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На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної 

літератури встановлено основні показники функ- 

ціонального стану дітей з порушеннями серцевої 

діяльності, за якими на сучасному етапі будуються 

програми фізичної реабілітації та визначається 

безпечний рівень фізичного навантаження. Пошу- 

кові дослідження проводилися в PubMed та Google 

Scholar і дали загалом 9 досліджень, опублікова- 

них між 2015 та 2019 роками. Кількість залучених 

пацієнтів у даних публікаціях коливалася в межах 

6-1265. З 9 досліджень 4 було віднесено до катего- 

рії неконтрольованих досліджень, де не використо- 

вувалась група порівняння, що свідчить про низьку 

достовірність отриманих даних. У ході аналізу 

встановлено, що найпоширенішими показниками, 

за якими слідкують за функціональним станом ді- 

тей є частота серцевих скорочень та артеріальний 

тиск, та їх зміна під час тестів з фізичним наванта- 

женням (використовується в 66,6% досліджень). Як 

тести з фізичним навантаженням використовува- 

лись Гарвардський степ-тест, тредміл-тест, тест 6-

хвилинної ходьби, індекс Шаповалової. Лише в 

33,3% досліджень використовувались показники 

ЕКГ і в 22,2% – Ехо-КГ. Також, в 22,2% досліджень 

проводили анкетування визначення рівня стану 

здоров’я, наявності та вираженості симптомів за- 

хворювання, визначали об’єм споживаного кисню 

(VО2), індекс Кердо та ін. Програми фізичної реабі- 

літації, складені на основі визначених показників 

дуже відрізнялись, тривалість їх  варіювала  від  

12 днів до 1 року, однак майже у всіх програмах 

зазначалась кількість тренувань – 2-3 рази на тиж- 

день (відповідно до рекомендацій ВООЗ). Врахову- 

ючи нинішні непереконливі докази та обмежену 

літературу, подальше вивчення безпечного рівня 

фізичного навантаження для дітей із порушеннями 

серцевої діяльності без використання тестів з мак- 

симальним навантаженням є необхідним. Також 

визначено потребу у використанні методів діагнос- 

тики, які будуть відображати роботу функціональ- 

них систем організму дітей, та дозволять прогнозу- 

вати реакцію адаптації або компенсації організму 

на фізичні навантаження і на основі цього будува- 

ти програми реабілітації. 

Ключові слова: порушення серцевої діяльнос- 

ті, фізична реабілітація, функціональна діагности- 

ка. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана відповідно до 

теми НДР «Розробка та реалізація інноваційних 

технологій та корекція функціонального стану лю- 

дини при фізичних навантаженнях в спорті та реа- 

білітації», № державної реєстрації 0117U007145. 

Вступ. Порушення серцевої діяльності можуть 

бути викликані безпосередньо серцевою недостат- 

ністю (СН), можуть бути пов’язані з іншими серце- 

во-судинними захворюваннями (ССЗ), або не по- 

в’язані з ССЗ. Етіологія серцевої недостатності у 

дітей 0-17 років варіюється за регіонами: у країнах 

із низьким рівнем доходу причиною серцевої недо- 

статності є переважно інфекція нижніх дихальних 

шляхів та важка анемія, а в країнах із високим рів- 

нем доходу основними причинами є кардіоміопатії 

та вроджені хвороби серця [1]. В Україні станом на 

2017 рік рівень захворюваності дітей 0-17 років на 

хвороби системи кровообігу та уроджені аномалії 

(вади розвитку) склав 2983 осіб на 100 000 осіб що, 

складає 2,9% [2]. 

Поширеність розвитку серцевої недостатності у 

дітей обумовлює необхідність впровадження оздо- 

ровчих занять для поліпшення функціонального 

стану дітей та підвищення адаптаційних можливос- 

тей їх організму. 

Для попередження розвитку серцевої недоста- 

тності та при наявності вже сформованих пору- 

шень серцевої діяльності такими установами, як 

Канадське товариство фізіології фізичних вправ 

(CSEP), Американський коледж спортивної меди- 

цини (ACSM) та Всесвітня організація охорони здо- 

ров'я (ВООЗ), було встановлено керівні принципи 

рухової активності, спрямовані на всі вікові групи, 

включаючи дітей, підлітків та дорослих. Дітям у віці 

5-17 років рекомендується виділяти щонайменше 

60 хвилин на рухову активність середньої та енер- 

гійної інтенсивності (MVPA) щодня, і чітко вказують 

на те, що більший обсяг рухової активності пов'яза- 

ний з більшою користю для здоров'я [3]. 

mailto:tanushakrainyk97@gmail.com


Огляди літератури 

Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 3 (25) 59 

 

 

Дані огляду програм тренувань з фізичними 

вправами у дітей з порушеннями серцевої діяльно- 

сті показали, що більшість досліджень було зосе- 

реджено на 12-тижневих тренувальних програмах, 

причому заняття проводилися 3 рази на тиждень, а 

інтенсивність тренувань встановлювалась в основ- 

ному в відсотках від максимальної частоти серце- 

вих скорочень. Дані систематичного огляду в знач- 

ній мірі показали позитивну зміну основних резуль- 

татів після періоду навчання і не повідомлялося 

про негативні результати. У більшості досліджень 

участь у програмі занять фізичними вправами була 

безпечною та покращувала адаптаційні можливості 

дітей. Однак, дані про довгострокові результати 

обмежені і вимагають подальшого вивчення [3, 4]. 

Мета роботи – встановити особливості побу- 

дови програми фізичної реабілітації дітей з пору- 

шеннями серцевої діяльності та виокремити показ- 

ники, за якими можна визначити безпечний рівень 

фізичного навантаження, на основі ґрунтовного 

аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури. 

Матеріал та методи дослідження. Аналіз лі- 

тератури проводився на основі наукових публіка- 

цій, розміщених на PubMed та Google Scholar. Вся 

література, включена до цього дослідження, була 

опублікована між 2015 та 2019 роками. Пошукові 

дослідження дали в цілому 9 досліджень щодо 

особливостей побудови програми реабілітації на 

основі визначених функціональних показників, 

опублікованих між 2015 та 2019 роками. Кількість 

пацієнтів, які брали участь у цих дослідженнях, 

становила від 6 до 1265. Тривалість курсу реабілі- 

тації варіювала від 12-21 дня (на санаторно- 

курортному етапі) до 1 року. Також було визначено 

види наукових досліджень, які вказують на рівень 

достовірності результатів проаналізованих праць. 

Результати дослідження. Встановлено, що 

серед дітей з порушеннями серцевої діяльності 

оздоровчі тренування будуються за принципом 

FITT (F – Frequency of exercise (частота трену- 

вань), I – Intensity of exercise (інтенсивність трену- 

вань), T – Time, amount of exercise (кількість трену- 

вань); T – Type of exercise (вид тренування)). На 

основі досліджень у педіатричних хворих надають- 

ся наступні пропозиції щодо використання фізич- 

них вправ [5]: 

1. Аеробні вправи: відповідають чинним реко- 

мендаціям рухової активності для здорових дітей. 

Рекомендується прогресування тривалості фізич- 

них вправ, зростання кількості тренувань до 7 разів 

на тиждень, інтенсивність від легкої до помірної/ 

високої інтенсивності (MVPA) (40-85% від макси- 

мального споживання кисню (МСК)); зростання 

тривалості тренувань до 60 хв./заняття. Тип трену- 

вань – заняття аеробікою (наприклад, біг, їзда на 

велосипеді, танці). Дітям з деякими специфічними 

дефектами, вродженими вадами серця (ВВС) реко- 

мендується обмежувати аеробні вправи низькою 

та середньою інтенсивністю (а не MVPA). 

2. Високоінтенсивні інтервальні тренування 

(ВІТ) (вправи анаеробного характеру): Жодні дослі- 

дження не вивчали безпеку та ефективність ВІТ 

або анаеробних тренувань у педіатричних пацієн- 

тів із ВВС. Таким чином, слід уникати інтервальних 

тренувань з високою інтенсивністю, поки не з’яв- 

ляться подальші дані. 

3. Тренування з опором: Силові тренування із 

низькою та середньою інтенсивністю є безпечними 

для більшості пацієнтів із ВВС (максимальна кіль- 

кість повторень вправ складає 10-15, з меншим 

опором). Силові тренування високої інтенсивності 

не вивчалася серед даного контингенту, і це може 

підвищити ризик травм і викликати підвищення 

артеріального тиску, знизити серцевий викид та 

викликати брадикардію у деяких пацієнтів із ВВС. У 

цій групі слід уникати силових тренувань з високою 

інтенсивністю, поки не будуть доступні подальші 

дослідження. Рекомендована кількість занять – 2-

3 рази на тиждень, інтенсивність – зростаюча від 

низької до помірної (40-70% від макс. робочого 

навантаження); під час тренування виконують 1-2 

підходи по 8-15 повторень. Тип тренувань – вправи 

з власною вагою тіла, низьким опором, контрольо- 

ваним використанням вагів. 

4. Тренування гнучкості: Динамічні вправи на 

розтягнення були включені як складова численних 

досліджень (наприклад, розминка перед аеробни- 

ми або вправами з опором), тому діти з ВВС мо- 

жуть безпечно використовувати тренування на роз- 

виток гнучкості. Однак є мало доказів щодо пере- 

ваг використання специфічних для хвороби трену- 

вань з гнучкості. Рекомендована кількість занять – 

2 рази на тиждень, інтенсивність – не визначено; 

тривалість заняття – 15-20 хв. Тип тренувань –  

йога, стретчінг. 

Sarah L. West та ін. було запропоновано конце- 

пцію використання фізичних вправ як ліків, що їх 

можна застосовувати залежно від дози (подібно до 

фармацевтичних препаратів), щоб позитивно впли- 

нути на результати здоров'я людей з хронічними 

захворюваннями [3]. На рис. 1 зображена план- 

схема використання вправ як лікарських засобів 

серед дітей з хронічними захворюваннями. 

М. Чеховською [6] було запропоновано програ- 

му фізичної реабілітації для дітей шкільного віку з 

хронічною серцевою недостатністю, схема побудо- 

ви якої зображена на рис. 2. 

Також було проаналізовано 9 досліджень щодо 

визначення функціонального стану організму дітей, 

основних показників, за якими можна встановити 
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безпечний рівень фізичного навантаження та скла- 

сти програму фізичної реабілітації. Дослідження, 

включені до цього огляду, зведені в таблицю 1. 

Обговорення. Проаналізовані дослідження 

щодо оцінки функціонального стану у дітей з пору- 

шеннями серцевої діяльності та побудови програм 

фізичної реабілітації для даного контингенту за 

класифікацією виявились або неконтрольованими 

(без використання контрольних груп) (n=4), або 

ретроспективними (поділ на групи відбувався після 

збору необхідних даних, після проведення дослі- 

дження) (n=4). Одне дослідження можна віднести 

до когортного дослідження і одне до такого, в яко- 

му використовувався метод поперечного зрізу. 

Під час дослідження Voss C. та ін. [8], було  

визначено достовірність, надійність використання 

опитувальника фізичної активності для дітей (PAQ- 

C) та підлітків (PAQ-A) із вродженими вадами сер- 

ця. 

У дослідженні Пшеничної Е. А., [10] адаптацій- 

ний резерв міокарда оцінювали на підставі визна- 

чення рівня толерантності до фізичного наванта- 

ження (ФН), хронотропного індексу, типу реакції 

гемодинаміки на ФН, часу відновлення частоти 

серцевих скорочень (ЧСС) і артеріального тиску 

(АТ) в періоді реституції. Пробу з дозованим ФН 

проводили за допомогою тредміл-тесту (ТТ) за 

модифікованим протоколом Брюса. 

В. П. Татаурова та Л. В. Єлісєєва [11] у дослі- 

дженні створили комплекс санаторно-курортного 

лікування дітей, що включав охоронний санатор- 

ний режим, щадно-тонізуючий кліматичний і рухо- 

вий режими з проведенням лікувальної фізкульту- 

ри, за показаннями – ручного масажу комірцевої 

 
 

 
 

Рис. 1. План-схема використання вправ як лікарських засобів та пропозиції щодо реабілітації дітей 
з хронічними захворюваннями [3] 
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Рис. 2. Схематичне зображення програми фізичної реабілітації для дітей шкільного віку з ХСН І–ІІА стадій: 
N – норма; ХСН – хронічна серцева недостатність; ССС – серцево-судинна система; ДС – дихальна система; ВС – 
вегетативна система; ФР – визначення фізичного розвитку, принципи фізичної реабілітації; ФН – фізичне наванта- 

ження; ОРА – опорно-руховий апарат; ЯЖ – якість життя; ФВ – фізичне виховання; ЗРВ – загальнорозвиваючі впра- 
ви; ФК – фізична культура [6] 
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Таблиця 1 – Результати огляду досліджень 

Автори 
Класифіка- 

ція 
Результати Висновки 

Banks L., et al. 
2017 [7] 

Когортне 
дослідження 

Оцінювався рівень фізичної активності від помірної до 
енергійної інтенсивності (MVPA, за допомогою акселеро- 
метрії), відсоткове прогнозоване пікове споживання кис- 
ню (VO2, серцево-легеневий тест з навантаженням), від- 
соткові показники загальних рухових навичок (тест на 
визначення рівня розвитку загальних рухових навичок) та 
самоефективність (дитяче самосприйняття адекватності 
та схильності до фізичних навантажень (шкала CSAPPA). 
Хворі на ВВС (n=137, віком 4-12 років) включали дітей з 
відшкодованим дефектом міжпередсердної перегородки 
(n=31, MVPA=454±246 хв/тиждень), транспозицією вели- 
ких артерій після операції артеріального перемикання 
(n = 34, MVPA=423±196 хв/тиждень), тетрадою Фалло піс- 
ля первинного відновлення (n=37, MVPA=389±211 хв/тиж- 
день) або одиночний шлуночок після операції Фонтана 
(n=35, MVPA= 405±256 хв/тиждень). MVPA не відрізнявся 
суттєво між групами ВВС (р=0,68). Вища MVPA була по- 
в'язана з більш високим відсотковим прогнозованим піко- 
вим споживанням кисню VO2, та вищою самоефективніс- 
тю. Після сортування даних за віком, статтю та сезонніс- 
тю тестування асоціацій з типом ВВС виявлено не було 

Вища MVPA не була 
пов'язана з рівнем роз- 
витку загальних рухо- 
вих навичок (p = 0,92). 
Не було виявлено сут- 
тєвої кореляції між 
типом ВВС та прогно- 
зованим піковим спо- 
живанням кисню само- 
ефективністю та рів- 
нем розвитку загаль- 
них рухових навичок 
(p>0,05 для всіх). Біль- 
ша MVPA була пов'я- 
зана з більш високою 
працездатністю та са- 
моефективністю, але 
не рівнем розвитку 
загальних рухових на- 
вичок 

Voss C., et al. 
2017 [8] 

Ретроспек- 
тивне дослі- 
дження 

Під час дослідження визначалась достовірність, надій- 
ність використання опитувальника фізичної активності 
для дітей (PAQ-C) та підлітків (PAQ-A) із вродженими 
вадами серця (n=84, віком 13,6 ± 2,9 років, 50% дівчат) з 
простими (37%), помірними (31%) або важкими вродже- 
ними вадами серця (27%), а також після трансплантації 
серця (6%)). Також діти носили тривісний акселерометр 
(GT3X + або GT9X) над правим стегном протягом 7 днів. 
Середня щоденна фізична активність становила 
46,9 хв/добу (від 31,6 хв. До 61,8 хв.), і 25% відповідали 
настановам фізичних навантажень, визначеним як ≥60 
хвилин від помірного до енергійного фізичного наванта- 
ження на день. Середній показник PAQ становив 2,6. 
Показники PAQ були суттєво залежали від показників 
фізичної активності (r=0,44-0,55, всі p<0,01) та сидячої 
поведінки (r=-0,53, p<0,001). Було визначено, що точка 
граничної оцінки PAQ дорівнює 2,87 

Дійсність та надійність 
PAQ у дітей та підлітків 
із ВВС дорівнювала 
результатам поперед- 
ніх досліджень серед 
здорових дітей або 
була більшою. Тому 
PAQ може використо- 
вуватися для оцінки 
загального рівня фізич- 
ної активності у дітей 
та підлітків із ВВС 

Zöller, David, 
et al. 
2017 [9] 

Неконтроль- 
оване дослі- 
дження 

Було оцінено доцільність програми домашніх занять фі- 
зичними вправами у дітей з легеневою артеріальною 
гіпертензією (ЛАГ). Дев'ять дітей та підлітків (середній вік 
15,2 ± 3,8 років) з ЛАГ з низьким рівнем ризику 
(функціональний клас І та ІІ за ВООЗ) проводили домаш- 
ні фізичні тренування протягом 16 тижнів. До та після 16 
тижнів тренувань проводили серцево-легеневий тест з 
навантаженням та оцінювали якість життя, пов'язану зі 
здоров’ям. Обсяг навчання вдома та самопочуття пацієн- 
тів контролювався періодичними телефонними дзвінками 
та онлайн-анкетами. Тренування в домашніх умовах доб- 
ре переносилося у всіх пацієнтів, і жодних побічних явищ 
не траплялося. Після 16 тижнів навчання пацієнти значно 
покращили свою фізичну здатність (дистанція бігу на 
біговій доріжці збільшилася з 589,5±153,9 до 747,9± 
±209,2 м (p=0,036). Споживання кисню при анаеробному 
порозі зросло з 1307,8 (±417) до 1406,4 (±418) мл 
(p=0,028). Хронотропний індекс покращився від 0,77±0,12 
до 0,82±0,11 (р = 0,004) і був дещо пов'язаний зі збіль- 
шенням дистанції бігу (r=0,62; p=0,07) 

Навчання домашнім 
фізичним вправам мо- 
жливо для дітей та 
підлітків з ЛАГ з низь- 
ким рівнем ризику і 
результати цього дос- 
лідження свідчать про 
сприятливий вплив. 
Однак, встановлено, 
що необхідні майбутні 
дослідження, щоб дос- 
лідити безпеку та ефе- 
ктивність домашніх 
занять фізичними 
вправами для більшої 
популяції дітей з ЛАГ, 
включаючи також паці- 
єнтів III або IV функціо- 
нального класу 



Огляди літератури 

Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 3 (25) 63 

 

 

Продовження табл. 1 

Автори 
Класифіка- 

ція 
Результати Висновки 

Пшенич- 
на Е.А., та ін. 
2017 [10] 

Ретроспек- 
тивне дослі- 
дження 

Оцінювались адаптаційні резерви (АР) серцево-судинної 
системи і було складено програми реабілітації дітей піс- 
ля оперативної корекції ВВС і магістральних судин (МС). 
Обстежено 47 дітей з ВПС і МС (47,0% хлопчиків, 53,0% 
дівчаток) у віці від 4 до 17 років без клінічних проявів 
хронічної серцевої недостатності (ХСН) і гемодинамічних 
змін за даними допплер-ЕхоКГ. Результати дослідження 
виявили фізіологічний рівень толерантності до ФН і нор- 
мотонічну реакцію гемодинаміки на ФН у 17 (36,2%) ді- 
тей. У 30 (63,8%) обстежених констатовано наступні змі- 
ни: патологічний тип реакції гемодинаміки на ФН 
(53,2 осіб), низький хронотропний індекс (63,8%), сповіль- 
нене відновлення ЧСС в періоді реституції (42,6%), упові- 
льнене відновлення АТ (12,8%). Причиною припинення 
проведення ТТ у 25 (53,2%) обстежених були поява скарг 
на задишку, біль в області серця, втому. Погіршення про- 
відності у вигляді наростання ступеня блокади правої 
ніжки пучка Гіса мали 8 (17,0%) обстежених, лівої 
1 (2,1%) пацієнт. Депресія сегмента ST на 2-4-го ступеня 
виявлена у 9 (19,5%) дітей 

Вивчення АР серцево- 
судинної системи у 
дітей, які перенесли 
оперативну корекцію 
ВВС і МС, виявило 
нормальні показники 
гемодинаміки у 36,2% 
пацієнтів. Низька карді- 
ореспіраторна витри- 
валість констатована у 
63,8% обстежених па- 
цієнтів при відсутності 
клінічних проявів. У 
19,5% дітей виявлені 
зміни під час тредміл- 
тесту дозволили діаг- 
ностувати наявність 
ХСН 1-го ступеня. 
Отримані дані стали 
підставою для скла- 
дання індивідуальних 
програм реабілітаціі 

Татауро- 
ва В. П., 
Єлісєєва Л. В. 
2019 [11] 

Неконт- 
рольоване 
дослідження 

Досліджувались діти з малими аномаліями серця (МАС) 
(n=79, віком 7-15 років з пролапсом мітрального клапана 
I ступеня (ПМК) – 47 дітей і додаткової хордою лівого 
шлуночка (ДХЛШ) – 32 дитини), вивчені електрофізіоло- 
гічні показники міокарда у дітей в динаміці санаторно- 
курортного лікування. За даними електрокардіографії 
(ЕКГ) були оцінені функції автоматизму, провідності і 
процеси реполяризації. При надходженні на санаторно- 
курортне лікування порушення функції автоматизму було 
визначено у 59,5% у дітей з ПМК і ДХЛЖ, переважно у 
вигляді синусової брадикардії і частіше серед дітей з 
ПМК. Порушення функції провідності зазначалося у 
51,4% дітей частіше з ДХЛЖ. Порушення процесів репо- 
ляризації міокарда, переважно по задній стінці, зазнача- 
лося у 35,1% досліджуваних, і в 1,6 рази частіше серед 
дітей з ДХЛЖ. Після проведеного комплексного санатор- 
но-курортного лікування зменшувалася кількість дітей з 
порушенням функції автоматизму (відповідно 59,5% і 
50,0% - до і після лікування), переважно серед дітей з 
ПМК. Рідше реєструвалася синусова тахікардія 
(відповідно до і після лікування - 25,0% і 16,7%) за раху- 
нок збільшення проявів синусової брадикардії 

Поліпшення функції 
провідності і процесів 
реполяризації міокар- 
да у дітей обох груп 
було вираженим. До 
санаторно-курортного 
лікування у половини 
дітей з МАС реєстру- 
валися зміни електро- 
фізіологічних показни- 
ків міокарда у вигляді 
порушення функції 
автоматизму, провід- 
ності і у третини – про- 
цесів реполяризації. В 
динаміці лікування 
електрогенез міокарда 
поліпшувався у 12,5% 
дітей 

Шашель В. А., 
Подпорі- 
на Л. А. 2015 
[12] 

Ретроспек- 
тивне дослі- 
дження 

Проводили комплексну оцінку стану здоров'я дітей 7-17 
років. Анкетування школярів провели серед 1265 осіб. 
Проанкетовано 537 (42,5%) осіб - діти 7-11 років, 489 
(38,7%) осіб - діти 11-14 років, решта 239 (18,8%) - діти 
15-18 років. Було розраховано також такі показники, як 
індекс Скібінського, індекс Шаповалової, життєвий індек- 
су, визначалась наявність симптомів астеновегетативної 
дисфункції, симптомів дисфункції серцево-судинної сис- 
теми і відповідність їх балами. Розроблено програму реа- 
білітації для визначених груп школярів, за якою працюва- 
ли протягом року 

Наприкінці досліджен- 
ня показники отримані 
зі значною позитивною 
динамікою (особливо у 
школярів 1-ї групи). 
Ефективність реабілі- 
тації склала 92% 
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Закінчення табл. 1 

Автори 
Класифіка- 

ція 
Результати Висновки 

Купцов І. М., 
Купцов А. Ф. 
2019 [13] 

Неконт- 
рольоване 
дослідження 

Для вивчення ефективності методів адаптивної фізичної 
культури (АФК) у дітей було проведено дослідження се- 
ред 6 дівчат 7-14 років з вадами серця, віднесених до 
спеціальної медичної групи. Дослідження проводилося 
протягом 6 місяців. Оцінювався функціональний стан 
серцево-судинної системи учнів до, під час і після занять 
АФК, а також проводився порівняльний аналіз отриманих 
результатів. 
Методика дослідження включала: 1) вимір ЧСС і АТ; 
2) ортостатичну пробу; 3) кліностатичну пробу; 4) вегета- 
тивний індекс Кердо; 5) хвилинний об'єм кровообігу; 
6) ударний об'єм кровообігу; 7) Гарвардський степ-тест; 
8) аеробну гімнастику. За підсумками 6-місячного курсу 
підвищилася реактивність парасимпатичного відділу ве- 
гетативної нервової системи (показники ортостатичної 
проби підвищилися на 40% - з 5 до 7 уд/хв). Індекс Кердо 
наблизився до значень вегетативного рівноваги 
(знизився на 74% - з 7 до 1,8; вегетативна рівновага 
(ейтонія) - «0») 

Результати досліджен- 
ня показали високу 
ефективність розроб- 
леного комплексу ліку- 
вальної гімнастики при 
вадах серця. Поліпши- 
лись всі досліджувані 
показники функціона- 
льного стану, а також 
фізичної підготовлено- 
сті дітей з вадами сер- 
ця 

Тельнова А. А. 
2018 [14] 

Неконт- 
рольоване 
ретроспек- 
тивне дослі- 
дження 

Робота заснована на результатах спостереження 73 ді- 
тей з вегетативною дисфункцією (ВД) (37 хлопчиків і 36 
дівчаток) у віці від 6 до 17 років. Усі діти пройшли обсте- 
ження і реабілітаційні заходи (курс – 12-21 день). До вибі- 
рки включено дітей з нейроциркуляторною дистонією 
(НЦД) за кардіальним типом – 43 дитини (58,9%), за гіпо- 
тонічним – 10 (13,7%), гіпертонічним – 20 (27,4%). Віко- 
вий склад: до 7 років – 5 (6,8%) дітей, 8-11 років – 28 
(38,4%) дітей, більшість – у віці 12-17 років 40 (54,8%) 
дітей. У 47 (64,4%) дітей виявлено малі аномалії серця: 
аномальні хорди і трабекули лівого шлуночка – у 34 
(72,3%) дітей, пролапс мітрального клапана – у 13 
(27,7%) дітей. Порушення ритму серця відзначалися у 
26 (35,6%) дітей: синусова тахікардія – 11 (42,3%) дітей, 
синоатріальна блокада 2 ступеня – 8 (30,8%) дітей, синд- 
ром укороченого інтервалу PQ - 7 (26,9 %) дітей 

На тлі проведених за- 
ходів відзначалося 
поліпшення антропо- 
метричних показників, 
нормалізація картини 
ЕКГ, зменшення обме- 
ження життєдіяльності 
(в межах ФК) у 68 
(93,2%) дітей. У 5 
(6,8%) дітей спостері- 
гався кризовий перебіг 
ВД: у 3 дітей спостері- 
гався симпатоадрена- 
ловий, у 2 дітей – ваго- 
інсулярний криз 

Чеховсь- 
ка М. Я. 
2017 [6, 15] 

Метод попе- 
речного зрі- 
зу 

Було впроваджено програму фізичної реабілітації для 
дітей шкільного віку з хронічною серцевою недостатністю 
І-ІІА стадій (n=34). Для оцінки ефективності програми 
слідкували за динамікою таких показників, як ЧСС, АТ, 
коефіцієнт економічності кровообігу, індекс Робінсона, 
адаптаційний потенціал, ЖЄЛ, життєвий індекс, індекс 
Кердо, коефіцієнт Хільберандта, вегетативний індекс, 
індекс сутулості та оцінки постави (REEDCO Posture 
Score Sheet), антропометричні показники, тест 6- 
хвилинної ходьби з використанням шкали задишки, рі- 
вень якості життя. Після повторного обстеження дітей 
основної групи (43,75%) було виявлено статистично зна- 
чуще зростання аеробних можливостей; збільшення удві- 
чі відсотка дітей із задовільним адаптаційним потенціа- 
лом; поліпшення стану апарату зовнішнього дихання та 
розвитку самих легень (12,5%); поліпшення переносимо- 
сті фізичного навантаження тощо 

Аналіз проведеного 
експериментального 
дослідження виявив 
статистично значуще 
поліпшення функціона- 
льного стану дітей, 
їхньої постави, психое- 
моційного стану та 
якості життя, а отже, і 
доцільність застосу- 
вання запропонованої 
програми фізичної реа- 
білітації для дітей шкі- 
льного віку з ХСН І–ІІА 
стадій 

 

зони, санації вогнищ хронічної інфекції, бальнеоте- 

рапії (хлоридні натрієві ванни, 10 г/л, 36-37С °, 15 

хвилин, через день, № 8). 

В. А. Шашель, Л. А. Подпоріна [12] за симптома- 

ми астеновегетативної дисфункції, симптомами 

дисфункції серцево-судинної системи встановили 

відповідність їх балами. При сумі балів від 1 до 20 у 

дітей визначали слабко виражені ознаки СВД і від- 

носили їх до 1-ї групи. Для корекції даного стану 

призначали реабілітаційні заходи: нормалізація ре- 

жиму дня, заняття з психологом, відвідування кім- 

нати психологічного розвантаження, фітотерапія, 
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кисневі коктейлі, ЛФК з урахуванням типів нервової 

діяльності. При сумі балів від 21 до 30 виявляли 

наявність вираженого характеру СВД і відносили 

дітей до 2-ї групи. Для корекції цього стану крім 

реабілітаційних заходів, рекомендованих для 1-ї 

групи, призначали гліцин, препарати магнію протя- 

гом 1 місяця 2 рази на рік (весна, осінь), фізіотера- 

певтичне лікування (ФТЛ): електрофорез зі спазмо- 

літиками, масаж комірцевої зони. В учнів, які на- 

брали більше 30 балів, визначали важкий перебіг 

СВД і відносили їх до 3-ї групи. Дітям, які входили в 

цю групу, здійснювали амбулаторне лікування у 

невролога або проводили стаціонарне лікування. 

У роботі І. М. Купцова, А. Ф. Купцова [13] занят- 

тя АФК проводилися три рази на тиждень у формі 

традиційного уроку фізичної культури, який вклю- 

чав вступно-підготовчу, основну і заключну части- 

ни. Розроблені комплекси спеціальних фізичних 

вправ застосовувалися в основній частині уроку. 

Залежно від інтенсивності і обсягу фізичного нава- 

нтаження, дослідження було поділено на 3 етапи, 

що проводяться, відповідно, протягом 1-8 тижнів, 

9-16 тижні і 17-24 тижні дослідження. 

У дослідженні А. А. Тельнової [14] програми 

будувалися індивідуально, залежно від виду веге- 

тативної дисфункції. Всім дітям проводилася акти- 

вна кінезіотерапія (щадно-тренуючий режими). 

ЛФК (індивідуальні, малогрупові заняття) пройшли 

73 (100%) дитини. Заняття на тренажерах загаль- 

ного типу – 57 (78,1%) дітей. Пішохідні прогулянки, 

дозована ходьба (в щадно-тренуючому режимі) 

проводилася всім дітям – 73 (100%) людини. Паси- 

вна кінезіотерапія призначалася всім дітям. Масаж 

класичний,  рефлекторний  отримали  58  (79,5%) 

дітей. Механотерапія призначалася 15 (20,5%) ді- 

тям. Фізіотерапія проводилася всім дітям (не біль- 

ше 3 процедур за курс). Світлолікування (Біо- 

птрон): 23 (31,5%) дітям. Електролікування: лазеро- 

магнітотерапія проводилася 23 (31,5%) дітям, дар- 

сонваль, електросон – 46 (63%) дітям. Біоритмос- 

тимуляція призначалася 11 (15,1%) дітям. Арома- 

терапія призначалася всім дітям. Психотерапев- 

тична корекція (індивідуальна і групова) проводи- 

лася всім дітям з вегетативною дисфункцією. 

Встановлено, що особи з безсимптомними про- 

явами клапанної хвороби серця з незначними по- 

рушеннями клапанів можуть займатися всіма вида- 

ми змагальних видів спорту, тоді як ті, хто має ура- 

ження середньої тяжкості, можуть інтенсивно зай- 

матися фізичними вправами, якщо фізичний нава- 

нтажувальний тест з урахуванням відповідних фі- 

зичних навантажень виявляє хорошу функціональ- 

ну працездатність без ішемії міокарда, гемодина- 

мічних порушень або аритмії. Існує зв'язок між про- 

лапсом мітрального клапана та раптовою серце- 

вою смертю у загальної популяції [16]. 

Заключення. В ході дослідження було встано- 

влено, що найпоширенішими показниками, за яки- 

ми слідкують за функціональним станом дітей є 

частота серцевих скорочень та артеріальний тиск, 

та їх зміна під час тестів з фізичним навантажен- 

ням (використовується в 66,6% досліджень). В яко- 

сті тестів з фізичним навантаженням використову- 

вались Гарвардський степ-тест, тредміл-тест, тест 

6-хвилинної ходьби, індекс Шаповалової. Лише в 

33,3% досліджень використовувались показники 

ЕКГ і в 22,2% – Ехо-КГ. Також, в 22,2% досліджень 

проводили анкетування визначення рівня стану 

здоров’я, наявності та вираженості симптомів за- 

хворювання, визначали об’єм споживаного кисню 

(VО2), індекс Кердо та ін. Програми фізичної реабі- 

літації, складені на основі визначених показників 

також дуже відрізнялись, тривалість їх варіювала 

від 12 днів до 1 року, однак майже у всіх програмах 

зазначалась кількість тренувань – 2-3 рази на тиж- 

день. У деяких дослідженнях, окрім вправ, додат- 

ково використовували інші засоби фізичної реабілі- 

тації, такі як нормалізація режиму дня, масаж ко- 

мірцевої зони, бальнеотерапія, фітотерапія, кисне- 

ві коктейлі, електрофорез зі спазмолітиками, світ- 

лолікування, електросон та ін. 

Результати дослідження вказують на різнома- 

нітність використовуваних показників та відсутність 

безпечних варіантів визначення потрібної дози, 

інтенсивності фізичного навантаження. Встанов- 

лення  інтенсивності  тренувань  за   відсотком   

від максимальної ЧСС є небезпечним, оскільки 

таке тестування може привести до небажаних нас- 

лідків (ішемії міокарду, запаморочення, значного 

порушення серцевого ритму, викликати неадек- 

ватну реакцію організму, та навіть привести до 

смерті). 

Перспективами подальших досліджень є 

визначення безпечного рівня фізичного наванта- 

ження для дітей із порушеннями серцевої діяльно- 

сті без використання тестів з максимальним наван- 

таженням. Також слід використовувати методи 

діагностики, які будуть відображати роботу функці- 

ональних систем організму дітей, та дозволять 

прогнозувати реакцію адаптації або компенсації 

організму на фізичні навантаження і на основі цьо- 

го будувати програми реабілітації. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Крайнык Т. М., Стародубцев С. Г. 

Резюме. На основе анализа отечественной и зарубежной литературы было определено основные 

показатели функционального состояния детей с нарушениями сердечной деятельности, по которым на 

современном этапе строятся программы физической реабилитации и определяется безопасный уровень 

физической нагрузки. Поисковые исследования проводились в PubMed и Google Scholar и дали в общей 

сложности 9 исследований, опубликованных между 2015 и 2019 годами. Количество исследуемых паци- 

ентов колебалось в пределах 6–1265. Из 9 исследований 4 были отнесены к категории неконтроли-  

руемых исследований, где не использовалась группа сравнения, что свидетельствует о низкой достовер- 

ности полученных данных. В ходе исследования было установлено, что наиболее распространенными 

показателями, по которым следят за функциональным состоянием детей были частота сердечных сокра- 

щений и артериальное давление, и их изменение во время тестов с физической нагрузкой (используется 

в 66,6% исследований). В качестве тестов с физической нагрузкой использовались Гарвардский степ-

тест, тредмил-тест, тест 6-минутной ходьбы, индекс Шаповаловой. Только в 33,3% исследований 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/06/zb_zoz_17.pdf
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использовались показатели ЭКГ и в 22,2% - Эхо-КГ. Также, в 22,2% исследований проводили анкетиро- 

вание определения уровня состояния здоровья, наличия и выраженности симптомов заболевания, опре- 

деляли объем потребляемого кислорода (VО2), индекс Кердо и др. Программы физической реабилита- 

ции, составленные на основе определенных показателей, также очень отличались, продолжительность 

их варьировала от 12 дней до 1 года, однако почти во всех программах указывалась количество трениро- 

вок – 2-3 раза в неделю (согласно рекомендациям ВООЗ). Учитывая нынешние неубедительные доказа- 

тельства и ограниченную литературу, дальнейшее изучение безопасного уровня физической нагрузки 

для детей с нарушениями сердечной деятельности без использования тестов с максимальной нагрузкой 

является необходимым. Также установлена необходимость в использовании методов диагностики, кото- 

рые будут отражать работу функциональных систем организма детей, и позволят прогнозировать реак- 

цию адаптации или компенсации организма на физические нагрузки и на основе этого строить програм- 

мы реабилитации. 

Ключевые слова: нарушения сердечной деятельности, физическая реабилитация, функциональная 

диагностика. 
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Features of Building a Wellness Training Programs for Children 

with Disorders of Cardiac Activity 

Krainyk T., Starodubtsev S. 

Abstract. The main indicators of the functional state of children with cardiac disorders were determined 

based on the analysis of the domestic and foreign literature. 

The purpose of the work was to find the peculiarities of building a program of physical therapy for children 

with cardiac disorders and to distinguish indicators for determining a safe level of physical activity, based on a 

thorough analysis of domestic and foreign literature. 

At the present stage, according to these indicators, physical therapy programs are being built and a safe 

level of physical activity is determined. The search studies were conducted in PubMed and Google Scholar and 

yielded a total of 9 studies published between 2015 and 2019. The number of studied patients ranged from 6- 

1265. Types of scientific research were also identified, which indicate the level of reliability of the analyzed  

works results. Four of the nine studies were categorized as uncontrolled studies, where no comparison group 

was used, indicating a low reliability of the data obtained. 

The study showed that the most common indicators for monitoring the functional state of children were heart 

rate and blood pressure, and their change during exercise tests (used in 66.6% of studies). The Harvard steppe 

test, the treadmill test, the 6-minute walk test, and the Shapovalova index were used as the physical activity 

tests. Electrocardiography indicators were used in 33.3% of studies and Echocardiography was used in 22.2%. 

Moreover, questionnaires were conducted in 22.2% of the surveys to determine the level of health status, the 

presence and severity of symptoms of the disease. 

The amount of oxygen consumed (VO2), the Kerdo index and many others were determined. Physical ther- 

apy programs based on certain indicators were also very different, their duration varied from 12 days to 1 year. 

However, in almost all programs the number of trainings was 2-3 times a week (according to World Health Or- 

ganisation recommendations). 

Conclusion. Taking into account the current inconclusive evidence and limited literature, further study of the 

safe level of exercise for children with cardiac activity disorders without the use of maximal exercise tests is nec- 

essary. There is also a need to use diagnostic methods that will reflect the functioning of functional systems of 

the children’s organism. All these features will allow to predict the response of the adaptation or compensation 

of the body to physical activity and to build a wellness training programs based on the main measurements. 

Keywords: cardiac activity disorders, physical therapy, functional diagnostics. 
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