
Практична робота № 3 

Вікові особливості опорно-рухового апарату.  

Методика дослідження та оцінки постави. 

 

Мета заняття: розглянути вікові особливості опорно-рухового апарату, оволодіти 

методами дослідження та оцінки постави людини.  

Обладнання: протокол соматоскопічного дослідження, сантиметрові стрічки. 
 

 

Рис. 1. Види постави: 1 – нормальна; 2 – сутулувата (кругла спина); 3 – випрямлена; 4 – 

плоскоувігнута (лордотична); г – круглоувігнута (кіфотична). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Хід роботи 

Провести соматоскопічне дослідження постави. 

Завдання 1. Оцінити фізіологічність вигинів хребта під час огляду збоку  
Верхній фізіологічний вигин (шийний лордоз) – вигин вперед, утворений шийними 

хребцями та 1-2 грудними. Вершина шийного лордозу знаходиться на п’ятому шийному 

хребці.  

Грудний кіфоз утворений грудними хребцями, за виключенням 1–2 і 11–12 хребців, 

які є місцями переходу до шийного і поперекового лордозів. Дугоподібна вершина грудного 

кіфозу знаходиться на шостому-сьомому грудних хребцях.  

Нижній фізіологічний вигин вперед у поперековому відділі (лордоз), утворений 11–12 

грудними хребцями і усіма поперековими. Дугоподібна вершина його знаходиться на рівні 

3–4 поперекових хребців.  

Ступінь кіфотичної постави та її виправлення під впливом занять фізичними вправами 

визначають за допомогою плечового індексу: 

 

                                    ПІ = (Ширина плечей (ШП) / Плечова дуга (ПД) ) · 100,  

де ПІ – плечовий індекс, %;  

ШП – ширина плечей, см;  

ПД – плечова дуга, см  

 

Ширина плечей (ШП) вимірюється сантиметровою стрічкою спереду між плечовими 

точками (місце пальпації акроміальних відростків над плечовим суглобом). Плечова дуга 

(ПД) вимірюється зі спини по лінії, що проходить по верхньому краю лопаток і дорівнює 

відстані між плечовими точками.  

Оцінка плечового індексу: до 89,9 % - сутулість (кіфотична постава), від 90 до 100 % - 

правильна постава у сагітальній площині.  

 

Завдання 2. Під час огляду спереду послідовно оцінити:  
1) положення голови (нахили вправо, вліво, вперед, назад або пряме положення);  

2) положення плечового пояса (плечі зведені вперед, опущені, розгорнуті, положення 

плечових ліній);  

3) форму і положення грудної клітки (сплощена, впала, плоска, звужена, подовжена, 

симетрична і асиметрична);  

4) форму і величину трикутників талії, рівня тазових кісток (симетричні, 

асиметричні); форму і положення живота (відвислий, опуклий, втягнений);  

5) положення і форму ніг (О-подібна, Х-подібна, напівзігнуті у колінах).  

 

Для визначення форми ніг необхідно, щоб дитинна прийняла основну стійку.  

При нормальній формі ніг дотикаються колінні суглоби та внутрішні гомілки (вісь 

нижніх кінцівок у нормі).  

О-подібна форма ніг (варусна) – колінні суглоби не дотикаються одне з одним.  

Х-подібна форма ніг (вальгусна) – колінні суглоби заходять одне за одне, внутрішні 

гомілки знаходяться на певній відстані. Як варіант норми вказана форма часто зустрічається 

у дітей дошкільного віку. У подальшому розвитку ноги, як правило, набувають нормальної 

форми.  

 

Завдання 3. Під час огляду ззаду послідовно оцінити:  

1) положення голови (нахили в сторони, вперед, прямо);  

2) особливості плечового пояса (плечі опущені, підняті, зведені вперед або розведені, 

рівень плечових ліній);  

3) положення лопаток (відстають від спини - "крилоподібні", або прилягають до неї, 

симетричне або асиметричне розташування нижніх кутів лопаток);  



4) форму і розмір трикутників талії (при сколіотичній поставі трикутники талії 

асиметричні: на стороні, куди звернена опуклість скривлення, трикутник талії менший, на 

ввігнутій стороні більший).  

Під час огляду спини увагу звертають на розташування остистих відростків, 

відхилення їх від середньої лінії, рівень цих відхилень, наявність реберного випинання, що 

свідчить про торсію хребта. Реберне випинання, навіть незначне, добре визначається під час 

повільного нахилу тулуба вниз.  

 

При початкових ступенях сколіозу, коли обстежуваний кладе руки на потилицю, 

відводить лікті і лопатки назад, випрямляється або витягає руки вгору і тягнеться вище, 

"дістаючи стелю", хребет може вирівнятися. Цю ж пробу можна провести у положенні 

лежачи на животі з витягнутими вперед руками. Випрямлення хребта в цих положеннях 

свідчить про наявність нефіксованого сколіозу, якщо ж хребет не випрямляється – 

фіксованого сколіозу. 

 

Для виявлення функціональних порушень постави дермографічним олівцем 

позначають 4 точки (вершини ромбу Машкова):  

- остистий відросток сьомого шийного хребця (точка А);  

- нижні кути лопаток (точки Б1 і Б2);  

- остистий відросток п’ятого поперекового хребця (точка В).  

Сантиметровою стрічкою вимірюють наступні відстані: між точками А та Б, між Б та 

В з правого та лівого боків. Порушеннями постави вважаються перевищення на 0,5 см та 

більше різниці довжини вказаних відрізків з правого або лівого боку (рис. 2). 

 

 

 

 

Рис. 2. Оцінка постави за вимірами ромба Машкова:  

а – нормальна постава; б – порушення постави. 

 

 

Наявність сколіотичної постави можна визначити за формулою:  

ВВХ = (ЛЛ / ПЛ) · 100 

де ВВХ – вертикальне викривлення хребта, %;  

ЛЛ – відстань від VII шийного хребця до нижнього кута лівої лопатки, см;  

ПЛ – від VII шийного хребця до нижнього кута правої лопатки, см.  

 

Якщо показник ВВХ дорівнює від 90 до 110% - у дитини правильна постава у 

фронтальній площині, якщо більше 110 % або менше 90 % - сколіотична постава.  

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ СОМАТОСКОПІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСТАВИ 

П.І.Б.___________________________________________________________________________ 

Вік __________ Стать___________ Примітки_________________________________________ 

  

ОСОБЛИВОСТІ ПОСТАВИ 

Положення голови: (на одній вертикалі з тулубом, подана вперед, нахилена вправо або 

вліво)___________________________________________________________________________  

Положення плечового пояса (на одному рівні, однаковість ширини правого і лівого плеча, 

розгорнуті або подані вперед_______________________________________________________  

Хребет: вираженість 

вигинів________________________________________________________ 

Форма спини (плоска, кругла, кругло-увігнута, плоско-увігнута)_________________________  

Лопатки (нормальні, крилоподібні)__________________________________________________  

Форма грудної клітки (циліндрична, конічна, сплощена, запала, асиметрична, куряча, 

бочкоподібна)____________________________________________________________________ 

Форма живота (пряма, запала, відвисла, асиметрична)__________________________________  

Загальна характеристика постави (правильна, сутулувата, лордотична, кіфотична, 

сколіотична)_____________________________________________________________________ 

 

 

 


