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Концептуальні основи організації занять із учнями спеціальної 

медичної групи в загальноосвітніх навчальних закладах
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Анотації:
Мета: вивчення та наукове обґрун-
тування нових підходів до органі-
зації навчальної роботи з учнями 
спеціальної медичної групи в за-
гальноосвітніх навчальних закла-
дах. Матеріал: проаналізовано 15 
наукових джерел стосовно підходів 
різних авторів щодо створення на-
вчальних програм для учнів, які за 
станом здоров’я віднесені до спеці-
альної медичної групи. Результати: 
акцентована увага на не вирішених 
питаннях змістовного, матеріально-
технічного та кадрового аспектів. 
Встановлено, що підбір змісту на-
вчального матеріалу для спеціаль-
них медичних груп носить емпірич-
ний характер, а саме, копіювання 
існуючих навчальних програм із фі-
зичної культури для здорових дітей 
із вказівками на зменшення наванта-
ження та виключення складних еле-
ментів. Повністю відсутня система 
оцінювання навчальних досягнень 
учнів. На основі сучасних підходів до 
навчання учнів із урахуванням меди-
ко-біологічних і дидактичних аспектів 
визначені провідні функції, конкре-
тизовані цілі й завдання організації 
навчального процесу, обґрунтовані 
різні види фізкультурної діяльності з 
урахуванням діагнозу захворювання 
та потреб учнів різного віку й статі. 
Висновки: визначено основні проти-
річчя у вирішенні зазначеної пробле-
ми. Обґрунтовано провідні функції 
роботи кожного ступеня навчання в 
спеціальних медичних групах. Роз-
роблена система оцінювання на-
вчальних досягнень учнів.

Васьков Ю.В. Концептуальные основы 
организации занятий с учащимися специ-
альной медицинской группы в общеобра-
зовательных учебных заведениях. Цель: 
изучение и научное обоснование новых под-
ходов к организации учебной работы с уча-
щимися специальной медицинской группы в 
общеобразовательных школах. Материал: 
проанализировано 15 научных источников 
относительно подходов разных авторов к 
созданию учебных программ для учащихся, 
которые по состоянию здоровья отнесены к 
специальной медицинской группе. Резуль-
таты: акцентируется внимание на нере-
шенных вопросах содержательного, мате-
риально-технического и кадрового аспектов. 
Установлено, что отбор содержания учебно-
го материала для специальных медицинских 
групп носит эмпирический характер, а точнее 
копирование существующих учебных про-
грамм по физической культуре для здоровых 
детей с указанием на уменьшение нагрузки 
и на исключение сложных элементов. Уста-
новлено, что полностью отсутствует система 
оценивания учебных достижений школь-
ников. На основе современных подходов к 
обучению учащихся с учетом медико-био-
логических и дидактических аспектов опре-
делены ведущие функции каждой ступени 
обучения, конкретизированы основные цели 
и задачи организации учебного процесса, 
обоснованы различные виды физкультурной 
деятельности учащихся с учетом диагноза 
заболеваний и потребностей учащихся раз-
ного возраста и пола. Выводы: определены 
основные противоречия в решении обозна-
ченной проблемы. Обоснованы ведущие 
функции работы каждой ступени обучения в 
специальных медицинских группах. Разрабо-
тана система оценивания учебных достиже-
ний учащихся.

Vaskov Y.V. Conceptual foundations 
of classes with the disciples of 
special medical group in secondary 
schools. Purpose: study and scientific 
rationale for new approaches to the 
organization of educational work with 
students of special medical group in 
secondary schools. Material: analyzed 
15 scientific sources regarding the 
approaches of different authors to 
develop educational programs for 
students of special medical group. 
Results: focuses on the outstanding 
issues in a substantive, logistical 
and human aspects. Found that the 
selection of the content of educational 
material for special medical groups 
is an empirical question. Selection 
is carried out by copying the existing 
curriculum of physical culture for 
healthy children with an indication 
of the load reduction and exemption 
of complex elements. Established a 
complete absence of evaluation of 
educational achievements of pupils. 
Based on modern approaches to 
teaching students based on biomedical 
and didactic aspects: Leading defined 
function of each stage of training, 
fleshed main goals and objectives of 
the educational process, substantiated 
various kinds of sports activity, taking 
into account the diagnosis of diseases 
and the needs of students of different 
ages and gender. Conclusions: the 
main controversy in the decision of the 
designated problem. Substantiated 
leading features of each stage of 
training in special medical groups. A 
system of assessment of students’ 
achievements.
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Вступ. 1

В офіційних документах, що регламентують ді-
яльність загальноосвітніх навчальних закладів (Закон 
України Про внесення змін до Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт» № 1724-V1 від 17.11.2009р., 
Накази МОН України №956 від 22.10.2008 р., №1008 
від 06.11.2008 р., № 518/674 від 20.07.2009 р. а також 
сумісне рішення колегії МОН України, Міністерства 
охорони здоров’я, Міністерства у справах сім’ї, моло-
ді та спорту №13/1-2, 10, 11/1 від 11.11.2008 р.) та ба-
гатьох публікаціях науковців і педагогів-практиків  як 
вітчизняних [ 4, 6, 7, 10, 11], так і зарубіжних [14-20] 
неодноразово розглядалось питання про підвищення 
рівня здоров’я учнів. Статистичні показники свідчать 
про тенденцію постійного погіршення стану здоров’я 
учнів, рівня їх фізичного розвитку та фізичної підго-
товленості. Так, за даними інституту гігієни і медич-
ної екології ім. Марзєєва АМН України, за останні 10 
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років захворюваність серед дітей шкільного віку зрос-
ла на 26,8 %. У перших класах налічується до 30 % 
дітей, які мають хронічні захворювання, в 5-х класах 
таких дітей 50 %, в 9-х і 10-х до 64%. На певні недо-
ліки в стані здоров’я учнів та студентської молоді вка-
зують і автори ряду навчальних посібників [5, 9, 13].

Доктор медичних наук Г.Л. Апанасенко (Освіта 
України № 3, 2013 р.) зауважує, що навіть обстежен-
ня у вузьких спеціалістів, функціональна діагностика, 
забираючи багато часу, не дають об’єктивних резуль-
татів про здоров’я, а лише про хворобу. І далі він про-
довжує: «більшість українських дітей мають хроніч-
ні хвороби або функціональні розлади». Такі діти не 
можуть займатися на уроках фізичної культури разом 
із здоровим учнями. До такого висновку науковці при-
йшли ще в 70-тих роках минулого століття. Тому, у 
загальноосвітніх школах із того періоду передбачені 
додаткові заняття фізичними вправами з учнями, які 
за станом здоров’я віднесені до спеціальної медич-
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ної групи. Вони є додатковими до основних уроків 
фізичної культури. Це пов’язано з тим, що діти цієї 
медичної групи повинні відвідувати уроки фізичної 
культури й виконувати доступні для них фізичні впра-
ви. Може виникнути питання про те, що діти з посла-
бленим здоров’ям займаються більше ніж здорові (і 
на уроках, і в спеціальній медичній групі). У зв’язку з 
цим Е.Г. Булич [1] констатує, що організм учнів, від-
несених за станом здоров’я до спеціальної медичної 
групи, потребує рухової активності не менше, а часті-
ше за все – більше, ніж організм здорових.

Є різні статистичні дані кількості таких дітей у 
загальноосвітніх навчальних закладах і вони колива-
ються. за дослідженнями різних авторів, від 3 % до 15 
%. Аналіз багатьох публікацій та аналітичних довідок 
різних рівнів [2, 4, 6, 7, 11] свідчить, що організація 
роботи з такими дітьми в загальноосвітніх навчаль-
них закладах здійснюється, у кращому випадку, на за-
довільному рівні. До основних недоліків організації 
та здійснення роботи з хворими дітьми фахівці від-
носять: не розробленість теоретичного обґрунтування 
концептуальних основ організації роботи спеціальних 
медичних груп; відсутність науково обґрунтованих 
навчальних програм; низький рівень професійної під-
готовки вчителів із питань організації та проведення 
навчальних занять із учнями спеціальної медичної 
групи; недостатнє матеріально-технічне забезпечення 
навчальних занять; спорадичність участі медичних 
працівників в організації занять та моніторингу за їх 
якістю.

Для створення науково обґрунтованих концепту-
альних основ організації навчальних занять із учнями 
спеціальної медичної групи необхідно враховувати 
провідні протиріччя, які вважаються певною рушій-
ною силою у вирішенні цієї проблеми. До таких про-
тиріч ми відносимо: 1) протиріччя між завданнями 
гуманізації освіти, яка потребує звернення до осо-
бистості учня з урахуванням його фізичних і психіч-
них можливостей, індивідуальних потреб і нахилів та 
реальною практикою навчання, не орієнтованою на 
цілісне формування особистості; 2) протиріччя між 
цілями й завданнями, які декларуються навчальною 
програмою для спеціальної медичної групи й новими 
підходами до їх визначення та формулювання з ура-
хуванням роботи з хворими дітьми (більшість цілей 
та завдань носить розмитий, надто узагальнений ха-
рактер); 3) протиріччя між змістом навчального мате-
ріалу, який пропонується в діючих програмах і осо-
бливостями реакції основних функціональних систем 
організму учнів із різними діагнозами захворювання 
на його засвоєння; 4) протиріччя між традиційними 
методами та організаційними формами проведення 
навчальних занять і вимогами диференційованого та 
індивідуального підходів із урахуванням віку, статі 
та особливостей захворювання учнів; 5) протиріччя 
між існуючою системою оцінювання навчальних до-
сягнень учнів і рівнем фізичних та психічних можли-
востей учнів із різним діагнозом та досвідом рухової 
діяльності; 6) протиріччя між необхідністю здійсню-

вати постійний контроль за станом здоров’я учнів 
під час навчальних занять і матеріально-технічними 
можливостями проведення такого контролю в умовах 
сучасних загальноосвітніх навчальних закладів.

Робота виконується згідно з планом роботи кафе-
дри теорії та методики фізичного виховання Кому-
нального закладу «Харківська гуманітарно-педагогіч-
на академія» Харківської обласної ради на 2014 рік.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета – вивчити на теоретичному рівні стан про-

блеми організації та проведення навчальних занять із 
фізичної культури з учнями загальноосвітніх навчаль-
них закладів, які за станом здоров’я віднесені до спе-
ціальної медичної групи та розробити концептуальні 
основи організації цієї роботи.

Відповідно до мети конкретизовані такі провідні 
завдання:

1. Обґрунтувати функції, цілі та завдання фізкуль-
турної освіти учнів спеціальних медичних груп різ-
них ступенів навчання.

2. Дослідити основні теоретико-методологічні під-
ходи до проектування змісту навчального матеріалу 
для занять із учнями спеціальної медичної групи.

3. Визначити основні шляхи та складові оцінюван-
ня навчальних досягнень учнів спеціальної медичної 
групи.

Для вирішення поставлених завдань у ході дослі-
дження використовувалися такі загальнонаукові ме-
тоди: аналіз психолого-педагогічної та спеціальної (у 
галузі теорії та методики фізичного виховання, валео-
логії, медицини, лікувальної фізичної культури) літе-
ратури; систематизація наукових досліджень у галузі 
лікувальної фізичної культури.

Результати дослідження.
Якість організації будь-якої діяльності залежить 

від науково обґрунтованого визначення її цілей. У 
навчальній програмі для спеціальних медичних груп 
загальноосвітніх навчальних закладів [8] до основних 
цілей віднесено:
• домогтися індивідуально-стійкого поліпшення са-

мопочуття;
• спланувати й реалізувати шляхи виходу з хвороби 

тимчасового або тривалого характеру;
• використати та поліпшити потенційні можливос-

ті учнів для повноцінного переходу до дорослого 
життя.
Формулювання наведених цілей носить надто 

узагальнений, розпливчастий і не інструментальний 
характер. На наш погляд необхідно здійснити їх де-
композицію. Здійснити це можливо з урахуванням сту-
пеню навчання учнів, особливостей діагнозу та статі.

Урахування ступеня навчання передбачає визна-
чення основних цілей  навчальних занять у початко-
вій, основній і старшій школах. Аналіз наукових до-
сліджень [2, 3] свідчить, що здійснити це можливо 
тільки при визначенні провідних функцій кожного 
ступеня навчання як у загально-дидактичному аспек-
ті, так і в аспекті використання засобів фізичного ви-
ховання. Із урахуванням провідних функцій фізичної 
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культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
[3] до основних функцій організації та проведення на-
вчальних занять із учнями спеціальної медичної гру-
пи ми відносимо: для першого ступеня навчання – діа-
гностично-прогностичну, яка передбачає визначення 
особливостей реакції основних функціональних сис-
тем організму учнів на доступні фізичні вправи різ-
ної спрямованості (швидкісні, силові, координаційні 
тощо) та фізичне навантаження (темп, ритм, кількість 
повторів тощо); формування «школи» рухів за допо-
могою використання фізичних вправ із інваріантної та 
варіативної частин навчальної програми (гімнастика, 
танцювальні вправи, рухливі ігри, елементи легкої ат-
летики, спортивних ігор тощо) та необхідних теоре-
тичних знань щодо практичного використання засобів 
фізичного виховання для зміцнення стану здоров’я; 
рекреаційну, що спрямована на корекцію визначених 
порушень у стані здоров’я учнів із використанням 
спеціальних вправ лікувальної фізичної культури та 
формування в учнів умінь відновлюватися за допомо-
гою вправ на розслаблення й різноманітних способів 
дихання тощо.

Для другого ступеня навчання визначені такі 
функції: формування фундаменту фізичного, психіч-
ного та біологічного здоров’я на основі опанування 
різноманітних фізичних вправ та рухових дій із ви-
користанням змісту навчальної програми (гімнастика, 
аеробіка, елементи спортивних ігор, плавання тощо) і 
доступного спортивного устаткування (обладнання та 
інвентар, тренажери тощо); оцінно-рефлексивна, яка 
передбачає формування в учнів умінь усвідомлено й 
цілеспрямовано використовувати засоби фізичного 
виховання та здійснювати контроль за опануванням 
навчального матеріалу, визначати недоліки в цьому 
процесі та організовувати власну самостійну діяль-
ність щодо їх усунення, реагувати на зміни діяльності 
основних функціональних систем під час різного на-
вантаження тощо.

На підставі реалізації зазначених функцій в пер-
шому й другому ступенях основними функціями тре-
тього ступеня навчання слід вважати: проектуваль-
но-прогностичну, яка передбачає створення учнями 
власних програм фізичного розвитку та удоскона-
лення під час використання комплексу засобів фізич-
ного виховання; операційно-контрольну, реалізація 
якої спрямована на організацію самостійних занять 
та контролю під час їх проведення за динамікою змін 
стану особистого здоров’я.

Визначення провідних функцій кожного ступеня 
навчання дозволяє конкретизувати основні цілі та від-
повідні завдання для учнів 1-4, 5-9, 10-11 класів. У 
нашому дослідженні ми будемо висвітлювати освітні 
завдання й до наскрізних для кожного ступеня ми від-
носимо такі: відновлення порушень окремих функцій 
організму; компенсація втрачених функцій під час 
певних захворювань. Визначення та конкретизація ви-
ховних і розвивальних завдань для навчальних занять 
учнів спеціальної медичної групи потребують окре-
мого дослідження й на цій проблемі ми зупинятися не 

будемо.
Початкова школа:
1. Вивчення реакції організму учнів на доступні 

фізичні навантаження за допомогою вимірювання 
ЧСС (частоти серцевих скорочень) та кров’яного тис-
ку.

2. Вивчення з учнями основних способів рухо-
вої діяльності: школа культури рухів із елементами 
гімнастики; школа пересувань; школа м’яча; школа 
стрибків; школа активного відпочинку; школа розви-
тку фізичних якостей; школа постави.

3. Формування теоретичних знань про значення 
фізичної культури в оздоровленні організму а також 
у сфері особистої гігієни, загартування та здорового 
способу життя, впливу фізичних вправ, що вивчають-
ся, на основні функціональні системи організму.

4. Розвиток основних рухових здібностей згідно з 
сенситивними періодами молодшого шкільного віку.

5. Засвоєння учнями уміння «слухати» власний ор-
ганізм під час виконання різноманітних вправ та своє-
часно корегувати напруження, темп і ритм виконання, 
здійснювати самоконтроль.

6. Постійно здійснювати оперативний і поточний 
контроль за розвитком основних рухових здібностей 
та реакцією організму учнів на різноманітні фізичні 
навантаження.

7. Використовувати під час занять комплексну сис-
тему оцінювання навчальних досягнень учнів.

Основна школа:
1. Формування загальних уявлень про фізичну 

культуру та її складові, їх роль та значення в збере-
женні та зміцненні здоров’я і фізичного розвитку.

2. Засвоєння учнями практичних умінь і навичок 
із інваріантної та варіативної частин програми з ме-
тою розширення їх рухового досвіду і ознайомлення 
з їх впливом на діяльність основних функціональних 
систем організму.

3. Розвиток основних рухових здібностей відпо-
відно до сенситивних періодів середнього шкільного 
віку.

4. Засвоєння учнями засобів контролю та самокон-
тролю за якістю виконання фізичних вправ, комплек-
сів та комбінацій із інваріантної та варіативної частин 
навчальної програми.

5. Підвищення рівня теоретичних і методичних 
знань в оцінюванні реакції організму на різні фізич-
ні вправи (комбінації, комплекси тощо) та на наван-
таження, які застосовуються в навчальному занятті 
(окремо для учнів із різним діагнозом захворювання). 

6. Формування практичних умінь та навичок для 
самостійних занять фізичними вправами та проведен-
ня активного відпочинку.

Старша школа:
1.Озброєння учнів уміннями проектувати власну 

програму фізичного розвитку та вдосконалення на 
основі отриманих теоретичних знань, рухового досві-
ду попередньої навчальної діяльності та змін фізично-
го здоров’я, які відбулися в попередніх класах.

2. Формування рухових умінь та навичок передба-
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чених навчальною програмою для учнів 10-11 класів 
спеціальної медичної групи.

3. Поглиблення теоретичних знань щодо визначен-
ня ефективних засобів протистояння основним видам 
захворювання, що констатувалися діагнозом медич-
них працівників.

4. Засвоєння теоретичних знань та методичних 
умінь щодо проведення тестів з визначення діяльності 
основних функціональних систем організму.

Наведені основні завдання навчання в практичній 
діяльності учителя певним чином конкретизуються 
для окремого класу та уроку. Здійснюється це з ура-
хуванням особливостей контингенту, розмаїття захво-
рювань учнів, матеріально-технічного забезпечення, 
специфіки навчального матеріалу тощо.

Організація навчання учнів спеціальної медичної 
групи передбачає урахування як загально-дидактич-
них так і специфічних (притаманних роботі з хворими 
дітьми) принципів. До таких ми відносимо: принцип 
систематичного відстеження стану самопочуття учнів 
та реакції функціональних систем організму на фізичні 
навантаження; принцип чергування доступного наван-
таження та різних форм відпочинку; принцип посту-
пового нарощування педагогічних впливів інтелекту-
ального й практичного характеру; принцип циклічної 
побудови системи занять принцип комплексності ви-
користання засобів навчання, принцип диференціації 
та індивідуалізації педагогічного впливу та ін.

Якість організації занять спеціальної медичної гру-
пи залежить також від добору оптимального змісту на-
вчального матеріалу з урахуванням вимог програми, 
матеріально-технічного забезпечення, особливостей 
діагнозу захворювання, статі учнів тощо. Як вже від-
значалося, автори сучасних програм [8, 12] включили 
такі ж розділи (модулі) як і в програмі для практично 
здорових дітей. На нашу думку зміст навчального мате-
ріалу для дітей спеціальних медичних груп необхідно 
розширити. Безумовно основною складовою кожного 
навчального заняття повинні стати елементи гімнасти-
ки. До них відносяться загально-розвивальні вправи з 
різноманітними предметами і без, на спеціальному об-
ладнанні (стінки, лави, перекладини тощо), спеціальні 
вправи для учнів із різними захворюваннями й рів-
нем фізичної підготовленості, вправи корегувального 
характеру й спрямовані на профілактику порушення 
постави та плоскостопості. Великий блок вправ пови-
нен бути пов’язаний із фізичними вправами локомо-
торного характеру (різновиди ходьби й бігу, ходьба на 
лижах, плавання тощо). З успіхом на заняттях засто-
совуються вправи з хореографії, аеробіки, ритмічної 
гімнастики, танців. В окремих випадках можна вико-
ристовувати елементи шейпінга та стретчинга. Важли-
вою складовою кожного заняття є рухливі й спортивні 
ігри різної спрямованості й обов’язково рекомендуєть-
ся включати вправи, які формують уміння правильно 
дихати. Повністю розкрити проблему добору змісту 
навчального матеріалу в межах однієї статті немож-
ливо, ця проблема заслуговує окремого дослідження. 
Але в якості рекомендацій укладачам нової програми в 
її зміст необхідно внести й певні протипоказання при 

вивченні окремих розділів програми. 
Певного переогляду потребує проблема викорис-

тання методів навчання. Це стосується їх класифікації 
та функціонального наповнення. На наш погляд, не-
обхідно звернути увагу фахівців на використання тих 
методів, які вже теоретично обґрунтовані в загальній 
дидактиці. До таких відноситься класифікація методів 
за І.Я. Лернером (пояснювально-ілюстративні, репро-
дуктивні, проблемні, частково-пошукові, дослідниць-
кі), або за Ю.К. Бабанським (організації та здійснення 
навчально-пізнавальної діяльності, стимулювання та 
мотивації, контролю й самоконтролю). Слід також 
використовувати й специфічні методи проведення за-
нять із лікувальної фізичної культури.

На основі використання диференційованого та 
індивідуального підходів необхідно широко застосо-
вувати, групові, дрібногрупові та парні форми органі-
зації навчальної діяльності учнів. Достатньо ефектив-
ним є використання різновидів такої форми як колове 
тренування з обґрунтованим використанням облад-
нання й специфічного змісту навчального матеріалу 
для кожної групи учнів.

Значною проблемою діяльності спеціальних ме-
дичних груп у загальноосвітніх навчальних закладах є 
оцінювання навчальних досягнень учнів. Чітких кри-
теріїв для учнів спеціальної медичної групи не розро-
блено, але орієнтуючись на загально-педагогічні під-
ходи необхідно оцінювати діяльність дітей по трьох 
складових: теоретичні знання, техніка виконання до-
ступних вправ й комбінацій вправ, позитивний при-
ріст в діяльності основних функціональних систем 
організму. Останній показник необхідно визначати за 
допомогою доступних функціональних тестів.

Висновки.
Проведене теоретичне дослідження програмно-

методичного забезпечення та стану організації на-
вчальних занять із учнями спеціальної медичної гру-
пи дозволяє зробити такі основні висновки: 1) тільки 
на основі виявлених протиріч в організації роботи 
спеціальних медичних груп і теоретичного обґрунту-
вання функцій навчального процесу з учнями різних 
ступенів навчання можна конкретизувати основні і 
похідні від них завдання навчання дітей різних кла-
сів; 2) зміст навчального матеріалу для спеціальних 
медичних груп необхідно добирати з урахуванням 
віднесення учнів до груп А і Б, віку, статі, конкрет-
ного діагнозу захворювання, рівня фізичної підготов-
леності та реакції основних функціональних систем 
організму на різні навантаження; 3) методи й форми 
організації навчальної діяльності учнів обирати з 
урахуванням загальнопедагогічних підходів; 4) оці-
нювання навчальної діяльності учнів здійснювати по 
трьох показниках: рівень теоретичних знань, техніка 
виконання, позитивні зрушення в кількісних показни-
ках про діяльність основних функціональних систем.

У подальших дослідженнях передбачається розро-
бити зміст навчального матеріалу для кожного ступе-
ня навчання учнів та систему оцінювання навчальних 
досягнень учнів спеціальної медичної групи.
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