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3
ВСТУП

Актуальність теми. Формування, збереження та зміцнення здоров’я

зростаючого покоління у будь-якому суспільстві є проблемою першочергової

важливості, оскільки від способів її вирішення залежить майбутнє країни, її

науковий, економічний, демографічний потенціал. За останні роки стан

здоров’я дітей в Україні помітно погіршився. З 2001 року зберігається стійка

тенденція до зростання патології кістково-м’язової системи серед дитячого

населення. Вперше виявлена вертеброгенна патологія у дітей займає провідне

місце і складає 95,3% у віці 12 – 13 років. У структурі захворюваності провідне

місце займають порушення постави (51,3%). За останні 5 років, за даними

диспансеризації учнів загальноосвітніх шкіл, в два рази збільшився відсоток

нестатичних та статичних деформацій опорно-рухового апарату [1, с. 10; 2, с.

3].

Загальновизнано, що своєчасне виявлення і корекція порушень постави у

дітей сприяє зменшенню частоти сколіозів. На розвиток порушень постави

суттєво впливають умови перебування дітей у дошкільних і загальноосвітніх

навчальних закладах. Реформування шкільного навчання без урахування стану

здоров'я школярів призводить до збільшення різних видів патології у дітей.

Учбовий процес зазнав суттєвої інтенсифікації внаслідок оновлення форм і

методів навчання, технічного переоснащення шкіл, створення нових моделей

загальноосвітніх шкіл і навчально-виховних комплексів. Водночас навчальна

діяльність не адаптується до особливостей розвитку і стану здоров'я сучасних

школярів, педагоги мають недостатню підготовку з питань збереження і

зміцнення здоров'я вихованців, все ще зберігається пасивне ставлення сім'ї і

самих дітей до власного здоров'я [3, с. 12].

Питання фізичної терапії дітей із порушеннями опорно-рухового апарату

(ОРА) детально описані в працях вітчизняних і закордонних учених. Проте ця

проблема залишається актуальною й на сьогодні. Лікування порушень постави

є комплексним. Воно включає засоби фізичної терапії, фізіотерапію, масаж.
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Особливе місце у лікуванні осіб із порушеннями постави належить засобам

фізичної терапії, жодна програма реабілітації хворих із порушеннями постави

не може бути достатньо ефективною без використання лікувальної гімнастики

[4, с. 80].

Водночас, на сьогодні з’являються нові методи терапевтичного

застосування фізичних вправ, одним з яких є танцювальна рухова терапія (ТРТ)

[5, с.17]. Відомо, що під впливом танцювальної рухової терапії поліпшується

тонус м'язів, виховуються і закріплюються навички правильної постави.

Позитивний вплив ТРТ на організм дітей підтверджується результатами

клінічних досліджень. Проте відомості про методичні особливості застосування

засобів ТРТ у дітей із порушеннями постави, наявні у доступній літературі, не

систематизовані та мають лише загальний характер, що обумовлює

необхідність проведення досліджень в напрямку наукового обґрунтування

комплексних програм із застосуванням ТРТ у дітей із порушеннями постави.

Мета дослідження – обґрунтувати комплексну програму фізичної терапії

із застосуванням танцювальної рухової терапії для дітей з порушеннями

постави.

Завдання дослідження:

1. Систематизувати та узагальнити сучасні науково-методичні знання

і результати практичного вітчизняного та закордонного досвіду з питання

застосування танцювальної рухової терапії (ТРТ) при порушеннях постави.

2. Науково обґрунтувати та розробити комплексну програму фізичної

терапії із застосуванням ТРТ при порушеннях постави.

3. Встановити клінічну ефективність розробленої програми фізичної

терапії.

Об’єкт дослідження – процес фізичної терапії дітей з порушеннями

постави.

Предмет дослідження – структура і зміст програми фізичної терапії із

застосуванням ТРТ у дітей з порушеннями постави.
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Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури;

педагогічний метод дослідження; клініко-інструментальні методи; методи

математичної статистики.

Наукова новизна. Науково обґрунтовано і розроблено комплексну

програму фізичної терапії для дітей із порушеннями постави, визначальною

особливістю якої є застосування ТРТ.

Практичне значення. Отримані результати підтверджують ефективність

розробленої програми, що дає можливість рекомендувати її для практичного

застосування у діяльності відділень лікувальної фізичної культури,

реабілітаційних центрів, санаторіїв та профілакторіїв відповідного профілю.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів,

висновків, списку використаних джерел, додаток. Вона містить 9 рисунків.

Список використаних джерел нараховує 10 найменувань. Результати роботи

викладено в 1 публікації.
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РОЗДІЛ 1

ТАНЦЮВАЛЬНА РУХОВА ТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ

Танцювально-рухова терапія (ТРТ) як окремий напрямок оформилася в

50-70-х роках 20 століття, на початку в США, а потім - в інших країнах. У 80-

90-х роках ТДТ отримала свій розвиток в Україні.

ТРТ - це міждисциплінарна область: вона існує на стику психотерапії і

танцювального мистецтва. Танце-рухова терапія базується на досвіді різних

психотерапевтичних шкіл, досягненнях сучасної танцювальної педагогіки,

експериментальних дослідженнях руху і на уявленнях про цілющу силу танцю,

відомих з давніх часів. Крім того, ТРТ живлять багато інших областей знання:

анатомія, фізіологія, психофізіологія, кінезіологія, нейропсихологія,

найрізноманітніші теорії руху і танцю, психологія тощо [8].

За визначенням Американської Танце-Терапевтичною Асоціації (ADTA)

ТРТ - це психотерапевтичне використання руху як процесу, який підсилює

емоційну, когнітивну і фізичну інтеграцію індивіда.

Процес ТРТ подібний вербальній психотерапії. Специфіка ТРТ полягає в

тому, що для виклику і дослідження емоційного матеріалу (почуттів, тем,

символізації тощо) використовується тілесна репрезентація [7]. У ТРТ тілесний

рух і танець одночасно є засобом діагностики і способом інтервенції.

В даний час існує безліч різних шкіл і напрямків в рамках танцювально-

рухової терапії. ТРТ працює з різними типами людей і використовується для

вирішення широкого спектра психологічних проблем.

Основні принципи ТРТ

1. У ТРТ визнається, "що тіло і психіка взаємопов'язані: зміни в сфері

емоційній, розумовій або поведінковій викликають зміни у всіх цих областях.

Тіло і свідомість розглядаються як рівноцінні сили в інтегрованому

функціонуванні [7].
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2. Тіло сприймається як процес, а не як об'єкт. У ТРТ рухи

супроводжуються постійною зміною ментальних образів, почуттів, тілесних

відчуттів, які в свою чергу спричиняють зміни в якості і малюнку руху.

3. Танець - це комунікація, яка здійснюється на трьох рівнях: з самим

собою, з іншими людьми, і з миром.

4. Звернення до танцю є формою звернення до творчих ресурсів людини,

як невичерпного джерела життєвої сили і творчої енергії [8].

 У зарубіжній літературі існує достатня кількість робіт, присвячених

теоретичним питанням, клінічній практиці і наукових досліджень в області

ТДТ. За період 1972-1990 р було написано 26 докторських дисертацій з даної

проблематики. Серед авторів цих робіт такі відомі імена, як P. Bernstein, J.

Chodorow, С. Schmais, Е. Siegel і ін.

У вітчизняних дослідженнях існує всього лише кілька відомих робіт,

пов'язаних з ТРТ [6].

В останні роки намічається використання ритмічної гімнастики як

терапевтичного засобу. Саме вона здатна привернути до себе тисячі людей,

готових підвищити не тільки свій рівень рухової активності, але і

функціональний потенціал, розвинути рухові здібності, зняти психологічну

напругу.

Найяскравішим видом сценічного мистецтва є хореографія. Танець можна

трактувати як художнє самовираження людей, хоча на практиці танцювальні

рухи визначаються не тільки емоціями виконавця, а й соціальними правилами і

умовностями. Одна з найцікавіших властивостей танцювального мистецтва

полягає в тому, що свобода в танці поєднується з суворою дисципліною і, більш

того, безпосередньо народжується з цієї дисципліни.

Перехід з одного стану в інший, стиснення і розширення, напруження і

розслаблення, оволодіння простором - все це засоби, якими передається процес

набуття почуття власної гідності, сили і волі.

Танець дозволяє людині без ризику висловити все, що може і не може

бути виражено словами; він може як стимулювати, так і надавати форму
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глибоко прихованим фантазіям. Рух саме по собі змінює відчуття. Ці

змінювальні фізичні відчуття часто загострюються в танці. Вони забезпечують

той базис, на якому виникають і виражаються почуття. Те, що знаходилося на

несвідомому рівні часто кристалізується в безпосереднє почуття і особистісне

переживання. Саме визнання цих елементів, спочатку властивих танцю, і

привело до їх використання в танцювально-рухової терапії.

Танці - створення художніх образів (характерів, душевних станів, дій)

шляхом систематизованої ритмічної зміни пластичних рухів і виразних поз.

Танець являє собою цілісний твір, яке має експозицію (знайомство з

характерами учасників і майбутньої дії). Зав'язку (початок, що спонукає інтерес

до подальшого дії), ступені перед кульмінацією (тема, що несе в собі контрасти

і взаємодії, розвиваючі емоції), кульмінацію (пластичне рішення, що відбиває

максимальне вираження емоцій) і розв'язку (смислове завершення образу).

Формотворчим засобом в танці є ритм - закономірне чергування рухів.

Ритм передає емоційний стан: активність, поривчастість, плавність або спокій.

Розвитком форми танцю є сукупність єдності і різноманітності. Закони музики

ведуть до закономірностей побудови рухових форм. Як і музика, танець має в

основі ритмічну послідовність, безперервно повторювану і змінювану. В основі

танцю лежить відповідність рухів з ритмом: чергування опорної і неопорної

частини. У танці як і в музиці завершена дія становить вісім тактів. На кожен

рахунок такту виконуються певні рухи. Швидкість руху (частота дій) - темп.

Вибираючи музику звертають увагу на її темп: швидкий, повільний, помірний.

Розвиток танцю в сукупності єдності і різноманітності. З цією метою

ефективно ритмічне варіювання: дроблення, об'єднання, внесення нових

деталей, комбінування або поступова зміна темпу - його уповільнення або

прискорення. Музичний ритм надає значний оздоровчий ефект: сприятливо

впливає на ритм серцевих скорочень, частоту і глибину дихання, координацію

моторних рефлексів.

Вперше використовувала танець в терапевтичних цілях Мері Чейз, яка

спочатку була викладачем танцю і танцівницею. На основі свого досвіду
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викладання танцю звичайним студентам вона відкрила психологічні переваги,

які пропонував танець. Поступово вона перенесла акцент з танцювальної

техніки на вираз індивідуальних потреб за допомогою руху. Вона почала

працювати з дітьми і підлітками в спеціальних школах і клініках, а також і в

своїй власній студії. Її робота справила враження на психологів і психіатрів і

людей інших професій в області охорони здоров'я, і вони стали посилати до неї

пацієнтів для звернення за допомогою. Ця сторона її роботи допомогла їй

зрозуміти значущість співвідношення тіла і емоційних проблем. У цей період

вона почала формулювати багато ідей, які надалі привели її до роботи з

емоційними розладами.

Потреба в музично-пластичних заняттях у дітей відчувається вже з 7-9-

річного віку, коли психофізичний апарат дитини не тільки найбільш схильний

для такого роду занять, а й має потребу в них.

Використання танце-терапії в реабілітації дітей із порушеннями постави,

дає можливість стимулювати морфо-функціональний розвиток, розширити

рухові можливості, скоригувати моторні дефекти. Засоби і форми танце-терапії

дуже широкі, що дає можливість досягти різноманітності в заняттях, а також

провести необхідну корекцію психоемоційного стану.

Танець можна використовувати для розвитку психосоматичного

усвідомлення: щоб сприяти інтеграції в тілі, що приводить кожну людину до

відчуття цілісності і життєвості; використовувати рух і танець як засіб

переживання і вираження повного спектра почуттів; розділяти групове та

індивідуальне вираження напруги і релаксації.

Танець - це вираження емоцій в рухах тіла і апофеоз фізичного розвитку і

тілесної досконалості.

Початковий сенс слова «хореографія» - записані рухи і затверджені

заздалегідь. Техніка хореографії - це техніка структурування, побудови світу з

заздалегідь закладених «виділених цеглинок»; техніка імпровізації - це,

скоріше, техніка розкриття потенційних можливостей порожнього простору.
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Техніка сучасної хореографії - це, в першу чергу, техніка релаксації і

усвідомлення тіла, більш тонкого відчування внутрішніх сигналів, імпульсів

руху, відчуття простору, часу як елементів, що народжують композицію.

Танець виникає під емоційним фізичним впливом музики або відчуття,

що сприяє вивільненню накопиченого емоційної напруги. Коли ми фантазуємо,

наша рухова система відключена, і народжуються в голові образи не знаходять

свого фізичного відображення. При заняттях спортом спостерігається щось

протилежне: рухова активність стимулюється, когнітивна ж функція

пригальмована, а виконавське мистецтво відновлює зв'язок між розумом і

тілом, підтримуючи при цьому стан гри.

Для більш швидкого оволодіння танцювальними навичками більшого

значення слід надавати ігровому компоненту, так як гра приносить дітям багато

задоволення.

З огляду на те, що в останні роки багато авторів визнають порушення

постави психосоматичним захворюванням, не викликає сумнівів, що правильно

підібрані танці, ритм і музика зроблять позитивний вплив на організм дітей, із

порушеннями постави.

Сучасна хореографія взяла на озброєння багато з людської мудрості і

використовує накопичений досвід як допоміжні засоби з вивчення можливостей

людського тіла і психіки, внутрішніх відчуттів, придбання навичок дбайливого

і раціонального використання тіла.

Для можливого відомості в єдину систему таких важливих навичок, як

самовідновлення після активної діяльності, зняття м'язового і психічного

напруження, адаптація до впливу зовнішнього середовища проаналізовані

найбільш ефективні і дієві методи, що переслідують спільну мету - поліпшення

якості життя та підвищення резервних сил організму.

Хороший ефект досягається за допомогою танцювальної імпровізації на

теми, відповідні як позитивним, так і негативним емоціям, контактної

імпровізації, гри з партнером.
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Мова сучасної хореографії сприяє вдосконаленню рухових навичок,

поліпшенню координації, розвитку вільного дихання. Найважливішим

принципом розробленої методики є набуття досвіду усвідомлення своїх дій,

переучування нераціональних рухів і зняття зайвих напружень.

Всі перераховані вище фактори роблять позитивний вплив на поліпшення

якості життя.

Гімнастика і танець в даний час взаємодоповнюють один одного:

гімнастика стає більш танцювальною, а танець включає гімнастичні та

акробатичні елементи.

Правильне положення тіла і раціональність рухів важливі для будь-якої

людини. Зазвичай в цей період відчувається найбільше напруження м'язового

апарату.

Навчивши маленьких дітей через гру отримувати задоволення від роботи

можна домогтися колосальних результатів в корекції і зміцнення опорно-

рухового апарату і дати відчуття «м'язової радості».

Таким чином, аналіз стану досліджуваної проблеми показав, що в даний

час необхідна розробка нових - науково-обґрунтованих і ефективних програм

фізичної терапії для дітей з порушеннями постави. Виникає потреба в

застосуванні нових засобів і організаційних форм в комплексній реабілітації

дітей з порушеннями постави. Враховуючи вищевикладене, ми вирішили

розробити методику для дітей із порушеннями постави із застосуванням

танцювальної рухової терапії.
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РОЗДІЛ 2

МЕТОДИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Методи дослідження

Аналіз літератури. Було вивчено сучасні вітчизняні та закордонні

літературні джерела, присвячені розгляду особливостей клінічного перебігу

захворювання, впливу кінезітерапії та інших засобів фізичної реабілітації на

процеси відновлення функцій ОРА та гальмування патологічних процесів,

принципів застосування засобів фізичної реабілітації при деформаціях хребта.

Результати вивчення науково-методичних та документальних матеріалів

дозволили отримати уявлення про стан досліджуваного питання, узагальнити

експериментальні дані, що стосуються відновної терапії при порушеннях

постави у дітей, визначити мету та завдання дослідження, дібрати адекватні

методи дослідження. В процесі роботи було проведено аналіз 10 джерел

наукової та спеціальної літератури.

Педагогічний експеримент. В роботі використовувався метод

педагогічного експерименту – процес виявлення переваг запропонованої

комплексної програми фізичної реабілітації відносно стандартних програм.

Метою педагогічного спостереження в даній роботі було виявлення специфіки

впливів програми фізичної реабілітації на організм дітей із порушеннями

постави. Для вирішення поставлених завдань використовувалися: паралельне

порівняння двох груп хворих (основної та контрольної) та послідовне

порівняння – перевірка нововведень на основній групі.

Клініко-інструментальні методи. Всі хворі досліджуваної і контрольної

групи були обстежені до і після лікування. Використовували суб'єктивні і

об'єктивні методи: опитування, функціональне тестування, метод топографічної

фотометрії. Опис клініко-інструментальних методів представлений у додатку.

Психологічне тестування. Використовували опитувальник Спілберга-

Ханіна для вивчення рівню тривожності. Опитувальник СХ призначений для

оцінки реактивної та особистісної тривожності. Особистісна тривожність
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розглядається авторами як відносно стійка індивідуальна якість особистості, яка

характеризує ступінь її занепокоєння, турботи, емоційної напруги внаслідок дії

стресових факторів. Реактивна тривожність - це стан спеціаліста, який

характеризує ступінь його занепокоєння, турботи, емоційної напруги та

розвивається за конкретною стресовою ситуацією. Якщо особистісна

тривожність є стійкою індивідуальною характеристикою, то стан реактивної

тривожності може бути достатньо динамічним і за часом, і за ступенем

вираженості. Опитувальник Ч. Спілбергера складається з 40 питань-суджень, з

котрих 1-20 призначені для оцінки реактивної тривожності (шкала "Як ви себе

почуваєте в даний момент?") та 21-40 - для визначення особистісної

тривожності (шкала "Як Ви себе почуваєте звичайно?"). На кожне запитання

можливі 4 відповіді за ступенем інтенсивності (зовсім ні, мабуть так, вірно,

цілком вірно) - для шкали реактивної тривожності, та 4 відповіді за частотою

(майже ніколи, іноді, часто, майже завжди) - для шкали особистісної

тривожності. Одні питання-судження в опитувальнику Ч. Спілбергера

сформульовані так, що відповідь (1) означає відсутність чи легку ступінь

Метод математичної обробки даних. Кількісний аналіз взаємозв'язків і

об'єктивних закономірностей здійснювали за допомогою математичних методів

обробки даних. Математична обробка числових даних роботи проводилась за

допомогою методів варіаційної статистики. Аналіз відповідності виду

розподілення кількісних показників закону нормального розподілення

перевіряли за критерієм Шапіро-Уілка (W). Для кількісних показників, які мали

нормальне розподілення, визначали середнє значення ( ) та

середньоквадратичне відхилення (S). Для оцінки значущості різниці, при

наявності нормального розподілення результатів досліджень, використовували

t-критерій (для незалежних чи для залежних груп), а для показників, що мали

розподілення відмінне від нормального, використовували критерій Вілкоксона

(для залежних груп). Статистично значущими вважалися відмінності, що не

перевищували рівня вірогідності p<0,05 при заданому числі ступенів свободи.

x
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Для математичної обробки числових даних роботи використовували

прикладні програмами Statistica 7.0.

2.2. Організація дослідження

Дослідження проводили на базі загально-освітнього навчального закладу.

Всього було обстежено 28 дівчаток 6-8 років, яких розділили на 2 групи -

основну та контрольну (по 14 дітей у кожній). Для дівчаток основної групи

була розроблена комплексна реабілітаційно-оздоровча програма з

використанням танцювальної рухової терапії. Програма розрахована на

навчальний рік і побудована відповідно до трьох періодів: адаптаційного,

основного і підтримувального. Діти контрольної групи займалися лікувальною

гімнастикою за загальноприйнятою методикою. Основною відмінністю

розробленої програми є використання засобів танцювальної рухової терапії.

Дослідження проводили в три етапи з 2017 по 2018 рік.

Перший етап (2017 р.) було присвячено детальному аналізу сучасних

літературних джерел, що дозволило оцінити стан проблеми, визначити мету і

завдання досліджень, узагальнити принципи побудови програми фізичної

терапії в комплексному лікуванні осіб із порушеннями постави. Було

встановлено терміни проведення досліджень, визначено контингент

досліджуваних осіб.

На другому етапі (2017 – 2018 рр.) було проведено основні дослідження,

отримано дані, що дозволяють оцінити функціональні можливості дітей із

порушеннями постави, розроблено програму фізичної терапії. Було проведено

первинну обробку отриманих даних.

На третьому етапі (2018 р.) було проведено аналіз результатів

досліджень, визначено ефективність пропонованої програми фізичної терапії за

допомогою статистичної обробки отриманих даних і порівняння початкових та

кінцевих досліджуваних показників, сформульовано висновки, завершено

оформлення роботи.
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РОЗДІЛ 3

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

На основі даних аналізу літератури та результатів первинного обстеження

для дівчаток основної групи було розроблено комплексну реабілітаційно-

оздоровчу програму з використанням танцювальної рухової терапії. Програма

розрахована на навчальний рік і побудована відповідно до трьох періодів:

адаптаційного, основного і підтримувального (рис. 3.1).

Рис. 3.1 Блок-схема програми реабілітації для дівчат із порушеннями

постави

Основною відмінністю розробленої програми є використання засобів

танцювальної рухової терапії, яка сприяє корекції порушень постави,

гармонійному розвитку дівчаток, а також за даними багатьох авторів розвиває
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комунікативні навички у дітей; покращує довірливе ставлення до оточуючих;

сприяє поліпшенню психоемоційного стану, звільняє від накопичених

пригнічених емоцій.

Танець є одним з найдавніших способів  вираження  людиною своїх

почуттів та емоцій. Він зародився на самому ранньому етапі існування людства.

Танець поєднує в собі фізичну, психічну і естетичну діяльність.

Він здатний виражати цілу гаму людських емоцій і активно

використовується в сучасній терапії. При цьому у вільному русі та імпровізації

відбувається спонтанне вивільнення почуттів. Рухи танцю є своєрідним

засобом комунікації.

В  основі танцювально-рухової терапії лежить рухова імпровізація. В цій

терапії немає місця хореографії, а є імпровізація, спонтанний танок, який

допомагає людині звільнити почуття, які вона відчуває в цю хвилину. Танець

сам по собі дає багато позитивних емоцій. Людина рухається і отримує

необхідні ресурси та сили, які допомагають вирішувати життєві питання та

психологічні проблеми.

У кожної людини є образ свого “я”, який виражений в образі тіла.

Стереотипи, породжені вихованням і перенесеними стресами, втілюються у

нашому житті й у нашому тілі. У людей є обмеження, страхи і нереалізовані

бажання, які виражає тіло. Тому танець — це також і взаємодія, історія

людських взаємин.

 Через танець ми можемо:

- більш відкрито глянути на світ людських взаємин;

- виразити ті почуття, які ми не вміємо і боїмося виражати;

- реалізувати ті бажання, які нам поки страшно чи ніяково втілити;

- знайти взаєморозуміння, якого так не вистачає в повсякденному житті.

Сучасна танцювальна терапія спрямована на зниження м'язової напруги.

Вона сприяє збільшенню рухливості людини.

Якщо говорити про дітей, то такі заняття виробляють у них більш

позитивний образ власного тіла, що допомагає підвищити самооцінку молодої



17
людини, дає змогу відчувати кожну клітину свого організму.  Оволодіння

новими рухами і позами дає можливість опанувати новими почуттями. Завдяки

рухам дитина може відчути, як саме повинна тримати правильну поставу,

легкість від ходьби, стрибків, бігу. Завдяки танцям формується м’язовий

корсет, який підтримує хребет, ограни і допомагає покращити функціонування

систем організму (збільшуючи трофіку, за рахунок покращення кровообігу,

більшого насичення киснем, збільшення кількості капілярів та ін.).

Немає такої людини,  яка була б у будь-якій ситуації повністю відкрита.

Це неможливо і не треба, інакше її все вражатиме в цьому світі. З іншого боку,

якщо людина надто непроникна, вона стає малочутливою не лише до болю, але

й до радості.

Одним із головних принципів танцювальної терапіїє можливість

навчитися чути сигнали свого тіла, йти за ними, вміти розслаблятися, коли

треба. Тіло мудріше за думку, тому що воно старше, ніж думка. Тіло має свою

пам’ять, і багато процесів у ньому проходять на підсвідомому рівні. Важливо

навчитися спонтанності, імпровізації на тілесному рівні, усвідомлено брати

участь у своєму власному житті. Тілесні навички переносяться на психічний

рівень. Людина, яка не здатна на спонтанні реакції у складній ситуації, відразу

ж зазнає краху. Головне – навчитися довіряти своєму тілу.

Танцювальна терапія поєднує в собі музику і рух. Не викликає сумніву,

що руховий досвід дитини пов’язаний з її музичним досвідом. Тільки зі сторони

здається, ніби так легко під музику виконувати рухи – а це насправді велика

праця, яка виконується не тільки на відчутті музики, а й завдяки засвоєним та

відпрацьованим навикам та умінням.

Існують різні види танцювальної терапії: танцювально-ритмічна

гімнастика; нетрадиційні види вправ; креативна гімнастика.

До складу танцювально-ритмічної гімнастики входять:

• ігроритміка;

• ігрогімнастика;

• ігротанок.
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Нетрадиційні види вправ представлені такими складовими:

• ігропластика;

• пальчикова гімнастика;

• ігровий самомасаж;

• музично-рухливі ігри;

• ігри-подорожі.

Креативна гімнастика включає в себе:

• музично-творчі ігри;

• спеціальні завдання.

Всі ці види танцювальної терапії  використовують ігровий метод

проведення занять, який надає освітньому процесу привабливу форму,

полегшує процес запам’ятовування й освоєння вправ, підвищує емоційний фон

занять, сприяє розвитку мислення, уяви і творчих здібностей дитини.

Усе це сприяє зміцненню здоров’я дитини, її фізичному і психічному

розвитку.

Танцювальна терапія передбачає  вирішення таких основних завдань:

• зміцнення здоров’я:

•  створення оптимальних умов для зростання і розвитку опорно-

рухового апарату дитини;

• формування правильної постави;

• сприяння профілактиці плоскостопості;

•  розвиток і функціональне вдосконалення органів дихання,

кровообігу, серцево-судинної й нервової систем організму;

• удосконалення психомоторних здібностей учнів:

• розвиток м’язової сили, гнучкості, витривалості, швидкісно-

силових і координаційних здібностей;

• сприяння розвитку відчуття ритму, музичного слуху, пам’яті, уваги,

вміння погоджувати рухи з музикою;

• формування навичок виразності, пластичності, граціозності і

витонченості танцювальних рухів;
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• розвиток дрібної моторики;

• розвиток передумов творчих здібностей:

• розвиток мислення, уяви, винахідливості і пізнавальної активності,

розширення кругозору;

• формування навичок самостійного виразу рухів під музику;

• розвиток  лідерства, ініціативи, відчуття товариства,

взаємодопомоги і працьовитості[44].

Завдання формування правильної постави передбачає використання вправ

на розвиток гнучкості та рухомості хребетного стовпа, кульшових і плечових

суглобів; створення м'язового корсету; розвиток і удосконалення м'язово-

суглобового відчуття через формування стереотипу правильного положення

тіла під час ходьби, сидіння, стояння, виконання різних видів діяльності [31].

Методика проведення занять. Схема побудови заняття представлена на

рис. 3.2.

Рис. 3.2 Схема побудови заняття ТРТ
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Заняття проводяться у формі уроку, тривалість 45-60 хвилин. Заняття

складаються із 3-х частин : підготовчої, основної та заключної.

В підготовчій частині уроку виконуються з музикальним супроводом

порядкові, загально розвиваючі та вправи на виховання правильної постави.

Тривалість підготовчої частини уроку 7-10 хвилин.

Основна частина займає 80% від загального часу. В основній частині

уроку використовуються з музикальним супроводом корегувальні вправи перед

дзеркалом, танцювальні рухи, вправи в розвантажувальних вихідних

положеннях, на гімнастичній стінці, вправи із предметами. Також в основній

частині уроку використовуються елементи спорту та танцювальної імпровізації

(як дитина відчуває музику, своє тіло, простір та ін.).

В заключній частині уроку використовуються вправи біля дзеркала для

закріплення навичок правильної постави, вправи на розслаблення, дихальні

вправи.

На рис. 3.3-3.4. представлені приклади вправ ТРТ

Рис. 3.3
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Рис. 3.4

Побудова програми.

В адаптаційний період, який тривав близько 2-х місяців, основну увагу

приділяли вправам ігрового характеру, знайомим для дітей ЗРВ, вправам для

формування навички правильної постави. Використовували танцювальні

ритмічні і неритмічні рухи під музику і без для формування почуття ритму,

контролю і «оволодіння» власним тілом, відчуття правильної постави,

сприйняття свого тіла і рухів в просторі.

Проведення занять здійснювали в ігровій формі з музичним супроводом.

Засоби впливу:

· загально-розвиваючі вправи;

· вправи на формування координації, витривалості, уваги;

· дихальні вправи (навчання правильному диханню під час заняття);
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· статичні і повільні динамічні вправи для формування гнучкості м'язів

тулуба, верхніх і нижніх кінцівок;

· вправи для поліпшення трофіки і сили м'язів, що підтримують хребет і

формують правильну поставу;

· танцювальні ритмічні і неритмічні рухи під музику і без для

формування почуття ритму, контролю і «оволодіння» власним тілом,

відчуття правильної постави, сприйняття свого тіла і рухів в просторі,

адаптації до соціуму.

В основному періоді вирішували завдання закріплення навички

правильної постави в різних положеннях, подальшого зміцнення м'язів тулуба,

розвитку рухових якостей і вдосконалення танцювальних рухів.

Використовували засоби впливу адаптаційного періоду з ускладненням

силового, координаційного компонентів, збільшенням амплітуди і точності

рухів, а також обсягу заняття (тривалість реабілітаційної сесії).

Засоби впливу:

· зміцнення грудних, черевних і м'язів спини для підтримки правильної

постави;

· спеціалізовані вправи (елементи естетичної гімнастики);

· вправи для поліпшення координації, витривалості, уваги;

· стато-динамічні вправи збільшеної інтенсивності для формування

гнучкості м'язів тулуба, верхніх і нижніх кінцівок;

· подальший розвиток почуття ритму, контролю і сприйняття свого тіла

і рухів в просторі.

Протягом підтримувального періоду засоби танцювальної рухової

терапії використовували для вдосконалення виконання вправ в мінливих

умовах, подальшого розвитку рухових якостей.

Використовували засоби впливу основного періоду з доповненнями.

Засоби впливу:

· вправи для підтримання тонусу грудних, черевних і м'язів спини;
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Силова витривалість м'язів бічної поверхні
тулуба з боку підвищених функціональних

можливостей, с

до реабілітації через 10 місяців

· закріплення спеціалізованих вправ;

· вправи для розвитку витривалості, координації і уваги;

· стато-динамічні вправи збільшеною інтенсивності для підтримки

гнучкості м'язів тулуба, верхніх і нижніх кінцівок;

· вдосконалення почуття ритму, контролю і сприйняття свого тіла і

рухів в просторі

При повторному обстеженні за даними функціональних проб у дітей

відзначили збільшення силової витривалості м'язів бічної поверхні тулуба як з

боку підвищених функціональних можливостей, так і на «слабшої» сторони. У

дітей основної групи позитивна динаміка була більш виражена (рис. 3.5-3.6).

Рис. 3.5 Силова витривалість м'язів бічної поверхні тулуба з боку

підвищених функціональних можливостей, с
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Силова витривалість м'язів бічної поверхні
тулуба з боку знижених функціональних

можливостей, с

до реабілітації через 10 місяців

Рис. 3.6 Силова витривалість м'язів бічної поверхні тулуба з боку

підвищених функціональних можливостей, с

За допомогою методу комп'ютерної фотометрії провели аналіз показників

біогеометричного профілю постави у фронтальній площині.

Отримані дані свідчать про зниження через 10 місяців занять величин

вигинів хребта як в основній групі, так і в контрольній групі.

Однак у дітей основної групи зниження величин вигинів хребта

виявляється більш вираженим, ніж у дітей контрольної групи, особливо кут β2,

утворений лінією горизонту і відрізком, що з'єднує акроміон, кут β3, утворений

лінією горизонту і відрізком, що з'єднує точки нижніх кутів лопаток, а також

кут β4 , утворений лінією горизонту і відрізком, що з'єднує точки центру

гребенів клубових кісток справа і зліва.
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У дітей основної групи після курсу реабілітації ці кути зменшилися до

норми (рис. 3.7-3.8).

Рис. 3.6. Динаміка показників біогеометріческого профілю постави дітей

у фронтальній площині
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Рис. 3.7. Динаміка показників біогеометріческого профілю постави дітей

у фронтальній площині

Також важливим результатом роботи стало зменшення рівня тривожності

у дівчаток з порушеннями постави, чого не спостерігали в контрольній групі. Ці

дані підтверджують позитивний вплив танцювальної терапії на психоемоційний

стан дітей (рис. 3.8-3.9).
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Рис. 3.8 Динаміка тривожності у дівчаток з порушеннями постави в

процесі реабілітації (по тесту Спілберга)

Рис. 3.9 Динаміка тривожності у дівчаток з порушеннями постави в

процесі реабілітації (по тесту Спілберга)
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Таким чином, дані, отримані в результаті проведеного дослідження,

свідчать про ефективність застосування ТРТ в комплексній фізичній

реабілітації дітей з порушеннями постави. Використання засобів ТРТ дозволило

покращити показники, що характеризують стан опорно-рухового апарату більш

суттєво, ніж стандартна програма реабілітації, що дозволяє рекомендувати

розроблену комплексну програму фізичної реабілітації до практичного

застосування у дітей з порушеннями постави.
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ВИСНОВКИ

1. Аналіз останніх досліджень і публікацій, а також вивчення і обробка

результатів практичного досвіду з проблеми фізичної терапії дівчаток

молодшого шкільного віку з порушенням постави переконують в тому, що

питання етіології, патогенезу, лікування і профілактики даного порушення

хребта залишаються одними з найактуальніших проблем  сучасності.

2. Розроблена оздоровча програма реабілітації з використанням ТРТ була

побудована на основі даних аналізу літератури та результатів власних

спостережень. Програма розрахована на навчальний рік і побудована

відповідно до трьох періодів: адаптаційного, основного і підтримувального.

Основною відмінністю розробленої програми є використання засобів

танцювальної рухової терапії, яка сприяє корекції порушень постави,

гармонійному розвитку дівчаток, а також за даними багатьох авторів розвиває

комунікативні навички у дітей; покращує довірливе ставлення до оточуючих;

сприяє поліпшенню психоемоційного стану, звільняє від накопичених

пригнічених емоцій.

 3. Збір інформації, обробка первинних даних, фіксація змін в процесі

занять і визначення результатів в кінці пройденого курсу реабілітації виявили

позитивні тенденції у  фізичному стані дітей. Про позитивний вплив

оздоровчої програми з ТРТ свідчить покращення не тільки силових показників і

функціональних проб, а  й покращення біогеометричного профілю постави.

Отримані дані свідчать про зниження через 10 місяців занять величин вигинів

хребта як в основній групі, так і в контрольній групі. Однак у дітей основної

групи зниження величин вигинів хребта виявляється більш вираженим, ніж у

дітей контрольної групи. Позитивні результати дослідження свідчать про

доцільність застосування розробленої програми в оздоровчому курсі

реабілітації дівчаток молодшого шкільного віку  з порушеннями постави.
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ДОДАТОК

Клініко-інструментальні методи дослідження

Всі хворі досліджуваної і контрольної групи були обстежені до і після

лікування. Використовували суб'єктивні і об'єктивні методи. Обстеження

починали зі з'ясування скарг. Як правило, хворі скаржилися  на  деформацію

хребта, болі в хребті при динамічних та статичних  навантаженнях,  порушення

чутливості, слабкість, відчуття важкості у нижніх кінцівках після  динамічних

навантажень, зміну ходи.

Для того, щоб визначити рівень функціонального стану – функціональну

здатність органів, системи органів або організму в цілому – використовуються

різні функціональні проби. При будь-якій функціональній пробі можуть

досліджуватися зміни функцій різних органів і систем, міра яких визначає

характер і рівень реакції на впливаючий чинник.  Якими б не були проби, вони

повинні відповідати певним вимогам, а саме вони мають бути однотипними,

стандартними і такими, що дозуються.

З метою оцінки постави застосовували функціональну пробу. Обстежений

стояв боком і піднявши перед собою витягнуті руки, утримував позу тридцять

секунд. Якщо дитина, стоячи в такому положенні може утримати тулуб прямим

– тест позитивний.

Якщо до закінчення вказаного часу дитина починає поступово

відхилятися назад, вип'ячувати живіт - постава вважається ослабленою.

Якщо ж випрямлення тулуба при піднятих руках взагалі неможливе, або

ж дитина надмірно напружується для виконання цього завдання, скаржиться на

появу хворобливих відчуттів в спині - нормальна постава втрачена.

Правильна постава характеризується наступними ознаками: голова і

тулуб знаходяться на одній вертикалі, вигини хребта в сагітальній площині

помірно виражені, живіт плоский, підтягнутий, нижні кінцівки розігнуті в

кульшових і колінних суглобах, грудна клітка злегка підведена і виступає

вперед, плечі розгорнуті і злегка опущені, симетрично розташовані лопатки не

видаються.
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Особливості методу: при візуальному огляді дитини лікарем, або

педагогом - дитини роздягають повністю, без взуття, варто перед лікарем у

звичній позі. Огляд починають спереду. В поле зору лікаря повинні потрапити

всі прояви асиметрії: голови, обличчя, контурів шиї, надпліччя, їх орієнтація,

асиметрія грудної клітки, трикутників талії. Оцінюють стан таза у фронтальній і

горизонтальній площинах, а також нахил таза в сагітальній площині. Візуально

оцінюють стан передньої черевної стінки, положення ніг, орієнтацію

надколінка, гомілок, стоп. За рівнем верхніх передніх клубових остей клінічно

оцінюють рівність довжин нижніх кінцівок в цілому у пацієнта.

При огляді збоку звертають увагу на розташування всіх частин тіла зверху

вниз: положення голови, плечового пояса, збіг напрямків орієнтації передпліччя

з положенням лопаток, оцінювали конфігурацію грудної клітини. З

урахуванням даних огляду спереду визначають тип останньої і астенічний,

гіперстенічний, нормостенічний). Збоку оцінюють також взаємовідношення

грудної клітини та живота, стан фізіологічних кривизн хребта (грудного кіфозу

і поперекового лордозу). При огляді збоку перевіряють отримані раніше

висновки про становище таза в сагітальній, фронтальній і горизонтальній

площинах.

Огляд збоку включає в себе і оцінку стану нижніх кінцівок,  їх ставів і

сегментів - стегон, гомілок і стоп.

При огляді ззаду в поле зору лікаря повинні потрапити всі прояви

асиметрії: голови, контурів шиї, надпліччя, верхніх кінцівок, лопаток,

деформації грудної клітки, трикутників талії, ромба Міхаеліса, положення

сідниць і сідничних складок, нижніх кінцівок.

За допомогою методу пальпації також визначають наявність, стійкість і

вираженість явищ асиметрії, тонус м'язів шиї, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок.

При цьому враховується і стан фізіологічних кривизн. При візуальному огляді

остистих відростків хребетного стовпа дають попередню оцінку м'язового

тонусу паравертебральних м'язів. В результаті клінічного огляду лікар отримує

об'єктивні дані, які лягають в основу правильного діагнозу.
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Зростання враховують по відстані від vertex до підлоги за допомогою

антропометрії або ростоміра.

Масу тіла визначають за допомогою медичних ваг.

Силу і витривалість м'язів грудної клітки, спини та м'язів черевного пресу

оцінювали за руховими тестами.

Сила м'язів спини оцінюється в положенні обстежуваного лежачи вниз

обличчям упоперек кушетки так, щоб верхня частина тулуба до гребінця

клубової кістки знаходилася на вису, руки - на поясі, ноги утримує дослідник

(рис. 1, а). Тривалість повного стомлення м'язів складає в нормі для дітей 7-11

років 1-2 хв., 12 років і старше - 2-4 хв.(час фіксується по секундоміру).

Сила м'язів правої і лівої сторін тулуба оцінюється в положенні

обстежуваного лежачи упоперек кушетки на боці (рис. 1, б). Час утримання

тулуба в горизонтальному положенні в нормі для дітей 7-11 років - 1,0-1,5 хв.,

12-14 років - 1,5-3,0 хв.

Сила м'язів черевного пресу визначається числом переходів з поло-ження

лежачи на спині (руки на поясі) в положення сидячи і назад (ноги утримує

дослідник). Темп повільний, не вище 16 разів на хвилину. У нормі діти 7-11

років виконують завдання 15-20 разів, 12-14 років - 20-40 разів (НДІ ортопедії

ім. Г.І.Турнера).

Рис. 1 Положення для визначення силової витривалості м'язів спини,

лежачи на животі (а), і тулуба, лежачи на боці (б)

Метод топографічної фотометрії. Для діагностики симптомів

викривлення у фронтальній площині застосовують метод топографічної

фотометрії.
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Для реєстрації кількісних характеристик, що свідчать про стан

біогеометрічного профілю постави пацієнтів, використовувалася цифрова

фотокамера, сполучена з персональним комп'ютером, з використанням програм

«ErgoTherapy». Фотозйомка проводилася з урахуванням основних

біомеханічних вимог: центри суглобів і анатомічні точки були відзначені

контрастними маркерами; в площині об'єкта зйомки розташовувався схил;

камера кріпилася на штативі нерухомо, на відстані 3 метрів до об'єкту зйомки

для статичних поз. Похибка аналізу 0, 1о.

Отримані дані оброблялися з використанням комп'ютерної програми, що

дозволяє:

- завантажити графічне зображення при вигляді спереду, ззаду і збоку;

- з'єднати необхідні точки і визначити кут між ними при вигляді спереду,

ззаду і збоку;

- створити рухливі кольорові лінії (в тому числі горизонтальної та

вертикальної ліній і лінії схилу);

- обробити інформацію і створити цифрові розрахунки;

- здійснити статистичний підрахунок і архівування;

- ввести дані в таблицю Excel.

При аналізі зображення в сагітальній площині встановлювалися точки,

проводили лінії і визначали кути між точками відносно горизонтальної і

вертикальної ліній на основі розташування анатомічних точок зазначених на

малюнку 2.

У сагітальній площині розглядалися наступні кути:

α1 - кут, утворений вертикаллю і відрізком, що з'єднує ЦМ голови і

акроміон;

α2 - кут, утворений вертикаллю і відрізком, що з'єднує акроміон з

інфраторакальною точкою;

α3 - кут, утворений вертикаллю і відрізком, що з'єднує інфраторакальну

точку з центром гребеня клубової кістки;
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α4 - кут, утворений вертикаллю і відрізком, що з'єднує центр гребеня

клубової кістки і трохантеріон;

α5 - кут, утворений вертикаллю і відрізком, що з'єднує трохантеріон і

тибіальну точку;

α6 - кут, утворений вертикаллю і відрізком, що з'єднує тибіальну точку і

сфіріон;

α7 - кут, утворений вертикаллю і відрізком, що з'єднує акроміон і

трохантеріон.

У фронтальній площині при вигляді ззаду розглядалися наступні кути:

β1 - кут, утворений вертикаллю і відрізком, що з'єднує ЦМ голови і

хребець С7;

β2 - кут, утворений лінією горизонту і відрізком, що з'єднує акроміон;

β3 - кут, утворений лінією горизонту і відрізком, що з'єднує точки нижніх

кутів лопаток

β4 – кут, утворений лінією горизонту і відрізком, що з'єднує точки центру

гребенів клубових кісток справа і зліва;

β5 - кут, утворений вертикаллю і відрізком, що з'єднує ЦМ голови і точку

між сфіріонамі двох ніг.

Для аналізу зображення при вигляді ззаду також маркували точки і

визначали величину кутів між точками відносно горизонтальної і вертикальної

ліній.

Розглянуті відстані позначалися таким чином:

L1 - відстань між лівою радіальною точкою і центром гребеня клубової

кістки зліва;

L2 - відстань між правою радіальною точкою і центром гребеня клубової

кістки справа.
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Анатомічні орієнтири розташування точок при вигляді спереду у

фронтальній площині:

Точка 1 збігається з точкою брів;

а б
Рис. 2. Анатомічні орієнтири розташування точок в сагітальній та

фронтальній площинах

а - сагітальна площиаі: 1 - ЦМ голови; 2 - акроміон; 3 -
інфраторакальна точка; 4 - центр гребеня клубової кістки; 5 -
трохантеріон; 6 - тибіальна точка; 7 - сфіріон.

б - фронтальна площина, вид ззаду: 1 - ЦМ голови; 2 - хребець С7; 3 -
лівий акроміон; 4 - правий акроміон; 5 - нижній кут лівої лопатки; 6 -
нижній кут правої лопатки; 7 - ліва радіальна точка; 8 - центр гребеня
клубової кістки зліва; 9 - права радіальна точка; 10 - центр гребеня
клубової кістки справа; 11 - точка між двома сфіріонамі
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Точка 2 збігається з точкою середини підборіддя;

Точка 3 збігається з точкою центру грудини;

Точка 4 збігається з точкою соска правих грудей;

Точка 5 збігається з точкою соска лівих грудей;

Точка 6 збігається з правим нижнім ребром;

Точка 7 збігається з лівим нижнім ребром;

Точка 8 збігається з пупком;

 Точка 9 збігається з найвищою точкою таза справа;

Точка 10 збігається з найвищою точкою таза зліва;

Точка 11 знаходиться між двома кісточками;

Точки А і В знаходяться в центрі колін і важливі для визначення такої

патології як х-подібне і о-подібне викривлення ніг, так як відстань між цими

точками в залежності від патології різна.

У фронтальній площині при вигляді спереду розглядалися наступні кути:

Кут між бровами і серединою підборіддя (1, 2): 0

Кут між підборіддям центром грудини (2, 3): 0

Кут між двома сосками (4, 5): 4, 86

Кут між нижніми правим і лівим ребрами (6, 7): 0

Кут між центром грудини і пупком (3, 8): 0

Кут між пупком і серединою обох щиколоток (8, 11): 0

Кут між бровами і обома щиколотками (1, 11): 0

Кут між точками таза (9, 10): 0

Відстань між точками А і В: 41.01


