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Постановка наукової проблеми та її значення. Згідно із соціокультурним підходом до 

дослідження тілесності тіло розглядається як продукт культури й категорія соціального буття [18]. 

Воно наділяється соціальними якостями, а здоровий розвиток тілесності зв’язується з фактами 

взаємозумовленості внутрішнього та зовнішнього в людині в результаті взаємодії зовнішніх 

природних, зовнішніх культурних, внутрішніх природних і внутрішніх культурних чинників [18]. 

Саме тіло людини в ході цього процесу трансформується з явища біологічного в явище соціокультурне, 

знаходячи поступово ті риси та властивості, які характеризують на сьогодні суспільство як 

соціокультурне ціле [18, 19, 20, 21, 22].  

Згідно з наявним уявленням [12, 13, 14] симетричність біомеханічної конструкції рухової 

системи проявляється завдяки тому, що саме такий розподіл мас у просторі дає змогу людині більш 

ефективно керувати гравітаційними взаємодіями при переміщенi свого тіла [14]. Очевидний той 

факт, що біологічна система організму людини, взаємодіючи з навколишнім середовищем, постійно 

змінюється в часі й просторі та визначається величинами своїх змінних характеристик  [6, 8]. За 

даними наукової спільноти [7, 9], найважливішим поняттям, пов’язаним з орієнтацією тіла людини 

в просторі та з усією сукупністю рухових дій, є просторова організація біоланок його тіла [4, 5]. 

Просторова організація тіла характеризується біогеометричним профілем постави, опорно-

ресорними властивостями стопи, пропорціями й типом тілобудови, топографією сил різних 

м’язових груп, використовується в ролі характеристики як фізичного розвитку здоров’я людини [10, 

11, 17], так і в поняття, що дає змогу пояснити, яким чином людина не лише сприймає простір, але 

й реалізовує свій руховий потенціал [1, 2, 3, 15, 16]. 

Зв’язок із науковими планами, темами. Тему статті розроблено згідно з темою 3.13 

«Теоретико-методичні основи здоров’яформуючих технологій у процесі фізичного виховання 

різних груп населення» (номер державної реєстрації 0116U001615).  

Мета дослідження – провести оцінку стану біогеометричного профілю постави чоловіків 

другого періоду зрілого віку, котрі займаються оздоровчим фітнесом. 

Методи дослідження – аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури, контент-

аналіз,  біологічні, педагогічні методи дослідження, методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. Вивчаючи дані медичних карт учасників 

експерименту, ми звернули увагу на негативну тенденцію, пов’язану зі збільшенням частки 

чоловіків із порушеннями постави з віком (рис. 1). 

Виявлено, що серед чоловіків 36–45 років переважають такі порушення постави, як кругла 

спина. Серед чоловіків 36–40 років зафіксовано 36,4 % (n = 8), а серед осіб 41–45 років – 42,9 % 

(n = 12) з указаним порушенням постави. Як засвідчив аналіз результатів дослідження, серед 

чоловіків 36–40 років на 2,3 % більше характеризуються нормальною поставою, проте на 6,5 % 

більше з круглою спиною та на 1,3 % – зі сколіотичною поставою, порівняно з чоловіками 41–45 років. 
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Рис. 1. Аналіз типу постави чоловіків 36–45 років (n = 50) 

 

Виконаний розподіл чоловіків 36–40 років за рівнями біогеометричного профілю постави 

засвідчив, що серед чоловіків із нормальною поставою чоловіки з середнім і високим рівнями 

біогеометричного профілю розподілилися порівну та їх частки становили 13,6 % (n = 3). При цьому 

серед чоловіків із круглою спиною виявилося на 9,1 % більша частка із низьким рівнем, ніж із 

середнім, як і в обстежених зі сколіотичною поставою, у яких різниця між частками – 4,5 %, а з-

поміж чоловіків із плоскою спиною – навпаки, частка із середнім рівнем біогеометричного профілю 

постави переважала частку з низьким рівнем на 4,5 % (рис. 2). У фронтальній площині рівень стану 

біогеометричного профілю їх постави становить (8,77;3,25 бала), а в сагітальній – (10,14;2,93 бала). 

З’ясувалося, що серед чоловіків 41–45 років із нормальною поставою частка з високим рівнем 

біогеометричного профілю постави на 10,8 % менша, ніж із середнім (рис. 3).  

 

 

Рис. 2. Розподіл чоловіків 36–40 років за рівнями біогеометричного профілю постави (n = 22) 
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Рис. 3. Розподіл чоловіків 41–45 років за рівнями біогеометричного профілю постави (n = 28) 

 

Перевірка отриманих вибіркових даних за показниками асиметрії й ексцесу встановити, що 

показники стану біогеометричного профілю постави чоловіків 36–45 років мають нормальний 

розподіл (табл. 1). 

Установлено, що стан біогеометричного профілю постави в чоловіків 36–40 років становить 

(18,59; 6,12 бала), а в чоловіків 41–45 років – (16,57; 4,82 бала) (табл. 2). 

Таблиця 1 

Оцінка асиметрії й ексцесу показників стану біогеометричного профілю  

постави чоловіків 36–45 років (n = 50) 

Показники асиметрії й ексцесу 

показники 

вік, років 

фронтальна 

площина 

сагітальна 

площина 

стан біогеометричного 

профілю постави 

36 – 40 

А 0,85 -0,24 0,11 

Е 0,10 -1,75 -1,44 

Умови ( )ADА 3 , ( )EDE 5  виконуються 

41 – 45 

А 0,54 0,15 0,31 

Е -1,29 -1,37 -1,35 

Умови ( )ADА 3 , ( )EDE 5  виконуються 

 
Примітка. D1(A)=0,219; D1(A)=0,674; D2(A)=0,18; D2(A)=0,604  

Таблиця 2 

Аналіз показників стану біогеометричного профілю  

постави чоловіків 36–45 років (n = 50) [Луцьк. Вип. 32] 

Середньостатистичні показники стану біогеометричного профілю постави, 

балів 

показник 

 

вік, років 

фронтальна 

площина 

сагітальна 

площина 

стан біогеометричного 

профілю постави 

36–40  

х  8,86 9,73 18,59 

s
 3,06 3,30 6,12 

m  0,65 0,70 1,31 

41–45 

х  7,71 8,86 16,57 

s
 1,80 3,08 4,82 

m  0,34 0,58 0,91 

 

Нормальн
а постава, 

%

• високий - 7,1

• середній -
17,9

Кругла   
спина, %

• середній -
14,3

• низький  -
28,6

Плоска 
спина, %

• середній -
3,6

• низький -
7,1

Сколіотич
на 

постава,%

• середній -
7,1

• низький -
14,3



Висновки та перспективи подальших досліджень. Дослідження засвідчило, що в чоловіків 

36–40 років стан біогеометричного профілю постави у фронтальній площині на 14,9 %, у сагітальній 

– на 9,82 %, а загальний стан біогеометричного профілю постави – на 12,19 % вищий, ніж у чоловіків 

41–45 років.  

Установити статистичну значущість розходжень між показниками не вдалося (p > 0,05), проте, 

як засвідчив графічний аналіз, у чоловіків другого періоду зрілого віку простежено тенденцію до 

поступового зниження стану біогеометричного профілю постави незалежно від типу порушень. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані з розробкою технології корекції порушень 

стану біогеометричного профілю постави чоловіків другого періоду зрілого віку в процесі занять 

оздоровчим фітнесом для підвищення його здоров’язберігальної спрямованості. 
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Анотації 

Актуальність. Найважливішим поняттям, пов’язаним з орієнтацією тіла людини в просторі й з усією 

сукупністю рухових дій, є просторова організація біоланок його тіла. Просторова організація тіла 

характеризується біогеометричним профілем постави, опорно-ресорними властивостями стопи, пропорціями 

та типом тілобудови, топографією сил різних м’язових груп, використовується в ролі характеристики як 

фізичного розвитку здоров’я людини, так і в ролі поняття, що дає змогу пояснити, яким чином людина не 

лише сприймає простір, але й реалізовує свій руховий потенціал Мета дослідження – оцінка стану 

біогеометричного профілю постави чоловіків другого періоду зрілого віку, котрі займаються оздоровчим 

фітнесом. Методи дослідження – аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури, контент-

аналіз, педагогічні методи дослідження, біологічні, педагогічні методи дослідження, методи математичної 

статистики. Контингент досліджуваних складали на констатувальному етапі дослідження становили 50 

чоловіків 36–45 років.  

Результати, отримані на цьому етапі дослідження, характеризують стан біогеометричного профілю 

постави чоловіків зрілого віку, які займаються оздоровчим фітнесом. Виявлено, що серед чоловіків 36–45 

років переважають такі порушення постави, як кругла спина. Серед чоловіків 36–40 років зафіксовано 

36,4 %, а серед осіб 41–45 років – 42,9 % з указаним порушенням постави. Як засвідчив аналіз результатів 

дослідження, серед чоловіків 36–40 років на 2,3 % більше характеризуються нормальною поставою, проте на 6,5 % 

більше з круглою спиною й на 1,3 % – зі сколіотичною поставою, ніж серед чоловіків 41–45 років. Дослідження 

засвідчило, що в чоловіків 36–40 років стан біогеометричного профілю постави у фронтальній площині на 14,9 %, 

у сагітальній – на 9,82 %, а загальний стан біогеометричного профілю постави – на 12,19 % вищий, ніж у чоловіків 

41–45 років. Установити статистичну значущість розходжень між показниками не вдалося, проте в 

чоловіків другого періоду зрілого віку простежено тенденцію до поступового зниження стану 

біогеометричного профілю постави незалежно від типу порушень. 

Ключові слова: стан біогеометричного профілю постави, чоловіки, оздоровчий фітнес. 



Виталий Кашуба, Евгений Имас, Юлия Руденко, Тамара Хабинец, Сергей Лопацкий, Сергей Ватаманюк. 

Состояние биогеометрического профиля осанки мужчин зрелого возраста, занимающихся оздоровительным 

фитнесом. Актуальность. Важнейшим понятием, связанным с ориентацией тела человека в пространстве 

и всей совокупности двигательных действий, является пространственная организация биозвеньев его тела. 

Пространственная организация тела характеризуется биогеометрическим профилем осанки, опорно-рессорными 

свойствами стопы, пропорциями и типом телосложения, топографией сил различных мышечных групп, 

используется в качестве характеристики как физического развития здоровья человека, так и понятия, 

позволяет объяснить, каким образом человек не только воспринимает пространство, но и реализует свой 

двигательный потенциал. Цель исследования – провести оценку состояния биогеометрического профиля 

осанки мужчин второго периода зрелого возраста занимающихся в оздоровительным фитнесом. Методы 

исследования – анализ и обобщение данных научно-методической литературы, контент-анализ, 

педагогические методы исследования, биологические, педагогические методы исследования, методы 

математической статистики. Контингент испытуемых составляли на этапе констатирующего 

исследования 50 мужчин 36–45 лет. 

Результаты, полученные на этапе констатирующего исследования, характеризуют состояние 

биогеометрического профиля осанки мужчин зрелого возраста, занимающихся оздоровительным фитнесом. 

Установлено, что среди мужчин 36–45 лет преобладают такие нарушения осанки, как круглая спина. Среди 

мужчин 36–40 лет зафиксировано 36,4 %, а среди лиц 41–45 лет – 42,9 % с указанным нарушением осанки. 

Как показал анализ результатов исследования, среди мужчин 36–40 лет на 2,3 % больше характеризуются 

нормальной осанкой, однако на 6,5 % больше с круглой спиной и на 1,3 % – со сколиотической осанкой, чем 

среди мужчин 41–45 лет. Исследование показало, что в мужчин 36–40 лет состояние биогеометрического 

профиля осанки во фронтальной плоскости на 14,9 %, в сагиттальной – на 9,82 %, а общее состояние 

биогеометрического профиля осанки – на 12,19 % выше, чем у мужчин 41–45 лет. Установить статистическую 

значимость различий между показателями не удалось, однако у мужчин второго периода зрелого возраста 

наблюдается тенденция к постепенному снижению состояния биогеометрического профиля осанки 

независимо от типа нарушений. 

Ключевые слова: состояние биогеометрического профиля осанки, мужчины, оздоровительный фитнес. 

Vitaliy Kashuba, Yevhen Imas, Yuliya Rudenko, Tamara Khabinets, Serhiy Lopatskyi, Serhiy Vatamaniuk. 

The State of the Biogeometric Posture profile of Men of Mature Age who Practice Health-Improving Fitness. 

Topicality. The most important concept, related to the orientation of the human body in space and the entire set of 

motor actions, is the spatial organization of the biological links of its body. The spatial organization of the body is 

characterized by a biogeometric profile of the posture, supporting and spring properties of the foot, proportions and 

body type, and topography of various muscle groups, is used as a characteristic of the physical development of human 

health, as well as a concept, it explains how a person not only perceives space, but also realizes own motor potential. 

The objective of the study is to assess the state of the biogeometric profile of the posture of men of the second period 

of mature age who are engaged in health-improving fitness. The research methods: analysis and synthesis of data 

from scientific and methodological literature, content analysis, pedagogical research methods, biological, 

pedagogical research methods, methods of mathematical statistics. The contingent of the examined made up 50 men 

aged 36–45 years old at the stage of ascertaining research. 

The results obtained at the stage of ascertaining research characterize the state of the biogeometric profile of 

the posture of men of mature age who are engaged in health fitness. It is revealed that among men aged 36–45 years 

old, dominates such postural dysfunction as a round back. Among men aged 36–40 years old, 36,4 % were recorded, 

and among men aged 41–45 years old – 42,9 % with the indicated violation of posture were found. As analysis of the 

research results showed, among men aged 36–40 years old, by 2,3 % more are characterized by normal posture, but 

by 6,5 % more with a round back and by 1.3 % more with scoliotic posture than among men 41–45 years old. The 

study showed that among men aged 36–40 years old the state of the biogeometric profile of posture in the frontal 

plane is by 14,9 % higher, in the sagittal – by 9,82 % more, and the general state of the biogeometric profile of posture – 

by 12,19 % higher than in men aged 41–45 years old. It was not possible to establish the statistical significance of 

differences between the indicators, however, in men of the second period of mature age, there is a tendency to a 

gradual decrease in the state of the biogeometric profile of posture, regardless of the type of disorders. 

Key words: state of the biogeometric profile of posture, men, health-improving fitness. 

 

 


	C:\Users\ПК 3(209)\Desktop\img020.jpg
	C:\Users\ПК 3(209)\Desktop\img021.jpg
	C:\Users\ПК 3(209)\Desktop\Vitaliy Kashuba, Yevhen Imas....pdf

