по сходах, по 
пересічній місцевості, повороти. Використо-
вують елементи спортивних ігор [10].  

Масаж призначають на 7–10 день після 
операції за умови сприятливого протікання 
загоєння рани для зниження тонусу м’язів. 
Після загоєння рани й видалення операцій-
них швів масажують куксу для її підготовки 
до протезування [8].  

Із фізіотерапевтичних процедур для 
зняття фантомного болю застосовують світ-
лолікування, електростимуляцію, дарсонва-
лізацію, діадинамічні струми в ділянці кукси, 
електрофорез новокаїну та йоду, грязі в час-
тині кукси, загальні ванни. Через 2–3 дні 
після стихання запальних явищ переходять 
до теплових процедур – радонові, хвойні, 
сірководневі ванни [4].  

Поширеною проблемою після ампутацій 
є поява фантомного болю в області вже не 
існуючої кінцівки. До 80 % всіх пацієнтів 
після ампутації страждають на хронічний 
фантомний біль, що обмежує повсякденну 
діяльність та якість життя. Часто стійкого 
ефекту від лікарських знеболювальних засо-
бів не  досягається [10]. Тому використову-
ють альтернативні, немедикаментозні проце-
дури, такі як дзеркальна терапія, ефектив-
ність якої досліджують в останні 10–12 років. 

Зазвичай, основною метою лікування за 
допомогою дзеркальної терапії є зменшення 
інтенсивності, частоти або тривалості фан-
томного болю.  

Для ефективності такого інноваційного 
засобу рекомендують дотримуватися певних 
методичних вимог [12]. При проведенні про-
цедури дзеркальної терапії пацієнт сидить 
перед фізичним терапевтом. Дзеркало роз-
ташоване паралельно центру його тіла, що 
дає безпосередній вигляд ампутованої кінці-
вки. Дивлячись у дзеркало, пацієнт бачить 
себе з двома неушкодженими кінцівками. 
Цю оптичну ілюзію можна використовувати 
терапевтично для полегшення і зменшення 
фантомного болю.  

До стану пацієнта є ряд вимог. Зокрема, 
це збережені пізнавальні та комунікативні 
навички (наприклад, концентрація, увага на 
дзеркальному зображенні принаймні до 
10 хв), хороший зір; дотримування інструк-
цій щодо терапії. Загальний стан пацієнта 
повинен бути безболісним, необхідно забез-
печити безпечне сидіння протягом тривалого 
часу. Дуже неспокійні пацієнти також мо-
жуть мати проблеми з цією формою прове-
дення терапії.  Досить важливо, щоб вправи 
виконувалися спокійно і повільно [12]. Тера-
певт повинен оцінювати клінічно чи пацієнт 
достатньо розуміє значення та мету вправ і 
чи може їх повторити та виконати самостій-
но [12]. Неампутована кінцівка в ідеалі по-
винна мати безболісний, максимальний діа-
пазон руху. 

У пацієнтів не повинно бути порушень 
зору. Необхідно, щоб він чітко бачив всю 
кінцівку в області дзеркала та її рухи. 

Пацієнти з психічними захворюваннями 
(наприклад, посттравматичний стресовий 
розлад) повинні виконувати дану терапевти-
чну методику  лише після попередньої оцін-
ки психологом, тому що відображення в дзе-
ркалі може викликати сильні емоційні реак-
ції. 

Основний акцент тренувань хворого на 
протезі приділяється руховим вправам перед 
дзеркалом, що використовуються для конт-
ролю руху над ампутованою кінцівкою [12].  

Фізичний терапевт для ефективності 
дзеркальної терапії застосовує метод наоч-
ності, може продемонструвати принцип дзе-
ркальної терапії на собі. Вказує, корегує по-
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милки пацієнта, дає інструкції щодо прави-
льності виконання вправ. Інформує пацієнта 
про реалістичну оцінку прогресу та можливі 
побічні ефекти лікування та важливість його 
безперервного, регулярного застосування.  

Зазначено, що під час дзеркальної тера-
пії можливі побічні ефекти:  емоційні та бо-
лісні реакції, нудота, запаморочення, пітли-
вість. У цьому випадку заняття переривають, 
надалі процедуру повторюють періодично по 
одній, дві хвилини кілька разів до моменту, 
коли побічні ефекти стихають. Якщо ці ефе-
кти не зменшуються, рекомендується зупи-
нити лікування [12]. 

Рекомендується проводити терапію при-
наймні один раз на день із мінімальною три-
валістю 15 хвилин. Максимальна тривалість 
терапії зазвичай визначається когнітивними 
навичками пацієнта або побічними ефекта-
ми. В подальшому тривалість процедури 
може збільшуватись і, зазвичай, становить 
від 30 до 45 хвилин. Якщо щоденне лікуван-
ня не можливе, рекомендується використо-
вувати, якнайшвидше, навички самонавчан-

ня, які контролюються за допомогою відпо-
відного щоденника терапії [12]. 

Висновки. Опрацювання літературних 
джерел дозволяє дійти висновку, що дослі-
дженню ефективності реабілітації хворих 
після ампутації нижньої кінцівки приділя-
ється увага як вітчизняних фахівців так і за 
кордоном. Проблема таких пацієнтів визна-
ється не тільки як медичне, а й як соціальне 
питання, оскільки за віком ампутанти є сус-
пільно значущими особистостями.   

На підставі аналізу даних, можна зроби-
ти висновки, що масаж, лікувальна фізична 
культура, фізотерапевтичні процедури є най-
більш ефективними засобами фізичної реабі-
літації хворих після ампутації нижніх кінці-
вок. Теоретично досліджено, що дзеркальна 
терапія є ефективним, альтернативним, не-
медикаментозним методом лікування фан-
томного болю в пацієнтів з ампутованою 
кінцівкою. Використання дзеркальної терапії 
зменшує фантомний біль у ампутантів, спри-
яє покращенню рухів ампутованої кінцівки, 
спонукає до швидшого відновлення ходьби 
після протезування. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ АРТРОЗАХ 
 

APPLICATION OF PHYSICAL REHABILITATION IN ARTHROSIS 

Нестерчук Н. Є., Костюк М. О., Гамма Т. В., Гірак А. М. 4 
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 

http://doi.org/10.5281/zenodo.4033245 

Анотації 
У статті розглядаються методи фізичної реабілітації при артрозах. Висвітлені класифікація, причини, клі-

нічні прояви, фактори розвитку даного захворювання. Були виявлені особливості лікування та профілактики 
артрозу. Ми вияснили, що лікувальна гімнастика необхідна для мобілізації рухливості суглоба, усунення та 
профілактики контрактур. Розглядалися принципи організації лікувальної гімнастики, основні елементи вправ, 
використовуваних при лікуванні артрозу. Було висвітлено, що при артрозі застосовують лікувальну і ранкову 
гігієнічну гімнастику, ходьбу, прогулянки, теренкур, рухливі ігри і на ранніх стадіях артрозу – спортивні ігри, 
плавання і вправи у воді. Характеризується лікувальна фізична культура, яку застосовують у трьох режимах: 
щадному (у гострому періоді це, в основному, лікування положенням та ізометрична релаксація); лікувально-
тренуючому (застосовують у підгострому періоді) і тренуючому (призначають у стадії неповної ремісії). Осно-
вна увага у роботі приділена фізичній реабілітації при артрозі. Було визначено, що доцільно починати заняття 
після консультації з фахівцем з лікувальної гімнастики. Вибір комплексу та окремих вправ залежить від загаль-
ного стану. 

Ключові слова: артроз, фізична реабілітація, лікування артрозу, ЛФК, методи. 
 
В статье рассматриваются методы физической реабилитации при артрозах. Освещены классификация, 

причины, клинические проявления, факторы развития данного заболевания. Были обнаружены особенности 
лечения артроза. Мы выяснили, что лечебная гимнастика необходима для мобилизации подвижности сустава, 
устранения и профилактики контрактур. Рассматривались принципы организации лечебной гимнастики, основ-
ные элементы упражнений, используемых при лечении артроза. Было освещено, что при артрозе применяют 
лечебную и утреннюю гигиеническую гимнастику, ходьбу, прогулки, терренкур, подвижные игры и на ранних 
стадиях артроза – спортивные игры, плавание и упражнения в воде. Характеризуется лечебная физическая 
культура, которую применяют в трех режимах: щадящем (в остром периоде это, в основном, лечение положе-
нием и изометрическая релаксация); лечебно-тренирующем (применяют в подостром периоде) и тренирующем 
(назначают в стадии неполной ремиссии). Основное внимание в работе уделено физической реабилитации при 
артрозе. Было определено, что целесообразно начинать занятия после консультации со специалистом по лечеб-
ной гимнастике. Выбор комплекса и отдельных упражнений зависит от общего состояния.  

Ключевые слова: артроз, физическая реабилитация, лечение артроза, ЛФК, методы. 
 
The article considers methods of physical rehabilitation for osteoarthritis. The classification, causes, clinical mani-

festations, factors of development of this disease are covered. Features of treatment and prevention of arthrosis were 
revealed. We found that therapeutic exercises are necessary to mobilize joint mobility, eliminate and prevent contrac-
tures. The principles of the organization of medical gymnastics, the basic elements of the exercises used at treatment of 
an arthrosis were considered. It was found that in osteoarthritis used therapeutic and morning hygiene exercises, walk-
ing, walking, health, moving games and in the early stages of osteoarthritis – sports, swimming and water exercises. 
Therapeutic physical culture is characterized, which is used in three modes: gentle (in the acute period it is mainly posi-
tional treatment and isometric relaxation); medical-training (used in the subacute period) and training (prescribed in the 
stage of incomplete remission). The main attention in the work is paid to physical rehabilitation at arthrosis. It was 
determined that it is advisable to start classes after consultation with a specialist in therapeutic gymnastics. The choice 
of complex and individual exercises depends on the general condition. It is proved that the complex combination of 
methods of physical rehabilitation in the rehabilitation treatment of children with this disease gives much higher results 
than the use of individual methods of rehabilitation. It was determined that although the development of osteoarthritis 
does not affect the prognosis, this pathology is one of the main causes of premature disability and disability, as well as 
the emergence of chronic pain, which significantly reduces and worsens the quality of life of patients. It is proposed to 
determine the effectiveness of physical rehabilitation by increasing the amplitude of movements and restoring joint and 
spine function, muscle strength and endurance, coordination of movements, the development of temporary and perma-
nent compensation, restoring the functional state of the body and physical performance, work skills, ability to work. 
stability and duration of remission of the disease. 

Key words: arthrosis, physical rehabilitation, arthrosis treatment, exercise therapy, methods. 
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Вступ. Артроз – це дегенеративно-
дистрофічне захворювання суглобів, при 
якому виникають зміни в суглобовому хрящі 
з наступними кістковими розростаннями. 

За статистикою, 15 % жителів планети 
хворіють на артроз. Більшість із них – жінки. 
Найчастіше хвороба проявляється у людей, 
яким за 40 років. А спричинити артроз мо-
жуть не лише вікові зміни та спадковість, а й 
порушення обміну речовин, плоскостопість, 
надлишкова вага, проблеми з судинами ниж-
ніх кінцівок, важка фізична праця та травми. 
Артроз вражає колінні, кульшові суглоби, 
суглоби пальців рук, великих пальців ніг та 
міжхребцеві суглоби шийного та попереко-
вого відділів хребта [1, 10]. 

За даними статистики Всесвітньої Орга-
нізації Охорони здоров’я, на болі в суглобах 
скаржаться 97 % осіб серед людей старше 
60 років. Це найбільш розповсюджена група 
захворювань опорно-рухового апарату сьо-
годні. Але і молоді люди все частіше стика-
ються з цими проблемами. Найчастіше вра-
жаються колінні суглоби. Причиною є трав-
ми, надмірні навантаження та наявність зай-
вої ваги.  

В Україні серед захворюваності опорно-
рухового апарату майже третина приходить-
ся на артрози, а за поширеністю перше місце 
займає артроз колінного суглобу. За даними 
ДУ «Українського державного науково-
дослідного інституту медико-соціальних 
проблем інвалідності МОЗ України» станом 
на 2016 р. первинна інвалідність внаслідок 
захворювань кістково-м’язової системи і 
сполучної тканини зросла на 0,5 %, порівня-
но з 2015 року, і склала 4,9 на 10 тисяч доро-
слого населення. В структурі первинної ін-
валідності дорослого населення захворюван-
ня на деформуючий артроз склали 4,0 %, а в 
структурі первинної інвалідності населення 
працездатного віку – 3,9 % [7]. 

Мета дослідження: проаналізувати ефе-
ктивність комплексного застосування фізич-
ної реабілітації при артрозах. 

Результати дослідження. Проаналізува-
вши літературні джерела щодо фізичної реа-
білітації при артрозі, ми визначили, що ліку-
вальну фізичну культуру призначають у пе-
ріод загострення артрозу і під час підгостро-
го його перебігу. Відповідно до цих особли-
востей захворювання, ЛФК застосовують у 
два періоди. 

Завдання ЛФК у І періоді при деформу-
ючих артрозах: розвантаження ураженого 
суглоба, збільшення суглобової щілини, зме-
ншення болю; покращання крово- та лімфо-
обігу, трофічних процесів в ураженому суг-
лобі; розслаблення мʼязів, усунення контрак-
тур і збільшення амплітуди рухів: форму-
вання тимчасових компенсацій і підвищення 
загального тонусу організму. Використову-
ють лікувальну і ранкову гігієнічну гімнас-
тику, самостійні заняття 5–6 разів на день, 
гідрокінезотерапію. 

Розвантаження ураженого суглоба і зме-
ншення взаємотиску суглобових поверхонь 
досягають вихідним положенням під час ви-
конання фізичних вправ, виключенням осьо-
вого навантаження на кінцівку. Лікувальна 
гімнастика проводиться в положенні лежачи 
і сидячи та складається з загальнорозвиваю-
чих, дихальних спеціальних вправ. До 
останніх відносять пасивні, активні за допо-
могою і без неї вправи для ураженої кінців-
ки, що виконують у полегшених умовах, ма-
хові рухи у хворих суглобах і на розслаблен-
ня. Вправи проводяться у повільному темпі і 
обмежуються амплітудою, що не викликає 
появи болю [4, 8].  

Найкраще фізичні вправи робити в теп-
лій воді, що сприяє усуненню спазму і розс-
лабленню мʼязів, ліквідації рефлекторних 
контрактур, зменшенню болю і збільшенню 
рухливості в ураженому суглобі. Протягом 
дня рекомендують пасивні зміни зігнутого і 
розігнутого положення для ураженого суг-
лоба, можна робити манжетні витягання ма-
лим вантажем. Поступово біль зменшується і 
збільшується амплітуда рухів в ураженому 
суглобі, хворому призначають напівпостіль-
ний режим і переходять до застосування 
ЛФК за II періодом. 

У II періоді завдання ЛФК доповнюють. 
Вони націлені на зменшення атрофії мʼязів, 
зміцнення мʼязово-звʼязкового апарату ура-
женого суглоба, нормалізації його функції 
або формування постійних компенсацій; 
усунення дефектів постави і загальне зміц-
нення організму. 

Лікувальну фізичну культуру застосо-
вують у трьох режимах: щадному (у гостро-
му періоді це, в основному, лікування поло-
женням та ізометрична релаксація); лікува-
льно-тренуючому (застосовують у підгост-
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рому періоді) і тренуючому (призначають у 
стадії неповної ремісії) [1, 3, 11]. 

Основні завдання, що стоять перед ЛФК: 
1. Зменшення інтенсивності больового 

синдрому. 
2. Відновлення та збереження основних 

функцій суглобів. 
3. Усунення атрофії м’язів. 
4. Зміцнення м’язів. 
5. Підвищення працездатності. 
6. Покращення мікроциркуляції в сугло-

бі й періартикулярних тканинах, функцій 
кровообігу, дихання, обміну речовин. 

7. Відновлення рухового стереотипу. 
8. Підвищення загального тонусу органі-

зму. 
Серед терапевтичних засобів, які вико-

ристовуються при артрозах, слід назвати, 
перш за все, лікувальну гімнастику, а також 
фізіотерапію. Вони служать для зниження 
гострих і хронічних болів, лікування супут-
нього синовіїту і функціональних порушень. 

Лікувальна гімнастика переслідує ряд 
завдань. Перш за все тренування сили 
мʼязових груп, що оточують суглоби.  

Техніка вправ лікувальної гімнастики: 
1. Ізодинамічна. 
2. Ізометрична. 
3. Ізокінетична. 
В процесі досліджуваного питання, ми 

вияснили, що лікувальна гімнастика необ-
хідна для мобілізації обмеженої рухливості 
суглоба, усунення та профілактики контрак-
тур (стійкого обмеження нормальної рухли-
вості). При цьому використовуються не тіль-
ки активні, але і пасивні рухи, тривалість і 
силу яких необхідно регулювати. Важливо, 
щоб ці вправи не викликали біль. Надалі від-
працьовуються оптимальні навантаження, 
манера фізичної поведінки, вправи на коор-
динацію рухів і підтримання нормальної ва-
ги, щоб підвищити безпеку і витривалість 
рухів. Варто спробувати «сухі» вправи або 
повторити їх в теплій воді, що значно поле-
гшує завдання. Можливо, для поліпшення 
рухливості суглоба доведеться використову-
вати апаратні методи витягнення, мануальну 
терапію або лімфодренаж. 

Рухи суглобів, по-перше, сприяють ви-
робленню суглобової рідини, що забезпечує 
харчування хряща, покращують обмінні 
процеси в суглобі і перешкоджають розвитку 

артрозу. По-друге, сприяють розтягуванню 
капсули суглоба і оточуючих його мʼязів, 
залучених в патологічний процес. По-третє, 
постійні рухи покращують загальне самопо-
чуття [5, 9]. 

Детальне вивчення принципів організації 
лікувальної гімнастики дозволить розробити 
індивідуальний комплекс вправ в залежності 
від загального стану, наявності супутніх за-
хворювань і ураження певних суглобів. 

Вправи на розтягування. Хворим на арт-
роз не можна розтягувати мʼязи різко і шви-
дко, як це роблять на спортивних заняттях. 
Найпростішим прикладом служить наступна 
вправа. У положенні стоячи розставити ноги 
максимально широко, щоб відчути легкий 
натяг по внутрішній поверхні стегон. Можна 
влаштуватися зручно на підлозі з підтягну-
тими і розставленими в сторону колінами. 
Під власною вагою повільно розтягуються 
капсули і мʼязи кульшового суглоба. Можна 
застосовувати вправу для колінного суглоба. 
Якщо покласти пʼятку на стілець, то під вла-
сною вагою коліно провисає. 

Перш за все використовують рух без на-
вантаження, наприклад, при артрозах куль-
шового, колінного і гомілковостопного суг-
лобів – «велосипед в положенні на спині». 

Можна давати помірне «навантаження». Ко-
рисно їздити на велосипеді по рівній дорозі, 
можна використовувати велотренажер. Пре-
красний ефект дає повільне плавання. 

Силові вправи. Хворі повинні усвідоми-
ти, що суглоби, уражені артрозом, треба ща-
дити. Однак це захворювання з часом посла-
блює певні мʼязові групи, збільшує їх напру-
гу і болі в районі суглоба. Мʼязи відновлю-
ються без навантаження на суглоби за допо-
могою спеціальних силових вправ. 

Силові вправи без рухів. Найкраще по-
чинати з «ізометричних» вправ, а саме: на-
пруга мʼязів (6 секунд), розслаблення 
(20 секунд). Напруга мʼязів досягається при 
цьому без руху суглоба. Ці вправи можна 
робити в будь-яких умовах непомітно для 
оточуючих, наприклад в поїзді або біля теле-
візора. 

Силові вправи з повільним рухом. Вони 
виконуються через 3–4 тижні, коли поперед-
ні вправи допомогли мʼязам набути деякої 
сили. Спочатку суглобу дається незначне 
навантаження, рухи повільні і суглоб випря-
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мляється не до кінця. Для цього використо-
вується еластична гума, взуття або спеціаль-
ні апарати, що вимірюють силу рухів [6, 12]. 

Доцільно починати заняття після консу-
льтації з фахівцем з лікувальної гімнастики. 
Вибір комплексу та окремих вправ залежить 
від загального стану. Вправи слід робити 
обережно і м’яко. Вони не повинні виклика-
ти біль. Важлива регулярність, наприклад 

вранці і ввечері після роботи. Втім, якщо 
спочатку ці вправи займуть всього 10–

20 хвилин, це буде вже успіх. 
Ходьба і біг. Для більшості хворих на 

артроз це допустимо. Відзначено, що наван-
таження на уражені суглоби зростає пропор-
ційно швидкості бігу. У той же час ходьба 
(навіть швидка) покращує функцію суглобів, 
які не активізували патологічний процес. 
Оздоровчу ходьбу слід розпочинати з розіг-
ріваючих рухів, потім потрібно виконати 
підготовчі вправи і, нарешті, повільно прис-
тупити до прогулянки. Краще починати хо-
дьбу на рівному і м’якому ґрунті. При появі 
болю в суглобах припиняйте ходьбу. 

Фізіотерапія 

Кріотерапія (лікування холодом) – гар-
ний лікувальний засіб при запаленні і набря-
ку суглоба. Вважається, що холод діє проти-
лежно тепла: знижує обмінні процеси і розд-
ратування капсули суглоба, тому має проти-
набрякову і знеболюючу дію. Короткостро-
кове охолодження суглоба веде до деякого 
підвищення його температури за рахунок 
реактивного посилення місцевого кровообі-
гу. Тривале охолодження (більше 10 хвилин) 
знижує внутрішньосуглобову температуру і 
помітно підвищує больовий поріг. Це дозво-
ляє з успіхом використовувати холод при 
активній фазі артрозу доступних для ліку-
вання суглобів, наприклад плечових і колін-
них, в формі так званих холодових масажів. 
Відзначено позитивний ефект при впливі 
холоду на відомі точки, які використовують-
ся при акупунктурі. Ймовірно, при цьому 
підвищується активність клітинного обміну в 
хрящовій тканині. 

На відміну від тепла, холод в будь-якій 
формі корисний безпосередньо суглобу. 
Можна використовувати охолоджуючі гелі, 
креми, лід і інші засоби. Наприклад, беруть 
тазик з холодною проточною водою, дода-
ють в неї кілька шматочків льоду (в морози-

льнику є спеціальна форма) і поміщають ту-
ди невеликий рушник. Вичавивши, обгорта-
ють уражений суглоб на недовгий час, пері-
одично змінюють пов’язку. Альтернативою 
може бути вологий кухонний рушник (папе-
ровий), поміщений в морозильник, або шма-
точки льоду в пластиковій упаковці. Ще 
краще мати в домашній аптеці гелевидний 
засіб в пластиковій упаковці, яким можна 
багаторазово користуватися. У будь-якому 
випадку тривалість лікування холодом не 
повинна перевищувати 20 хвилин [5, 14]. 

Для передпліч і кистей корисні холодні 
ванни. Руку поміщають в воду на 15 секунд і 
при цьому обережно рухають пальцями. По-
тім висушують руку і 2–3 хвилини відпочи-
вають. Цей цикл повторюють 5–10 разів. 

Протягом дня холодні процедури можна 
проробляти від 2 до 5 разів. Слід пам’ятати, 
що шкіра при цьому не повинна переохоло-
джуватися. У ряді випадків можлива холодо-
ва алергія, що виявляється почервонінням 
шкіри і посиленням болю. 

Знижують запальні явища в суглобі і ал-
когольні обгортання. Для цього використо-
вують 70 %-ий розчин спирту, для чого змі-
шують 2 частини води і 1 частину спирту. У 
цьому розчині змочують носовичок, яким 
обертають суглоб. В процесі випаровування 
спирт охолоджується. Можна розтирати суг-
лоб нашатирним спиртом або екстрактами 
ряду лікарських рослин. 

Лікування холодом (кріотерапія) абсо-
лютно протипоказана хворим з порушенням 
артеріального кровообігу, підвищеною чут-
ливістю до охолодження, трофічними пору-
шеннями. Природно, холод неприпустимий 
при застудах, грипі і захворюваннях сечоста-
тевої системи. Не можна забувати, що занад-
то глибоке і тривале охолодження (втім, як і 
нагрівання) можуть принести шкоду. 

Ще в давнину з великим успіхом корис-
тувалися гарячими джерелами і термальними 
ваннами. Сучасна медицина використовує 
цей досвід. Однак слід знати показання до 
застосування теплових процедур. Під впли-
вом тепла розширюються судини, посилю-
ється кровообіг, що сприяє відновленню 
хрящової тканини. При короткочасній дії 
тепла знижується внутрішньосуглобова тем-
пература, що можна пояснити переміщенням 
крові в поверхневих тканинах. Тривала дія 
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тепла підвищує температуру суглоба і на-
вколишніх мʼяких тканин, що активізує суг-
лоб. Тепло розслаблює мʼязові тканини, 
знижує наполегливі мʼязові болі, знімає спа-
зми. При артрозах тонус мʼязів, прилеглих 
до суглоба, зазвичай підвищений. Теплові 
процедури знижують напругу звʼязкового 
апарату, значно зменшуючи болі в суглобі. 

Тепло використовують у вигляді мазей, 
пластирів, компресів, ванн, грілок. Деякі 
хворі використовують для компресів кухон-
ну фольгу, яка добре утримує тепло [8, 13]. 

Корисні місцеві і загальні ванни. Можна 
додати в них препарати, що сприяють по-
ліпшенню обмінних процесів і володіють 
знеболюючою дією. З давніх-давен з цією 
метою використовують трави. Після ванни 
слід відпочити півгодини-годину. 

Вивчивши інформацію щодо фізичної 
реабілітації при артрозі, ми з’ясували, що 
теплові процедури можуть бути рекомендо-
вані лише тоді, коли немає запальних явищ і 
набряку суглоба. Не можна гріти самі сугло-
би. Тепло накладається на м’язові тканини 
вище і нижче суглоба. Не рекомендується 
призначення теплових процедур при місце-
вих і загальних запальних процесах, тромбо-
флебіті, важких серцевих і легеневих захво-
рюваннях. 

Ультразвукова терапія. Використовує 
ефект пульсації, який грає роль «мікромаса-
жу». Можливе застосування при цьому лі-
карського гелю, що містить, наприклад, дик-
лофенак або індометацин, або інші препара-
ти, що проникають в підлеглі тканини. Ульт-
развук має також теплову дію, сприяє розс-
моктуванню ексудату, знижує біль. Він про-
типоказаний при наявності локальної інфек-
ції. 

Електротерапія. При лікуванні артрозів 
широко застосовуються струми різної часто-
ти. Вони добре переносяться хворими, пок-
ращують кровообіг і обмін речовин, сприя-
ють відтоку відпрацьованих речовин і про-
цесу регенерації тканин, знижують біль. За 
допомогою іонофорезу можна підвести до 
глибоких тканин суглоба через шкіру необ-
хідні лікарські речовини. Ці методи мають 
мало побічних дій і легкі у використанні, 
тому при лікуванні артрозу на ранніх, неза-
пущених стадіях кращі різні втручанні в суг-
лоб (ін'єкції, артроскопія, операція) [2]. 

Лазеротерапія. Дозволяє зняти набряк-
лість в області уражених суглобів і значно 
зменшити больовий синдром. Вона сприяє 
нормалізації температури суглобів, при цьо-
му поліпшуються процеси регіональної та 
загальної мікроциркуляції. Це дозволяє від-
новити в тій чи іншій мірі функцію суглобів. 
Існують апарати для домашнього застосу-
вання методу («Руслан», «Витязь»). Рекоме-
ндують також квантову терапію (поєднання 
впливу інфрачервоного лазера і змінного 
магнітного поля) [6, 14]. 

Рентгеноопромінення. Цей метод ліку-
вання артрозу застосовують давно. При цьо-
му дози опромінення вище, ніж при рентген-
діагностика, але нижче, ніж при опроміненні 
злоякісних пухлин. У багатьох випадках рен-
тгеноопромінення дозволяло пацієнтам на-
довго забути про свої скарги, так як знищу-
валося більшість запальних клітин і поліп-
шувалися обмінні процеси в тканинах. Цей 
метод кращий для неоперабельних хворих, 
коли немає можливості призначити іншу 
терапію. Також ефективно підведення радіо-
активних речовин в спеціальній свинцевій 
камері до суглобу. Зрозуміло, що пацієнтам, 
які планують завести дітей, таке лікування 
не призначають. 

Акупунктура. Вже більше 3000 років ки-
тайська медицина використовує спеціальні 
голки, які встановлюють в точках, «відпові-
дальних» за той чи інший орган. Цей вид 
терапії з успіхом застосовується для усунен-
ня болю. Акупунктура дозволяє активізувати 
власні сили організму і відновити нормаль-
ний енергетичний баланс. Існують різні ме-
тодики даного лікування, при цьому викори-
стовують точки на тілі або на вусі. В даний 
час застосовують також вплив на точки елек-
тричним струмом або лазером. Можна здійс-
нювати і точковий масаж за спеціальними 
схемами. 

Перевага акупунктури – швидка дія і ві-
дсутність побічних ефектів, недолік – нетри-
валість дії. Досвід показав, що найкращий 
результат досягається при лікуванні артрозу 
плеча, шийного відділу хребта і рук, дещо 
гірше показники при терапії поперекового 
відділу хребта, ліктя і коліна. 

Акупунктура не може надати лікувальну 
дію на ушкоджений хрящ, тому потрібно 
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щадити суглоб і після закінчення лікування і 
усунення симптомів. 

Бальнео- і гідротерапія, грязе- і глинолі-
кування. Ці методи лікування успішно засто-
совуються навіть на просунутих стадіях за-
хворювання. При цьому знижується біль, 
розширюються рухові можливості суглобів, 
поліпшується якість повсякденного життя. 
Особливо корисні рухи в воді при темпера-
турі 32°С, коли поліпшується кровотік в суг-
лобах і мʼязах, рухи стають вільними і без-
болісними. На жаль, ефект від лікування не-
довгий, а при запущених стадіях він з часом 
знижується [7, 10]. 

Лікарські ванни в домашніх умовах про-
водяться при температурі 38°С, процедура 
триває 15–20 хвилин. Під час прийому ванни 

голова, шия і область серця залишаються над 
поверхнею води. Для підвищення ефекту 
доцільно додавати в воду настої шавлії, вів-
сяної соломи, евкаліпта і відварів різних збо-
рів, а також Гімалайську сіль, препарати (со-
лі і бруду) Мертвого моря та інші добавки. 

Активно використовуються різні лікува-
льні грязі і глини (зелена, зелено-сіра). Про-
цедури рекомендується проводити через 
день по 15–20 хвилин, температура грязі 39–

40°С, курс 10–12 процедур. Доцільно чергу-
вати їх з лікувальними ваннами. 

Хороший ефект дає санаторно-курортне 
лікування з застосуванням грязьових апліка-
цій, сірководневих і радонових ванн, масажу 
та лікувальної гімнастики. 

Проаналізувавши літературні джерела, 
щодо лікувального масажу при артрозі, ми 
визначили, що його застосовують при зати-
ханні гострих проявів захворювання для 
зменшення болю; розслаблення мʼязів, про-
тидії розвитку контрактур і атрофії мʼязів; 
покращання крово- та лімфообігу, трофічних 
процесів в уражених зчленуваннях і навко-
лишніх тканинах; психоемоційного тонусу 
хворого. Застосовують сегментарно-

рефлекторний масаж відповідних спинномо-
зкових сегментів та класичний масаж. 

При значному болю масаж повинен мати 
розслаблюючий, щадний характер з викори-
станням легких погладжувань і розтирань, 
неглибоких розминань. При зменшенні бо-
льового синдрому його роблять більш інтен-
сивно, особливо у місцях, де є ущільнення 
мʼязів, застосовують додаткові прийоми: 

стругання, пиляння, зміщення, стрясіння, 
поплескування. Масаж поєднують з пасив-
ними, активними з допомогою, а потім акти-
вними рухами, струшуванням кінцівок [4, 
13]. 

Застосовують і самомасаж. Наведемо 
основні його прийоми на прикладі тазостег-
нового суглоба. 

1. Погладжування верхньої частини сід-
ниці і поперекової області – 8–10 разів. Те ж 
на нижній частині сідниці і верхній третині 
стегна. 

2. Розминання мʼязів навколо тазостег-
нового суглоба. Спочатку мʼязи розмина-
ються підставою долоні – 5–6 разів, потім 
подушечками чотирьох пальців (колоподіб-
не), причому пальці розводяться нарізно, а 
обертання робиться в бік мізинця. 

Закінчується самомасаж струшуванням і 
погладжуванням. З ослабленням болю кожен 
прийом повторюється частіше, збільшується 
їх кількість. 

Самомасаж варто виконувати 2–3 рази в 
день, лежачи, гранично розслабивши мʼязи, 
що оточують суглоб. 

Лікувальний масаж і фізіотерапія в по-
єднанні з гірудотерапією (лікування 
пʼявками) дають небувалий ефект при ліку-
ванні захворювань і травм опорно-рухового 
апарату. Поліпшення настає досить швидко і 
тримається в середньому близько 4 тижнів. 
Ймовірно, механізм такого лікування схожий 
з дією акупунктури. 

Лікувальна фізична культура при дефо-
рмуючих артрозах має такі завдання: віднов-
лення функції суглоба, попередження пато-
логічних деформацій або стабілізація пос-
тійних компенсацій; зміцнення мʼязів ура-
женої кінцівки, загальне збільшення сили і 
витривалості мʼязів; покращання діяльності 
органів і систем організму, фізичної працез-
датності пацієнтів; адаптація до побутових і 
виробничих навантажень, попередження за-
гострень захворювання [9, 12]. 

Використовують лікувальну і ранкову гі-
гієнічну гімнастику, ходьбу, прогулянки, 
теренкур, рухливі ігри і на ранніх стадіях 
артрозу – спортивні ігри, плавання і вправи у 
воді. При доборі і виконанні фізичних вправ 
спочатку зберігають правило розвантаження 
ураженої кінцівки. Потім навантаження на 
неї повинні бути щадними за характером, 
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виходячи з того, що процес не ліквідований і 
захворювання перейшло в стадію ремісії. 

Завдання ЛФК розрізняються залежно 
від стадії захворювання. У деяких випадках 
головною метою стає зниження больового 
синдрому, в інших – зміцнення мʼязів. За-
звичай заняття проводять, щоб: 

1. Зняти гострий больовий синдром. 
Правильно виконана гімнастика не переван-
тажує уражені органи, а навпаки, розслабляє 
їх краще, ніж деякі медикаменти. 

2. Поліпшити кровообіг в ураженому ор-
гані і прилеглих тканинах. 

3. Скоротити мʼязову напругу. 
4. Зміцнити мʼязи. Це дозволить зняти з 

суглобів частину навантаження, а також рів-
номірно розподілити його, щоб не переван-
тажити здорові тканини і органи, спровоку-
вавши тим самим і їх руйнування. 

5. Поліпшити рухливість, збільшити кі-
лькість можливих рухів, допомогти пацієн-
тові знову самостійно пересуватися і обслу-
говувати себе. 

6. Поліпшити загальне самопочуття па-
цієнта і його сон. 

7. Скоротити частоту і вираженість заго-
стрень. 

Особливості застосування механотерапії 
і працетерапії 

Механотерапію використовують для ві-
дновлення і підтримання досягнутої амплі-
туди рухів у суглобі, розтягнення і поліп-
шення еластичності мʼязів і звʼязок, віднов-
лення їх сили і витривалості, тренування се-
рцево-судинної і дихальної систем, підтри-
мання загальної фізичної працездатності. 
Використовують маятникові і блокові меха-
нотерапевтичні апарати, пристрої для занять 
у воді. 

Працетерапія націлена на розвиток і під-
тримання рухів в уражених суглобах і сегме-
нтах хребта; відновлення та збереження тру-
дових навичок, опанування нових навичок і 
поз при виконанні побутової і професіональ-
ної роботи, відпочинку; підтримання загаль-
ної фізичної працездатності. Використову-
ють види робіт, які не створюють додатко-
вих навантажень на хребет чи уражений суг-
лоб. 

Ефективність фізичної реабілітації при 
захворюваннях суглобів визначають, окрім 
загально-клінічних показників, за показни-

ками збільшення амплітуди рухів і віднов-
ленням функції суглобів і хребта, сили і ви-
тривалості мʼязів, координації рухів, розвит-
ком тимчасових і постійних компенсацій, 
відновленням функціонального стану органі-
зму і фізичної працездатності, трудових на-
вичок, здатністю хворих до побутової і ви-
робничої діяльності, стійкістю і тривалістю 
ремісії захворювання. 

Дискусія. Лікувальна фізична культура 
при артрозі є способом поліпшити кровообіг 
в районі ураженого суглоба, а також зміцни-
ти м’язи. Як правило, лікар рекомендує по-
чати з простих вправ, поступово збільшуючи 
число повторів. Масаж (в т. ч. лімфодренаж-
ний) і мануальна терапія при артрозі сприя-
ють прогріванню хворої ділянки, зняттю спа-
зму і болю, поліпшенню кровообігу в сугло-
бах. Процедури можна застосовувати і при 
обмеженій рухливості пацієнта. ЛФК можна 
доповнювати механотерапією – вправами з 
використанням спеціальних тренажерів. 
Апарати дозволяють збільшити навантажен-
ня при гімнастиці (за рахунок різних обваж-
нювачів), при цьому захищаючи від пошко-
джень хворий суглоб. Як і ЛФК, механоте-
рапія сприяє поліпшенню циркуляції крові, 
збільшення тонусу м’язів. Витягування суг-
лобів – суть процедури в механічному «витя-
гуванні» суглоба на спеціальному апараті 
протягом 15–20 хвилин. Це дозволяє знизити 
навантаження на суглоб, уповільнити розви-
ток артрозу і значно знизити больові відчут-
тя пацієнта. Курс складається з 10–12 сеан-
сів, для кращого результату проводять приб-
лизно раз в півріччя. 

Для боротьби з артрозом пацієнту дове-
деться значно переглянути звичний спосіб 
життя: носити тільки зручне взуття, користу-
ватися лише зручними меблями, відмовитися 
від високих каблуків, шкідливих звичок і 
надмірних фізичних навантажень. У деяких 
випадках піде на користь носіння ортеза, 
регулярне відвідування басейну і лазні. Ви-
черпний перелік рекомендацій дасть лікую-
чий лікар виходячи зі стану хворого. 

Висновки. При артрозі застосовують та-
кі засоби фізичної реабілітації: ЛФК, масаж, 
фізіотерапія, механотерапія та працетерапія. 

Лікувальну фізичну культуру признача-
ють у період загострення артрозу і під час 
підгострого його перебігу. Використовують 
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лікувальну і ранкову гігієнічну гімнастику, 
самостійні заняття 5–6 разів на день, гідрокі-
незотерапію. Лікувальна гімнастика прово-
диться в положенні лежачи і сидячи та скла-
дається з загальнорозвиваючих, дихальних 
спеціальних вправ. До останніх відносять 
пасивні, активні за допомогою і без неї впра-
ви для ураженої кінцівки, що виконують у 
полегшених умовах, махові рухи у хворих 
суглобах і на розслаблення. Вправи прово-
дяться у повільному темпі і обмежуються 
амплітудою, що не викликає появу болю. 
Найкраще фізичні вправи робити в теплій 
воді, що сприяє усуненню спазму і розслаб-
ленню мʼязів, ліквідації рефлекторних конт-
рактур, зменшенню болю і збільшенню рух-
ливості в ураженому суглобі.  

Лікувальну фізичну культуру застосо-
вують у трьох режимах: щадному (у гостро-
му періоді це, в основному, лікування поло-
женням та ізометрична релаксація); лікува-
льно-тренуючому (застосовують у підгост-
рому періоді) і тренуючому (призначають у 
стадії неповної ремісії). 

Лікувальний масаж застосовують при за-
тиханні гострих проявів захворювання для 
зменшення болю; розслаблення мʼязів, про-
тидії розвитку контрактурам і атрофії мʼязів; 

покращання крово- та лімфообігу, трофічних 
процесів в уражених зчленуваннях і навко-
лишніх тканинах; психоемоційного тонусу 
хворого. Застосовують сегментарно-реф-

лекторний масаж відповідних спинномозко-
вих сегментів та класичний масаж. При зна-
чному болю масаж повинен мати розслаб-
люючий, щадний характер з використанням 
легких погладжувань і розтирань, неглибо-
ких розминань. При зменшенні больового 
синдрому їх роблять більш інтенсивно, особ-
ливо у місцях, де є ущільнення мʼязів, засто-
совують додаткові прийоми: стругання, пи-
ляння, зміщення, струшування, поплеску-
вання. Масаж поєднують з пасивними, акти-
вними з допомогою, а потім активними ру-
хами, струшуванням кінцівок. Також засто-
совують і самомасаж. 

Із фізіотерапевтичних методів застосо-
вують: кріотерапію, термотерапію, ультраз-
вук, лазеротерапію, рентгеноопромінення, 
акупунктуру, бальнеотерапію, грязелікуван-
ня, компреси з бішофітом. 

Перспективи подальших досліджень 

пов’язані з розробкою науково-обґрунто-

ваної комплексної програми фізичної реабі-
літації хворих на артроз.  
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Анотації 
У статті розглядаються методи фізичної реабілітації недоношених дітей. Висвітлені фактори ризику пе-

редчасного народження, особливості фізичного і психомоторного розвитку та основні причини інвалідизації 
даної групи дітей. Проаналізовані дослідження та наукові праці з використанням методів фізичної реабілітації 
недоношених дітей. Виявлено, що реабілітація дітей даної категорії має індивідуальний характер. Комплекс 
засобів повинен складатися з урахуванням усіх фізіологічних і патологічних особливостей і бути максимально 
направленим на результат. Основними завданнями фізичної реабілітації є покращення фізичного розвитку, 
моторних та когнітивних функцій недоношених дітей. Перший рік життя передчасно народжених дітей дає 
найбільш реальні можливості усунення патологічних станів та їх запобігання. Така можливість обумовлена 
великою пластичністю організму, а при ранній цілеспрямованій й послідовній реабілітації дітей можна забезпе-
чити відновлення здоров'я у повному об'ємі, запобігти інвалідизації. Комплексне поєднання методів фізичної 
реабілітації у відновному лікуванні недоношених дітей дає набагато вищі результати, ніж використання окре-
мих методів реабілітації. 

Ключові слова: недоношені діти, фізична реабілітація, методи. 

В статье рассматриваются методы физической реабилитации недоношенных детей. Освещены факторы 
риска преждевременного рождения, особенности физического и психомоторного развития и основные причины 
инвалидизации данной группы детей. Проанализированы исследования и научные труды с использованием 
методов физической реабилитации недоношенных детей. Выявлено, что реабилитация детей данной категории 
имеет индивидуальный характер. Комплекс средств должен составляться с учетом всех физиологических и 
патологических особенностей и быть максимально направленным на результат. Основными задачами физичес-
кой реабилитации является улучшение физического развития, моторных и когнитивных функций недоношен-
ных детей. Первый год жизни недоношенных детей дает наиболее реальные возможности устранения патоло-
гических состояний и их предотвращения. Такая возможность обусловлена большой пластичностью организма, 
а при ранней целенаправленной и последовательной реабилитации детей можно обеспечить восстановление 
здоровья в полном объеме, предотвратить инвалидизации. Комплексное сочетание методов физической реаби-
литации в восстановительном лечении недоношенных детей дает гораздо более высокие результаты, чем испо-
льзование отдельных методов реабилитации. 

Ключевые слова: недоношенные дети, физическая реабилитация, методы. 

Premature birth results in a significant period of fetal development with biologically determined specifics, due to 
which the conditions of further maturation of vital structures of the body and improvement of their functions change 
dramatically. Statistics show a high mortality of such children in the perinatal and neonatal periods, as well as the pres-
ence of a high percentage of premature infants who subsequently suffer from physical and intellectual retardation, form-
ing a neuropsychiatric pathology. 

The article discusses the methods of physical rehabilitation of premature babies. The risk factors for premature 
birth, the features of physical and psychomotor development, and the main causes of disability of this group of children 
are highlighted. Studies and scientific works using methods of physical rehabilitation of premature babies are analyzed. 
It was revealed that the rehabilitation of children in this category has an individual character. The complex of means 
should be made taking into account all physiological and pathological features and be as much as possible directed on 
result. The main objectives of physical rehabilitation are to improve the physical development, motor and cognitive 
functions of premature infants. The first year of life of premature babies gives the most real opportunities to eliminate 
pathological conditions and prevent them. This possibility is due to the high plasticity of the body, and with early tar-
geted and consistent rehabilitation of children can ensure the restoration of health in full, to prevent disability. The 
complex combination of methods of physical rehabilitation in the rehabilitation treatment of premature infants gives 
much higher results than the use of individual methods of rehabilitation. 

Methods of therapeutic physical culture and massage for premature babies should be developed taking into ac-
count their physiological characteristics. The choice of exercises and massage techniques should be individual, taking 
into account the age of the child, its development, body weight at birth. A gentle attitude to the choice of massage tech-
niques includes the condition of the skin, which in some premature babies is easily injured. For the successful applica-
tion of massage and therapeutic exercise, a premature baby needs to know its morphofunctional features, the physiolog-
ical effect of the applied method on the child's body, clearly know the indications and contraindications to the appoint-
ment of selected methods. 

Key words: premature babies, physical rehabilitation, methods. 
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Вступ. Недоношеність являє собою одну 
з найбільш важливих проблем системи охо-
рони здоров’я в усьому світі, а стан здоров’я 
передчасно народжених дітей є актуальною 
медико-соціальною проблемою. Щороку в 
Україні 25 тисяч дітей народжуються перед-
часно. За визначенням ВООЗ, передчасним є 
народження дитини до закінчення повних 37 
тижнів вагітності або раніше 259 днів, відра-
хованих з 1-го дня останнього менструально-
го циклу [11]. 

Передчасне народження зменшує період 
внутрішньоутробного розвитку з біологічно 
зумовленою специфікою, внаслідок цього 
різко змінюються умови подальшого дозрі-
вання життєво важливих структур організму 
та вдосконалення їхніх функцій. У дітей, що 
народилися передчасно, основними причи-
нами інвалідизації є ураження центральної 
нервової системи, ретинопатія, нейросенсор-
на туговухість, вроджені вади розвитку, тому 
необхідне динамічне спостереження за да-
ним контингентом дітей сумісно з вузькими 
спеціалістами відповідного профілю. Недо-
ношені діти вимагають ранньої діагностики 
та втручання, що обумовлено не тільки висо-
кою поширеністю захворювань, а й складні-
шим їх одужанням. Враховуючи особливості 
фізичного та психомоторного розвитку, іму-
нного статусу та наявність специфічних па-
тологічних станів у передчасно народжених 
немовлят, необхідно оптимізувати медичну 
допомогу та диспансерний нагляд за даною 
групою дітей на всіх рівнях виходжування. 

Виникає потреба у впровадженні різних 
методик фізичної реабілітації, які спрямовані 
на формування та корекцію психомоторного 
розвитку на різних етапах відновного ліку-
вання недоношеної дитини, підібраних з 
урахуванням усіх патологічних чинників. 
Організація  спостереження за недоношени-
ми дітьми з перинатальною патологією та 
наданням їм своєчасного лікувально-

профілактичного втручання, ранньої реабілі-
тації допоможе не тільки покращити догляд 
за новонародженими групи ризику, але й 
дозволить створити відповідну базу даних, 
що надає можливість спрямувати всі необ-
хідні ресурси для попередження розвитку 
ранньої дитячої інвалідності [5, 12]. 

Мета дослідження – обґрунтувати і оці-
нити ефективність основних підходів фізич-
ної реабілітації недоношених дітей. 

Результати дослідження. До факторів 
ризику передчасних пологів відносять соціа-
льно-економічні (професійні шкідливості, 
шкідливі звички, незадовільні матеріально-

побутові умови, небажана вагітність, психіч-
ні травми, неадекватність медичної допомо-
ги) та соціально-біологічні фактори (вік ма-
тері до 18 і старше 30 років, попередні меди-
чні аборти, наявність спонтанних абортів, 
вагітність, яка наступила менш ніж через 1 
рік після попередніх пологів). Такі клінічні 
фактори, як захворювання матері та захво-
рювання плода сприяють передчасному на-
родженню дітей. 

Морфо-функціональна незрілість утруд-
нює адаптацію недоношених немовлят до 
нових умов позаутробного життя, що визна-
чається розвитком характерного симптомо-
комплексу, тривалість якого залежить від 
ступеня зрілості, перебігу антенатального та 
інтранатального періодів, умов постнаталь-
ного існування новонароджених дітей. Пе-
редчасно народжені діти є групою максима-
льного ризику по формуванню тяжкої пато-
логії, в тому числі неврологічної, що приво-
дить до інвалідності. У значної частини цих 
дітей відмічаються різні неврологічні, сенсо-
рні та соматотропні порушення [2]. 

Велике значення має рання діагностика 
неврологічної патології і порушень нервово-

психічного розвитку з метою розробки адек-
ватної тактики терапії та реабілітації. Оцінка 
і поняття розвитку в усі періоди життя дити-
ни визначають диференційований рівень ре-
алізацій можливостей мозку. На першому 
році життя це, насамперед, формування мо-
жливостей, що означає, що будь-яка нова 
навичка, яку набуває дитина, і є показником 
його психо-неврологічного здоров’я. Іншими 
словами, поступальний психомоторний роз-
виток дитини відповідно до щомісячних но-
рмативів набуття навичок може служити 
головним критерієм здоров’я будь-якої ди-
тини на першому році життя. Це відноситься 
і до передчасно народжених дітей. Спосте-
реження за передчасно народженими дітьми 
з різною патологією протягом перших років 
життя переконують в тому, що в цілому ста-
новлення психомоторних функцій дитини, 
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яка народилася передчасно, відповідає ета-
пам розвитку доношених дітей, але терміни 
появи підпорядковані іншим закономірнос-
тям і пов’язані з рівнем морфо-

функціональної незрілості, гестаційним ві-
ком та ступенем перинатального ушкоджен-
ня [8]. 

Основними засобами фізичної реабіліта-
ції недоношених дітей на першому році жит-
тя є лікувальна фізична культура, масаж та 
гідрокінезотерапія. Вони основані на фізіо-
логічних особливостях організму передчасно 
народжених дітей (недостатнє дозрівання 
кори головного мозку до моменту наро-
дження, незрілість його структур, недоско-
налість дихальної функції, низькі адаптацій-
ні можливості до умов зовнішнього середо-
вища) [7].  

Обґрунтуванням до застосування лікува-
льної фізичної культури та масажу у недо-
ношених дітей першого року життя стали 
дані досліджень, що вказують на важливість 
раннього застосування фізичних вправ у 
цього контингенту та їх сприятливий вплив 
на центральну нервову систему, органи ди-
хання, кровообігу, терморегуляторні механі-
зми, підвищення загальної резистентності 
організму, психомоторний розвиток дитини. 
Масаж і ЛФК у комплексній реабілітації не-
доношених дітей здійснюють загальний сти-
мулюючий вплив на організм дитини. 

Методика лікувальної фізичної культури 
та масажу для недоношених дітей повинна 
розроблятись з урахуванням їх фізіологічних 
особливостей. Вибір вправ та прийомів ма-
сажу має бути індивідуальним, враховувати 
вік дитини, її розвиток, масу тіла при наро-
дженні. Щадне відношення до вибору при-
йомів масажу включає стан шкіри, яка у де-
яких передчасно народжених дітей легко 
травмується [9]. 

Для успішного застосування масажу та 
лікувальної фізичної культури недоношеній 
дитині необхідно знати її морфо-

функціональні особливості, фізіологічну дію 
застосованого методу на організм дитини, 
чітко знати покази і протипоказання до при-
значення вибраних методів. 

Основні напрями лікувально-профі-
лактичної дії масажу і лікувальної гімнасти-
ки:  

1) Вікова активність всіх ферментів, що
здатні нормалізувати обмін речовин, стиму-
лювати окисно-відновні процеси, внаслідок 
чого організм отримує значні запаси енергії, 
зменшується схильність до ацидозу. 

2) Вплив на процеси гальмування і збу-
дження в корі головного мозку зі змінами 
рухливості нервових процесів в сторону 
ослаблення або в сторону посилення (в зале-
жності від застосовуваних прийомів). Врів-
новаження збудження і гальмування явля-
ється суттєвим моментом для повноцінного 
замикання безумовних і умовних рефлексів і 
утворення зв’язків, створення умов легшого 
проведення нервових імпульсів, що сприяє 
нормалізації психомоторного розвитку. 

3) Спеціально підібрані вправи можуть
послабити або навіть усунути сформовані в 
ході хвороби патологічні умовно-

рефлекторні зв’язки і відновити нормальну 
регуляторну функцію ЦНС. 

4) Нормалізація обміну речовин, дихан-
ня, функцій нервової системи сприяє покра-
щенню адаптації серцево-судинної системи. 

5) Лікувальна фізична культура і масаж
покращують роботу травного тракту недо-
ношених дітей. 

При нормалізації фізичної активності ві-
дбувається оптимізація роботи симпатико-

адреналової системи, підвищується стійкість 
організму до дії низької температури навко-
лишнього середовища. Стимуляція крово- і 
лімфообігу [7]. 

Під впливом регулярних занять ЛФК ві-
дбувається нормалізація тканинного метабо-
лізму, а саме тканинного дихання, який є 
необхідним компонентом функціонування 
всіх органів і систем організму. Це  сприяє 
покращенню метаболічних процесів у всьо-
му організмі і, особливо, в корі головного 
мозку, в результаті цього підвищується регу-
лююча роль ЦНС, врівноважуються процеси 
гальмування і збудження, що веде до норма-
лізації функцій всіх органів і систем. Цьому 
сприяє і нормалізація тканинного метаболіз-
му окремих органів. Покращення їх функці-
онування приводить до ще більшої оптимі-
зації метаболічних процесів і їх координації 
(підвищується постачання О2, поліпшується 

всмоктування необхідних речовин і т.д.). 
Починати лікувальну гімнастику потріб-

но з вправ, які основані на вроджених рефле-
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ксах новонародженого. Ці вправи активні, 
вони більш щадні. 

Застосування гімнастичних вправ і ма-
сажу дозволяє вирішити і спеціальне завдан-
ня щодо відновлення рухів дитини у повно-
му обсязі, а також ліквідувати затримку або 
нерівномірність її психомоторного розвитку. 
Опрацювавши роботи науковців по даній 
темі, можна зазначити загальну тривалість 
кожного заняття, яка спочатку повинна дорі-
внювати 5–8 хв, надалі поступово збільшу-
ється до 20–30 хв – у здорових недоношених 
дітей і до 20 хв – у недоношених  новонаро-
джених  з  перинатальною  патологією.  Курс  
має становити від 10 до 15 сеансів відповід-
но. В тих випадках, коли дитина швидко 
втомлювалася, заняття рекомендують прово-
дити двома прийомами [1]. 

Недоношеним дітям виконують такі 
прийоми масажу, як погладжування, розти-
рання, розминання, і застосовували тільки 
деякі допоміжні прийоми вібрації, спрямова-
ні на розслаблення спастично скорочених 
м'язів (трясіння, струшування). Серед гімна-
стичних вправ, які здійснювали передчасно 
народженим дітям, головне місце, як зазна-
чають науковці, належить тільки рефлектор-
ним вправам з невеликою кількістю повто-
рювань, а у разі відсутності гіпертонусу м'я-
зів проводять пасивні гімнастичні вправи.
 Особливість масажу недоношених 
дітей з перинатальною патологією полягає у 
застосуванні більш щадних прийомів, таких 
як погладжування і розтирання, а також у 
зменшенні кількості й тривалості сеансів 
порівняно з такими у групі здорових недо-
ношених дітей. Проведення ЛФК дітям з 
перинатальною патологією є індивідуальним 
і залежить від стану дитини і ступеня компе-
нсації ураженої системи. Заняття проводять 
у повільному темпі, з дозуванням фізичного 
навантаження, вихідне положення тіла дити-
ни має бути тільки горизонтальним. Якщо у 
недоношених дітей є патології органів ди-
хання, тоді велика увага приділяється диха-
льним вправам [3]. 

Ознайомлюючись і вивчаючи результати 
досліджень даної теми, можна зазначити, що 
за допомогою масажу й лікувальної фізичної 
культури поступово вдосконалюються рухи: 
спочатку відбувається стимуляція координо-
ваних рухів голови, далі – плечового поясу, 

рук, тоді – рухи в горизонтальному поло-
женні у вигляді повороту на бік, на живіт, на 
спину, повзання. Одночасно стимулюють 
розвиток хапання, опори рук, ніг, сидіння, 
стояння. Заняття спрямовуються на зміцнен-
ня опорно-рухового апарату. 

Для правильного застосування в дітей 
раннього віку фізичних вправ і масажу 
обов’язково контролюють їх виконання й 
адекватність навантаження. Деякі дослі-
дження доводять, що позитивною реакція 
вважається, коли відразу після закінчення 
масажу чи гімнастики відзначається помірне 
частішання пульсу дитини на 15–25 % відно-
сно частоти серцевих скорочень у спокої, а 
також частішання дихання на 10–15 дихаль-
них рухів за хвилину без порушення його 
нормального характеру. Якщо у дитини не 
відбувається адаптація до навантажень, про 
що свідчить критичне збільшення тривалості 
сну, поява немотивованого плачу протягом 
дня, дратівливості, порушення апетиту, нега-
тивної динаміки в неврологічному статусі, то 
потрібно проводити корекцію занять, щоб не 
призвести до зриву механізмів процесу реа-
білітації в цієї категорії пацієнтів. 

Адекватність навантаження для кожної 
дитини першого року життя можна оцінюва-
ти за такими показниками: позитивна емо-
ційна реакція під час процедури; нормальний 
колір, температура шкіри, нормальна частота 
сечовипускань під час процедур (до 2–3 разів 
за 35–45 хв занять); гарний апетит й адеква-
тний сон після процедур (на початку курсу 
потреба у сні зростає в середньому в 1,5–

2 рази від початкової; до кінця курсу трива-
лість сну повертається до початкової); конт-
роль за масою тіла дитини [7]. 

Разом з багатьма видами фізичної реабі-
літації для дітей з особливими потребами, у 
тому числі передчасно народженим, корис-
ним і ефективним методом впливу на орга-
нізм є – гідрокінезотерапія. Її ефективність 
для дитини багатогранна і різностороння. 
Фізичні вправи, що виконують у водному 
середовищі, впливають на різні системи ор-
ганізму (м’язову, нервову, дихальну, серце-
во-судинну, сенсорну), а також впливають на 
терморегуляцію тіла та психоемоційний стан 
дитини.  Проведена у водному середовищі 
функціональна терапія благотворно сприяє 

більш інтенсивному відновленню і зміцнен-
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ню ослаблених м’язів і релаксації надто на-
пружених. Також помітно знижується больо-
вий синдром [4]. 

Під час плавання  вплив сили гравітації 
на хребет і навантаження, яке відчувають 

при вертикальному положенні тіла, зникає. З 

іншого боку, для утримання рівноваги в воді, 
включаються в роботу автохтонні глибокі 
м’язи, які в звичайній діяльності не задіяні і, 
як правило, слабо розвинені. Виконання 

вправ в умовах басейну дає всебічний вплив 

на організм дитини (рис 1).  

Виконання фізичних вправ у воді тре-
нують організм, сприяють виникненню й 
закріпленню нових умовних рефлексів, руй-
нують стереотип неправильного утримання 
тіла. 

Під час лікувального плавання спостері-
гається значне зменшення інтенсивності гі-
перкінетичних розладів. Крім того слід вра-
ховувати, що лікувальне плавання надає га-
рмонізуючий вплив на фізіологічний і психо-

емоційний стан дитини. У воді дитина наба-
гато активніше включається в довільну дія-
льність. Водні процедури сприяють поліп-
шенню апетиту, стимулюють обмінні проце-
си, покращують кровопостачання органів і 
тканин, підвищують резистентність дитячого 
організму до різних інфекцій [10]. 

Вода прискорює і полегшує адаптацію 
організму дитини до гравітації, допомагає 
пристосовуватись до наземних умов після 
народження. 

Рис. 1. Вплив гідрокінезотерапії на організм недоношеної дитини 

Влив гідрокінезотерапії    
на організм дитини 

Дихання стає 
більш глибоким, 

збільшується 
життєвий об’єм 

легенів 

Стимулюються 
обмінні процеси 

Активізується 
діяльність ЦНС 

Посилюється 
кровообіг, від-

бувається більш 
повне насичен-
ня тканин кис-

нем 

Забезпечується пе-
рерозподіл 

м’язового напру-
ження, підвищуєть-

ся загальний 
м’язовий тонус 

Здійснюється за-
гартовування ор-
ганізму, підвищу-

ється опірність 
інфекціям 
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Дитина сприймає механічний, терміч-
ний, гігієнічний і фізичний впливи води. Ме-
ханічний вплив води на тіло дитини прояв-
ляється легким і корисним масажем, який 
добре діє на периферичну нервову систему. 
Сила тиску води діє рівномірно на всю пове-
рхню тіла. Діючи на кровоносні судини, які 
розміщені в шкірі, тиск води полегшує пе-
риферичний кровообіг, діяльність серця. Во-
да, діючи на грудну клітку, сприяє збільшен-
ню глибокого видиху, що є хорошим профі-
лактичним засобом для попередження захво-
рювань дихальної системи. Завдяки доброму 
провітрюванні всієї площі легень, бактерії 
відходять і створюються умови, неможливі 
для їх активізації. Крім того, полегшується 
приток венозної крові до серця. Оздоровча 
дія води незаперечна. Під час занять з пла-
вання дитина отримує масаж всього тіла – 

зміцнюються м’язи, суглоби, підвищується 
загальна витривалість. Рух у воді позитивно 
впливає на функціонування всього організ-
му. 

Вивчаючи дослідження у яких застосо-
вували гідрокінезотерапію, можна відзначи-
ти, що під час занять з плавання потрібно 
дотримуватись таких принципів: 

– послідовне  застосування різних вправ; 
– поступове зростання навантажень, збі-

льшення та подовження заняття і кількості 
вправ, зниження температури води;  

– поєднання масажу і гімнастики перед 
плаванням із вправами у воді;  

– дотримання вимог до температури, чи-
стоти води, ванни; 

– негайне припинення заняття при вини-
кненні негативних емоцій у дитини; 

– проведення постійного контролю стану 
здоров’я дитини та ефективності реабіліта-
ційного впливу гідротерапії у лікаря-

невропатолога;  
– вести щоденник проведення занять з 

гідротерапії, куди потрібно записувати тем-
пературу води, тривалість проведення занят-
тя, вправи, які проводились, а також кіль-
кість їх повторень, емоційний стан дитини 
під час заняття та після [6]. 

Якщо у дитини, під час проведення 
вправ у воді, виникають негативні емоції, 
поганий настрій, тоді заняття негайно при-
пиняють. Для визначення рівня ефективності 
гідротерапії, рекомендують проводити анке-

тування батьків, огляд дитини лікарем-

неврологом упродовж та наприкінці курсу 
занять, проводячи аналіз цих даних, все за-
писувати в карту обстежень. 

Аналізуючи дані досліджень науковців, 
бачимо ефективність комплексного викорис-
тання засобів гідрокінезотерапії при віднов-
ленні психомоторних функцій передчасно 
народжених дітей. У результаті застосування 
оздоровчого плавання та спеціальних фізич-
них вправ у воді у недоношених дітей  пок-
ращуються  моторні функції  у сидінні, сто-
янні та ході, а також зміцнюється дихальна 
система. Покращується емоційний стан ді-
тей, раніше починають слідкувати за пред-
метами, які рухаються. Рідше виникають 
респіраторні вірусні інфекції [10]. 

Дискусія. Проблема передчасно наро-
джених дітей виходить на перший план у 
галузі неонтологічних досліджень та перина-
тальної допомоги недоношеним дітям. Їх 
виживання щороку зростає, а, отже, збільшу-
ється і їх захворюваність та обсяг проблем, 
пов’язаних з адаптацією, виходжуванням, 
розвитком та захворюваністю. 

Важливим є організація катамнестично-
го спостереження за цими дітьми, оскільки 
загальноприйняті методи диспансерного 
спостереження в дитячих поліклініках, «схе-
матичність» і стандартний підхід у веденні 
дітей з різних груп ризику не дозволяють 
здійснити в повному обсязі всі необхідні лі-
кувально-діагностичні та реабілітаційні за-
ходи недоношеним дітям. В план спостере-
ження необхідно включити ведення сомати-
чних захворювань, порушень психомоторно-
го розвитку, характерних для перинатально-
го віку. Ці діти потребують унікального дис-
пансерного спостереження, основними 
принципами якого є: профілактична направ-
леність, рання діагностика, рання корекція, 
мінімальна агресія, повна безпека, розробка 
індивідуальних програм реабілітації та їх 
реалізація, надання необхідного освітнього 
рівня та емоційної підтримки батькам перед-
часно народженої дитини. 

При оцінюванні фізичного розвитку не-
доношених дітей, науковцями, виявлено, що 
майже чверть дітей, які народились з вагою 
до 1500 г, у 24–36 місяців життя мають вагу 
менше за 10 %. Прогнозування затримки 
фізичного розвитку передчасно народжених 
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дітей має важливе значення для своєчасного 
лікування та системи ранньої реабілітації. 
Найбільш значущими прогностичними фак-
торами ризику значної затримки розвитку 
при виписці є затримка за трьома парамет-
рами фізичного розвитку при госпіталізації 
до відділення виходжування, і значна затри-
мка при госпіталізації за кожним параметром 
окремо – за масою, довжиною і окружністю 
голови. 

Передчасно народжені  мають свої зако-
номірності психомоторного розвитку на 
першому році життя. Для об’єктивної оцінки 
психомоторного розвитку недоношених ді-
тей та раннього виявлення неврологічної 
патології необхідно використовувати стан-
дартизовані шкали. При проведенні оцінки 
психомоторного розвитку передчасно наро-
дженої дитини необхідно враховувати її ко-
регований вік. 

Функціональна зрілість головного мозку 
недоношеного новонародженого та правиль-
но підібрані реабілітаційні заходи в постна-
тальному періоді свідчать про сприятливий 
розвиток дитини. Наявність порушень пси-
хомоторного розвитку можуть свідчити про 
несприятливі психоневрологічні наслідки. 

Висновки. Для ефективного проведення 
фізичної реабілітації недоношених дітей, 
потрібне правильне виконання катамнестич-
ного спостереження, комплексний підхід до 
застосування методик фізичної реабілітації. 

На основі аналізу сучасної літератури, 
наукових досліджень, ознайомлення з сучас-
ними методами фізичної реабілітації недо-
ношених дітей та особливостями застосу-
вання лікувальної фізичної культури, маса-
жу, гідрокінезотерапії, можна побачити їх 
позитивний характер. Тільки на першому 
році життя найбільш реальні можливості 
усунення патологічних станів та їх запобі-
гання. Така можливість обумовлена великою 
пластичністю організму дітей першого року 
життя, а при ранній цілеспрямованій й пос-
лідовній реабілітації дітей можна забезпечи-
ти відновлення здоров'я у повному об'ємі, 
запобігти інвалідизації. 

Різноманітність методів і підходів фізи-
чної реабілітації в покращенні фізичного 
розвитку, моторних та когнітивних функцій 
недоношених дітей дає широкий спектр для 
вибору напрямку їх використання в програ-
мах фізичної реабілітації. Поєднання різних 
методик і методів фізичної терапії повинно 
відповідати індивідуальним особливостям 
недоношеної дитини, також враховувати ха-
рактер основних і супутніх уражень органів 
та систем. 

Перспективи подальших досліджень 

пов’язані з розробкою програми поєднання 
лікувального масажу та фізичних вправ у 
процесі фізичної реабілітації недоношених 
дітей. 
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Анотації 
В даній статті розглядається застосування масажу після спортивних легкоатлетичних травм. Подані понят-

тя про такий вид спорту, як легка атлетика, описані види травматизацій, які можуть виникати під час навчаль-
но-тренувального процесу та змагальної діяльності, висвітлені різні види застосування масажу, в залежності від 
характеру отриманих травм. Проаналізовані наукові дослідження, праці із застосуванням авторських, стандарт-
них та різного походження масажів. Показано, що застосування масажу після спортивних легкоатлетичних 
травм має універсальний вплив. Згруповані прийоми та методики проведення масажу із урахуванням результа-
тів обстеження спортсмена. Важливим завданням застосування масажу після спортивних легкоатлетичних 
травм є позитивний вплив на м’язи, зв’язки, суглоби та організм в цілому, активізація зв’язків між периферич-
ною та центральною нервовими системами. 

Сформовано мотивацію, алгоритм дій проведення масажу, також обґрунтовано відповідальність за своєча-
сність, адекватність та систематичність призначення масажу в складі комплексного лікування спортивних 
травм різного профілю. Досліджено, що саме за допомогою різних видів масажу для спортсменів з такого виду 
спорту як легка атлетика, можна надати позитивного впливу на стан організму особи, для подальшого кращого 
функціонування органів, з удосконаленням усіх систем організму спортсмена, які можуть проводитися в якості 
лікування, реабілітації та профілактики здоров’я людини. Доведено, що поєднання різного виду масажу в ком-
плексі дає найкращий результат оздоровчого, тонізуючого, профілактичного, тренованого ефекту для спорт-
сменів легкоатлетичної діяльності.  

Ключові слова: легка атлетика, види травматизацій, масаж. 

В данной статье рассматривается применение массажа после спортивных легкоатлетических травм. Пред-
ставленные понятия о таком виде спорта, как легкая атлетика, описаны виды травматизаций, которые могут 
возникать во время учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности, освещены различные 
виды применения массажа, в зависимости от характера полученных травм. Проанализированы научные иссле-
дования, работы с применением авторских, стандартных и разного происхождения массажа. Показано, что 
применение массажа после спортивных легкоатлетических травм имеет универсальное влияние. Сгруппирова-
ны приемы и методики проведения массажа с учетом результатов обследования спортсмена. Важной задачей 
применения массажа после спортивных легкоатлетических травм является положительное влияние на мышцы, 
связки, суставы и организм в целом, активизация связей между периферической и центральной нервными си-
стемами. 

Сформировано мотивацию, алгоритм действий проведения массажа, также обоснована ответственность за 
своевременность, адекватность и систематичность назначения массажа в составе комплексного лечения спор-
тивных травм различного профиля. Доказано, что именно с помощью различных видов массажа для спортсме-
нов с такого вида спорта как легкая атлетика, можно предоставить положительного влияния на состояние орга-
низма человека, для дальнейшего лучшего функционирования органов, усовершенствование всех систем орга-
низма спортсмена, которые могут проводиться в качестве лечения, реабилитации и профилактики здоровья 
человека. Доказано, что сочетание различного вида массажа в комплексе дает лучший результат оздоровитель-
ного, тонизирующего, профилактического, тренированного эффекта для спортсменов легкоатлетической дея-
тельности. 

Ключевые слова: легкая атлетика, виды травматизаций, массаж. 

This article discusses the use of massage after athletics injuries. The presented concepts of such a sport as athlet-
ics, the types of traumatization that can occur during the training process and competitive activity are described, various 
types of massage application are highlighted, depending on the nature of the injuries received. Analyzed research, work 
with the use of copyright, standard and different origin of massage. It is shown that the use of massage after athletics 
injuries has a universal effect. The techniques and methods of massage are grouped, taking into account the results of 
the examination of the athlete. An important task of applying massage after athletic injuries is a positive effect on mus-
cles, ligaments, joints and the body as a whole, the activation of connections between the peripheral and central nervous 
systems. 

A motivation algorithm for the actions of the massage was formed responsibility was also taken for the timeliness, 
adequacy and systematic nature of the appointment of massage as part of a comprehensive treatment of sports injuries 
of various profiles. It is proved that it is with the help of various types of massage for athletes with such a sport as ath-
letics that it is possible to provide a positive effect on the state of the human body, for further better functioning of or-
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gans, to improve all systems of the athlete's body, which can be carried out as treatment, rehabilitation and human 
health prevention. It is proved that the combination of a different type of massage in the complex gives the best result of 
a healing, tonic, preventive, trained effect for athletes in athletics. 

After an intense workout, the massage relaxes and then restores normal muscle tone. Toxins are quickly excreted 
and tissue nutrition is improved. The athlete can start a new training program in a very short time. Massage helps to 
significantly reduce the risk of injury, if you stop training for a while, then it is very difficult to gain the usual pace, 
massage helps to quickly and without risk of injury to regain shape and achieve the desired results again. 

Key words: athletics, types of injuries, massage. 

 

Вступ. Зведені матеріали про стан за-
хворюваності спортсменів, які описують різ-
ні види спорту, показують, що найчастіше 
трапляються хронічні запальні та дегенера-
тивні зміни опорно-рухового апарату, які є 
наслідком попередньо завданих і не до кінця 
вилікуваних травм, повторних мікротравм та 
фізичних перенавантажень. При цьому най-
частіше травмуються найбільш навантажені 
суглоби, зв’язки та м’язи. Як свідчить прак-
тика, захворювання опорно-рухового апара-
ту значно частіше трапляється у кваліфіко-
ваних спортсменів, аніж у менш кваліфіко-
ваних, початківців. Це значною мірою 
пов’язано з більшими фізичними наванта-
женнями на тренуваннях. Значний відсоток 
таких змін у відомих спортсменів поясню-
ється недостатньо відповідальним ставлен-
ням до лікування травм, відновлення трену-
вань, а також недостатньо точної діагности-
ки [5,12]. 

Під час занять легкою атлетикою, трап-
ляються гострі та хронічні травматичні за-
хворювання опорно-рухового апарату, ви-
кликані в більшості випадків попередньою 
травмою або незначними, однак часто по-
вторюваними травмами: забоями (50 %), ра-
нами (19 %), пошкодженнями суглобів 
(15 %) тощо. В основному описані травми 
стосуються нижніх кінцівок (70 %). 

Сьогодні масаж, як ефективний метод 
функціональної терапії набуває широкого 
застосування в різних сферах клінічної ме-
дицини. Масаж використовують на всіх ета-
пах медичної реабілітації хворих, у комплек-
сному лікуванні захворювань і травм опор-
но-рухового апарату, підгострих і хронічних 
захворювань серцево-судинної, дихальної, 
нервової, травної та інших систем організму. 
Масаж призначають як засіб первинної та 
вторинної профілактики, для відновлення 
працездатності при розумовій і фізичній пе-
ревтомі, для боротьби з професійними шкід-
ливими факторами, як гігієнічний і космети-

чний засіб, для фізичного удосконалення 
[3,6]. 

Масаж у межах відновного лікування рі-
зних органів і систем дозволяє зменшити 
обсяг лікарської терапії. Як найбільш адек-
ватний і фізіологічний для організму людини 
оздоровчий засіб, масаж добре поєднується з 
фізичними вправами, бальнеотерапією, фі-
зіотерапією, рефлексотерапією і мануальною 
терапією. Вивчення даної теми сформує мо-
тивацію, підвищить фахову відповідальність 
за своєчасність, адекватність і систематич-
ність призначення масажу в складі комплек-
сного лікування спортивних травм різного 
профілю [1,8]. 

Мета дослідження – обґрунтувати та 
дослідити вплив масажу на спортсмена після 
отримання легкоатлетичної травми на кіст-
ково-м’язову систему. 

Результати дослідження. Кістково-

м’язова система при інтенсивних тренуван-
нях потребує особливого підходу. Адже зна-
чні навантаження можуть спровокувати тра-
вми і порушення, які надовго виведуть 
спортсмена з форми. Саме тому система під-
готовки атлетів у всіх країнах світу включає 
хоча б один сеанс спортивного масажу на 
день. Часто таких процедур проводиться де-
кілька. Вони потрібні не лише професіона-
лам, а й любителям спорту. Не завадить ма-
саж дитині, яка відвідує спортивну секцію, а 
також дорослим при регулярних заняттях 
фітнесом чи в тренажерному залі. 

Основні цілі масажної процедури – під-
готовка м’язів до навантажень, підтримка 
фізичної форми, відновлення після змагань і 
попередження травм. 

Вплив та ефективність масажу після 
отримання травм легкоатлетичної діяльності, 
дуже позитивно впливає на м’язи, зв’язки, 
суглоби і організм в цілому. Він має тонізу-
ючий та оздоровчий ефект. Завдяки масажу, 
запускається процес подразнення рецепторів 
на шкірі, котрий запускає цілий ряд реакцій: 
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активізуються зв’язки між периферичною та 
центральною нервовими системами; підви-
щується швидкість реакції м’язів на подраз-
нення, стимулюються їх скорочення, норма-
лізується тонус, регулюється робота внутрі-
шніх органів; розширюються капіляри, збі-
льшується швидкість руху крові в судинах, 
покращується газообмін та трофіка тканин; 
стимулюється відтік лімфи і виведення про-
дуктів обміну, виділяються біологічно-

активні речовини (гістамін, адреналін, аце-
тилхолін). 

Масаж підвищує адаптивні можливості 
організму, м’язи, зв’язки та суглоби стають 
стійкими до значних фізичних навантажень. 

Краще починають працювати дихальна та 
серцево-судинна системи. Посилене крово-
постачання тканин і виведення токсичних 
продуктів обміну дозволяє швидко віднов-
люватись після змагань. Подразнення та ак-
тивізація нервово-рефлекторних зв’язків є 
фактором додаткового тренування мускула-
тури [2,9]. 

Також існують багато видів масажу, які 
можна застосовувати після спортивних 
травм разом із загальним спортивним маса-
жем у комплексі. 

Види масажу, що можна використовува-
ти після спортивних травм або об’єднати в 
один загальний комплекс масажу. 

Рис. 1. Класифікація видів масажу 

Будь-який вид масажу у поєднанні один 
з одним, буде набагато кращим для результа-
тивної функціональності організму спорт-
смена та швидкого відновлення, позитивних 
результатів у подальшому тренуванні і без 
травматизацій опорно-рухового апарату, 
м’язів, зв’язок, а також без перевтомлення та 
емоційно-вольового перенапруження. 

Вплив та ефективність масажу після 
отримання травм бігової діяльності, дуже 
позитивно впливає на м’язи, зв’язки, суглоби 

і організм в цілому. Він має тонізуючий та 
оздоровчий ефект [4,11]. 

Завдяки масажу, запускається процес 
подразнення рецепторів на шкірі, який запу-
скає цілий каскад реакцій: 

• Активізуються зв’язки між перифе-
ричною та центральною нервовими система-
ми. 

• Підвищується швидкість реакції
м’язів на подразнення, стимулюються їх ско-
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рочення, нормалізується тонус, регулюється 
робота внутрішніх органів. 

• Розширюються капіляри, збільшуєть-
ся швидкість руху крові в судинах, покра-
щується газообмін та трофіка тканин. 

• Стимулюється відтік лімфи і виведен-
ня продуктів обміну речовин. 

• Виділяються біологічно-активні речо-
вини (гістамін, адреналін, ацетилхолін). 

Масаж підвищує адаптивні можливості 
організму, м’язи, зв’язки та суглоби стають 
стійкими до значних фізичних навантажень. 
Краще починають працювати дихальна та 
серцево-судинна системи. Посилене крово-
постачання тканин і виведення токсичних 
продуктів обміну дозволяє швидко віднов-
люватись після змагань. Подразнення та ак-
тивізація нервово-рефлекторних зв’язків є 
фактором додаткового тренування мускула-
тури. 

На жаль, не всі спортсмени і навіть тре-
нери приділяють достатньо уваги масажу. 
Але досвід багатьох клубів та команд пока-
зує, що цей метод впливає на результати 
тренувань і дозволяє попередити багато про-
блем, пов’язаних з перевантаженнями. Він 
має цілий ряд своїх переваг. Регулярні про-
цедури дозволяють показувати кращі резуль-

тати під час змагань. Масаж стає додатковим 
методом тренування, швидко повертає до 
належної форми і нормалізує емоційний 
стан. 

Після інтенсивного тренування масаж 
розслаблює, а згодом повертає нормальний 
тонус м’язів. Швидко виводяться токсини і 
покращується живлення тканин. Спортсмен 
через дуже короткий час може почати нову 
програму підготовки. Масаж допомагає зна-
чно знизити небезпеку травматизації, якщо 
на деякий час припинити тренування, згодом 
дуже важко набрати звичний темп, масаж 
допомагає швидко і без ризику травмування 
повернути форму і знову досягати бажаних 
результатів. 

Реабілітація за допомогою будь-якого 
виду масажу є невід’ємною частиною актив-
ної реабілітації. Її варто пройти в період ре-
конвалесценції, коли основні наслідки трав-
ми вже подолані. Це дозволить швидше по-
вернутися до тренувань. Під час процедури 
досить корисно комбінувати різні техніки 
масажу [7,10]. 

Варто також звернути увагу на загальні 
протипоказання та показання до застосуван-
ня масажу, які зображені на даній схемі 
рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Показання та протипоказання до застосування масажу 
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За допомогою різних видів масажу для 
спортсменів з такого виду спорту як легка 
атлетика, можна надати позитивного впливу 
на стан організму особи, для подальшого 
кращого функціонування органів, з удоско-
наленням усіх систем організму спортсмена, 
які можуть проводитися в якості лікування, 
реабілітації та профілактики здоров’я люди-
ни. 

Дискусія. В процесі наукового дослі-
дження, було виявлено різні види спортив-
них легкоатлетичних травматизацій, їх різ-
новид з різних видів змагань з легкої атлети-
ки. В загальному переважають такі види 
травм, як розриви м’язів задньої поверхні 
стегна; відрив передньої ості повздовжньої 
кістки таза; розтягнення зв’язок гомілково-
ступневого і колінного суглобів; переломи 
кісток; травми двоголового м’яза стегна та 
литкового і камбаловидного м’язу гомілки; 
розтягування, пошкодження Ахіллового су-
хожилля, зв’язкового апарату гомілковосто-
пного суглоба; травматичні неврити, в осно-
вному, сідничного нерву; забій гомілки і ти-
лу стопи об бар’єр; травми сумково-
зв’язкового апарату колінного і гомілково-
ступневому суглобів;  перелом щиколотки; 
ушкодження хребта. 

Всі перераховані травми, дають негатив-
ний вплив на організм спортсмена, як в тепе-
рішній час, так і на майбутній. Такі види 
травматизацій призводять до порушення фу-
нкціонування окремих м’язів, суглобів, кіс-
ток, сухожиллів, нервових закінчень, внут-
рішніх органів, що можуть провокувати в 
подальшому житті спортсмена легкоатлета 
порушення стану м’язів, які будуть призво-
дити до спазмів, судом, ниючого та різкого 
болю, при порушенні фізіологічного стану 
кісток, суглобів та сухожилля можуть супро-
воджуватися болі, різкі, пекучі та судомні, 
знижена рухливість в суглобах, знижена 
гнучкість  та здатність до розтягування тіла, 
при нервових закінченнях спричиняються 
різкі та не очікувані болі у сідничному нерві, 
верхній або нижній кінцівці, неприємне від-
чуття болю, що схоже на розряд струму. 

Було проаналізовано та виявлено вплив 
та ефективність масажу після отримання 
травм легкоатлетичної діяльності, дуже по-
зитивно впливає на м’язи, зв’язки, суглоби і 
організм в цілому, також масаж будь-якого 
виду має тонізуючий та оздоровчий ефект. 

Виявлено алгоритм дій проведення масажу, 
який у масажиста буває різним, саме від дій 
масажиста залежить стан здоров’я людини, її 
самопочуття, кінцевий результат від прове-
деної процедури. 

Тому дуже важливим є перш за все, 
знання та професіоналізм масажиста, його 
ставлення до своєї професійної діяльності, 
організованість роботи, відповідальність, 
охайність, ефективність проведення проце-
дури масажу, індивідуальний підхід до лю-
дини та її стану організму, постановка цілей 
та завдань перед початком роботи з люди-
ною і досягнення позитивних результатів. 

Висновки. Завдяки масажу, запускаєть-
ся процес подразнення рецепторів на шкірі, 
який запускає цілий ряд реакцій: активізу-
ються зв’язки між периферичною та центра-
льною нервовими системами; підвищується 
швидкість реакції м’язів на подразнення, 
стимулюються їх скорочення, нормалізуєть-
ся тонус, регулюється робота внутрішніх 
органів; розширюються капіляри, збільшу-
ється швидкість руху крові в судинах, пок-
ращується газообмін та трофіка тканин; сти-
мулюється відтік лімфи і виведення продук-
тів обміну, виділяються біологічно-активні 
речовини (гістамін, адреналін, ацетилхолін). 

Масаж підвищує адаптаційні можливості 
організму, м’язи, зв’язки та суглоби стають 
стійкими до значних фізичних навантажень. 
Краще починають працювати дихальна та 
серцево-судинна системи. Посилене крово-
постачання тканин і виведення токсичних 
продуктів обміну дозволяє швидко віднов-
люватись після змагань. Подразнення та ак-
тивізація нервово-рефлекторних зв’язків є 
фактором додаткового тренування мускула-
тури. 

За допомогою різних видів масажу для 
спортсменів з такого виду спорту як легка 
атлетика, можна надати позитивного впливу 
на стан організму особи, для подальшого 
кращого функціонування органів, з удоско-
наленням усіх систем організму спортсмена, 
які можуть проводитися в якості лікування, 
реабілітації та профілактики здоров’я люди-
ни. 

Перспективи подальших досліджень 
пов’язані з розробкою програми поєднання 
масажу та східних методик оздоровлення у 
процесі фізичної реабілітації спортсменів 
після отримання різних травм. 
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Анотації 
У статті розглянуто особливості хронічного гастриту, його поширеність, причини виникнення та відновне 

лікування із застосуванням засобів фізичної реабілітації. Зокрема, на підставі узагальнення науково-методичної 
та спеціальної літератури визначено, що програма фізичної реабілітації повинна складатися і підбиратись для 
кожного пацієнта окремо з індивідуальним підходом та дотриманням усіх принципів реабілітації. Засоби реабі-
літації мають бути спрямовані на покращення емоційного та фізичного стану хворого та профілактику усклад-
нень. Програма фізичної реабілітації повинна включати в себе: загально-розвиваючі вправи, спеціальні вправи, 
рухливі ігри, масаж, загартування. Встановлено, що застосування лікувальної фізичної культури, масажу та 
фізіотерапевтичних процедур підвищує ефективність лікування хронічного гастриту на усіх етапах реабілітації 
та раціонально обмежує медикаментозну терапію.  

Ключові слова: хронічний гастрит, фізична реабілітація, фізичні вправи, лікувальний масаж, фізіотерапія. 

В статье рассмотрены особенности хронического гастрита, его распространенность, причины возникнове-
ния и восстановительное лечение с применением средств физической реабилитации. В частности, на основании 
обобщения научно-методической и специальной литературы определено, что программа физической реабили-
тации должна состоять и подбираться для каждого пациента отдельно с индивидуальным подходом и соблюде-
нием всех принципов реабилитации. Средства реабилитации должны быть направлены на улучшение эмоцио-
нального и физического состояния больного и профилактику осложнений. Программа физической реабилита-
ции должна включать в себя: общеразвивающие упражнения, специальные упражнения, подвижные игры, мас-
саж, закаливание. Установлено, что применение лечебной физической культуры, массажа и физиотерапевтиче-
ских процедур повышает эффективность лечения хронического гастрита на всех этапах реабилитации и рацио-
нально ограничивает медикаментозную терапию. 

Ключевые слова: хронический гастрит, физическая реабилитация, физические упражнения, лечебный мас-
саж, физиотерапия. 

The article considers the features of chronic gastritis, its prevalence, causes and rehabilitation treatment with the 

use of physical rehabilitation. Treatment of patients with chronic gastritis is carried out comprehensively, differentiated, 

depending on the secretory activity of the stomach. Prescribe medication, diet, mineral water, as well as means of phys-

ical rehabilitation, used in hospital and post-hospital rehabilitation periods. In particular, on the basis of generalization 

of scientific-methodical and special literature it is determined that the program of physical rehabilitation should be 

made and selected for each patient separately with an individual approach and observance of all principles of rehabilita-

tion. Rehabilitation tools should be aimed at improving the emotional and physical condition of the patient and prevent-

ing complications. Exercises are carried out taking into account the physical development, physical fitness of the pa-

tient, the degree of fitness, general condition, well-being and the presence of clinical manifestations of the disease. The 

psycho-emotional factor and belief in the most restorative treatment play an important role. The physical rehabilitation 

program should include: general developmental exercises, special exercises, moving games, massage, tempering. It is 

established that the use of therapeutic physical culture, massage and physiotherapy procedures increases the effective-

ness of treatment of chronic gastritis at all stages of rehabilitation and rationally limits drug therapy. The results of re-

search show that with the help of physical rehabilitation the following indicators improve: pain, general weakness de-

creases; normalizes sleep, reduces dyspeptic symptoms, heartburn and heaviness in the stomach; appetite is normalized 

and nausea is reduced; psychosis, irritability decrease; the mood of patients improves. 

Key words: chronic gastritis, physical rehabilitation, physical exercises, therapeutic massage, physiotherapy. 

© Ногас А. О., Подоляка П. С., Яцук А. О., 2020 



52 

Вступ. Захворювання шлунково-кишко-

вого тракту в основному уражають людей 
працездатного віку. Хронічний характер бі-
льшості цих захворювань обумовлює високі 
показники тимчасової непрацездатності і 
інвалідності.  

До захворювань шлунково-кишкового 
тракту відносять гастрит, виразкову хворобу 
шлунка і дванадцятипалої кишки, холецис-
тит, коліт, спланхноптоз тощо [1]. 

Гастрит – запалення слизової оболонки 
шлунка. Ця патологія є найбільш пошире-
ною серед захворювань органів травлення. 
Однак найбільш часто зустрічається хроніч-
ний гастрит, характерною особливістю якого 
є поступовий розвиток запального процесу, 
дистрофічні зміни слизової оболонки шлун-
ка, його функцій. Захворювання виникає 
внаслідок порушень режиму харчування, 
якості і складу їжі, постійного зловживання 
алкоголем, гострими приправами, безконт-
рольного прийому медикаментів, паління. На 
частку хронічного гастриту припадає 85 % 

усiх захворювань шлунка [11].  

Поширеність хронічного гастриту в 
Україні за останні 5 років збільшилась на 
26,6 %, а захворюваність зросла на 19,9 %. 

Усі ці фактори потребують правильної і вча-
сної діагностики хронічного гастриту, що 
має не тільки клінічне, але й соціальне зна-
чення [13, 14].   

Лікування хворих на хронічний гастрит 
проводять комплексно, диференційовано, 
залежно від секреторної діяльності шлунка. 
Призначають медикаменти, дієтотерапію, 
вживання мінеральної води, а також засоби 
фізичної реабілітації, що застосовують у лі-
карняний і післялікарняний періоди реабілі-
тації [9]. 

Однак питання щодо застосування фізи-
чної реабілітації недостатньо вивчене, що 
зумовлює доцільність його подальшого ви-
вчення та пошуку шляхів удосконалення 
діагностики та відновного лікування хворих 
на хронічний гастрит. Тому актуальність цієї 
проблеми не викликає жодного сумніву. 

Мета дослідження – теоретично обґру-
нтувати застосування засобів фізичної реа-
білітації при відновному лікуванні хворих 
на хронічний гастрит. 

Матеріал і методи. Вивчено і проаналі-
зовано науково-методичну та спеціальну 

літературу, опрацьовані інтернет-джерела, 
які стосувалися питань застосування фізич-
ної реабілітації хворих на гастрит. Розгляну-
то питання етіології, патогенезу, основних 
клінічних симптомів, лікування та профілак-
тики хронічного гастриту.  

Проведений аналіз, узагальнення, порів-
няння, опрацьовані викладені в науковій лі-
тературі, документальних і методичних дже-
релах, авторефератах дисертацій теоретичні 
положення про вплив та застосування засо-
бів фізичної реабілітації хворих на хроніч-
ний гастрит. 

Результати дослідження. Програма фі-
зичної реабілітації повинна складатись і під-
биратись для кожного пацієнта окремо з ін-
дивідуальним підходом. Враховується вік, 
стать, ступінь і стадія захворювання, харак-
тер і протікання хвороби, при цьому потріб-
но дотримуватись усіх принципів реабіліта-
ції. Фізичні вправи проводяться з урахуван-
ням фізичного розвитку, фізичної підготов-
леності хворого, ступеня тренованості, зага-
льного стану, самопочуття й наявності кліні-
чних проявів хвороби. Також велику роль 
відіграє психоемоційний фактор і віра в саме 
відновне лікування. Для хворих на хроніч-
ний гастрит велике значення має створення 
режиму психічного і фізичного спокою, пов-
ноцінного сну, дієти з високою енергетич-
ною цінністю [6, 10]. 

Реабілітаційні заходи мають бути спря-
мовані на покращення емоційного та фізич-
ного стану, профілактику ускладнень. Про-
грама фізичної реабілітації має включати 
в себе: загально-розвиваючі вправи, спеціа-
льні вправи, рухливі ігри, масаж, загарту-
вання [2, 3].  

Багато досліджень свідчать, що за допо-
могою фізичної реабілітації покращуються 
наступні показники: зменшується біль, зага-
льна слабкість; нормалізується сон, зменшу-
ються диспепсичні явища, печія та відчуття 
важкості у шлунку; нормалізується апетит та 
знижується нудота; зменшуються психози, 
дратівливість; покращується настрій [1, 9]. 

На думку багатьох науковців ЛФК є ва-
жливим чинником у системі лікування та 
реабілітації із захворюваннями органів трав-
лення. Застосування її дозволяє не тільки 
підвищити ефективність лікування на усіх 
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етапах реабілітації, а й раціонально обмежи-
ти медикаментозну терапію [4, 8]. 

Метою ЛФК при хронічному гастриті є: 
усунення запального процесу; нормалізація 
нейрогуморальної регуляції травлення; по-
ліпшення моторної та секреторної функції 
травного каналу; стимулювання крово- та 
лімфотоку в органах черевної порожнини, 
профілактика застійних явищ у них; зміц-
нення м'язів живота і промежини, регуляція 
внутрішньочеревного тиску; розвиток пов-
ного дихання; поліпшення психоемоційного 
стану; загально зміцнювальна дія [6]. 

Протипоказами до проведення ЛФК є: 
значний больовий синдром, багаторазове 
блювання. 

За рекомендаціями фахівців фізичні на-
вантаження потрібно виконувати вранці, 
вправи роблять в повільному темпі з невели-
кою кількістю їх повторень. Подальше збі-
льшення навантаження проводиться за раху-
нок великої кількості повторень, збільшення 
амплітуди й інтенсивності фізичних вправ. 
Використовується ранкова гігієнічна гімнас-
тика, заняття лікувальної гімнастики з вклю-
ченням спеціальних вправ для м’язів живота, 
дозовані прогулянки. При гіперацидному 
гастриті в першій половині курсу лікування 
проводяться елементарні фізичні вправи в 
повільному темпі, ритмічного характеру, в 
поєднанні з диханням. Загальне навантажен-
ня збільшується поступово, обмежуються 
вправи для м’язів живота.  

При виконанні фізичних вправ хворих 
навчають користуватися діафрагмальним 
(черевним) диханням (живіт під час вдиху 
випинається, при видихові – втягується). 
При черевному диханні періодично зміню-
ється внутрішньочеревний тиск, внаслідок 
цього зменшуються застійні явища і ство-
рюються сприятливі умови для роботи орга-
нів травлення [8, 12].    

Мухін В. М. зазначав, що заняття ЛФК 
хворим на хронічний гастрит проводять за 
трьома періодами. Перший період відповідає 
гострій та підгострій формам захворювання. 
Хворому призначають напівпостільний ре-
жим. Протягом нього в основному викорис-
товують вихідні положення лежачи на спині 
та сидячи; у разі поліпшення стану – поло-
ження стоячи та лежачи на животі (для по-
ліпшення внутрішньочеревного тиску). Хво-

рі виконують полегшені гімнастичні вправи 
в поєднанні зі статичними та динамічними 
дихальними вправами, у спокійному темпі, 
ритмічно. Якщо ослаблена моторно-

евакуаторна функція шлунка пацієнтам ре-
комендують після їди лягти на правий бік. У 
цьому положенні вони виконують елемента-
рні вправи руками в поєднанні з глибоким 
диханням. Тривалість процедури від 8–10 до 
15 хв, залежно від рухового режиму.   

ІІ період збігається з покращанням зага-
льного стану хворого, поступовим 

одужанням, переходом на вільний руховий 
режим, нарощенням навантажень У другий 
період до занять, крім загально зміцнюваль-
них, включають спеціальні вправи з акцен-
том на діафрагмальне дихання та розслаб-
лення. 

Навантаження на м’язи живота має бути 
мінімальне, але наприкінці заняття воно по-
винно зростати. Поступово вводять вправи 
та ігри з різними предметами. Тривалість 
процедури ЛГ – 20–25 хвилин. 

У третьому періоді навантаження збі-
льшують та ускладнюють, використовуючи 
вправи на координацію, різні види циклічних 
навантажень. Для поліпшення рухової функ-
ції шлунка рекомендують ходьбу в серед-
ньому темпі (до 30 хв). Включають спортив-
ні та рухливі ігри, прогулянки. Тривалість 
індивідуальних процедур ЛГ – 25 хв, групо-
вих – 35 хв [9].  

Для хворих на хронічний гастрит з під-
вищеною секрецією шлунка заняття ЛГ про-
водять перед їдою і з наростаючим наванта-
женням. 

Дослідники рекомендують вправи для 
середніх та великих м’язових груп з багато-
разовими повтореннями, махові рухи, вправи 
з гімнастичними предметами, їх поєднують 
із вживанням мінеральної води, яка гальмує 
шлункову секрецію (лужанська, поляна ква-
сова, боржомі). Воду хворі повинні пити за 
1–1,5 год до їди, перед заняттям ЛФК.   

Заняття лікувальною гімнастикою буду-
ють за схемою: вступна, основна, заключна 
частина. Вступна частина включає вправи з 
малим навантаженням для дрібних і середніх 
м’язових груп, має передбачати поступову 
адаптацію хворого до зростаючого наванта-
ження.  
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Основна частина поєднує елементи зага-
льного та спеціального тренування хворого. 
В цій частині застосовують вправи з вищим 
навантаженням. Основна увага приділяється 
дихальним вправам.  

Заключна частина заняття характеризу-
ється зниженням загальнофізіологічного на-
вантаження за рахунок використання полег-
шених фізичних вправ, котрі виконуються у 
повільному темпі, із невеликою кількістю 
повторень. Це сприяє поступовому розслаб-
ленню хворого після заняття, а також відно-
вленню діяльності серцево-судинної та ди-
хальної системи. 

Варто зазначити, що в основі часткової 
та загальної методики лікувальної гімнасти-
ки лежать системність, регулярність, певна 
тривалість заняття, підвищення фізичного 
навантаження під час заняття, індивідуаль-
ність, використання спеціальних та дихаль-
них вправ.  

Як рекомендують ряд вчених, комплекси 
лікувальної гімнастики складають з вправ 
для всіх м'язових груп, з предметами, з неве-
ликим обтяженням, на координацію. Рухи 
хворі виконують у повільному і середньому 
темпі, з повною амплітудою [2–4].   

Окрім загальнорозвиваючих вправ за-
стосовують спеціальні вправи для м’язів че-
ревного пресу та тазового дна, дихальні 
вправи (статичні та динамічні), вправи з до-
вільним розслабленням м’язів. Хворі вико-
нують вправи для живота з підвищенням 
внутрішньочеревного тиску в чергуванні з 
дихальними вправами і наступним розслаб-
ленням. 

На думку дослідників, вправи в довіль-
ному розслабленні м'язів знижують збуджу-
вальні процеси в центральній нервовій сис-
темі, які сприяють прискоренню процесів 
відновлення працюючих м'язів, знижують 
тонус не тільки м'язів, що беруть участь у 
розслабленні, але (рефлекторно) і гладкої 
мускулатури внутрішніх органів, у тому чис-
лі шлунку й кишківника, знімають спазм 
кишківника, воротаря шлунку й інших сфін-
ктерів [8]. 

Як вказують М. В. Степашко, Л. В. Су-
хостат у хворих на гастрит із секреторною 
недостатністю секреторну і моторну функції 
шлунка стимулюють за допомогою помірних 

фізичних навантажень. Застосовують загаль-
норозвиваючі вправи з обмеженою ампліту-
дою рухів та невеликою кількістю повто-
рень, спеціальні вправи з поступовим збіль-
шенням навантаження. Пацієнтам рекомен-
дують пити мінеральну воду – миргородська, 
єсентуки №4) через 20–30 хв після занять 
ЛГ, за 15–20 хв до їди. Бальнеотерапію до-
повнюють застосуванням ванн, загальних 
обливань та обтирань [11].  

Єпіфанов В. А. ґрунтовно описав основ-
ні механізми впливу різних засобів ЛФК і 
лікувального масажу на організм хворого з 
хронічним гастритом. Використовують сег-
ментарно-рефлекторний і класичний масаж. 
Метою лікувального масажу є: нормалізація 
діяльності ЦНС і вегетативної нервової сис-
теми, поліпшення крово- і лімфообігу та об-
мінних процесів у шлунка, нормалізація його 
секреторної і моторної функцій. Масажують 
паравертебральні зони середньогрудних D9–

D5 i середньошийних С5–С4 спинномозкових 
сегментів, рефлексогенні зони спини, шиї i 

живота; обережно роблять масаж шлунка i 
м'язів живота [4].  

Рекомендовано проводити масаж комір-
цевої області, спини (сегментарний вплив на 
шийно-грудний відділ хребта) і черевної сті-
нки. Масаж живота виконується при макси-
мально розслаблених м’язах черевної стінки. 
Застосовують площинне погладжування, 
розтирання, розминання м’язів черевної сті-
нки, косих м’язів живота, а також вібрацію. 
Потім по ходу товстого кишечнику (почина-
ючи з висхідної його частини) проводять 
погладжування кінчиками пальців правої 
руки. Прийоми погладжування повторюють 
4–6 разів, після чого роблять трохи поверх-
неве кругове погладжування, щоб дати чере-
вній стінці відпочити, а потім проводять по-
стукування кінчиками пальців по ходу ки-
шечнику і його струс для впливу на стінку. 
Закінчують масаж черевної стінки площин-
ним погладжуванням і діафрагмальним ди-
ханням. Тривалість масажу 10–15 хв. 

Калмиков С. А. вважає, що в процесі фі-
зичної реабілітації хворих за наявності хро-
нічного гастриту потрібно призначати і по-
єднувати грязелікувальні процедури з апара-
тною фізіотерапією [10]. 

За даними окремих науковців фізіотера-
певтичні процедури хворі проходять у фазі 
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загострення i при його затуханні з метою 
протизапальної та знеболюючої дії, активі-
зації крово- i лімфообігу, нopмaлiзaцiї секре-
торної i моторної функції шлунка, трофічних 
пpoцeciв в ньому, зменшення збудливості 
нервової системи при гіперсекреції i підви-
щенні і збудливості при секреторній недоста-
тності. Застосовують медикаментозний елек-
трофорез, діадинамотерапію, УФО, парафіно-

озокеритні аплікації, зігріваючі компреси, 
хвойні або радонові ванни, електросон [9, 

10].  

Проаналізувавши науково-методичну лі-
тератури та результати проведених дослі-
джень, можна стверджувати, що засоби фі-
зичної реабілітації є невід’ємною частиною в 
лікуванні хронічного гастриту. Раціональне і 
комплексне їх використання сприяє знижен-
ню запального процесу, запобіганню усклад-
нень, зниженню больового синдрому, усу-

ненню неприємних відчуттів у шлунку і пок-
ращенню загального стану хворих. 

Висновки. Комплексне та раціональне 
використання засобів фізичної реабілітації 
(лікувальної фізичної культури, масажу, фі-
зіотерапії) сприяє зниженню запального 
процесу, запобіганню ускладнень, зниженню 
больового синдрому, усуненню неприємних 
відчуттів у шлунку, покращенню працездат-
ності і загального стану хворого. 

Результати проведених досліджень різ-
ними авторами довели необхідність та доці-
льність застосування фізичної реабілітації в 
комплексі з медикаментозним лікуванням 
хворих на хронічний гастрит. 

Перспективи подальших досліджень 

вбачаємо у розробленні комплексної програ-
ми фізичної реабілітації хворих на хронічний 
гастрит. 
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Анотації 
Стаття присвячена особливостям організації занять з фізичного виховання студенток медичного 

коледжу. Мета дослідження – оптимізація організації занять з фізичного виховання студенток 17–

18 років. 
Вивчення характеру та умов праці, динаміки працездатності, які супроводжують різні види ви-

робничої діяльності, дозволяє визначити конкретний зміст фізичної підготовки студентів, правильно 
підібрати методи і засоби фізичної культури та спорту для ефективного використання в майбутній 
роботі за фахом. 

На основі аналізу науково-методичної літератури та власного досвіду було розроблено методичні 
рекомендації для проведення занять з дівчатами 17–18 років. Під час формування комплексної про-
грами з фізичного виховання ми враховували те, що випускнику коледжу, крім особистих і професій-
них якостей, необхідно мати міцне здоров'я і добру фізичну підготовленість. Головну роль у вирі-
шенні цієї задачі відіграє активне залучення студентів до фізичної культури та дотримання здорового 
способу життя. 

Ключові слова: студентки 17–18 років, фізичний стан, фізична культура, фізичне виховання. 

Статья посвящена особенностям организации занятий по физическому воспитанию студенток 
медицинского колледжа. Цель исследования – оптимизация организации занятий по физическому 
воспитанию студенток 17–18 лет. 

Изучение характера и условий труда, динамики работоспособности, которые сопровождают раз-
личные виды производственной деятельности, позволяет определить конкретное содержание физиче-
ской подготовки студентов, правильно подобрать методы и средства физической культуры и спорта 
для эффективного использования в будущей работе по специальности. 

На основе анализа научно-методической литературы и собственного опыта были разработаны 
методические рекомендации для проведения занятий с девушками 17–18 лет. При формировании 
комплексной программы по физическому воспитанию мы учитывали то, что выпускнику колледжа, 
кроме личных и профессиональных качеств, необходимо иметь крепкое здоровье и хорошую физиче-
скую подготовленность. Главную роль в решении этой задачи играет активное привлечение студен-
тов к физической культуре и соблюдение здорового образа жизни. 

Ключевые слова: студентки 17–18 лет, физическое состояние, физическая культура, физическое 
воспитание. 

The most acute social problem in Ukraine is the deteriorating health of children and adolescents. Nega-

tive factors that reduce the level of health are poor nutrition, hypokinesia, psycho-emotional stress, bad hab-

its. The purpose of the study is to optimize the organization of physical education classes for female students 

aged 17–18. 

The study of the nature and working conditions, the dynamics of efficiency that accompany various 

types of production activities, allows you to determine the specific content of physical training of students, to 

choose the right methods and tools of physical culture and sports for effective use in future work. 

The features of the female body were taken into account during the preparation of the physical educa-

tion program. Exercises aimed at the development of speed and strength skills are of great importance in the 
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program requirements for physical fitness, so a significant place in the process of physical education should 

be given to the education of these abilities. 

Based on the analysis of scientific and methodological literature and personal experience, methodologi-

cal recommendations were developed for classes with girls aged 17–18. Exercises that strengthen the mus-

cles of the abdomen, back, lower back and pelvic floor should be used. The defining features of the proposed 

program are that classes were held with physically healthy students aged 17–18, physical fitness was aimed 

at the development and improvement of physical performance, there was an active involvement of students 

in physical culture. During the formation of a comprehensive program of physical education, we took into 

account the fact that a college graduate, in addition to personal and professional qualities, must have good 

health and good physical fitness. The main role in solving this problem is played by the active involvement 

of students in physical culture and a healthy lifestyle. 

Key words: students 17–18 years old, physical condition, physical culture, physical education.  

 
Вступ. Найгострішою соціальною проб-

лемою в Україні є погіршення стану здоров’я 
дітей та підлітків. Негативними чинниками, 
які знижують рівень здоров’я, є неправильне 
харчування, гіпокінезія, психоемоційне 
перенапруження, шкідливі звички [4, 5, 14]. 

Попри те, що показники фізичного роз-
витку підлітків свідчать про позитивну ди-
наміку, загальний стан здоров’я у дітей та 
підлітків погіршується, що негативно позна-
чається на їхній фізичній та розумовій пра-
цездатності. Вітчизняні та зарубіжні науков-
ці довели, що підлітки, які займаються фізи-
чною культурою, значно менше хворіють на 
ангіну, легеневі захворювання, ревматизм, 
інфекційні артрити тощо [2, 13, 16]. 

Підбираючи засоби фізичної культури 
для фізичної підготовки, необхідно зважити 
на умови праці, які складаються з тривалості 
робочого дня, фізичного і психологічного 
навантаження. Багаточисельні дослідження 
навантажень різних виробничих професій 
показали, що для якісної професійної діяль-
ності необхідне підвищення загальної і спе-
ціальної витривалості фахівців. Для прави-
льного використання засобів фізичної куль-
тури і спорту на виробництві передбачається 
фізична підготовка у середніх та вищих нав-
чальних закладах [3, 4, 12].  

Попри широкий спектр досліджень сто-
совно фізичного стану студентської молоді, 
сьогодні актуальним є пошук інтегрованих 
засобів, спрямованих на підвищення інтересу 
до занять фізичною культурою та спортом. 

Мета дослідження – оптимізація органі-
зації занять з фізичного виховання студенток 
17–18 років. 

Результати дослідження. 
Дослідження динаміки працездатності 

людини в процесі різних видів робочої дія-
льності показали, що вона є одним із факто-
рів, які визначають конкретний зміст фізич-

ної підготовки студентів. Підбираючи засоби 
фізичної культури, майбутні фахівці повинні 
знати, як правильно враховувати добові ко-
ливання працездатності, коливання її протя-
гом робочого дня і тижня, характер та умови 
праці тощо [1, 8, 11]. 

Вищезгадане свідчить, що вивчення ха-
рактеру та умов праці, динаміки працездат-
ності, які супроводжують різні види вироб-
ничої діяльності, дозволяє визначити конк-
ретний зміст фізичної підготовки студентів, 
правильно підібрати методи і засоби фізич-
ної культури та спорту для ефективного ви-
користання в майбутній роботі за фахом [1, 
6, 10]. 

Під час складання програми фізичного 
виховання ми враховували особливості жі-
ночого організму. У зв’язку з тим, що велике 
значення в програмних вимогах з фізичної 
підготовленості мають вправи, спрямовані на 
розвиток швидкісно-силових вмінь і нави-
чок, ми вважаємо, що значне місце в процесі 
фізичного виховання повинно бути приділе-
но вихованню саме цих здібностей. 

Швидкісні здібності людини дуже важ-
ливі не тільки в спортивній, але і в виробни-
чій діяльності. 

Вибираючи засоби фізичної культури 
для студентів медсестринських факультетів, 
необхідно виходити з того, що питання їх 
професійно-прикладної фізичної підготовки 
можна вирішувати в плані використання 
спеціальних фізичних вправ, а також шляхом 
занять тими видами спорту, які забезпечують 
переважний розвиток необхідних професійно 
важливих якостей. 

Розвиток прикладних фізичних якостей 
йде шляхом спеціального виховання і вдос-
коналення основних фізичних якостей лю-
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дини: швидкості, сили, витривалості, сприт-
ності та гнучкості [4, 9, 17]. 

Виходячи з класифікації фізичних вправ 
щодо професійної спрямованості, опираю-
чись на професіограми, кафедра фізичного 
виховання навчальних закладів повинна са-
мостійно розробити навчальний матеріал, 
враховуючи пропозиції профілюючих ка-
федр.  

Засоби фізичної культури повинні бути 
направлені на забезпечення ефективної адап-
тації організму до складних факторів трудо-
вої діяльності, підвищення стійкості до мік-
рокліматичних умов виробництва, розши-
рення арсеналу прикладних рухових коорди-
націй, тощо. Такими засобами є прикладні 
фізичні вправи та окремі елементи з різних 
видів спорту, цілісне використання приклад-

них видів спорту, оздоровчі сили природи та 
гігієнічні фактори [3, 5, 7, 15].  

Вибір прикладних фізичних вправ здійс-
нюється за принципом адекватності їх пси-
хофізіологічного впливу на прикладні, фізи-
чні і спеціальні якості, які потрібно розвива-
ти за спільністю структури і динаміки рухів з 
прикладними уміннями та навичками. 

На основі аналізу науково-методичної 
літератури та власного досвіду було розроб-
лено методичні рекомендації проведення 
занять з дівчатами 17–18 років.  

Методичні рекомендації проведення 
занять з дівчатами 17–18 років: 

• слід застосовувати вправи, які зміц-
нюють м’язи живота, спини, попереку і тазо-
вого дна, щоб зберегти правильне положення 
внутрішніх статевих органів; 

• під час проведення занять звертати
увагу на правильне співставлення рухів з 
диханням; 

• фізичні вправи повинні сприяти зник-
ненню зайвих жирових відкладень, не ви-
кликаючи гіпертрофії м’язів; 

• легкоатлетичні вправи різнобічно ро-
звивають опорно-руховий апарат, функціо-
нальні можливості серцево-судинної і диха-
льної систем; 

• заняття на відкритому повітрі зміц-
нюють оздоровчий і загартовуючий ефект 
фізичних вправ; 

• біг пред’являє високі вимоги до робо-
ти опорно-рухового апарату, дихальної і се-

рцево-судинної систем, різко підвищує обмін 
речовин, сприяє розвитку витривалості і ви-
хованню вольових якостей; 

• біг і ходьба тренують серцево-

судинну, дихальну і нервову системи краще, 
ніж інші види спорту; 

• стрибки розвивають сміливість, рішу-
чість, вміння володіти своїм тілом в просто-
рі, зміцнюють м’язи ніг і тулуба, вдоскона-
люють координацію рухів і функцію вести-
булярного апарату; 

• вправи на розслаблення застосовують
для того, щоб прискорити відновлення пра-
цездатності м’язів верхніх і нижніх кінцівок 
після силових або швидкісно-силових вправ. 
В практиці відрізняють вправи на розслаб-
лення двох видів: пасивні і активні. При па-
сивному розслабленні напруга або розтягу-
вання відсутні. При більш активному розс-
лабленні група працюючих м’язів виконує 
легку динамічну роботу без застосування 
будь-яких знарядь; 

• активне розслаблення м’язів верхніх
кінцівок проходить за рахунок швидкого і 
прискореного „падіння”  верхніх кінцівок під 
дією ваги (наприклад, з вихідного   поло-
ження   руки   в   сторони).   Основним   не-
доліком   цієї   вправи є досягнення відповід-
ного розслаблення без попереднього напру-
ження. В зв’язку з цим перша фаза напру-
ження (20 % часу) виконується з напружен-
ням (розтягуванням, скороченням) м’язів, в 
другій фазі відбувається зниження напру-
ження до повного розслаблення м’язів і по-
вернення в вихідне положення. В першій 
фазі вправи роблять вдих, у другій – довгий 
видих. 

Велике значення під час виконання фі-
зичних вправ має дихання. Ефективність 
дихальних вправ тим вища, чим правильніше 
відбувається вдих і видих. В момент прави-
льно виконаного вдиху об’єм грудей, завдя-
ки скороченню зовнішніх міжреберних 
м’язів і розтягуванню діафрагми, збільшу-
ється, а нижні частини легень краще запов-
нюються повітрям: підсилюється також при-
смоктуюча діяльність грудної клітки. Під-
вищується при цьому тиск у черевній поро-
жнині, який збільшує притік крові з черевної 
порожнини в грудну, а також і накопичення 
в крові і в клітинах серця кисню. Рівень 
останнього має суттєве значення для забез-
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печення діяльності серця і судин в момент 
м’язового навантаження. Акцентований ви-
дих, який починається зі скорочення м’язів 
живота і діафрагми і продовжується за раху-
нок зменшення розмірів грудей внаслідок 
переміщення ребер, найбільш повно і раціо-
нально завершують процес „видавлювання” 
повітря з легень і крові з серця. Видих також 
супроводжується зниженням черевного тис-
ку, що полегшує рух венозної крові з нижніх 
кінцівок.  

В грудному типі дихання беруть участь 
м’язи грудей, в черевному (діафрагмально-
му) – м’язи живота, а в змішаному – і ті й 
інші. З цього випливає, що в акті дихання 
м’язова діяльність є головним фактором, 
який забезпечує тісний фізіологічний зв’язок 
між дихальною системою і руховим апара-
том. 

Але не тільки напруга м’язів впливає на 
дихання, але і дихання впливає на напругу 
м’язів. Так, сила м’язів верхніх кінцівок, збі-
льшуючись на видиху і затримці дихання, 
при вдиханні зменшується. 

Фізичні вправи, в процесі яких дихання 
поєднується з загально-розвиваючими впра-
вами, допомагають навчитись правильно 
дихати, доводити процес дихання до автома-
тизму, формує навички, необхідні при бігові, 
плаванні і т.д. Дихальні вправи можуть ви-
конуватись як в звичайних умовах, так і в 
воді. Водне середовище додатково діє на 
організм людини, створює сприятливі умови 
для тренування органів дихання. 

Техніка виконання дихальних вправ не 
така проста, як може здатись на перший пог-
ляд. Тому ці вправи слід засвоювати посту-
пово, без напруження, систематично – в 
приміщенні або на відкритому повітрі, зи-
мою і літом. Тільки в цьому випадку вони 
принесуть бажаний результат. 

Розслаблення м’язів верхніх кінцівок су-
проводжується незначним підвищенням га-
зообміну. Підсилюються дихальні процеси, 
що сприяє активізації поглинання кисню та 
харчових речовин. При незначній затраті 
енергії і середньому збільшенні ЧСС віднов-
лення  фізичної працездатності м’язів після 
вправ на розслаблення зменшується. 

Здатність до розслаблення багато в чому 
залежить від індивідуальних особливостей 
нервової системи студентки. Далеко не всі 

мають здатність розслабляти м’язи. Однак в 
процесі регулярних занять такими вправами 
може оволодіти кожна студентка, незалежно 
від фізичної підготовленості. 

Розробляючи режими навчання та відпо-
чинку ми враховували особливості зміни 
працездатності на протязі дня. Якщо під час 
навчання спостерігатимуться періоди най-
вищої працездатності, студентка зможе ви-
конати максимум робіт при мінімальних ви-
тратах енергії та мінімальній втомлюваності. 
Для динаміки працездатності студентки про-
тягом доби, тижня характерна та ж закономі-
рність, що й для працездатності протягом 
навчального дня. У різні години доби орга-
нізм по-різному реагує на фізичне та нерво-
во-психічне навантаження. Відповідно до 
добового циклу працездатності найвищий її 
рівень спостерігається у ранкові години та 
вдень: з 8 до 12 години та з 14 до 17 години. 
У вечірні години працездатність знижується, 
досягаючи свого мінімуму вночі. Вдень зни-
ження працездатності, як правило, спостері-
гається у період з 12 до 14 години, у нічний 
час – з 3 до 4 години. 

У річному циклі, як правило, найвищий 
рівень працездатності спостерігається у се-
редині зими, а найнижчий – у спекотний час 
влітку. 

При нормуванні фізичних навантажень, 
адекватних функціональним можливостям 
досліджуваних, виходили з таких позицій: 

– градація фізичних навантажень за 
окремими показниками, зокрема за частотою 
серцевих скорочень, споживання кисню ле-
генями; 

– дозування інтенсивності фізичного на-
вантаження в залежності від максимальної 
швидкості пересування; 

– оцінка інтенсивності навантаження, 
виходячи з максимальних енергетичних мо-
жливостей організму.  

За допомогою співбесід ми пояснювали 
студенткам про необхідність регулярно за-
йматися фізичною культурою, спортом, ту-
ризмом. Формували в молодого покоління 
здорові інтереси, прагнення наполегливо 
боротися зі шкідливими звичками, послідов-
но прищеплювати потребу у фізичному і мо-
ральному вдосконалюванні, виховувати ви-
сокі вольові якості, мужність і  витривалість. 
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Висновки. Визначальними рисами за-
пропонованої програми є те, що заняття про-
водились з фізично здоровими студентками 
17–18 років, фізична підготовленість була 
спрямована на розвиток і підвищення фізич-
ної працездатності, відбувалось активне за-
лучення студенток до фізичної культури. Під 
час формування комплексної програми з фі-
зичного виховання ми враховували те, що 
випускнику коледжу, крім особистих і про-
фесійних якостей, необхідно мати міцне здо-

ров'я і добру фізичну підготовленість. Го-

ловну роль у вирішенні цього завдання віді-
грає активне залучення студентів до фізичної 
культури та дотримання здорового способу 
життя.  

Отримані в результаті дослідження дані 
будуть покладені в основу диференційовано-
го підходу до занять фізичною культурою і 
спортом зі студентками 17–18 років.  

Конфлікт інтересів. Автори заявляють, 
що не існує ніякого конфлікту інтересів.     

Література 

1. Григус І.М., Старіков В.С., Євтух М.І.
Оцінювання функціональних резервних 
можливостей організму та покращення 
фізичної працездатності студентів. Фізична 
культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. 
праць. Вінниця: ТОВ «Планер», 2016. Випуск 
1. С. 51–56.

2. Костюкевич В.М., Гудима С.А., Полі-
щук В.М. Засоби відновлення спортивної 
працездатності: спецкурс. Вінниця: ВДПУ, 
2006. 51 с. 

3. Кубай Г.В. Стан сформованості моти-
вації студентів медичних коледжів до веден-
ня здорового способу життя. Реабілітаційні 
та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвит-
ку людини = Rehabilitation & recreation. 

Рівне: НУВГП. №01. 2017. С. 34–36. 

4. Носко М.О. Теоретичні та методичні
основи формування рухової функції у молоді 
під час занять фізичною культурою та спор-
том: дис… д-ра пед. наук: 13.00.09. Носко 
Микола Олексійович. К., 2003. 450 с. 

5. Платонов В.Н. Современная спортивная
тренировка. К.: Здоров’я, 2002. 336 с. 

6. Чернієнко  О.А., Григус І.М.  Комплек-
сне застосування засобів фізичного вихован-
ня і апітерапії для розвитку рухових здібнос-
тей у студенток 16–17 років. Спортивна нау-
ка України: електронне наукове фахове ви-
дання. Львів: ЛДУФК, 2011. № 4. С. 11–21. 

7. Чернієнко О.А., Григус І.М. Зміни фун-
кціонального стану організму студенток під 
впливом засобів фізичного виховання і апіте-
рапії. Педагогіка, психологія та медико-

біологічні проблеми фізичного виховання і 
спорту: наукова монографія за редакцією 
проф. Єрмакова С.С. Харків: ХОВНОКУ-

ХДАДМ, 2010. № 12. С. 156–159. 

References 

1. Grygus I.M., Starikov V.S., Yevtukh M.I.

Otsiniuvannia funktsionalnykh rezervnykh 

mozhlyvostei orhanizmu ta pokrashchennia 

fizychnoi pratsezdatnosti studentiv. Fizychna 

kultura, sport ta zdorovia natsii: zb. nauk. prats. 

Vinnytsia: TOV «Planer», 2016. Vypusk 1. S. 

51–56. [in Ukrainian]. 

2. Kostiukevych V.M., Hudyma S.A.,

Polishchuk V.M. Zasoby vidnovlennia 

sportyvnoi pratsezdatnosti: spetskurs. Vinnytsia: 

VDPU, 2006. 51 s. [in Ukrainian]. 

3. Kubai H.V. Stan sformovanosti motyvatsii

studentiv medychnykh koledzhiv do vedennia 

zdorovoho sposobu zhyttia. Reabilitatsiini ta 

fizkulturno-rekreatsiini aspekty rozvytku liu-

dyny = Rehabilitation & recreation. Rivne: 

NUVHP. №01. 2017. S. 34–36. [in Ukrainian]. 

4. Nosko M.O. Teoretychni ta metodychni

osnovy formuvannia rukhovoi funktsii u molodi 

pid chas zaniat fizychnoiu kulturoiu ta sportom: 

dys… d-ra ped. nauk: 13.00.09. Nosko Mykola 

Oleksiiovych. K., 2003. 450 s. [in Ukrainian]. 

5. Platonov V.N. Sovremennaya sportivnaya

trenirovka. K.: Zdorov’ya, 2002. 336 s. [in Rus-

sian]. 

6. Cherniienko  O.A., Grygus I.M. 

Kompleksne zastosuvannia zasobiv fizychnoho 

vykhovannia i apiterapii dlia rozvytku 

rukhovykh zdibnostei u studentok 16–17 rokiv. 

Sportyvna nauka Ukrainy: elektronne naukove 

fakhove vydannia. Lviv: LDUFK, 2011. № 4. S. 
11–21. [in Ukrainian]. 

7. Cherniienko O.A., Grygus I.M. Zminy

funktsionalnoho stanu orhanizmu studentok pid 

vplyvom zasobiv fizychnoho vykhovannia i 

apiterapii. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-

biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i 

sportu: naukova monohrafiia za redaktsiieiu 



Реабілітаційні  та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини 

62 

8. Чернієнко О.А., Григус І.М. Підвищен-
ня фізичної працездатності дітей старшого 
шкільного віку. Концепція розвитку галузі 
фізичного виховання і спорту в Україні: зб. 
наук. праць. Вип. VII. Рівне: Редакційно-

видавничий центр Міжнародного економіко-

гуманітарного університету ім. Степана 
Дем’янчука. 2010. С. 326–337. 

9. Щербаченко В.К., Афанасьев В.В. Фи-
зическое развитие студентов вуза в свобод-
ное время. Педагогика, психология и медико-

биологические проблемы физического вос-
питания и спорта. 2009. № 11. С. 151–153. 

10. Diachenko-Bohun, M., Hrytsai, N.,

Grynova, M., Grygus, I., Muszkieta, R., 

Napierała, M., Zukow, W. (2019). Characteris-

tics of Healthbreakers in the Conditions of Real-

ization of Health-Safety Technologies in Educa-

tion Structures. International Journal of Applied 

Exercise Physiology, 8(3.1), 1–8.  

11. Grygus І.М., Petruk L.A. (2015).

Assessment of indices of physical development 

and functional status of female students of a 

special medical group. Journal of Education, 

Health and Sport. 5(10):158–169. 

12. Lavrin G.Z., Sereda I.O., Kuczer

T.V., Grygus I.M., Zukow W. (2019). The Re-

sults of Student’s Survey on Models of Physical 

Education in Universities and Motivations to 

Encourage for Active Participation in Physical 

Education. International Journal of Applied Ex-

ercise Physiology. VOL. 8 (2). 140–143. 

13. Nesterchuk N., Grygus I., Ievtukh

M., Kudriavtsev A., Sokolowski D. (2020). Im-

pact of the wellness programme on the students’ 

quality of life. Journal of Physical Education and 

Sport. Vol. 20 (Supplement issue 2). 929–938. 

14. Pelech I.V., Grygus I.M. (2016). Lev-

el of physical fitness students. Journal of 

Education, Health and Sport. 6(2):87–98. 

15. Petruk L., Grygus I. (2019). The influ-

ence of physical exercises on physical develop-

ment and physical preparedness of the first year 

female students. Sport i Turystyka. 

Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2, 
3, 97–105. 

16. Zabolotna O., Skalski D., Formela M.,

Nesterchuk N., Grygus I. (2019). Physical 

education as a process of learning physical 

culture and implementation in health education. 

prof. Yermakova S.S. Kharkiv: KhOVNOKU-

KhDADM, 2010. № 12. S. 156–159. [in Ukrain-

ian]. 

8. Cherniienko O.A., Grygus I.M.

Pidvyshchennia fizychnoi pratsezdatnosti ditei 

starshoho shkilnoho viku. Kontseptsiia rozvytku 

haluzi fizychnoho vykhovannia i sportu v 

Ukraini: zb. nauk. prats. Vyp. VII. Rivne: 

Redaktsiino-vydavnychyi tsentr Mizhnarodnoho 

ekonomiko-humanitarnoho universytetu im. 

Stepana Demianchuka. 2010. S. 326–337. [in 

Ukrainian]. 

9. Shcherbachenko V.K., Afanas'ev V.V.

Fizicheskoe razvitie studentov vuza v 

svobodnoe vremya. Pedagogika, psihologiya i 

mediko-biologicheskie problemy fizicheskogo 

vospitaniya i sporta. 2009. № 11. S. 151–153. 

[in Russian]. 

10. Diachenko-Bohun M., Hrytsai N.,

Grynova M., Grygus I., Muszkieta R., Napierała 
M., Zukow W. (2019). Characteristics of 

Healthbreakers in the Conditions of Realization 

of Health-Safety Technologies in Education 

Structures. International Journal of Applied Ex-

ercise Physiology, 8(3.1), 1–8.  

11. Grygus І.М., Petruk L.A. (2015).

Assessment of indices of physical development 

and functional status of female students of a 

special medical group. Journal of Education, 

Health and Sport. 5(10):158–169. 

12. Lavrin G.Z., Sereda I.O., Kuczer T.V.,

Grygus I.M., Zukow W. (2019). The Results of 

Student’s Survey on Models of Physical Educa-

tion in Universities and Motivations to Encour-

age for Active Participation in Physical Educa-

tion. International Journal of Applied Exercise 

Physiology. VOL. 8 (2). 140–143. 

13. Nesterchuk N., Grygus I., Ievtukh

M., Kudriavtsev A., Sokolowski D. (2020). Im-

pact of the wellness programme on the students’ 

quality of life. Journal of Physical Education and 

Sport. Vol. 20 (Supplement issue 2). 929–938. 

14. Pelech I.V., Grygus I.M. (2016). Level

of physical fitness students. Journal of 

Education, Health and Sport. 6(2):87–98. 

15. Petruk L., Grygus I. (2019). The influ-

ence of physical exercises on physical develop-

ment and physical preparedness of the first year 

female students. Sport i Turystyka. Środkowo-

europejskie Czasopismo Naukowe, 2, 3, 97–105. 

16. Zabolotna O., Skalski D., Formela M.,



№6, 2020 

63 

Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні 
аспекти розвитку людини=Rehabilitation & 

recreation. Рівне. № 4. 56–61. 

17. Zabolotna O., Skalski D., Nesterchuk

N., Grygus I. (2019). Health-related good of 

physical culture and health education. Реабілі-
таційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти 
розвитку людини=Rehabilitation & recreation. 

Рівне. № 5. С. 53–58. 

Nesterchuk N., Grygus I. (2019). Physical 

education as a process of learning physical 

culture and implementation in health education. 

Reabilitatsiini ta fizkulturno-rekreatsiini aspekty 

rozvytku liudyny=Rehabilitation & recreation. 

Rivne. 4. 56–61. 

17. Zabolotna O., Skalski D., Nesterchuk

N., Grygus I. (2019). Health-related good of 

physical culture and health education. 

Reabilitatsiini ta fizkulturno-rekreatsiini aspekty 

rozvytku liudyny=Rehabilitation & recreation. 

Rivne. 5. 53–58. 



Реабілітаційні  та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини 

64 
 

MORAL PROBLEMS IN CONTEMPORARY PHYSICAL CULTURE AND HEALTH 

EDUCATION 
 

PROBLEMY MORALNE WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE FIZYCZNEJ A EDUKACJA 

ZDROWOTNA
a
 

Dariusz Skalski
1
, Damian Kowalski

1
, Igor Grygus

2
, Natalia Nesterchuk

2 

1Academy of Physical Education and Sport Jędrzej Śniadecki in Gdansk, Department of Physical 

Culture, Department of Sport, Water Sports Department 

2
National University of Water and Environmental Engineering, Institute of Health 

http://doi.org/10.5281/zenodo.4033288 

Summary 

The stars of the sport create very strong and lasting attitudes towards sport by being successful, but also give a 

personal example of being very public people with a given image. This indicates a great impact on the behavior of sup-

porters and social groups identifying with the athletes. Creating attitudes unintentionally and the private life of a sports 

star that is far from a healthy lifestyle causes a negative impact on society but positive patterns and joining health-

oriented campaigns brings high social and cultural benefits. In the modern world, we are increasingly reaching for 

products that complement our daily diet. The problem concerns the use of supplements and boosters that help faster fat 

burning and building muscle mass. Also, serious problem is that young people who start their sports journey, wanting to 

impress others, decide to consume substances of different origin. They reach for illegal supplements, which often ends 

in tragedy. Despite very widespread actions that inform about the harmful effects of using these dangerous drugs, young 

people and sometimes athletes reach for them. People who take these substances try to escape problems in this way. 

They don't even realize they're addicted. The effects can be tragic and many young athletes have lost their careers 

through drugs and alcohol. Physical education plays the role of a message, which is focused on creating the right set of 

attitudes and attitudes, the transmission of messages associated with it, as well as hardening for environmental stimuli 

and acquiring skills and abilities that together determine the behavior of a person in relation to his physical (bodily) 

characters. Almost all of us have to deal with physical culture in our lives – playing sports, actively relaxing or attend-

ing physical education classes. It is identified with attention to physical fitness and health, striving for the correct body 

posture, and proper psychophysical development. Physical culture is strongly associated with morality because it is 

visible in all forms of physical culture. Nowadays, health education, which is implemented at individual educational 

stages, plays a big role in school education. Thanks to this, already at school we can develop the habit of caring system-

atically for our own health and decide on active participation in physical culture. Physical fitness was already of great 

importance to primitive people, because they had to be strong, fit, healthy, resistant to diseases and a changing climate. 

Many scholars were interested in sport and physical culture. The beginnings of physical education in Europe should be 

traced to ancient Greece. 

Keywords: professional sport, health education, physical culture, morality. 

 

Gwiazdy sportu tworzą bardzo silny i trwały stosunek do sportu, odnosząc sukcesy, ale także dają osobisty 
przykład bycia bardzo publicznymi ludźmi o danym wizerunku. Wskazuje to na duży wpływ na zachowanie kibiców i 
grup społecznych identyfikujących się ze sportowcami. Niezamierzone kreowanie postaw, a życie prywatne gwiazdy 
sportu dalekiej od zdrowego stylu życia, wywiera negatywny wpływ na społeczeństwo, ale pozytywne wzorce i 
przyłączanie się do kampanii prozdrowotnych przynosi duże korzyści społeczne i kulturowe. 

Słowa kluczowe: sport zawodowy, edukacja zdrowotna, kultura fizyczna, moralność. 
 

Зірки спорту створюють дуже сильне та довготривале ставлення до спорту, домагаючись успіху, але також 
дають особистий приклад бути дуже публічними людьми із заданим іміджем. Це свідчить про великий вплив на 
поведінку прихильників та соціальних груп, що ототожнюють спортсменів. Ненавмисне створення ставлення та 
особисте життя спортивної зірки, що веде далеко не здоровий спосіб життя, спричиняє негативний вплив на 
суспільство, але позитивні зразки та приєднання до кампаній, орієнтованих на здоров'я, приносять високу соці-
альну та культурну користь. Проблема стосується використання добавок та бустерів, які допомагають швидше 
спалювати жир та нарощувати м’язову масу. Також серйозною проблемою є те, що молоді люди, які починають 
свій спортивний шлях, бажаючи вразити інших, вирішують споживати речовини різного походження. Вони 
вживають незаконні добавки, які часто закінчуються трагедією. Незважаючи на дуже поширені дії, які інфор-
мують про шкідливий вплив вживання цих небезпечних наркотиків, молодь та іноді спортсмени до них тяг-
нуться. Люди, які приймають ці речовини, намагаються таким чином уникнути проблем. Вони навіть не розу-
міють, що залежні. Наслідки можуть бути трагічними, і багато молодих спортсменів втратили свою кар’єру 
через наркотики та алкоголь. Фізичне виховання відіграє роль повідомлення, яке орієнтоване на створення пра-
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вильного набору поглядів та установок, передачу пов’язаних з ним повідомлень, а також загартовування еко-
логічних стимулів та набуття навичок та вмінь, які разом визначають поведінку людини стосовно його фізич-
них (тілесних) характерів. Практично всім нам доводиться займатися фізичною культурою у своєму житті – 

займаючись спортом, активно відпочиваючи або відвідуючи заняття з фізкультури. Він ототожнюється з 
урахуванням фізичної підготовленості та здоров'я, прагненням до правильної постави тіла та правильного пси-
хофізичного розвитку. Фізична культура сильно пов’язана з мораллю, оскільки вона видима в усіх формах 
фізичної культури. Нині велику роль у шкільній освіті відіграє медична освіта, яка реалізується на окремих 
навчальних етапах. Завдяки цьому вже в школі ми можемо виробити звичку дбати систематично про власне 
здоров'я та приймати рішення про активну участь у фізичній культурі. Фізична підготовка вже мала велике 
значення для первісних людей, оскільки вони повинні були бути сильними, придатними, здоровими, стійкими 
до хвороб та мінливого клімату. Багато вчених цікавились спортом та фізичною культурою. Початки фізичного 
виховання в Європі слід віднести до Стародавньої Греції. 

Ключові слова: професійний спорт, оздоровча освіта, фізична культура, мораль. 

Introduction. Sociology as an independent 

scientific discipline developed in Poland at the 

end of the 19th century. Initially, it was almost 

exclusively the nature of analyzes and theoreti-

cal theorems, maintained on a relatively high 

floor of generality
1
. As such, therefore, it had 

only relative separateness from social philoso-

phy and, on the other hand, economics. The 

most exposed place, in terms of both quantity 

and quality, was taken by orientation, which 

considered macro-social problems in terms of 

historical materialism. Nevertheless, from the 

dawn of this orientation, very different search 

directions have appeared: from the creative atti-

tude of continuation (Kazimierz Kelles Krauz 

1872–1908, Ludwik Krzywicki 1858–1941), 

through evident economism and mechanism in 

the interpretation of social phenomena (Róża 
Luksemburg 1871–1919), to the concept of the 

dialectical opposition (Bolesław Limanowski 
1835–1935, Edward Abramowski 1868–1918)

2
. 

In the 20th century, this orientation initially de-

veloped towards, on the one hand, extensive 

historical and sociological studies and, on the 

other, empirical studies. The shape was largely 

influenced by the theoretical concepts of Max 

Weber (1864–1920) and Karol Mannheim 

(1867–1951). The naturalistic concept of Lud-

wik Gumplowicz (1838–1909) was well-known 

on a global scale, but not having such a large 

range of influence. However, in the 1920s and 

1930s, two schools that were very important for 

today's state of sociology in Poland were 

formed. The first, whose creator was Florian 

1 Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, 

PWN, Warszawa 2002, s. 56-58. 
2 Dziubiński Z., Krawczyk Z., Socjologia kultury 

Fizycznej, AWF, Warszawa 2011, s. 23-25. 

Znaniecki (1882–1958), adopted the name of 

humanistic sociology. The basic theoretical and 

methodological assumption of this school was 

the thesis that social phenomena are not only 

objective but also subjective. In other words, it 

was about showing the social world as it is re-

flected in individual and social consciousness. 

This concept was associated with a specific se-

lection of material in empirical research. First of 

all, personal documents, such as diaries, letters, 

etc. were used. The assumptions of this school 

found expression in all of Znaniecki's and his 

pupils' work, and in particular in the classic 

work published by that author together with 

William I. Thomas Polish peasant in Europe and 

America (1918) and the fourth volume work 

written by Józef Chałasiński (1904–1979): 

Young generation of peasants (1938). The se-

cond school owes its creation to Stefan Czar-

nowski (1879–1937), the author of numerous 

sociological works and the sociological and his-

torical concept of culture. In his analyzes, he 

explicitly referred to the tradition of sociology 

of Emil Durkheim (1858–1917) and the tradi-

tion of historicism. The environment of Polish 

sociologists is dominated by the belief that soci-

ology – like other social sciences – is not only 

to interpret and explain the social world, but 

also to create theoretical premises and formulate 

practical directives for its transformation. 

Hence, there are vivid interests in Poland of the 

axiological assumptions of sociology and the 

rules for transforming descriptive sentences 

about reality into normative theorems and direc-

tives of practical action. In addition, there is a 

belief in the equal importance of studying the 
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past, present and future of the social world
3
. 

According to the principle of historicism and 

holistic view of reality, the categories of struc-

ture and social change are assumed as the main 

categories in sociological analyzes. Also im-

portant is the tendency to search for the subject 

of sociological research not only within the 

country, but also on a global, global scale. 

Hence, going beyond Polish issues to follow 

social processes in other societies, both devel-

oped and developing ones, e.g. processes taking 

place in Africa and Asia. Hence the traditional 

cooperation of Polish sociologists with sociolo-

gists from neighboring countries, but also West-

ern Europe and America. This is manifested not 

only in the far-reaching substantive and organi-

zational integration of activities in the Interna-

tional Sociological Association, participation in 

world congresses and sociological seminars, 

international sociological publications, but also 

in joint research undertaken with sociologists in 

many countries. In a word, sociology in Poland 

is open to both new social facts on a global 

scale and to new theoretical orientations. For 

years, macro-social approaches have been asso-

ciated primarily with the holistic-dialectic tradi-

tion, but dialogue with other theoretical and 

methodological orientations is also lively. Im-

portant influences of these orientations on con-

temporary sociology in Poland are also visible. 

Among the most famous, which had a decisive 

impact on contemporary sociology in Poland, 

the following should be mentioned: functional-

ism (Bronisław Malinowski 1884–1942), sys-

temic sociology (Talcott Parsons 1902–1978, 

Robert K. Merton 1910–2003), structuralism 

(Claude Levi-Strauss 1908), experience of cul-

tural anthropology and symbolic interactionism. 

Neopositivist orientation in sociology also has a 

considerable number of supporters, however, it 

is probably the most criticized. Methodological 

assumptions and in practice assume the necessi-

ty of functioning of historical, theoretical, ana-

lytical and empirical sociology as complemen-

tary tendencies. Probably the greatest achieve-

ments have Polish sociology in the field of so-

called specific sociology. The most developed, 

                                                            
3 Dziubiński Z., Krawczyk Z., Socjologia kultury 

Fizycznej, AWF, Warszawa 2011, s. 101-104. 

rich in synthetic studies is the sociology of vil-

lages and cities. This is associated with the pro-

cesses of industrialization and urbanization of 

the country, as well as with the wider processes 

of transforming agrarian society into urbanized. 

Other, already specific, fields of sociology are – 

on the one hand – sociology of organization, 

industry and work, and – on the other – sociolo-

gy of culture. The latter, moreover, tends to di-

vide further into: sociology of literature, socio-

linguistics, sociology of art, theater, film, sport, 

etc. 

Finally, sociology of health and medicine 

and – on the other hand – sociology of upbring-

ing, youth, social pathology and resocialization 

have great achievements, both theoretical and 

practical. The traditional branches of sociology, 

such as the sociology of the dynamics of social 

structures (in particular of class and vocational 

structures) and the sociology of politics are also 

developing dynamically. The achievements of 

specific sociologies are the most important 

symptom of the development of Polish sociolo-

gy in the last fifty years. Although progress is 

advised in the achievements of sociology in 

Poland, there is a fairly widespread belief in the 

sociological environment of its deficiencies. It is 

pointed out that the quantitative data collected 

by sociologists, as well as extensive theoretical 

analyzes – have not yet led to the emergence of 

a new, required and maturity, synthetic theory 

of modern society, two Polish, as well as on a 

global scale. In addition, the problems of the 

relationship between theory and empathy have 

not been sufficiently explained. The case is less 

drastic in the area of specific sociology. New 

and more numerous attempts at synthesis appear 

here, although they are still not completely sat-

isfactory. As a rule, the so-called conceptual 

empiricism, i.e. that empirical research is to lead 

to the verification or falsification of theoretical 

hypotheses. 

However, a large number of studies are also 

conducted in this area, whose authors describe 

the facts, conduct statistical analysis of data, 

without worrying about whether they can be 

theoretically explained and without making con-

scious theoretical assumptions. These difficul-

ties arise even more on the upper floors of theo-

retical analysis. Generally speaking, there is 
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weak cooperation between micro- and macroso-

ciology. Consequently, macro-sociology often 

offends axiologism that is too detached from 

social reality, while micro-sociology collects 

empirical data that can hardly be synthesized. In 

this situation, the desire to create medium-range 

theory appears more and more often. It seems 

that Polish sociology in this respect shared the 

fate of world sociology, in which the deficien-

cies and even crisis of sociological theory are 

more and more often discussed.  

The practical functions of sociology in Po-

land are implemented in two ways: «engineer-

ing through rationalization» and «engineering 

through manipulation». Let's explain the above 

wording. Firstly, we understand the concept of 

«engineering through rationalization» as creat-

ing scientific premises for the concept of social 

change implemented in practice. It occurs indis-

putably, but to an insufficient extent, mainly due 

to the weaknesses of the general sociological 

theory already discussed. 

On the other hand, greater effects are ob-

tained in the area of influencing the common 

consciousness of society, in popularizing socio-

logical knowledge, in building the «sociological 

imagination» of broad social circles. In this re-

gard, we note the undeniable impact of sociolo-

gy, given the significant progress in the devel-

opment of secondary and higher education and 

the development of mass education transmitted 

mainly by the mass media, where social 

knowledge is widely popularized. Speaking of 

«engineering through manipulation», we mean 

the impact of sociological empirical research 

and expertise on the functioning of the system 

of organizations and institutions in modern so-

ciety. The practical significance of sociology in 

this regard is particularly large in countries with 

a pluralistic organization system and rapid 

transformation of economic, social and cultural 

life. 

Almost all of us have to deal with physical 

culture in our lives – playing sports, actively 

relaxing or attending physical education classes. 

It is identified with attention to physical fitness 

and health, striving for the correct body posture, 

and proper psychophysical development.  

We believe that physical culture is strongly 

associated with morality because it is visible in 

all forms of physical culture. Nowadays, health 

education, which is implemented at individual 

educational stages, plays a big role in school 

education. Thanks to this, already at school we 

can develop the habit of caring systematically 

for our own health and decide on active partici-

pation in physical culture. Physical fitness was 

already of great importance to primitive people, 

because they had to be strong, fit, healthy, re-

sistant to diseases and a changing climate. Many 

scholars were interested in sport and physical 

culture. The beginnings of physical education in 

Europe should be traced to ancient Greece.  

Especially Athens, its junior high school 

and the educational system of children and 

youth, called kalokagatia, are to this day a mod-

el that provided the state with efficient and 

healthy citizens prepared for public, military 

and utilitarian activities
4
. From the dawn of an-

tiquity, the model of an ideal pupil was consid-

ered. Emphasis was placed on physical educa-

tion. In the sporting struggle, according to the 

idea of religion, victory was not a value in itself, 

but was given to the gods as a demonstration of 

strength, beauty, nobility and virtue
5
. In modern 

sport, we meet with the abandonment of the 

main moral principles and standards of work 

ethics: dignity, pure play, brotherhood, caring or 

hooligan behavior of fans, use of doping agents, 

and corruption. I think, however, that the mod-

ern development of civilization is not conducive 

to physical activity. Technological facilities, 

computerization, all inventions minimize physi-

cal activity in our everyday lives. From my own 

experience and observation, I can say that often 

when we remember our school period, we forget 

about the subject of physical education. Some of 

us took part in classes with enormous commit-

ment, and the other part of the students tried by 

all means to avoid classes without realizing the 

importance of this subject. Exempting students 

from physical education lessons is often done 

4 Urniaż J., Jurgielewicz-Urniaż M., Rozwój szkolnego 

wychowania fizycznego na przestrzeni dziejów w Polsce a 

współczesny problem jego unikania, Kultura fizyczna, 

2015, nr 2., s. 15. 
5 Leśniak-Moczuk A.D., Historyczne i współczesne 
aspekty kultury w sporcie, Młoda Humanistyka.com, 
2017, 

nr 3., s. 1. 

javascript:submit1_1()
javascript:submit1_1()
javascript:submit1_1()


Реабілітаційні  та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини 

68 
 

with the consent of the parents and it is not al-

ways due to the child's health. I think that the 

problem of dismissals mainly affects people 

who are less physically fit. Fear of ridicule, fear 

of getting a poor assessment or conviction of 

low attractiveness of classes are in my opinion 

the main reasons for the student's release from 

physical education classes. Physical education 

contributes not only to improving physical fit-

ness, form or appearance but also shapes our 

approach to physical activity as well as imple-

ments it into a healthy way of spending free 

time. In my opinion, thanks to physical educa-

tion, we know how to take care of our body's 

health.  

Teaches us the right attitude to our body. 

According to A. Pawłucki, the sense of such 
activities is conducive to creating the common 

good, which should be understood as a good 

that man desires to improve himself and other 

participants of social life
6
. What determines our 

physical culture? In my opinion, the decisive 

influence is what tastes we have, how we live. 

Movement is an essential component of a 

healthy lifestyle that promotes the development 

of our body. Physical activity and sport are two 

forms of physical activity that are worth paying 

attention to. This has a huge impact on our de-

velopment and growth during childhood. In 

adulthood, it allows us to maintain health and 

fitness. Regular and systematic activity causes 

that the aging process slows down. It also helps 

you deal with stress better. In order to better 

understand the meaning of the topic of work 

«Moral problems in modern physical culture 

and health education», I would like to clarify the 

concepts. Morality is about reflection on views 

about good behavior. It is treated as a phenome-

non occurring in social relations. 

When analyzing the concept of morality, it 

should be emphasized that it refers to various 

areas of reality: assessments, norms, experienc-

es – e.g. remorse, deeds and attitudes, criteria, 

as well as patterns of behavior or cognitive au-

thorities (moral sense, free will, moral sense). 

By definition, morality is «the overall behavior 

and attitudes of an individual or group, evaluat-

                                                            
6 Pawłucki A., Nauki o kulturze fizycznej, Wrocław 2013, s. 
28-29. 

ed according to some socially functioning sys-

tem of assessments and moral norms»
7
. It is 

very important that in our everyday life, physi-

cal culture is of fundamental importance, and at 

any age. According to Maciej Demel, «Physical 

culture includes all the values that are associated 

with the physical form and physical functioning 

of man, both in his own subjective sense, as 

well as in the socially objectified image. These 

values – generally speaking – efficiency, fitness, 

beauty. Similarly, to other cultural values, they 

have a dynamic character, shape human views 

and attitudes, so they are part of the worldview 

and customs
8
.  

In turn, Z. Krawczyk believes that physical 

culture is a relatively integrated and consolidat-

ed system of behaviors in the field of care for 

physical development, mobility, human health 

and beauty, running according to the patterns 

adopted in a given community, as well as the 

results of these behaviors
9
. As a characteristic 

feature of physical culture was recognized: the 

field of care for the body and physical function-

ing of man. When thinking about physical cul-

ture, a lot of people focus only on the physical 

functioning of man. It also includes such values 

as: personality, views and attitudes of the man 

who is its participant or recipient. The sense of 

physical culture concerns both the body and the 

spirit, mind and personality. Currently, the 

forms of participation in physical culture in-

clude: 

 • physical recreation, 

 • motor rehabilitation, 

 • sports. 

The foundation of physical culture in each 

country is the school physical education system. 

I think that physical education plays the role of 

a message, which is focused on creating the 

right set of attitudes and attitudes, the transmis-

sion of messages associated with it, as well as 

hardening for environmental stimuli and acquir-

ing skills and abilities that together determine 

the behavior of a person in relation to his physi-

cal (bodily) characters. 

                                                            
7 https://sjp.pwn.pl/sjp/moralno%C5%9B%C4%87;2568434 
8 Forum dyskusyjne kierunku Turystyka i Rekreacja, 

Bartosz Łącki, 2008 
9 Z. Krawczyk, Socjologia kultury fizycznej, AWF 

Warszawa, 1995 s.28 
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 Fig. 1. http://rogalikodkuchni.blogspot.com/2015/06/piramida-aktywnosci- 

Health education is a process in which the 

people's habit of caring for their own health and 

that of others is formed.  

Very often the topic in the school environ-

ment or health education is to be a separate sub-

ject. I think it's a good idea because young peo-

ple would deepen their knowledge about health, 

their own body.  

This would help shape attitudes related to 

hygiene, disease prevention and effective care. 

Health education is implemented by the school 

at individual educational stages, especially in 

physical education classes, but also on other 

subjects.  

It is at school that the habit of systematical-

ly taking care of health is created. It should be 

present every day in the child's life and then 

throughout its entire period.  

Often, however, we focus only on physical 

health and, according to the definition of the 

World Health Organization, health «is not only 

a complete absence of illness or disability, but 

also a state of full physical, mental and social 

well-being»
10

.  

We think that by putting emphasis on im-

proving our physical condition, playing various 

sports, we make us forget about the spiritual and 

mental sphere.  

A person is a bodily and spiritual entity that 

functions not only in the sphere of biology, mat-

ter, but also the spiritual world.  

This unity means that everything that is 

spiritual has its relation to the physical sphere 

and vice versa
11

.  

10 WHO 1948 
11 Barth G. (2011) Osoba a edukacja. Kilka uwag z 

perspektywy hermeneutyki personalistycznej. Kultura i 

Wychowanie, nr 2(2), s. 75-83. 



Реабілітаційні  та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини 

70 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

Fig.2. http://www.zakazny.pl/edukacja-zdrowotna 

 

If our brain is in good condition, our whole 

body is functioning properly.  

In order for people to make changes in their 

lifestyle, they must have appropriate knowledge 

about health education that they obtain in the 

education process.  

Among the objectives of health education, 

particularly relevant from the point of view of 

health promotion, are the following: 

• Making people aware that they make deci-

sions and make choices about their health and 

lifestyle, and thus are responsible for their own 

health and affect other people's health,  

• Impact on policy makers from various 

public sectors to be aware of their role in creat-

ing conditions that support social, economic and 

organizational changes that will improve peo-

ple's health
12

. 

Morality in the aspect of physical education 

applies not only to sport and its benefits.  

It also plays a very important role in health 

education, which in the core curriculum is con-

sidered a separate department of physical educa-

tion.  

Ensuring that our eating habits are correct, 

promoting a healthy lifestyle by teaching that 

smoking or the use of stimulants are harmful, 

and strengthening knowledge that sleep length 

and quality also has a positive effect on our 

well-being.  

                                                            
12 Woynarowska B., Organizacja I Realizacja Edukacji 

Zdrowotnej W Szkole, ORE, Warszawa 2014. 

According to the current core curriculum of 

early childhood education in physical education, 

a third-grade student in health education: 

• cares for personal hygiene and cleanliness 

of clothing,  

• they know the importance of proper nutri-

tion and physical activity for health,  

• they know that they cannot take their own 

medicines or use chemicals contrary to their 

intended use, 

 • ensures correct posture, e.g. sitting at a 

bench, at a table, 

 • observes the rules of safe behavior during 

physical activities, uses sports equipment in 

accordance with their intended purpose,  

• can choose a safe place for games and mo-

tion games, knows who to turn to for help in the 

event of a threat to health or life
13

. 

A person who is completely healthy adapts 

to the changing environment and develops in all 

aspects of life.  

Balance, harmony and full physical, mental 

and social capabilities as well as optimal use of 

development potential are also important as-

pects of health.  

We call this approach a holistic health 

model. It assumes that human health consists of 

several interrelated dimensions or resources that 

can be consciously discovered and used
14

. 

                                                            
13 Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. 
14 W. Ostręga, M. Plichcińska, A. Rogacka, B. Wolny, 
P. Wróblewski, Wychowanie fizyczne i edukacja 

zdrowotna w bezpiecznej i przyjaznej szkole, ORE, 

Warszawa 2015, s. 6. 



№6, 2020 

71 

Fig. 3. W. Ostręga, M. Plichcińska, A. Rogacka, B. Wolny, P. Wróblewski, Wychowanie fizyczne i 
edukacja zdrowotna w bezpiecznej i przyjaznej szkole, ORE, Warszawa 2015, s. 6. 

Each of these dimensions has a major impact 

on our health. Already in the youngest school 

classes attention is paid to behaviors that affect 

our physical and psychosocial health. Physical 

activity helps us reduce stress, increases our self-

esteem, fights depression and makes us cope bet-

ter in difficult and uncomfortable situations. Al-

ready in the youngest children, the spiritual di-

mension allows developing empathy for peers, but 

also for the elderly. The ability to behave during 

defeats or victories is a very important issue. The 

youngest participants find it very difficult to ac-

cept defeat and understand it, which leads to nega-

tive behavior. There is more and more physical 

violence and aggression in schools. Often victims 

are weaker and worse people from physical edu-

cation. They are easy sights for children who cope 

with physical activity very well. In my opinion, 

the reason is the lack of spending free time out-

doors. In my opinion, the reason is the lack of 

spending free time outdoors. Children cannot dis-

charge their energy because they spend most of 

their time in front of a computer, x-box or tele-

phone. It used to be that a child used his free time 

to play and spend time with his peers. Mainly 

physical education teachers have an impact on all 

aspects of health education, but not only they 

should be burdened with this burden. Also, par-

ents and guardians should be responsible for im-

plementing correct behaviors that strive to engage 

in physical activity and to encourage others to a 

healthy lifestyle. I believe that these youngest 

minds should be taught to be role models. Fluency 

and ambiguity in understanding physical culture is 

a consequence of many circumstances. Definitely 

problems with definitions with culture in general 

come to the fore, but also too diverse content hid-

den in the term «physical». In addition, this cate-

gory, before it found the right of citizenship in 

science, had previously functioned in the common 

consciousness, which was an attempt to rational-

ize specific practical activities, especially in the 

field of education of the young generation. In this 

way, she was entangled in certain connotations, 

with difficulty succumbing to unambiguous de-

termination. However, even in order to avoid fun-

damental misunderstandings resulting from the 

different semantic range of the category we are 

interested in, let us try to isolate the basic ap-

proaches to physical culture as a specific field of 

culture. It seems that they can be reduced to four 

relatively separate types.  

Physical culture is the whole of the material 

environment shaped by man in accordance with 

his needs, possibilities and values. Thanks to this, 

it has a specific human dimension and as such 

does not exist outside the human world. Quite the 

opposite – it is an integral part of it and forms the 

basis of all culture. This definition of physical 

culture includes both the world of «humanized 

nature» and so-called material culture, i.e. the 

«artificial» human environment that has a nega-

tive effect on his way of life. In this collection of 

designations, man will finally find himself as a 
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physical being connected with countless threads to 

the entire natural environment and co-existing 

with him on the principle of relative homeostasis. 

Physical culture is a system of values, activi-

ties and their effects in the field of human physical 

activity defined by external conditions and stimu-

lated by social needs. This will include both phys-

ical work and any other behavior aimed at im-

proving the human species, health, fitness and 

body expression. 

The forms and content of these activities are 

relative and depend on the type of society, the 

degree of its development and the system of 

meanings and symbols. They are therefore social-

ly determined and have social functions. 

Physical culture is all forms of human phys-

ical activity undertaken consciously and intention-

ally to multiply the health, development, physical 

fitness and beauty of a person, subordinated to the 

model of a comprehensive, harmonious and dy-

namic personality. In this sense, the creation and 

recreation of the body is complementary to other 

socialization and educational effects on the indi-

vidual. These forms tend to institutionalize and are 

currently manifested primarily in the form of 

games and activities, gymnastics, various sports 

and tourism. This understanding of physical – or 

otherwise – bodily culture, lay at the root of the 

pedagogical and educational currents that have 

now developed in countries under the dominant 

influence of European civilization. 

Physical culture understood as a synonym of 

sport. Both in Poland and other Central and East-

ern European countries, this understanding of the 

category we are interested in occurs only sporadi-

cally. Quite the opposite, we meet here very often 

(Matwiejew 1984) an attempt to contrast these 

two concepts. There is talk of physical culture and 

sport as disjunctive areas. However, this separa-

tion has not yet been sufficiently substantiated 

theoretically, and therefore there is often reasoned 

negation. On the other hand, the identification of 

physical culture and sport is usually found in 

Western literature, in which the first concept is 

expressed by means of another term, namely 

«physical activity». However, specialists are more 

and more consistently using the concept of 

«sport» and derivative terms: sports science, sport 

philosophy, sport sociology, sport pedagogy, sport 

psychology, etc. In the field of physical culture 

sciences, this tendency is also evident in the field 

of natural sciences; for example, anthropology, 

physiology or biomechanics of sport are men-

tioned here. The four basic types of understanding 

of physical culture that have been reconstructed 

above have analytical and ordering significance. 

Our intention is not to value them, and even more 

so hierarchy from the point of view of the degree 

of correctness or usefulness. They were formulat-

ed according to the axiologically neutral principle 

of the semantic scope of this category. The first 

understanding of physical culture we distin-

guished is global, therefore it can be a convenient 

bridge for the integration of the discussed field 

with the sciences of man, culture and nature, and 

above all with the axiological sciences. The se-

cond and third understandings are similar in 

scope, although they do not overlap completely. 

The second also includes directly utilitarian activi-

ties, namely physical work, in addition, it is more 

useful for basic (theoretical) sciences of physical 

culture. On the other hand, the specified third type 

of understanding of the field we are interested in 

has been taken from the institutional and practical 

side, which is why it was appropriated primarily 

by practical sciences. Referring to these two ap-

proaches, we adopt the following definition of the 

field that occupies us: Physical culture is a rela-

tively integrated and consolidated system of be-

havior in the field of care for physical develop-

ment, mobility, health, beauty, bodily perfection 

and human expression, following the patterns 

adopted in a given community, and the results of 

these behaviors. The mosaic of theoretical and 

methodological orientations typical of contempo-

rary sociology of physical culture is extremely 

difficult to systematize, and even less so classifi-

cation or even typology. This state of affairs con-

sists of at least several circumstances. First, the 

authors of most of the empirical research conduct-

ed in the subject of interest do not formulate their 

own theories explicitly; they do not always asso-

ciate their search with a specific sociological theo-

ry (Heinemann 1990: 10-11). They most often 

refer to general categories and sociological con-

cepts and in their perspective consider selected 

problems specific to physical culture as a social 

phenomenon. Hence, even synthetic works, in-

cluding academic textbooks, moreover, most often 

multi-author, rarely in their concept and thematic 

structure are subordinated to a specific, sociologi-

cal theory. In addition, the very concept of theory, 

including sociological theory, functions – as is 

known – in many meanings, and the attempt to 
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reduce them to a «common denominator» results 

in definitions that are general enough to be diffi-

cult to use in the analysis of various texts that can 

be included in issues of physical culture sociolo-

gy. For example, one of the experts in world soci-

ological theory, Francis M. Abraham, says that by 

theory he will understand «a conceptual scheme 

useful for explaining observed regularities or rela-

tionships between two or more variables» (Abra-

ham 1982: 3). And Robert K. Merton notes that 

sociological theory can be understood as: 

1) methodology,

2) general sociological orientations,

3) analysis of sociological concepts,

4) post factum sociological interpretations,

5) empirical generalizations in sociology,

6) sociological theory in the general sense.

Therefore, without going into more detailed 

considerations on this complicated subject, we 

will assume after Piotr Sztompka that «all socio-

logical theory is any set of ontological, epistemo-

logical and methodological assumptions, abstract 

concepts and general assertions about social reali-

ty, intended to provide an explanation of available 

descriptive knowledge about it, and guide further 

research». 

Searching for the theoretical implications of 

the effects of sociological studies and research in 

the field that interests us, this can be done in two 

ways:  

1) either by starting from the known theo-

retical and methodological directions appropriate 

to contemporary sociology, try to observe whether 

among hundreds of printed publications and arti-

cles devoted to the field we occupy there will be 

ones that without much hesitation can be included 

in any of them, 

2) be, while reviewing and critically analyz-

ing the more «theoretically ambitious» works of 

sociologists of physical culture, try to posteriori 

try to construct theoretical and methodological 

approaches specific to specific authors' collec-

tions. Using this first approach, let's try to make a 

typology of theoretical and methodological orien-

tations characteristic of authors dealing with the 

relationship between physical culture and society. 

HEALTH EDUCATION AND SUPPLE-

MENTATION 

In the modern world, we are increasingly 

reaching for products that complement our daily 

diet. The problem concerns the use of supple-

ments and boosters that help faster fat burning and 

building muscle mass. Currently, according to the 

IOC Medical Committee, caffeine, creatine and 

sodium bicarbonate are among the scientifically 

proven supplements. Carnitine, vitamins, BCAA, 

MCT, HMB, microelements, plant extracts and 

other antioxidant substances have been classified 

as those with scientifically unconfirmed and lim-

ited effectiveness. They support physical perfor-

mance, stimulate energy production and mass 

development. There is a growing conviction 

among athletes about the need to support exercise 

capacity. The conducted research shows that the 

vast majority of athletes (86.5 %), including 91 % 

women and 82 % men, declared taking nutritional 

supportive measures
15

.  

These people expect the effects of their effort 

in the form of greater physical performance or 

better sports results, and in my opinion, to achieve 

this goal, regular and systematic physical training 

is enough. These drugs have a detrimental effect 

on health, can ruin athletic performance and train-

ing effects. However, not only athletes reach for 

supplements. They are very often and willingly 

used by beginners, who play sports in an amateur 

way. Therefore, I believe that in the earliest years 

of education we should be provided with 

knowledge about the use of various supplements – 

the desired and the undesirable. However, I am 

aware that it should appear in a different form at 

every stage of education. It is becoming increas-

ingly common for children to choose what meal to 

eat by buying it at the school store. Parents, not 

preparing a meal for their children, trust that the 

children will spend their money on breakfast well. 

However, most children give in to temptation and 

buy unhealthy products in nearby supermarkets or 

neighborhood stores. A more serious problem is 

that young people who start their sports journey, 

wanting to impress others, decide to consume 

substances of different origin. They reach for ille-

gal supplements, which often ends in tragedy. The 

current official definition of doping is «the viola-

tion of one or more of the anti-doping rules set out 

in Articles 2.1–2.8 of the World Anti-Doping 

Code»
16

. Over the years, the definition of doping 

has changed many times, but the meaning has 

15 Jegier A., Dozwolone i niedozwolone wspomaganie 

zdolności wysiłkowych człow 

ieka, PTMS, Łódź 2007. 
16 http://www.doping-prevention.com/pl/doping-w-

sensieogolnym/definicja-dopingu.html 
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remained the same. Sports doping improves the 

athlete's performance in an unnatural way. Each 

player is responsible for his actions and what he 

takes. Consuming such products may lead to the 

wasted sports career. Even in the history of Polish 

sport you can find doping scandals. Polish weight-

lifter, Zbigniew Kaczmarek, two-time world and 

European champion, three-time Olympian won 

the gold medal at the Montreal Games. He was by 

far the best, but he did not enjoy his success for 

too long. After carrying out anti-doping tests, he 

was found banned as a result of which, after three 

months, he was removed from the Olympic med-

al. Kaczmarek still tried chances during the Mos-

cow Games, but it did not bring any success. An-

other example is the Polish weightlifter, Tomasz 

Zieliński, who had to leave the village during the 
Olympics in Rio de Janeiro. He was found to have 

elevated levels of the banned substance – nandro-

lone. The weightlifter was immediately suspended 

as a competitor.  

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. https://sport.tvp.pl/24341183/najwieksze-skandale-dopingowe-w-historii-sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. http://dziennikzwiazkowy.com/sport/rio-tomasz-zielinski-przylapany-na-dopingu/ 

 

NUTRIERS AND OTHER DRUGS AND 

HEALTH EDUCATION 

Among young people, a very serious prob-

lem that still needs to be solved is the popularity 

of using such drugs as smoking, drinking alco-

hol or taking legal highs. In the 21st century, we 

can observe an increase in youth interest in this 

phenomenon. However, I noticed that more and 

more programs are being created to raise aware-

ness of the importance of protecting our health. 

Thanks to these programs, we learn to skillfully 

make decisions in difficult situations and how to 

deal with stress. Smoking is a current and seri-

ous problem that schools are facing. Virtually at 

every stage of education we can observe stu-

dents smoking tobacco. The percentage of ado-

lescents who smoke daily increases systemati-

cally during puberty from 6 % through about 

16 % at the age of 15 to about 25 % at the age 

of 18
17

. Another huge threat are the so-called 

afterburners. They have been around for many 

years, the only thing that changes is the forms, 

chemical compositions and the possibility of 

obtaining them. Despite very widespread ac-

tions that inform about the harmful effects of 

using these dangerous drugs, young people and 

                                                            
17 Ponczek D., Olszowy I., Ocena stylu życia młodzieży i 
świadomości jego wpływu na zdrowie, Hygeia Public 

Health 2012, 47(2): 174–182. 
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sometimes athletes reach for them. People who 

take these substances try to escape problems in 

this way. They don't even realize they're addict-

ed. The effects can be tragic and many young 

athletes have lost their careers through drugs 

and alcohol. However, taking care of your fu-

ture is not everything. We have only one health, 

we should take care of it. I think everyone is 

aware of this. Without health, we are not able to 

achieve our goals and develop our skills. It is 

important to see addicts (at school, family, 

work) to help them as soon as possible.  
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Summary 
Due to social, cultural and moral differences, the rural environment belongs to the group of physical culture enti-

ties with separate specificities. One-off opportunities and threats cause that implementation to create attitudes towards 
the body as well as health-promoting behaviors become a challenge and mission. This work systematizes the possibili-
ties of the blind pedagogue in physical education and health education. Through media, children become lazier. They 
spend little time outdoors, they don't want to exercise, which makes them obese, and every little trivial matter is diffi-
cult for them. More and more children in the countryside prefer to play computer games than go out to the field to play 
football with friends or run. physical activity is also influenced by the family – it is from this that most people take an 
example, especially children, the atmosphere around physical education and sport at school, and the impact of the peer 
group in which they stay. The most important factors conditioning human physical activity include social and profes-
sional status, level of education, material status, age, health status, family relationship to physical activity, amount of 
free time, sports and recreation infrastructure in the place of residence, level of knowledge about health, traditions. 
People from cities move to the countryside to relax from the momentum, noise and noise. They like the village very 
much, not only because of the landscape but also because of the nice and willing neighbors. Living closer to nature, you 
can listen to birds singing, watch various insects, animals and not stress yourself with street noise. It is also an interest-
ing solution for people who like a dog or a cat, because these animals have free range in the yard. The air in the coun-
tryside, due to the lack of more cars and factories, is practically free of toxic fumes and exhaust gases, which is un-
doubtedly one of the main advantages of living in the countryside. Rural children and youth, in terms of physical fitness 
and development, are not always equal to children and urban youth, whose living and working conditions are more 
conducive to comprehensive development. 

Key words: physical culture, rural environment, health education, healthy lifestyle. 
 
Ze względu na różnice społeczne, kulturowe i moralne środowisko wiejskie należy do grupy podmiotów kultury 

fizycznej o odrębnych specyfikach. Jednorazowe szanse i zagrożenia powodują, że wdrożenie w celu stworzenia postaw 
wobec ciała, a także zachowań prozdrowotnych staje się wyzwaniem i misją. Ta praca systematyzuje możliwości 
niewidomego pedagoga w zakresie wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. 

Słowa kluczowe: kultura fizyczna, środowisko wiejskie, edukacja zdrowotna, zdrowy styl życia. 
 
Через соціальні, культурні та моральні відмінності сільське середовище належить до групи утворень фізи-

чної культури з окремими специфіками. Одноразові можливості та загрози спричиняють, що впровадження для 
формування ставлення до організму, а також поведінки, що сприяють здоров’ю, стають викликом та місією. 
Через засоби масової інформації діти стають лінивішими. Вони проводять мало часу на свіжому повітрі, вони 
не хочуть займатися фізичними вправами, через що вони страждають ожирінням, і кожна маленька дрібниця 
для них складна. Все більше дітей у сільській місцевості вважають за краще грати в комп’ютерні ігри, ніж ви-
ходити на поле, грати у футбол з друзями або бігати. На фізичну активність також впливає сім'я – саме з цього 
більшість людей беруть приклад, особливо дітей, атмосферу навколо фізичного виховання та спорту в школі та 
вплив групи однолітків, в якій вони перебувають. До найважливіших факторів, що обумовлюють фізичну акти-
вність людини, належать соціальний та професійний статус, рівень освіти, матеріальний стан, вік, стан здо-
ров’я, родинні відносини до фізичних навантажень, кількість вільного часу, спортивна та оздоровча інфрастру-
ктура за місцем проживання, рівень знань про здоров'я, традиції. Люди з міст переїжджають у сільську місце-
вість, щоб відпочити від імпульсу, шуму та гаму. Село їм дуже подобається не тільки через краєвид, а й через 
приємних і бажаючих сусідів. Живучи ближче до природи, ви можете слухати спів птахів, спостерігати за різ-
ними комахами, тваринами і не напружувати себе вуличним шумом. Це також цікаве рішення для людей, яким 
подобається собака чи кішка, адже ці тварини мають вільний простір у дворі. Повітря в сільській місцевості, 
через брак більшості автомобілів і заводів, практично не містить токсичних випарів і вихлопних газів, що, без-
сумнівно, є однією з головних переваг життя в сільській місцевості. Сільські діти та молодь за рівнем фізичної 
підготовленості та розвитку не завжди дорівнюють дітям та міській молоді, умови життя та праці яких сприя-
ють всебічному розвитку. 

Ключові слова: фізична культура, сільське середовище, медична освіта, здоровий спосіб життя. 
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Introduction. Physical culture is the only 

or main subject of interest only for a few sociol-

ogists. As the authors of the said bibliography 

calculated, there were about a hundred sociolo-

gists in the world who were the authors of five 

or more papers devoted to physical activity. 

Thus, a decidedly larger part of the publication 

is created next to or even on the margins of oth-

er studies of society and its culture, but it is dif-

ficult to find out which issues of sociological 

interests physical culture is most often associat-

ed with. The number of researchers currently 

involved in sociology of physical activity, in-

cluding mainly sports, has increased significant-

ly. Sociological works on physical culture are 

published by various publishing houses, and 

studies and articles on this subject can be found 

in more than a hundred various scientific jour-

nals or those devoted to various fields of social 

sciences (including mainly sociological) or 

physical culture sciences.  

Experts on issues explaining this state of af-

fairs by any degree of sociology's conclusion of 

culture involving identity data, and therefore not 

resting, of the theoretical and methodological 

self-awareness of this group of sociologists. In 

the analysis of opinions, which are also included 

in the great dispersion of searches on scientific 

issues of interest to us, although the facts of the 

existence of the International Committee of 

Sport Sociology since 1964 and the organization 

of the journal of this International Review of 

Sport Sociology since 1966 (since 1984 the In-

ternational Review of Sport Sociology) availa-

ble will provide an integrating role. This role in 

Europe is also fulfilled by the well-established 

European Society of Sport Sociology in 2001 

and the European Journal for Sport and Society, 

which they publish. It may be that this relative 

inconsistency or dispersion of the search for 

representatives of the sociological subdiscipline 

that we are interested in need not be explained 

by its underdevelopment or, in other words, the 

inability to find a clearly outlined or autono-

mous paradigm.  

Well – as was said – its turbulent develop-

ment falls in the sixties, seventies, eighties and 

nineties, when scientific research went at a rapid 

pace towards multi-and interdisciplinary search-

es. Thus, even before the sociology of physical 

culture reached the fullness of its identity, it had 

already melted somewhat in the broader front of 

social research, significantly affecting it in the 

direction that clearly accelerated development. 

Or maybe there is another process here, charac-

teristic of the early spring of all sciences, which, 

unhampered by a mature paradigm, run in dif-

ferent directions to join in time in one or one-

way run, thus creating a strong and abundant 

stream of exploratory aspirations.  

Sport remains the most dynamic and spec-

tacular element of physical culture after World 

War II. It develops extremely quickly, while 

undergoing an intensive process of disintegra-

tion and autonomization of its individual types. 

It is namely 'sport for all', that is recreational 

sport, school sport remaining in the service of 

physical education of children and youth, the 

sport of people with disabilities and 'great sport', 

in other words – competitive or spectacular 

sport. It is characteristic that the latter, due to its 

spectacular qualities and international reach, is 

extremely expansive, which is why it is often 

understood as a synonym of sport in general. 

Hence, the tendency to reduce all types of non-

utilitarian human physical activity to sport 

forms has many supporters, not only among 

sociologists. That is why they use different ter-

minology: they talk about the sociology of sport 

and not the sociology of physical culture 

(Heinemann 1990; Weiss 1999).  

This situation is characteristic of sociolo-

gists in Western Europe and America and in 

countries strongly influenced by them. Howev-

er, the name «sociology of physical culture» 

was formed and established in the countries of 

Central and Eastern Europe and was adopted in 

the area of their scientific impact. It is worth 

noting, however, that – although sporadically – 

this term (i.e. physical culture) also appears in 

recent years among the first group of sociolo-

gists, especially in Finland. And vice versa: the 

name «sociology of sport» spread very quickly 

in the second area we mentioned, including in 

Poland Physical culture is a field of subject cul-

ture whose subject is the body. Through the 

development and diversification of human 
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work, forms and means of improving the body 

were enriched.  

Physical culture – all behaviors according 

to the rules and norms of conduct adopted in a 

given social environment and aimed at caring 

for human health, improving their posture, 

proper psychophysical development and the 

results of these behaviors
1
. Particularly note-

worthy from this point of view is the sociologi-

cal exploration of rural sport showing the phe-

nomenon of interest to us against the back-

ground of the socio-cultural needs of the village, 

their hierarchy and specific patterns of enter-

tainment and recreation. At that time, the first 

research on physical culture in urbanized envi-

ronments was also undertaken. They show that 

communities in the sphere of influence of vari-

ous cultural institutions are not uniform in terms 

of social composition, and the size of the so-

called Cultural consumption is determined by 

the social situation of the participants of these 

institutions. They indicate the relationships that 

occur between the preferences of various forms 

of physical culture and such parameters of the 

social structure as age, gender, occupation, in-

come level, education, etc.  

Important information is provided in partic-

ular by studies on the culture of free time, which 

reveal that sport as active and passive enter-

tainment is popular mainly among young people 

learning and in the working-class environment. 

A smaller group was the work on the social as-

pects of the functioning of physical culture insti-

tutions. They focused primarily on the issues of 

functioning of universities of physical educa-

tion, and especially the characteristics of the 

student environment of these learning units. The 

sociological issues of qualified sport played a 

special role among the reported studies. It in-

cluded works devoted to the selection and re-

cruitment to competitive sport and the socio-

cultural diversity of preferences of various 

sports disciplines. This also includes publica-

tions on the structure and processes of shaping 

sport motivations, opinions and attitudes to-

wards sport widespread among players with 

different levels of qualifications.  

                                                            
1 1https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_fizyczna 

These issues were complemented by studies 

devoted to the social consequences of sports 

results, in particular the diverse social situation 

of athletes in individual sports disciplines, as 

well as the characteristics of the sports subcul-

ture and social position of Polish Olympic ath-

letes. In the light of the research results obtained 

in Poland in the mid-sixties, the Olympians are 

a community of mainly provincial, non-

intellectual origin, with high socio-professional 

mobility and migration towards large cities, 

with a fairly high material standard and high 

aspirations in this respect resulting from the 

sense of importance of their own role social.The 

social model of the athlete as a modern hero of 

mass culture was dealt with in works based on 

the analysis of content disseminated by the 

press. They contained a number of data about 

the social situation of players, the place of 

sports career in their private life, and about the 

material standard and lifestyle of the twentieth 

century.  

From the beginning of the seventies, the so-

ciology of physical culture in Poland entered a 

definitely new quantitative and qualitative stage 

of development. Several factors contributed to 

this fact. While the number of academics exam-

ining the phenomena of physical activity in the 

sociological perspective has been relatively 

small so far and as we have noticed it was con-

centrated in only two scientific institutions in 

Warsaw, in the period of interest to us in the 

other five physical education academies in the 

country (Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, 
Wrocław) more or less numerous research 
teams composed of sociologists of physical cul-

ture are created. At the same time, the number 

of sociologists in universities, the Polish Acad-

emy of Sciences and pedagogical colleges who 

also integrate the field of interest in our research 

programs is growing. Many young sociologists 

are getting their PhD based on dissertations on 

physical culture, and several specialists in this 

field are habilitated. 

Sociology of physical culture as a subdisci-

pline of sociology, and at the same time scienc-

es of physical culture enters the nomenclature of 

academic degrees and titles. At the same time, 

the subject of sociology of physical culture is 
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becoming the subject of teaching students of 

physical education universities in all fields of 

study, either by saturating general sociology 

programs with native issues or as an independ-

ent discipline – obligatory and optional. Dozens 

of students are preparing master's theses in this 

field. At that time, other representatives of phys-

ical culture sciences: psychologists, peda-

gogues, historians and political scientists on the 

one hand, as well as theoreticians of sport, rec-

reation, rehabilitation and physical education – 

on the other, reach for the issues, methods, and 

above all the techniques of sociological re-

search.  

The organization of sociological research 

on physical culture is also changing. While in 

the sixties they were usually the nature of indi-

vidual research projects, most often of a case 

study nature, nowadays numerous teams are 

formed, either composed of sociologists them-

selves or of sociologists and representatives of 

related disciplines, which cover a much larger 

field of research; they are often conducted on a 

representative sample. Admittedly, one-off tests 

prevail, but they also appear to be continuous. 

Polonocentrism in physical culture research is 

also overcome. Already in the second half of the 

seventies, the first results of Polish-Hungarian 

research in this field appear. In the following 

years, three further countries were covered: 

Czechoslovakia, Cuba and Estonia (Krawczyk 

B., Krawczyk Z., 1998), and currently, cross-

cultural research penetrations of other countries 

are being made.  

Polish sociologists participate relatively 

systematically in international sociological con-

gresses (starting from the Congress in Varna in 

1970) and symposia organized by the Interna-

tional Committee of Sports Sociology, the In-

ternational Coordination Team for Philosophical 

and Sociological Research on Physical Culture 

covering the countries of Central and Eastern 

Europe, and now the European Society of Sport 

Sociology. Published in Poland since 1966, and 

in the years 1973–1983 a quarterly of the Inter-

national Committee of Sport Sociology, the In-

ternational Review of Sport Sociology also of-

fered its publications to numerous authors from 

Poland.  

Articles and papers of Polish sociologists 

are also published in many other international 

scientific journals in the field of interest, inter-

national collective monographs and materials 

from congresses, conferences and symposia. 

Finally, Poland was the organ of several interna-

tional conferences: for the first time in 1963, 

and then in 1976, 1979, 1984, 1986, 1995, 1998 

and 2004. In addition to the rapidly growing 

number of scientific articles published in spe-

cialist and general periodicals, such as Sociolog-

ical Studies and Culture and Society, the num-

ber of book monographs and synthetic studies – 

individual and collective – is increasing. There 

is also the first textbook on sociology of physi-

cal culture and selection of texts for students 

(Krawczyk Z., 1974, 1995; Sekuła-

Kwaśniewicz, 1985; Wohl, 1979, 1981).  
Basic categories and names from the area of 

sociology of physical culture were introduced in 

the encyclopedia of physical culture and sport 

(Krawczyk Z. 1997) and biographical sources. 

The circumstances noted above mean that when 

presenting the achievements of Polish sociology 

of physical culture in recent years, we adopt a 

slightly different method of conduct than we 

have done so far. We will do it more briefly and 

synthetically, listing only the basic types of 

work carried out; we will refer to their effects in 

further chapters of this handbook. Here are the 

types of work undertaken in Polish sociology of 

physical culture:  

Theoretical and analytical studies. Here, 

«typical» facts are selected from a sea of socio-

cultural phenomena, often using historical data. 

It is broken down into elements, interpreted, 

shows the internal «hidden» nature and struc-

ture, organizes, reveals mutual connections, 

mechanisms, regularities, relationships, direc-

tions of evolution, development trends, etc. 

Theoretical studies based on empirical data and 

empirical methods. Their characteristic feature 

is coming out of theoretical hypotheses, and 

thus arising more from theory than practical 

experience. Empiria is only used to verify or 

falsify these hypotheses, while the selection of 

the tested object is a consequence of the desire 

to optimize theoretical results. Empirical re-

search in which we want to illuminate a given 
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section of reality or its aspect. Then we ap-

proach the research also with some hypotheses, 

but they do not mainly result from the current 

theory, but are either loose ideas about the rela-

tionships and regularities that occur in a given 

group of phenomena, or we have only the intui-

tive conviction that certain theses contained in a 

broader social theory «works» on our material, 

although they manifest themselves specifically.  

For example, we can assume that sport re-

mains an integrating phenomenon, i.e. a group-

forming phenomenon at all levels of social inte-

gration, from small groups to global society. 

Extremely descriptive studies, usually mono-

graphic. We then present the phenomenon as a 

whole, extracting its specificity (by comparing it 

to other phenomena already known before). We 

use these tests when we are in the process of 

recognizing a new area or it appears to us new 

and unknown. This occurs in the case of so-

called «White spots», which the researcher 

«outlines» as it were for the first time. 

Zbigniew Krawczyk lists four types (types) 

of his understanding: 

• Physical culture is the whole of the mate-

rial environment, shaped by man in accordance 

with his abilities, needs and values. 

 • Physical culture is a system of values, ac-

tivities and their effects in the field of bodily 

human activity dependent on external conditions 

and stimulated by social needs.  

• Physical culture is a set of forms of human 

physical activity undertaken consciously and 

intentionally to increase health, develop physi-

cal fitness and improve human beauty, subordi-

nated to the pattern of a comprehensive, harmo-

nious and dynamic personality.  

• Physical culture understood as a synonym 

for sport occurs sporadically both in Poland and 

other countries of Central and Eastern Europe
2
. 

Regardless of the type of concept of physical 

culture, the development of theoretical consid-

erations regarding physical culture is markedly 

dynamic, with significant acceleration since the 

middle of the last century. 

                                                            
2 Krawczyk Z., Kultura fizyczna. W: Krawczyk Z. (red.), 

Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku. Kultura 

Fizyczna i Sport. Instytut Kultury, Warszawa 1997, s.11-

12. 

In practice, physical culture has been un-

derstood mainly since time immemorial, as an 

expression of care for personal motor skills 

(physical, motor), conducive to strengthening or 

maintaining health. Participation in physical 

culture can take place in a variety of ways: from 

active forms implemented by participation in 

broadly understood movement forms, to passive 

forms implemented by participation in sports 

environments as spectators. You need full 

awareness of the broad perspective, which illus-

trates the conditions for the maturation and 

functioning of specific social groups and allows 

you to set goals and tasks that take into account 

the needs, opportunities and interests of a given 

age group
3
.  

The budget for the leisure time of a rural 

child depends on a lot of factors, among which 

the decisive factors are: the child's age, season, 

day of the week, distance from the village to the 

city, employment of parents outside agriculture, 

distance from home to school, physical labor of 

children on the land, task intended to do at 

home, the nature of the farm and the number of 

people in the family (number of children in the 

family). The amount of free time is very unfa-

vorably distributed in individual seasons, and it 

all depends on the current period of ground 

works. In the spring, parents often ask children 

to help them plant crops, in the summer they 

need help during the harvest, in autumn there 

are so-called «Excavations» (harvesting pota-

toes) and general harvesting, only winter re-

mains a calmer season of the year when it 

comes to agricultural work. There are few forms 

of spending free time by rural children. Chil-

dren's cultural contacts in their free time depend 

on the environment in which they live.  

The fewer cultural institutions, institutions 

and centers in a given environment, the narrow-

er the range of cultural contacts of children. 

Usually, not only in the countryside, there is an 

increase in readership at the turn of autumn and 

winter. Very high levels can be observed in the 

villages where the period of continuous work is 

reduced to a minimum. The book in many rural 

environments compensates for the cultural 

                                                            
3 Umiastowska D., Aktywność ruchowa ludzi w różnym 
wieku. Materiały naukowe nr.5, Szczecin 2000, s.43 
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shortcomings of this environment. The use of 

the cinema by children is very small (actually 

only when the trip is organized by the school).  

The time of a country child is most often 

not organized by anyone except the child, and 

the way it is used depends on personal initiative 

and is not subject to parental control. In the in-

terwar period, the village had a very low level 

of physical culture. People did not care about 

their health, were obese due to poor nutrition, 

overloaded with work and lived in poor living 

conditions.  

People did not want to see a doctor, which 

caused widespread infectious diseases to spread. 

This led to a decrease in physical fitness and 

brightening of values about sport and physical 

education. The stimulus of youth in those times 

was Adam Chętnik. In his articles in the pages 

of «Teams» he systematically published articles 

promoting various fields of sport possible to 

practice in rural conditions. He mainly encour-

aged young people to winter sports, swimming 

and athletics, throwing stones, long and high 

jumps and running. One of his views was: 

«games, plays and entertainment should be 

equally used at school and outside of school. 

Games – the author emphasized – stimulate 

cheerfulness and develop senses. Body exercis-

es, all jumping, racing, swimming, drills etc. 

develop muscles; train the body, making it resil-

ient and resilient”
4
.  

Władysław Olędzki in «Our Team» wrote 

«the work of a farmer is not conducive to the 

comprehensive and harmonious development of 

the body, not to the development of a beautiful 

attitude and dexterity, because it is one-sided».  

It was argued that physical exercise, games 

and sports should replace leisure activities
5
.  

In conclusion, the physical and health cul-

ture of the rural population in the interwar peri-

od was treated as a basis for the development of 

health and physical activity of every person, 

regardless of their goals and age.  

4 Laskiewicz M., Adam Chętnik o kulturze fizycznej wsi 
polskiej, Wychowanie Fizyczne i Sport 1979, nr 1, s. 39. 
5 Kazimierczak A., Maszorek-Szymala A., Dębowska E., 
Kultura fizyczna i zdrowotna współczesnego człowieka - 

teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje, 

Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008, str 85-86. 

It was important to propagate the belief that 

movement and physical activity are extremely 

important, but only one of many elements of 

how to maintain health and professional activi-

ty. Physical activity is an essential element of a 

healthy lifestyle, but not enough. It was still 

necessary to include social activity in the gen-

eral process of health education of rural society 

and to shape a healthy lifestyle. Activities that 

were undertaken in this respect were aimed at 

developing habits of compliance with personal 

hygiene and order in the apartment among the 

village inhabitants.  

Civilization progress and stress-laden life 

are a challenge for modern society to motivate 

to take the initiative in organizing active leisure 

in free time, which can ensure a positive impact 

on the human body
6
. Free time means time in 

which a person has a much greater opportunity 

than before to choose the activities they want to 

do.  

Children generally have more free time 

compared to adolescents and adults. The aver-

age free time of a city child is about 5 hours. a 

day, and a country child – about 4 hours. Most 

of the free time is spent in front of a computer 

or TV, which means that every year the average 

physical activity of children and adolescents 

decreases. In school age, in addition to low 

physical activity, a large percentage of children 

have postural defects and impaired coordina-

tion.  

Physical activity, deprived of constraints 

and restrictions, an increase in the sphere of 

human freedom can be a strong stimulus for 

physical activity in free time and have a signifi-

cant impact on the state of normal development 

both in childhood and in adult life
7
.  

Physical activity of children is one of the 

ways to strengthen the body's resistance, care 

for health, physical and mental condition and is 

a kind of natural medicine. 

6 Woynarowska B., Organizacja I Realizacja Edukacji 

Zdrowotnej W Szkole, ORE, Warszawa 2014, s. 77-90. 
7  Kwilecki K., Rozważania o czasie wolnym. Wybrane 
zagadnienia, GWSH, Katowice 2011, s.5. 
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Source: Polish sports activity. TNS Polska research report. September 2015 

Currently, sport is not considered an im-

portant area of life and health by village resi-

dents. In some places in the countryside, gym is 

associated with sport, which uses steroids, and 

karate with a fight. One of the problems of local 

societies is the lack of people who would per-

suade others to leave their homes and encourage 

physical activity in any form. Currently, the 

organizers of sport in the countryside are mainly 

sports clubs, usually the same for many years. 

Sports offers are not very rich. Football teams 

are currently being created in most villages. 

Usually there are boys 'teams and less often 

girls'. Usually there are people up to 18 years 

old, because later most of the clubbers start 

school in larger cities and cannot commute to 

matches. The matches take place from spring to 

winter. This makes boys exercise more often 

and are more active. It happens that from such 

inconspicuous boys playing in rural sports 

clubs, great athletes emerge. An example here is 

our modern footballer Jakub Błaszczykowski, 
who plays in the Polish national team and as a 

midfielder in the German club VfL Wolfsburg. 

In the years 2010–2014 captain of the Polish 

national team. Participant of the European 

Championships 2012 and 2016. Member of the 

Outstanding Representative Club. Twice winner 

of the Football Poll in the Footballer of the 

Year» category. Knight of the Order of the 

Smile. Jakub Błaszczykowski was born in 1986 

in the town of Truskolasy, in the area of today's 

Śląskie Province. He started football training in 

1993 in the team of Rakowa Częstochowa. As a 
promising junior, playing as a midfielder, he 

was invited to the Górnik Zabrze team in 2002, 

but after a year he returned to Częstochowa, this 
time to KS Częstochowa playing in the 4th 
league. It was in this team that his career as a 

senior began. In 2004 he also made his debut in 

the Polish U-19 national team. At the beginning 

of 2005 he played his first match in the Premier 

League. Since 2006, he has been playing in the 

first Polish national team. Often in the villages 

there are also teams of volunteer fire brigades 

that take part in sports competitions – with ob-

stacle courses. Both men and women are invited 

to participate. Age groups are determined there, 

and these competitions are played between 

groups from other villages. Also, more and 

more often women in the villages take part in 

organized zumba or aerobics classes. According 

to supporters of other forms of activity, it is bet-

ter to develop disciplines in which you do not 

need to invest so much, and which enable 

movement such as basketball, volleyball, foot-

ball and cycling than running, swimming, gym 

or fitness. Such solutions are valued, however, 

ideas for drawing people into the world of phys-

ical activity are still not enough to persuade ru-

ral children and young people to active recrea-

tion. 
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        Source: TNS 2015 Sports activity of Poles. 

The chart presents research carried out as 

part of a research project dedicated to the fitness 

industry carried out by TNS Polska in 2015 via 

the Descartes platform. People from the age of 

15 took part in the study. 

. 

Fot. 1. Volunteer Fire Brigade team – at competitions 

A conditioned lifestyle can reduce the risk 

of developing certain diseases through your own 

daily activities, for example, eating breakfast 

every day, sleeping at least 6 hours a day, using 
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seat belts, or exercising regularly. Such diseases 

whose risk of occurrence can be significantly 

reduced are e.g. cardiovascular diseases and 

cancer. Leading a healthy lifestyle is not easy. 

Our health is affected not only by physical ac-

tivity, but also by a proper diet, regularity and 

strong will. To maintain good health, care for 

the mental sphere is also necessary. It allows 

you to protect yourself from depression, anxiety 

or compulsions
8
. If a person meets their needs 

and avoids excessive stress, there is less chance 

that he will become addicted to psychoactive 

substances. Comprehensive development, learn-

ing about and satisfying needs, caring for emo-

tions and thoughts lead to well-being, fulfill-

ment and internal harmony. Happiness requires 

work and effort. I think it is worth taking action 

to achieve this fundamental goal. Many people 

say that the degree of physical activity and par-

ticipation in physical culture depends on the 

social environment – people living in cities have 

more and better opportunities than in the coun-

tryside, because they have access to various 

forms of entertainment needed for exercise, i.e. 

gyms, swimming pools, well equipped gyms, 

tennis courts etc. The degree of physical activity 

is also influenced by the family – it is from this 

that most people take an example, especially 

children, the atmosphere around physical educa-

tion and sport at school, and the impact of the 

peer group in which they stay. The most im-

portant factors conditioning human physical 

activity include social and professional status, 

level of education, material status, age, health 

status, family relationship to physical activity, 

amount of free time, sports and recreation infra-

structure in the place of residence, level of 

knowledge about health, traditions and customs 

social (religious and cultural bans)
9
.  

Mass media: television, internet, radio and press 

have a big role to play in promoting a healthy 

lifestyle. The time spent on the media is the 

longest compared to other forms of constant 

activity. It is the media, mainly television, that 

shapes public awareness, determines the im-

                                                            
8 Dziubiński Z., Krawczyk Z., Socjologia kultury 

Fizycznej, AWF, Warszawa 2011, s. 23-26 
9 Kwilecki K., Rozważania o czasie wolnym…op. cit., 

s.21   

portance of information, imposes attitudes and 

sets values. What the television or radio is not 

talking about, the press is not writing or it is not 

on the Internet, it is not or does not count. How-

ever, even the smallest trifle passed through the 

media is becoming even cosmic. Children are 

particularly susceptible to media influences. 

They do not yet have solid knowledge in many 

areas, they also do not have shaped attitudes and 

value systems, they cannot correctly and wisely 

choose and evaluate the information provided. 

Through these media, children become lazier. 

They spend little time outdoors, they don't want 

to exercise, which makes them obese, and every 

little trivial matter is difficult for them. More 

and more children in the countryside prefer to 

play computer games than go out to the field to 

play football with friends or run. It is important 

for the development of sport for everyone to 

support statutory activities of non-governmental 

organizations by central and local government 

administration and increasingly by business 

entities. An element of support may be not only 

financial resources, but also organizational as-

sistance, patronage and other forms of business 

support used so far. Particularly noteworthy are 

programs and activities aimed at increasing the 

participation in sports activities of young people 

and equalizing opportunities for access to phys-

ical activity for people from rural environments, 

economically underdeveloped, socially malad-

justed and at risk of pathologies. Sport and 

physical recreation for this group of people are a 

special form of rehabilitation that allows over-

coming barriers and stimulating aspirations to 

increase social activity. Implementation of tasks 

in this area will ensure increased physical activi-

ty and enrich the recreation system with new 

content and forms. Preferred will be new forms 

of sports and recreation activities along with the 

promotion of a healthy lifestyle, adapted to the 

needs of people with disabilities in old age. 

Connecting the generations through sport is an 

interesting idea – you can «infect» adults with 

the sport their children play, and vice versa, 

make it a way of spending time for the whole 

family. The idea of betting on broadly under-

stood physical culture so that everyone interest-

ed in active leisure could find something for 
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themselves and not have to narrow their inter-

ests to the clubs offer or look for other 10 peo-

ple to enter the sports hall enjoyed great sup-

port. According to Zdzisław Chromiński, physi-

cal activity changes with age. 

A small child is very mobile, from kinder-

garten to puberty. During puberty, physical ac-

tivity decreases, man becomes more lazy, and 

movement begins to cause him difficulties. The 

factor that determines this activity is the envi-

ronment. It was also noted that rural children 

were more active than urban children. It results 

from the fact that children living in the country-

side are more creative because they have less 

opportunities to use and participate in organized 

forms of movement. Village children are more 

spontaneous. They can organize time and play 

with what is in their surroundings
10

.  

It can be argued that parents have a small 

contribution to organizing children's free time, 

because most often they do not themselves rep-

resent the correct patterns of rational use. You 

can't just blame your parents for this. Education 

for free time in a rural environment also largely 

rests with school. And school does little to de-

velop the habits of proper, active use of free 

time among students. It organizes events, pro-

vides a sports (as it has) and cultural and recrea-

tional facilities.  

However, this is not enough for our young 

people to learn the proper habits of physical 

activity and understand that all this is good for 

both physical and mental health. In many rural 

schools, due to the lack of a gymnasium or a 

suitable substitute room, public rooms are used, 

e.g. commune common rooms, fire rooms. Such 

interiors, if they meet the safety conditions, can 

in many cases replace specialist facilities, of 

course, provided that the PE teacher does not 

behave helplessly in the absence of devices and 

equipment usually fitted in gyms.  

Therefore, the teacher's activity should start 

with a diagnosis, i.e. a thorough diagnosis of the 

conditions for organizing physical education 

and practicing sport at school (possibly in the 

town) and his personal and subject workshop of 

the teacher. Therefore, the teacher must state 

what he has: material resources and possibilities 

10 http://www.profesor.pl/mat/n12/pokaz_material_ 

tmp.phpplik=n12/n12_z_meredyk_041024_1.php&id_m=

13623 

of the environment, as well as deficiencies and 

deficiencies in this respect. With the develop-

ment of civilization, technology increases 

awareness among the rural population in many 

areas. The young generation is already giving 

their children better material conditions, a high-

er level of personal hygiene, greater interest in 

the child's personality, closer cooperation with 

the school. In these conditions, the interest in 

physical recreation in the countryside is also 

increasing. Thanks to this, it becomes one of the 

attractive forms of spending free time.  

Acceptance of physical culture by the rural 

environment can be considered as one of the 

manifestations of the transformation of the 

modern village, because the development of 

various forms of physical activity in the coun-

tryside is inseparably associated with socioeco-

nomic transformation, with a new way of think-

ing and values. Supporting psychophysical de-

velopment and caring for children's health 

through movement and contact with the envi-

ronment is particularly important. The basis for 

the effectiveness of this support is the introduc-

tion of youth to participation in physical culture, 

full integration of teaching and upbringing pro-

cesses, as well as the influence of family, school 

and non-family environments in shaping atti-

tudes towards physical recreation. 

According to J. Masny, «Successively, as 

far as he possesses the field and financial possi-

bilities, new sports facilities, commune centers 

of physical education and sport of public nature 

should be built in individual communes. Model 

development of such a center should include 

facilities and equipment useful for practicing 

summer and winter sports. The functions per-

formed by these centers must be coupled with 

cultural activities in the countryside. We know 

from practice that this type of land use solution 

for sport and recreation purposes also serves 

schoolchildren from urban environments during 

their stay at wintering grounds and summer 

camps. There would be a chance to use the fi-

nancial possibilities of the interested workplac-

es and educational institutions
11

”. 

11 http://www.profesor.pl/mat/n12/pokaz_ material_ 

tmp.phpplik=n12/n12_z_meredyk_041024_1.php&id_m=

1363 

http://www.profesor.pl/mat/n12/pokaz_material_tmp.php?plik=n12/n12_z_meredyk_041024_1.php&id_m=13623
http://www.profesor.pl/mat/n12/pokaz_material_tmp.php?plik=n12/n12_z_meredyk_041024_1.php&id_m=13623
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Tab. 1 

Population of Poland in 2015 

OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

POLSKA 38437239 18597991 19839248 

MIASTO 23166429 10984699 12181730 

WIEŚ 15270810 7613292 7657518 

Source: http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/liczba-ludnosci-w-polsce-w-2015-roku,645263.html 

Population of Poland in 2016 

OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

POLSKA 38426809 18591628 19835181 

MIASTO 23149270 10975115 12174155 

WIEŚ 15277539 7616513 7661026 

Source:http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-oraz-

ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stanu-w-dniu-30-06-2016-r-,6,20.html 

All work requires regeneration of lost body 

strength, it requires rest. Without rest, the conti-

nuity of the production process cannot be main-

tained. Even in conditions of low fatigue, rest 

for people is essential. Therefore, apart from 

working time, there must be an appropriate pro-

portion of time off from work, rest time. For 

many centuries, the peasant family was forced 

to work from dawn to night, they had to produce 

all the goods necessary for her. Over the centu-

ries, the productivity of this work only increased 

slightly. That is why working time in a rural 

environment was valued very highly. Some-

times rest and relaxation were only Sundays and 

holidays or long winter evenings. Such a divi-

sion of time into working time and free time 

seemed natural under these conditions. But even 

this narrow margin of free time was not mean-

ingless in the countryside. The whole known 

rural folklore, the whole cultural layer of the 

village was formed precisely as a result of the 

existence of this small margin of free time. The 

amount of time off from work depends on social 

work performance. Thus, it decides about par-

ticipation in culture. Low labor productivity is 

synonymous with poverty, low living standards 

and also cultural backwardness. Only a wide 

mechanization of agricultural works and related 

transport works, fertilization enabled division of 

works and allowed to increase the efficiency of 

work in agriculture. This opened the perspective 

for an increase in the free time margin in the 

countryside. According to A. Wohl, one of the 

factors influencing the increase in the free time 

margin of rural residents is the process of pro-

fessionalization of work in agriculture, which 

takes place in several areas: Production special-

ization – reduction of many diverse jobs to one. 

Increase in village services. Employment of 

village people in education, health care, trade in 

goods and administration – creating standard 

working time for these people, and thus a great-

er margin of free time. Undertaking the so-

called extra work outside agriculture. Increas-

ingly, along with the development of science 

and technology, the differences between the 

village and the city are blurred, but free time is 

shaped differently in the city and in the country-

side. K. Łapińska devotes to this issue an article 
in which she states that the basis for the differ-

ent formation of the issue of free time in the 

countryside is primarily the specific rhythm and 

nature of production on an individual peasant 

farm. On the other hand, the specificity of time 

manifests itself in the rhythm and character as 

well as free time resources and ways of using it. 

According to Łapińska, the following factors 
influence the dimension of leisure time and the 

ways it is used. Rhythm of plant production. 

This rhythm shapes not only the resources of 

free time in a certain way, but also affects the 

way it is filled. In periods of heavy work, pas-
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sive rest dominates, while in the autumn and 

winter, other forms appear. Unity of place of 

work and residence – means that work is sus-

tained practically all day and there is no division 

of the day into working time and rest time. The 

proportions between working time and rest are 

determined by ideals and norms of behavior
12

. 

The time of rest and entertainment in the coun-

tryside is primarily holidays and Sundays and 

periods of festivities related to weddings and 

indulgences, pilgrimages and fairs, fairs, etc. 

Considering the issue of free time being used by 

the rural population, it should be stated that in 

this respect rural youth is a specific category in 

your environment. It has a greater margin of 

free time than older generations. In addition to 

holidays, Sundays, although in a limited 

amount, have free time on weekdays, of course, 

except during periods of heavy work, when the 

entire peasant family works from dawn to dusk. 

The way young people spend their free time 

depends largely on the state of cultural and edu-

cational establishments in the countryside, the 

standard of living in the community, distance 

and links with the city. After research in three 

rural environments, Łapińska states that the 
most common forms of spending free time by 

young people include: social and entertainment 

forms of recreation, individual cultural con-

sumption, and passive leisure. The amount of 

free time of a rural child is determined by such 

factors as: school work, going to school and 

home, doing homework, help in the household. 

The latter factor to a large extent determines the 

amount of free time, and in particular during the 

intensification of field work. B. Czerska sees a 

large dependence of the free time margin on the 

seasons. And so during intensive field work, 

most rural children help parents, which reduces 

the child's free time to a minimum. It also hap-

pens that the child does not have time after re-

turning from school to do homework, because 

he works until the evening. However, she does 

her homework getting up very early in the 

morning. Sometimes, due to urgent field work, a 

child does not go to school for several days. A. 

Cichocka is characterized by budget and classes 

at different times of the year. The first is the 

autumn and winter period. During this period, 

12 Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, 

PWN, Warszawa 2002, 92-93. 

rural children have more free time to study and 

read. During this period, leisure time activities 

such as spending time on the slide, sledding, 

skiing, skating and various types of fun in the 

snow dominate. The period from spring to au-

tumn is different in the life of a country child. 

Children often get up in the morning to help 

parents in farm rituals before going to school. 

After coming out of school, especially during 

periods of heavy work, they will have to work 

in the field until late evening. Leisure time of a 

country child is a very important element in his 

life. No less important is the attractive way of 

filling it. Here's how this issue is presented in 

the life of a country child. Analyzing the issues 

presented above, one can rely on the results of 

research presented by E. Orłof, which showed 

that the most popular form of filling free time 

are peer games and activities that take place in a 

spontaneous way, usually in a large yard. Lis-

tening to the radio and watching TV is the se-

cond form. This is an activity that the child in-

dulges in in the evenings and on Sunday. Read-

ing is a rarer form of spending free time. It de-

pends to a large extent on the existence of a li-

brary in the village. Further on will be forms 

such as DIY, campfires, and watching movies. 

An important form in completing the free time 

of a country child is physical recreation. Ac-

cording to A. Composition, physical recreation 

for a rural child is extremely needed in stimulat-

ing physical development. It should also be used 

to compensate for deficiencies which in motor 

skills and physical fitness may occur in some 

rural children. Numerous studies have shown 

that rural children and youth, in terms of physi-

cal fitness and development, are not always 

equal to children and urban youth, whose living 

and working conditions are more conducive to 

comprehensive development. Active rest for a 

rural child is also needed due to overloading the 

body with its daily school and home duties. This 

rest will serve to regenerate the strength of the 

young body. The amount of free time for chil-

dren and young people is highly dependent on 

the time spent at home, going to school and 

back, lessons at school, and helping parents in 

the household. As the research and analysis of 

the material show, most of the children come 

from peasant families who have a medium-sized 

farm, and therefore poorly mechanized. Work in 

them is time consuming and requires many 
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hands. For this reason, children from these 

farms devote a lot of time to helping their par-

ents.  

Analyzing the tables and the graph, it can 

be seen that during the year the number of peo-

ple living in the countryside increased. This is 

not a big difference in the population, but it can 

be said that people want to live in smaller 

towns, and it does not bother them. People from 

cities move to the countryside to relax from the 

momentum, noise and noise. They like the vil-

lage very much, not only because of the land-

scape but also because of the nice and willing 

neighbors. Living closer to nature, you can lis-

ten to birds singing, watch various insects, ani-

mals and not stress yourself with street noise. It 

is also an interesting solution for people who 

like a dog or a cat, because these animals have 

free range in the yard. The air in the country-

side, due to the lack of more cars and factories, 

is practically free of toxic fumes and exhaust 

gases, which is undoubtedly one of the main 

advantages of living in the countryside. In the 

city, everything runs fast, noise, hustle and bus-

tle are factors that contribute to poor well-being, 

fatigue and increased stress. In the countryside, 

you can relax from this hustle and bustle and 

feel more relaxed. This has a positive effect on 

the body, and thus you can live in better condi-

tions by stimulating the body with physical ac-

tivity in nature. All this causes that, more and 

more people in the countryside practice aerobic 

sports such as running, cycling, swimming, vole 

walking and many more. 
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Summary 
The paper contains theoretical analysis and scientific justification of the relevance of various approaches to assessing 

such an important concept as «human health». As a result of the analysis of scientific sources related to the concept of disease 
prevention, different etiologies, the importance of individual changes in the life cycle (the activity of the way of thinking and 
life), as well as the role of relevant physical, intellectual and social factors that directly affect, form and reflect the status of 
human health have been investigated and studied. Considering this question, the maximum attention was paid to the influence 
of motor activity, and also to the relationship between motor (life) activity and intellectual and psychological emotional devel-
opment. According to information references and scientific sources, the relationship between specific diseases and lack of 
motor activity has been defined. Researches of many scientists proved that an organism with the limited level of physical 
activity is less stress-resistant, and from so automatically gets in an unhealthy zone. Physiologically – the lack of proper motor 
(vital) activity disrupts the normal operation of all systems of the body, reduces its stability (immune response), because the 
lack of movement (physical inactivity) is the root cause of most diseases. 

Thus, the most effective means of preventing most diseases and improving the status of human health is – readiness to 
change thinking and activity of life style, which must necessarily include a set of individually selected (differentiated) health-
development daily workloads. 

Keywords: health signs are intellectual, social and physical components, disease prophylaxis. 

Друкована праця містить теоретичний аналіз та наукове обґрунтування актуальності різних підходів, які стосу-
ються оцінки такого важливого поняття як – «Здоров’я» людини. Унаслідок аналізу наукових джерел, які стосуються 
поняття профілактики захворювань, різної етіології, було досліджено та вивчено важливість внесення індивідуаль-
них змін до життєвого циклу (активність способу мислення та життя людини), а також роль відповідних фізичних, 
інтелектуальних та соціальних чинників, які безпосередньо впливають, формують і відображають статус здоров’я 
людини. Розглядаючи дане питання максимальна увага була приділена впливу рухової активності, а також взаємоз-
в'язку між руховою (життєвою) активністю та інтелектуальним і психологічно-емоціональним розвитком. Відповід-
но до інформаційних посилань та наукових джерел визначено взаємозв'язок між конкретними захворюваннями та 
відсутністю рухової активності. Дослідженнями багатьох науковців доведено, що організм з обмеженим рівнем фі-
зичних навантажень – є менш стресостійким, а відтак автоматично потрапляє у зону нездоров’я. Фізіологічно – недо-
статність належної рухової (життєвої) активності порушує нормальну роботу всіх систем організму, знижує його 
резистентність (імунну відповідь), оскільки, відсутність руху (гіподинамія) – це першопричина більшості захворю-
вань.  

Таким чином, найефективнішим засобом профілактики більшості захворювань та підвищення статусу здоров’я 
людини є – готовність до зміни мислення та активності способу життя, які повинні обов’язково включати комплекс 
індивідуально підібраних (диференційованих) оздоровчо-розвивальних щоденних навантажень. 

Ключові слова: ознаки здоров’я – це інтелектуальна, соціальна та фізична складові, профілактика захворювань. 

Работа содержит теоретический анализ и научное обоснование актуальности различных подходов, касающихся 
оценки такого важного понятия как – «Здоровье» человека. В результате анализа научных источников, касающихся 
понятия профилактики заболеваний, различной этиологии, были исследованы и изучены важность внесения индиви-
дуальных изменений в жизненного цикла (активность образа мышления и жизни человека), а также роли соответ-
ствующих физических, интеллектуальных и социальных факторов, которые непосредственно влияют, формируют и 
отражают статус здоровья человека. Рассматривая данный вопрос максимальное внимание было уделено влиянию 
двигательной активности, а также взаимосвязи между двигательной (жизненной) активностью и интеллектуальным, 
а также психологически-эмоциональным развитием. Согласно информационным ссылкам и научным источникам 
определена взаимосвязь между конкретными заболеваниями и отсутствием двигательной активности. Исследовани-
ями многих ученых доказано, что организм с ограниченным уровнем физических нагрузок – менее стрессоустойчив, 
и соответственно автоматически попадает в зону нездоровья. Физиологически – недостаточность надлежащей двига-
тельной (жизненной) активности нарушает нормальную работу всех систем организма, снижает его устойчивость 
(иммунный ответ), поскольку, отсутствие движения (гиподинамия) – это первопричина большинства заболеваний. 

Таким образом, наиболее эффективным средством профилактики большинства заболеваний и повышения ста-
туса здоровья человека является – готовность к изменению мышления и активности образа жизни, которые должны 
обязательно включать комплекс индивидуально подобранных (дифференцированных) оздоровительно-развивающих 
ежедневных нагрузок. 

Ключевые слова: признаки здоровья – это интеллектуальная, социальная и физическая составляющие, профи-
лактика заболеваний. 
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Introduction. Scientists are permanently 

looking for new pharmacological and technical 
means to treat diseases that have already arisen as 
a result of investigation, instead of developing a 
general preventive behavioral scheme for the ob-
servance of actions and behavior that will allow to 
preserve of the health of the human body. Until 
there is a general understanding of the causal ef-
fects of one's own diseases, the quantity of people 
with different diseases will be increasing, and it 
will be permanently difficult to achieve a thera-
peutic result [1]. 

The problem of the general health of the hu-
man body has been important in ancient times and 
remains relevant today. The interest to this ques-
tion and the importance of its status, for the time 
being, only increases and attracts the attention not 
only of physicians, but also specialists in other 
fields.  

Today, in the system of health care there is no 
concept of saving health, with the observance of 
which a person could have certain guarantees, as 
to the general status of «Health». 

The aim of present of this scientific report 
was to study, based on their own research [7, 8, 
12, 13] and studies of a number of well-known 
authors [1, 2, 4, 5, 10] factors that affect the health 
and condition of the human body as a whole. 

Materials and methods. Since ancient times 
and till the beginning of XX century conditions of 

existence of the man defined natural factors and 
subconsciously social-physical-mental activity, 
so-called, biological adaptation during the millen-
niums.  

Further in connection with industrial devel-
opment and consequences of social and economic 
activity of man on the planet there were changes 
of living conditions, and now there is a certain 
anthropological catastrophe. The scale and the 
actuality of this problem are the motivators for 
fundamental research of the phenomenon of hu-
man health, its components, the search for new 
ways of positive influence [6, 14].  

Nowadays health is defined as a philosophi-
cal, social, biological, medical, economic catego-
ry, as individual and social value, as a dynamic 
phenomenon of systemic character, constantly 
interacting with the environment.  

In the general context of health is the ability 
of the body to adapt to the environment, to interact 
with it based on the biological, mental and social 
essence of a human.  

The preamble to the Constitution of the 
World Health Organization (WHO) notes that 
health is not only the absence of disease or physi-
cal defect, but a state of complete physical, mental 
and social well-being. The schematic representa-
tion of health status criteria can be described as 
follows: 
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of behavior» somehow incomprehensible can 

affect the deviations in the work of internal or-

gans of the person. For example, acute nervous 

stress – in a person who leads a quiet monoto-

nous lifestyle (for a long time), can cause ab-

normalities in the heart, gastrointestinal tract or 

other organs. The insidiousness of the conse-

quences of stress exposure is that the organ of 

such a person usually does not stop its work, but 

its functioning somehow incomprehensibly de-

viates from the usual program of activity, and he 

can not return to the original working condition. 

This may mean that the impulses or signals that 

have started to arrive at the organ after the stress 

have been experienced are altered and incorrect. 

And in such a way the organ has to execute the-

se new modified orders according to internal 

rules of human organism functioning [10]. 

In many cases, a person can influence his or 

her own health and change it for the better. Ac-

cording to Hippocrates, «for a person who is 

sick and unable to change the way he lives, 

there is no way to help!». This is because even 

in ancient times it was believed that the cause of 

disease was the wrong way of life. The norm of 

life is an important component of culture, which 

has a positive effect on the formation of health 

and is determined by our mind. 

The state of health of the population of 

Ukraine is affected by emissions of harmful 

substances, which, according to the Ukrainian 

Scientific Hygienic Center of the Ministry of 

Health of Ukraine, are emitted into the envi-

ronment about 800 thousand tons of solid sub-

stances, 1305 thousand tons of carbon dioxide, 

375 thousand tons of nitrogen oxide. Harmful 

substances of the environment are determined in 

human biosubstrates: bone tissue, teeth, hair, 

breast milk, blood. Biological monitoring is 

used to control the real impact of harmful sub-

stances on the organism. About 20 million peo-

ple live in areas of chemical contamination in 

Ukraine. For example, in the period 1990-1997, 

the number of people living in the areas of 

chemical contamination is about 20 million. In 

the Lviv oblast, the birth rate decreased from 

14.0 to 10.2 and the death rate increased from 

10.5 to 12.1 (per 1000 people). The disease in-

cidence in Lviv region has increased from 

81536 to 124450 over the last 10 years, in 

Zakarpattya region from 72,235 to 87,535 [2]. 

In many scientific works the state of health 

and physical development of children and ado-

lescents was studied. To this end, the following 

demographic indicators are used: fertility, mor-

tality, life expectancy, morbidity and physical 

development level. Scientific research shows 

that the medical and demographic situation in 

Ukraine has significantly deteriorated as a result 

of the Chernobyl disaster of 1986. Large 

amounts of radionuclides have entered the ex-

ternal environment and the environmental situa-

tion has deteriorated over a large area of 

Ukraine, Belarus and Russia. Radioactive sub-

stances were incorporated into natural processes 

in air, water and soil environments. At present, 

the environmental situation has become even 

more intense. There is an increase in the mor-

bidity rate, diseases of blood, hematopoietic 

organs, neoplasms, musculoskeletal system, 

congenital malformations, respiratory diseases. 

The incidence of mental disorders is increasing 

in Ukraine. The researchers explain the deterio-

ration of physical and mental health of adoles-

cents by the use of alcoholic beverages, narcotic 

and other psychotropic substances [4]. 

In such case physical health – characterizes 

the level of development and functional capabil-

ities of organs and systems of human body as a 

whole. 

Key indicators of physical health are the 

heart, the immune system and the body's ability 

to absorb oxygen. 

Signs of physical health include: 

 healthy teeth

 flawless smooth skin

 shiny and strong hair and nails

 good appetite and sleep

 adequate joint mobility

 muscle tone and elasticity

 proper functioning of the heart muscle

 proper lung function

 stressful recovery

 high capacity for work

 sense of freshness

Signs of physical ill-health refer to: 

 damaged teeth

 skin lesion and discoloration

 affected hair and nails

 lack of appetite (digestive disorder) and

sleep disturbance 

 lack of muscle tone and elasticity
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 cardiac muscle malfunction 

 malfunctioning of the lungs 

 inability to handle physical activity 

 increased fatigue 

 a general weakness. 

In this way, physical health provides the 

whole body with energy for everyday activities, 

facilitates adaptation to the environment (e.g. 

weather conditions) and helps to survive in ex-

treme situations. Physical health also enhances 

immune status and protects the body against all 

kinds of bacteria, infectious and viral factors. It 

helps to avoid injuries and promotes rapid re-

covery of people who are ill. 

In order to maintain physical health, it is 

necessary to lead a healthy lifestyle (avoid 

harmful effects on the body of tobacco, alcohol 

and other toxic substances): to observe the daily 

routine and fully rest, to observe the rules of 

personal hygiene, to maintain a normal weight 

and physical fitness, as well as to undergo peri-

odic medical examinations. 

On the poor health of young people is indi-

cated by their level in conscripts. The number of 

healthy draftees has halved in the last 10 years. 

Among the conscripts, there is a lack of physical 

development, and respiratory, blood and eye 

diseases are the most common. Between 20 and 

80 per cent of adolescents have pathologies of 

2–5 systems and their physical development 

indicators are deteriorating. These data are giv-

en for some districts of Transcarpathian region, 

where the total morbidity of draftees varies from 

408.25 % to 179.26 % [9; 10]. In connection 

with the above data, the deterioration of the 

health status of young people is of great im-

portance. In this direction an important role is 

given to physical exercises and adaptation 

means of physical education of youth [3]. 

The problem of young people's health is 

key due to a variety of factors. It is a dynamic 

age group that is in the process of forming, a 

population that is easily vulnerable from a 

health perspective. Young people are the main 

reserve and a significant part of the country's 

labour force. Physical culture and sport are be-

coming important means for young people to 

maintain and strengthen their physical and psy-

chological health. Physical improvement is fo-

cused on the formation of physical culture of the 

individual. Physical education will not yield 

long-term positive results if it does not encour-

age individuals to self-education and self-

improvement. Scientific research and practice 

confirms that, having started systematic physi-

cal exercise and sports, young people give up 

health destroyers (smoking, alcohol, drugs); 

adhere to the right daily routine, strictly follow 

the rules of personal hygiene and try to adhere 

to a rational diet. That is why physical culture 

and sports are an effective means of preserving 

and promoting the health of various population 

groups. Among the many forms of health-

improving physical training, rhythmic gymnas-

tics (aerobics), pilates, shaping, swimming, cy-

cling and hiking, cross-country skiing, etc. are 

of particular importance. Physical activity in 

itself does not give a health-improving effect if 

it is not used correctly. Physical activity should 

be optimal for each person. It is necessary to 

observe a number of principles, among which 

the gradualness and repeatability, consistency, 

individuality and regularity of physical training 

[7; 8; 9]. The results of research [8; 9] show that 

physical exercise strengthens health, maintains 

an optimal level of mental and physical perfor-

mance, and strengthens neuro-psychological 

resistance to emotional stress factors. Good nu-

trition plays an important role in a person's 

health. When used correctly, food becomes a 

powerful preventive and treatment factor. Here, 

the focus is on the diet, the quantity of food, and 

its qualitative composition as an important fac-

tor of health and culture of nutrition [5]. 

The emotional sphere is important for hu-

man health. The scientific and technological 

revolution, global and environmental changes, 

the growth of all kinds of information increase 

the requirements for the psychophysiological 

potential of a person, his or her health, the role 

of which in the system of social values of socie-

ty is constantly growing. Our mood largely de-

pends on the mood of others, on their emotional 

reactions, their attitude towards us. Unfortunate-

ly, our health, life, tactlessness, rudeness, hooli-

ganism, bureaucracy are not yet completely out-

dated. It badly affects the «psychological cli-

mate» in the team, causes and supports negative 

emotions. The emotional sphere is badly affect-

ed by deficiencies in the work of household en-

terprises, transport, trade. Mood spoils the need 

to waste time in queues to visit many govern-

ment and canning institutions, failure to meet 

the deadline for one or another order. Emotional 
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stress is accompanied by changes in the cardio-

vascular and respiratory systems, shifts in phys-

ical and chemical blood constants, changes in 

blood coagulation products. 

In such cases it is necessary to switch emo-

tional excitement to the motor zones of the brain 

as much as possible. In this way, movement 

becomes a barrier against many cardiovascular 

and other diseases. To improve the supply of 

oxygen to the brain, a person under emotional 

stress should take glucose, vitamins and essen-

tial amino acids. The daily diet should contain 

fruits and vegetables. Some of them have a me-

dicinal effect. Table beet juice contains a high 

content of vitamins (C, P, B, PP) and prevents 

their deficiency in the body during exercise, as 

well as in spring. Beet juice – one of the most 

iodine rich products. Preparations nettle double 

home rich in minerals and vitamins, nettle pro-

tein contains 9 essential amino acids. 

This composition provides a positive effect 

on the recovery of strength after hard work or 

illness. Cranberries – a common plant, whose 

medicinal properties have long been known. 

Cranberries are rich in organic acids. Due to its 

high content of ascorbic acid, cranberries are 

indispensable for anemia and inflammation pro-

cesses. Cranberry juice reduces body tempera-

ture for one or two hours and makes it gradually 

and softer than traditional antipyretic products. 

Celery is a plant known since ancient times. 

Celery leaves are used as a medicinal plant with 

a tonic, anti-inflammatory and fullness propen-

sity.  

The biomedical means, including pharma-

cological preparations, are also important in 

maintaining operability. Among the pharmaco-

logical preparations are vitamins, cocarbox-

ylase, potassium orotate, panangine and asparti-

cam, containing potassium and magnesium 

salts, glutamic acid, adaptogens (ginseng, Chi-

nese lemongrass, extract of eleuterococcus). 

These funds should have energetic, plastic and 

antioxidant effects, activate metabolic process-

es.  

Activity of a human personality is defined 

by a complex of regulators of behavior which 

components are intellectual, emotional-

volitional sphere of mentality, personal culture 

[11]. So, the further researches of scientists 

should be directed on search of new methods 

and means, creation of powerful motivational 

preventive schemes for support and protection 

of human health. 
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ 

Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини 

(Rehabilitation and Recreation) 

Структура статті: посередині – назва статті мовою оригіналу та англійською, нижче 
– прізвище та ініціали автора(ів), повна назва організації; анотації й ключові слова трьома
мовами (українською, польською чи російською та англійською). 

Анотації 
Обсяг анотації 100–150 слів двома мовами та 250–300 слів англійською. Якщо стаття 

англійською мовою, то анотація 250–300 слів українською. 
Структура анотації: мета, матеріал, результати, висновки.  

Анотація повинна виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації та 
уможливлювати встановлення її основного змісту. 

Англомовна анотація має бути написана якісною англійською мовою, використання 
комп’ютерного перекладу не допускається. 

Анотації мають бути оформлені згідно з міжнародними стандартами. 
Ключові слова (4–5, через кому). 

Основний текст статті 
Наукова стаття має містити такі елементи: 
Вступ. Суть проблеми, її важливість, аналіз останніх досліджень; виокремлення не 

розв’язаних раніше частин загальної проблеми, які розкриває означена стаття. 
Матеріал і методи. Учасники, організація дослідження. 

Результати дослідження. Виклад основних матеріалів дослідження з повним описом 
та обґрунтуванням отриманих наукових результатів (результати дослідження з 

обов’язковою статистичною обробкою даних потрібно подавати у вигляді таблиць, графі-
ків, діаграм чи рисунків. Дані, які відображаються в таблицях, мають бути достовірними. 
Заголовок таблиці, назви графічних матеріалів мають відповідати їхньому змісту). Резуль-
тати дослідження мають бути обов'язково проаналізовані.  

Дискусія. Варто провести паралелі з даними, отриманими іншими вітчизняними й за-
кордонними вченими. 

Висновки. Подається коротке формулювання результатів дослідження, осмислення 

та узагальнення теми. Висновки повинні бути лаконічними, конкретними, обґрунтованими, 
відповідати меті дослідження та випливати з основного змісту роботи. 

Перспективи подальших досліджень. 
Література. Рекомендується біля 10–15 джерел (з них до 60 % за останні п’ять років) 

за проблемою дослідження, на кожну позицію має бути посилання в тексті статті. Поси-
лання на літературні джерела слід подавати у квадратних дужках, відокремлюючи одне 
джерело від іншого комою, наприклад [3, 4, 15]. 

References. Список цих же джерел, поданий латиницею у стандарті бібліографічних 
посилань APA (American Psychological Association) з допомогою сайту 
http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual: 

• прізвища авторів, назви видавництв, журналів (книг, інших друкованих праць) –

транслітерацією; назви статей – у перекладі англійською мовою; в кінці посилання – вказати 
мову оригіналу цитованої роботи (in Ukrainian, in Russian та ін.) з відміткою (у дужках) для 
статей кирилицею; 

• іноземні публікації, що подані у списку «Літератури» латиницею, повністю повто-
рюються. 



Реабілітаційні  та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини 

96 
 

За достовірність наданої інформації відповідальність несуть автори! 
 

При підготовці статей просимо Вас дотримуватися таких вимог: 
Тема листа та ім’я файла статті: Прізвище автора_Стаття. 
Мови публікацій – українська, польська, російська та англійська. 
Обсяг статті – 8–15 сторінок із таблицями, схемами та рисунками формату А4 в редак-

торі Word, у форматі *.doc. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5 

(у таблицях – 1), орієнтація сторінки – книжкова, без переносів. 
Анотації та ключові слова подаються шрифтом Times New Roman, кегль 12. 
Розміри полів: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху й знизу – 2 см, вирівнювання – по ши-

рині. 
Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-). 
Якщо стаття не відповідає вищезазначеним вимогам або її науковий рівень недостатній, 

то редакційна рада не приймає працю до публікації. 
Для своєчасної інформації просимо Вас надсилати авторську довідку (див. нижче). 
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