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Особливості організації роботи зі студентами спеціальної медичної групи 

 

Стан здоров’я людини, його опірність хворобам пов’язані з резервними 

можливостями організму, рівнем його захисних сил, які визначають стійкість по відношенню 

до несприятливих зовнішніх впливів. Хворобливість серед молоді, яка в останні роки 

почастішала, є свідченням фізичної детренованості, котра розвивається внаслідок обмеженої 

рухової активності. В процесі розвитку молодого організму особливо необхідна м’язова 

діяльність. Тому недостатня рухова активність, яка не компенсується необхідним по об’єму 

та інтенсивності фізичними навантаженнями, призводить до розвитку цілого ряду хвороб. 

З кожним роком збільшується кількість студентів, віднесених за станом здоров’я до 

спеціальних медичних груп. За даними наукових досліджень кількість студентів з низьким 

рівнем психофізичного стану за останні 10 років збільшилась у 2-3 рази та складає 24-50 % 

від загальної кількості відносно здорових студентів. В особливо несприятливому стані 

знаходяться ті, що перенесли якусь хворобу, нерідко виникаючу внаслідок недостатньої 

рухової активності. Вони надовго (багато років) залишаються позбавленими активних занять 

фізичними вправами або, в кращому випадку, отримують невелику, далеко не 

задовольняючу потреби організму «дозу» фізичних навантажень. Молодому поколінню 

особливо необхідна рухова активність, причому не тільки в освітній - для повноцінного 

розвитку та оволодіння майбутньою професією, - але і в лікувально-профілактичних цілях, 

для збереження та зміцнення здоров’я, порушеного перенесеною хворобою. Такі студенти, 

що відносяться за медичними показниками до спеціальних груп, звичайно, не повинні 

займатись фізичним вихованням по програмам, які розроблені для здорових та фізично 

підготовлених однолітків. Для студентів спеціальних груп більш складні і методика, і 

організація занять, а також загальний режим. 

В програмі дисципліни «Фізичне виховання» не в повній мірі розкривається зміст та 

спрямованість навчально-тренувального процесу для студентів спеціальних медичних груп. 

Рекомендації по організації та технології побудови занять спеціальних медичних груп носять 

загальний характер. В результаті виникають розходження та неоднозначність в підходах до 

організації та побудові практичних занять з даним контингентом (М. Н. Алієв та співав., 

1993; І. А. Моргіна та співав., 1989). Проблема індивідуалізації та цілеспрямованості при 

побудові навчально-тренувальних занять в процесі фізичного виховання студентів 

спеціальних медичних груп в залежності від індивідуально-типологічних особливостей 

психофізичного стану та нозології студентів вельми актуальна. Диференційований підхід до 

організації та побудови навчальних занять підвищить рівень психофізичного стану 

студентів, буде сприяти професійному ставленню особистості. Головне, що відрізняє заняття 

фізичними вправами здорових юнаків та дівчат, де використовують єдину, загальну для 

даного контингенту методику занять, яку диференціюють лише в залежності від особистих 

особливостей, від занять в спеціальних групах - використання цілком різних методик занять. 

Особливості перенесених захворювань, характер та виваженість порушень, які розвились під 

впливом патологічного процесу, потребують різного підходу до занять, що проводяться. Чим 

глибше будуть з’ясовані потреби студентів кожної з цих груп у конкретних видах рухової 

активності, тим значніше будуть відрізнятись методи занять фізичними вправами в цих 

групах, що використовуються. 



Заняття у спеціальних медичних групах справляють лікувальний ефект лише при 

правильному, регулярному, тривалому використанні фізичних вправ. У цих цілях розроблені 

методики проведення занять, показання та протипоказання щодо їх використання, 

врахування ефективності, гігієнічні вимоги до місць занять. Організація навчального процесу 

в спеціальній медичній групі передбачає правила проведення занять, класифікацію фізичних 

вправ, дозування фізичного навантаження, схему проведення занять у різні періоди 

проходження курсу фізичного виховання, правила побудови окремого заняття, схеми 

режимів рухів. 

Навчальні заняття з фізичного виховання спрямовують весь процес оздоровлення й 

розвитку організму та задають тон всьому процесу фізичного виховання. Навчальні заняття, 

які проводяться під безпосереднім керівництвом викладача, озброєного сучасними знаннями 

й методами використання засобів фізичного виховання, забезпечують засвоєння 

студентською молоддю найбільш складних розділів програми. В цих заняттях викладач 

ліквідує помилки студентів при виконання фізичних вправ. Навіть при великій старанності 

студентів вони самі, без викладача не можуть подолати ці помилки. 

Таким чином, всі інші види занять, що використовуються студентами спеціальних 

медичних груп, є органічним подовженням навчальних занять, які забезпечують або 

засвоєння необхідного для самостійних занять матеріалу (ранкова гігієнічна гімнастика, 

фізкультурні паузи та фізкультхвилинки), або безпосередньо доповнюють в навчальних 

заняттях матеріал, що засвоюється (домашні завдання з фізичного виховання, загартовуючи 

процедури, тощо). На навчальних заняттях, як ні в якій іншій формі занять фізичними 

вправами, використовують найбільш інтенсивне фізичне навантаження та забезпечують 

комплексне використання засобів фізичного виховання. Тому ця форма заслуговує особливої 

уваги викладацького колективу. В інших заняттях, що самостійно проводяться, рівень 

інтенсивності фізичних навантажень повинен бути меншим, інакше в процесах цих занять 

організм був би поставлений в умови реальної небезпеки можливого перенапруження. Саме 

тому заняття, що проводяться під безпосереднім контролем викладача, відіграють роль 

своєрідного еталону у визначенні максимально допустимого навантаження та інших 

особливостей фізичних навантажень - у самостійних заняттях фізичними вправами студенти 

ні в якому разі не повинні переходити ту межу впливів, яку використовує викладач у 

навчальних заняттях. 

Ця особливість навчальних занять потребує систематичного контролю як за самими 

заняттями (правильність організації, доцільність засобів та методів фізичного виховання, що 

використовуються, щільність заняття, тощо), так і за функціональним станом, реакціями 

організму студентів на фізичні навантаження, що використовувались. Таким чином, 

необхідність в такому контролі визначається як медичними, так і педагогічними 

міркуваннями. Отже, лікарсько-педагогічний контроль - обов’язкова умова правильно 

організованого процесу фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп.  

Велике коло задач, оптимальні умови для їх вирішення, виключне значення для 

успішного використання всіх інших форм фізичного виховання роблять групові навчальні 

заняття основною, головною ланкою в системі фізичного виховання студентів спеціальних 

медичних груп. Відповідно «Положення про лікарський контроль за особами, що займаються 

фізичною культурою та спортом», студенти, які займаються згідно державних програм з 

фізичного виховання, проходять медичне обстеження у студентській поліклініці відповідно 

встановленій формі з оформленням медичних карток не менш одного разу на навчальний рік.  

Розподіл студентів по навчальним відділенням та групам проводиться на початку 

навчального року відповідно стану здоров’я, фізичного розвитку та підготовленості згідно 

нозологічним формам. 

До спеціальної медичної групи зараховуються студенти, віднесені за даними 

медичного обстеження. Спеціальні навчальні групи комплектуються з урахуванням стану, 

характеру захворювання та функціональних можливостей організму студентів. Чисельність 

не повинна перевищувати 12 осіб на одного викладача. Мінімальна чисельність груп – 8 осіб 



Навчальний процес у спеціальній медичній групі спрямований на постійне та 

послідовне зміцнення здоров’я , загартовування організму та підвищення рівня фізичної 

працездатності студентів; усунення функційних відхилень та недоліків у фізичному 

розвитку, ліквідацію залишкових явищ після захворювань; набуття необхідних професійно-

прикладних навичок. 

Заняття на першому та на другому курсі один раз на тиждень. Студенти займаються 

по спеціальній програмі, виконують навчальні завдання відповідно своїм можливостям. 

Програма курсу містить теорію, практичний матеріал, професійно-прикладну фізичну 

підготовку. В теоретичних заняттях особлива увага приділяється питанням лікарського 

контролю, самоконтролю та методиці фізичного виховання з урахуванням відхилень у стані 

здоров’я. Для кожної нозологічної групи підбираються комплекси спеціальних фізичних 

вправ та рухливі ігри, які сприяють покращенню стану здоров’я студентів. Студентам 

пропонується написати реферат, в якому вони повинні розкрити особливості свойого 

захворювання та запропонувати комплекси вправ, що можуть сприяти покращенню здоров’я, 

а також вони повинні знати протипоказання для своїх захворювань. Заняття для спеціальної 

медичної групи проводяться в залі з використанням різноманітного музичного матеріалу а 

також у гарну теплу погоду на свіжому повітрі. 

У процесі професійно-педагогічної підготовки студенти набувають знання, вміння та 

навички, що дозволяють проводити фізкультурно-оздоровчу роботу зі студентами(ранкова 

гігієнічна гімнастика, комплекси вправ з предметами та без предметів, рухливі ігри та 

самостійно.  

Під час занять у спеціальній медичній групі робота повинна бути спрямована на 

формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості та підготовці її до 

професійної діяльності, мотиваційно-цінісного ставлення до фізичної культури, установки на 

поліпшення стану здоров’я та здоровий спосіб життя. 

3 урахуванням медичних показань фізичної підготовленості і статі студентів 

комплектують у спец. мед. групи «А», «Б», «В».  

Група «А» формується зі студентів, із серцево-судинними та легеневими патологіями, 

ревматичними вадами серця, тонзилокардіальним синдромом, хронічною пневмонією, 

гіпертонічною хворобою першої стадії, а також із тиреотоксикозами першої стадії. Сюди ж 

можна включити і студентів з бронхіальною астмою, але тільки з урахуванням того, що після 

останнього приступу минуло не менше року, а також при відсутності у хворого яких-небудь 

змін у легенях та, явищ недостатності в спокої і після фізичного навантаження. 

Власний досвід роботи і лікарські обстеження показують, що більшість студентів з 

відхиленнями в стані здоров'я з боку серцево-судинної та дихальної систем займаються 

фізичними вправами нерегулярно або і взагалі не займаються, чи раніше звільнялись від 

занять, в результаті чого функції органів у них ослаблені, вони недостатньо фізично 

розвинені, з особливо низькими показниками життєвої ємності легень, тому таких студентів 

можна об'єднати в одну навчальну групу для занять фізичними вправами.  

До групи «Б»" входять студенти з хронічними, часто рецидивуючими тонзилітами, 

виразковою хворобою, хронічними гастритами, колітом, холециститом, порушеннями 

жирового і водно-сольового обміну, функції сечостатевої системи. 

Для цієї групи розроблено різноманітні фізичні вправи з поступово ускладнюваним і 

підвищуваним фізичним навантаженням. Студентів у яких стан здоров'я, фізичний розвиток і 

фізична підготовленість у процесі занять покращилися, на основі висновків лікаря після 

медичного огляду переводять до підготовчого відділення. 

У групі «В» входять студенти з вираженими порушеннями опорно-рухового апарату, 

парезів, після перенесених травм верхніх і нижніх кінцівок, із залишковими явищами 

кісткового туберкульозу, деформацією грудної клітки. Для цієї групи необхідні спеціальна 

гімнастика, коригуючі і загальнорозвиваючі вправи. 

При наявності відповідних умов у ВНЗ потрібно створити окремі навчальні групи для 

осіб з міопією в ступені від -5 до -7 Д, підібрати для них методику навчання і протягом двох 



років слідкувати за впливом фізичних вправ на зір студентів.  

Тепер студентам з міопією займаються в групі «Б», обмежуючись у бігових і 

стрибкових вправах, а також вправах пов’язаних з опором, натужуванням, та на 

витривалість. 

Бажано також виділяти в окрему групу студентів з підвищеним артеріальним тиском.

 

Мета фізичного виховання для студентів спеціальних медичних груп 

 

Метою фізичного виховання студентів, які за станом здоров’я віднесені до СМГ, є 

прискорення ліквідації патологічних процесів та ін. Кінцева мета - виховання навичок 

здорового способу життя, та потреб до самостійних систематичних занять фізичною 

культурою. 

У відповідності з метою, основними завданнями фізичного виховання студентів, 

віднесених до СМГ є: 

1. Підвищення функціональної активності органів і систем організму студентів, 

ослаблених хворобою; 

2. Загартування організму. Ця обставина набуває вирішального значення за 

наявності в групі студентів із серцево-судинними захворюваннями, хронічною пневмонією, 

бронхіальною астмою та ін. Водночас при проведенні занять на відкритому повітрі, студенти 

нерідко переохолоджуються, що призводить до рецидивів захворювань. З огляду на це, в 

прохолодну погоду перед виходом із приміщення необхідно повідомити завдання заняття; не 

допускати тривалих простоїв; нагадати про особливості дихання в прохолодну погоду; 

заняття можна скорочувати до 15 хв.; вибирати затишні місця, тощо. 

3. Розвинути фізичні здібності і оволодіння руховими навичками, які компенсують 

існуючі недоліки організму; гнучкість - порушення постави, координація - парези і паралічі, 

сила - серцево-судинна, дихальна. 

4. Формування активного ставлення студентів до переборення своєї фізичної не 

повносправності; (через виховання мотивації, пояснення впливу фізичного виховання на 

організм; перші зрушення активної стимуляції). 

5. Забезпечити студентів необхідними методичними знаннями про причини 

хвороби і відставання в розвитку, про оздоровчі засоби і методи, які компенсують недоліки 

організму; 

6. Сформувати стійку систему звичок до систематичних занять оздоровчо-

лікувальною фізкультурою; 

7. Прищеплення навичок та виховання звичок особистої та громадської гігієни, 

необхідних у побуті та навчанні. Поруч із зазначеними завданнями не втрачають своєї 

актуальності і загальні завдання, що стосуються всіх студентів, наприклад: засвоєння життєво 

важливих рухових умінь та навичок; підвищення фізичної і розумової працездатності; 

формування постави та профілактика і корекція плоскостопості; виховання культури рухів, 

тощо. 

 

Засоби фізичного виховання 

 

Основними засобами фізичного виховання студентів, що мають відхилення у стані 

здоров’я є фізичні вправи, що використовуються з лікувальною метою та природні чинники. 

Вправи підбираються, виходячи з медичних показань та протипоказань. Наприклад, вправи на 

координацію показані при розладах ЦНС; а спеціальні дихальні вправи у боротьбі з 

легеневими ускладненнями. Однак, ті ж дихальні вправи протипоказані студентам з важкими 

порушеннями серцево-судинної системи при нестійкому АТ (при тенденції до його падіння). 

Всі вправи поділяються на загальнорозвиваючі та загальнозміцьнюючі - спрямовані на 

оздоровлення та зміцнення всього організму та спеціальні, які мають вибіркову дію. Часто 

одні і ті ж самі вправи для однієї людини можуть бути загальнозміцьнюючими, а для іншої - 



спеціальними. Наприклад, вправи для тулуба, за умови спеціальної методики їх використання, 

застосовуються, як спеціальні при порушеннях постави. Лікувальний ефект фізичного 

виховання в групах СМГ перш за все визначається використанням спеціальних вправ. 

Фізичні вправи, що використовуються у фізичному вихованні з студентами СМГ, 

діляться на гімнастичні, ігрові, прикладні. 

До гімнастичних вправ належать: вправи на рівновагу, координацію, ідеомоторні 

вправи та коригуючі. Вправи на рівновагу активізують не лише вестибулярні, але й тонічні і 

статичні рефлекси. Вони застосовуються для подолання дискоординації між руховими та 

вегетативними функціями (головокружіння, нудота, потовиділення, зниження ЧСС). 

Вправи на координацію сприяють відновленню та удосконаленню загальної 

координації людини, чи координації окремих сегментів тіла. Особливе їх значення для 

хворих, що знаходились на тривалому постільному режимі та при розладах ЦНС і 

периферійної нервової системи. 

Ідеомоторні вправи сприяють підвищенню електрозбудливості м’язів, активізують 

процеси дихання і кровообігу. Вони використовуються як засіб для підвищення загального 

тонусу організму. Коригуючі вправи використовуються: 

а) для укріплення слабких та розтягнутих м’язів ; 

б) для розслаблення контрагованих м’язів, тобто для відновлення нормальної 

м’язової ізотонії. 

Ці вправи використовуються при захворюванні та порушенні опорно-рухового 

апарату. Крім розглянутих видів гімнастичних вправ, окремими авторами розглядаються ще 

такі групи вправ: на розтягування; розслаблення, в полегшених умовах, рефлекторні; 

лікування положенням тощо. На розтягування (застосовується при недостатній рухомості 

суглобів, пониженій еластичності тканин та шкіри); розслаблення (передбачають довільне 

зниження тонусу різних груп м’язів); в полегшених у мовах (з усуненням сили тертя, тяжіння 

- наприклад: згинання в ліктьовому' суглобі з опорою на стіл, тощо); рефлекторні 

(передбачають дію на певні групи м’язів через напруження інших м’язових груп - наприклад, 

укріплення м'язів плечового поясу рефлекторно впливає на м’язи тазу та стегон); лікування 

положенням (застосування фіксуючих пов'язок, лонгеток, валиків тощо) для усунення 

патологічних позицій в суглобах, або для створення найкращої позиції для відновлення 

функцій м’язів. 

Прикладні вправи - це ходьба, біг, ходьба на лижах, вправи у воді. Розглянемо 

особливий механізм впливу фізичних вправ, що виконуються у воді. Специфіка дії водного 

середовища полягає у наявності гідростатичного тиску: 

а) так, при зануренні хворого у воду по шию вдих утруднюється, а видих 

полегшується, збільшується кровопоповнення легеневих судин, припіднімається діафрагма, 

що супроводжується зменшенням життєвої ємкості легень - отже, дихання відбувається з 

подоланням опору; 

б) кровообіг затруднюється внаслідок посиленого припливу крові до серця. Це 

навантаження (у фізіологічних межах) компенсується за умови нормального функціонування 

серцево-судинної системи через збільшення хвилинного об'єму серця. Навіть найпростіші 

рухи у воді збільшують хвилинний і ударний об’єм серця на 1/ 3; 

в) суттєве значення відіграє зменшення ваги тіла на 9/10 під дією виштовхуючої сили 

води (так, при т =70 кг, людина відчує т у 7,5 кг). Це дуже важливо при фізичному тренуванні 

осіб з порушенням опорно-рухового апарату, нервової системи, серцево-судинної системи 

тощо. Механічна дія води вимагає більших зусиль при подоланні опору води. Температурна 

дія створює загартовуючий ефект та (тепла вода) зменшує рефлекторну збудливість і біль. 

Вправи у воді мають психотерапевтичне значення - покращують самопочуття та зміцнюють 

віру у зцілення. 

В.А.Епіфанов до прикладних вправ відносить також трудові вправи (в рамках методу 

трудотерапії). 

На сьогоднішній день існує достатня кількість досліджень (В.Л.Страковская, 

Н.Г.Снагина, А.М.Фонарев, Г.Г.Петренко та зарубіжні автори), які свідчать про лікувальний 

вплив спеціальних рухливих ігор. Прихильники застосування цього методу стверджують, що 



основною перевагою ігор перед дозованими вправами є те, що гра завжди пов’язана з 

ініціативою, фантазією, творчістю, емоціями та стимуляцією рухової активності:  

а) творчість, фантазія посилюють мозкові імпульси, які в свою чергу стимулюють 

гіпофіз, діяльність щитовидної залози та всієї ендокринної системи; 

б) позитивні емоції є важливим чинником оздоровлення. Вченими доведено, що сміх є 

потужним терапевтичним фактором. В американських і швецьких клініках відкриті кабінети 

сміхотерапії, де успішно лікують хронічні захворювання Рухливі ігри, що супроводжуються 

смішними ситуаціями, викликають щирий сміх у студентів і значить є незамінним коректором 

у лікуванні. За ступенем навантаження на організм студентів ігри діляться на групи: на місці, 

малорухомі, рухливі, спортивні. 

Хоча всі вправи тією, чи іншою мірою пов'язані з диханням, прийнято виділяти групу 

дихальних вправ у самостійну. Дихальні вправи - один з найважливіших методів загальної 

реабілітації. Існують різноманітні методики дихальних вправ, які застосовуються в залежності 

від стану хворого. Однак, спільне правило для них - це активізація видиху, що дозволяє 

цілеспрямовано втручатися в дихальний цикл. Всі дихальні вправи діляться на динамічні, що 

поєднуються з рухами руками, плечового поясу, тулуба та статичні (умовно), які 

відбуваються лише при участі діафрагми та міжреберних м’язів/ 

 

Методика організації та проведення занять 

 

При проведенні занять необхідно опиратися на основні дидактичні принципи 

педагогіки: свідомість, систематичність, послідовність, доступність, повторність, 

оптимальність, розсіяність навантаження. Всі ці принципи взаємопов'язані.  

Принцип свідомості вимагає осмисленого ставлення студентів до фізичних вправ: від 

цього залежить ефективність педагогічного процесу, особливо в групах навчального 

відділення. Якщо студент в результаті своїх власних спостережень і пояснень усвідомить 

необхідність і значення виконання тих чи інших вправ для зміцнення власного здоров'я, то 

стимулюватиме його активність та інтерес до систематичних занять фізичними вправами, 

підвищуватиме їх вплив на організм. Студенти  повинні чітко уявляти собі, чим вони 

займатимуться на заняттях і що їм необхідно засвоїти.  

У навчальних заняттях зі студентами, які мають різні відхилення в стані здоров’я, 

необхідно забезпечити систематичне й послідовне вивчення всього навчального матеріалу з 

урахуванням повторень, оскільки в результаті регулярних занять і повторень вправ 

удосконалюються пристосувальні реакції організму, розширюються його функціональні 

можливості й набуваються міцні навички. Систематичні фізичні вправи розвивають рухові 

можливості людини, рухи стають чіткішими і виконуються з меншою витратою енергії, більш 

вільно й автоматично; іншими словами, патологічні стереотипи, вироблені роками, поступово 

замінюються нормальними, вдосконаленими.  

Принцип систематичності передбачає не тільки раціональну послідовність у навчанні, 

повторення вправ, але і поступове збільшення фізичного навантаження. Без поступового 

збільшення його не можна досягти підвищення рівня функціональних можливостей 

організму. 

Коли говоримо про доступність вправи, це зовсім не означає, що у вправах слід 

уникати складних елементів. Якщо вправа не вдається з першої спроби, від неї не потрібно 

відмовлятися, а розучити, дотримуючись основного педагогічного правила «від простого - до 

складного». Важка вправа має виховну цінність, а коли студент не стикається з труднощами, 

то це призводить до втрати інтересу, подолання ж труднощів викликає інтерес до занять, 

підвищує впевненість у своїх силах.  

Повторення вправ має важливе значення для нервової діяльності, для утворення і 

зміцнення динамічного стереотипу. При повторенні вправ закріплюються навички, вправи 

стають звичними, учень легко і швидко виконує їх.  

Оптимальність фізичного навантаження означає найдоцільніше для кожного студента 

навантаження. Особливо багато значить для фізичного виховання студентів з різними 

відхиленнями в стані здоров'я індивідуальний підхід при призначенні їм фізичних вправ. 



Такий підхід на заняттях слід застосовувати протягом усього періоду навчання. 

Використовується також методика навчання за принципом розсіяності фізичного 

навантаження. Своїми дослідженнями І. М. Сєченов довів, що тривала робота одних і тих 

самих м'язових груп утомлива як для центральної нервової системи, так і для самих м'язів. 

Чергування ж роботи різних м'язових груп сприяє підвищенню працездатності організму і 

забезпечує кращий ефект від занять фізичними вправами. 

Заняття в спеціальній медичній групі діляться на чотири частини - ввідну, підготовчу, 

основну і заключну. Допускається об'єднання першої і другої частин заняття. 

Ввідна частина, яка концентрує увагу студентів спрямована на їх психологічне й 

емоційне налаштування для ефективнішого виконання вправ, запланованих у наступних 

частинах заняття, на поступове підвищення функціональної діяльності організму, а особливо 

його дихальної та серцево-судинної систем. 

Ввідна частина містить такі елементи: шикування групи, рапорт, привітання, 

пояснення завдань заняття, стройові вправи й різні перешикування на місці і в русі, вправи 

для формування правильної постави та ін. 

В результаті виконання вправ у підготовчій частині підвищуються функціональні 

можливості організму, необхідна збудливість організму і створюються умови для 

інтенсивнішої м'язової роботи в основній частині заняття. Заняття включає в себе спортивну 

ходьбу, повільний біг, вправи для формування правильної постави, загально-розвиваючі 

вправи, вправи з елементами рухів, схожими за своєю структурою до тих, що вивчатимуться в 

основній частині, і т. п. 

В основній частині набуваються і вдосконалюються спеціальні знання, рухові вміння й 

навички. Саме в цій частині досягається розвиток фізичних, моральних та вольових якостей, 

частково ліквідуються відхилення в стані здоров'я. 

Засоби, що використовуються в основній частині, досить різноманітні. До них 

належать загально розвиваючі вправи без снарядів, зі снарядами і на снарядах; фізичні 

вправи, характерні для різних видів спорту; елементи спортивних та рухливих ігор тощо. 

Студентів необхідно поступово підготувати до засвоєння нових завдань, рухових 

умінь, а також до вдосконалення й закріплення раніше засвоєного матеріалу. 

Новий навчальний матеріал, а також вправи на швидкість рухів і ті, що вимагають 

великої точності рухів та вирізняються складною координацією, подають студентам на 

початку основної частини заняття. У цій частині рекомендується застосовувати змагальний 

метод, який сприяє підвищенню емоційності заняття і допомагає вихованню морально-

вольових якостей студентів. Змагаються вони на точність і правильність виконання окремих 

вправ, а також на кращий прояв таких якостей, як координація рухів, гнучкість. 

Заключна частина вирішує завдання поступового зниження фізичного навантаження, 

приведення організму студентів до порівняно спокійного стану і готує його до наступної 

роботи. В цій же частині підбиваються підсумки заняття. 

Вказані завдання досягаються такими засобами: повільне переміщення (ходьба, 

повільний біг, ходьба на місці та ін.), вправи на формування правильної постави, вправи в 

розслабленні із глибоким диханням, спеціальні дихальні вправи та ін. 

Значне місце на навчальному занятті - рекомендується відводити теоретичним 

бесідами, виділяючи для цього час у ввідній частині роблячи паузи між виконанням серій 

вправ і завдань. 

У процесі проведення бесіди студенти одержують теоретичні знання, у них формується 

свідоме ставлення до фізичного виховання, встановлюється контакт між викладачем та 

студентом. 

Розкриваючи детальніше практичну частину занять, варто зупинитися на деяких 

рекомендаціях при складанні комплексів загальнорозвиваючих вправ. Ці вправи не повинні 

викликати сильну втому, фізичне навантаження в них підвищують поступово. Кожне 

наступне заняття повинне містити нові вправи. Але якщо втома все ж виникає, то її можна 

усунути короткочасним відпочинком (20 - 30 секунд) або виконати одну-дві дихальні вправи. 

У перший місяць занять викладач повинен домагатися правильного виконання 

вихідних положень, приділяти особливу увагу стройовим елементам, перешикуванням, 



вправам на увагу, вчити красиво ходити, слідкувати, щоб в учнів була правильна постава під 

час відпочинку та виконання вправ і, добиваючись його чіткості виправляти можливі 

неточності рухів. До кінця 1 – 2 місяців студенти, набувають загальної тренованості, тому 

можна скорочувати відпочинок  між вправами. 

Дозування фізичного навантаження під час практичних занять зі студентами 

спеціального навчального відділення має вирішальне значення. Це необхідно належним 

чином враховувати при складанні планів-конспектів занять. Таке дозування регулюється: 

 темпом руху, тобто кількістю рухів за одиницю часу;  

 підбором фізичних вправ; 

 амплітудою руху (від пропонованої амплітуди залежить результат впливу 

фізичних вправ на організм учня);  

 визначенням вихідних положень при виконанні вправ;  

 кількістю повторень і тривалістю вправ; ступенем м'язового напруження (при 

цьому одна й та сама фізична вправа може бути виконана з максимальним 

напруженням і без напруження); 

 емоційним фактором (оскільки м'язова робота, виконувана на фоні позитивного 

емоційного стану, більш корисна). 

При визначенні фізичного навантаження слід враховувати відхилення в стані здоров'я 

студента, функціональний стан його організму, фізичний розвиток і ступінь тренованості, а 

також те, в якій період навчального року проводиться заняття і в якій його частині 

виконуються вправи. 

У процесі заняття викладач має спостерігати за зовнішніми ознаками втоми у студентів 

спеціальної медичної групи. Наводимо перелік ознак і характеристик стадій втоми (див 

таблицю 1). 

При появі середнього ступеня втоми необхідно зменшити фізичне навантаження і не 

допускати більшої втоми. 

Щільність занять на повітрі підвищується, оскільки використовується груповий метод 

навчання, до програми вводяться рухливі та спортивні ігри. У приміщенні заняття найчастіше 

проводяться методом позмінних вправ, переважно це визначають наявними умовами.  

 

Таблиця 1 

Ознаки 
Стадії втоми 

Початкова Середня Недопустима 

Колір шкіри 

обличчя 

Невелике почервоніння Значне почервоніння Різке почервоніння або поява 

синюшності 

Пітливість Відсутня або невелика 

на чолі, грудях 

Велика пітливість Пітливість різка, поширюється 

на все тіло 

Дихання Прискорене, рівне Прискорене, іноді 

чергується з 

форсованим глибоким 

видихом 

Різко прискорене, поверхове 

дихання через рот, задуха 

Постава, хода, 

характер руху 

Постава не змінена, 

хода бадьора 

Постава невпевнена, 

м'язи розслаблені, хода 

невпевнена 

Погана постава, плечі опущені, 

хода некоординована. 

Відставання при ходьбі і бігу 



 

 

У спеціальній медичній групі можуть навчатися студенти з дуже слабким здоров'ям а 

також ті, хто раніше не виконував фізичних вправ. Ці студенти потребують особливої уваги 

та індивідуального підходу на кожному занятті. 

Для допомоги викладачам фізичного виховання та лікарям пропонуємо перелік різних 

захворювань, які найчастіше зустрічаються у студентів, і терміни допуску до занять 

фізичними вправами. Ці дані ґрунтуються на багаторічному вивченні документації кабінету 

лікарського контролю та матеріалів, розроблених І. В. Тамбіаном. (див. таблиця 2) 

 

 

 

Таблиця 2 

 

 

Форма і стадія захворювання 

Навчальні відділення 

Спеціальне 

групи «А», «Б», «В» групи «А», «Б», «В» 

1 3 4 

1. Ураження м'яза серця: 

а) міокардіострофія 

інфекційно-алергічного 

походження 

3 початку занять Через шість місяців при 

відсутності клінічних ознак 

захворювання 

2. Вроджені вади серця При відсутності ознак 

перевантаження правого 

шлуночка та гемодииамічних 

розладів 

 

3. Підвищений артеріальний 

тиск 

Гіпертонічна хвороба 1 Б стадії 

(транзиторна гіпертонія) 

Гіпертонічна хвороба І А стадії 

(стадія гіперактивності 

судинного апарату) 

4. Понижений артеріальний 

тиск 

При АТ не нижче 90/60 мм рт. 

ст., наріканнях на головні болі, 

запаморочення голови 

При АТ не нижче 90/60 мм рт. 

ст і наріканнях на часті головні 

болі 

5. Хронічна пневмонія, 

хронічний бронхіт 

Через один місяць після 

загострення при відсутності 

дихальної і серцево-судинної 

недостатності 

Через три місяці після 

одужання при відсутності 

залишкових явищ 

   

1 2 3 

6. Бронхіальна астма Через шість-вісім місяців після 

останнього приступу. При 

відсутності дихальної і 

Через дванадцять місяців після 

останнього приступу при 

відсутності вторинних змін у 

У вага й інтерес до 

занять, активність 

Стійкий інтерес до 

занять, вправи 

виконуються точно 

Увага знижена, 

спостерігаються 

в'ялість, неточність - 

виконання команд, 

помилки під час 

виконання вправ 

Неуважність, відсутність 

інтересу до занять, апатія, 

сприймає лише гучну команду 

 

 



серцево-судинної 

недостатності 

легенях 

7 Після операції Через шість місяців після 

операції, при відсутності 

рецидивів дихальної і серцево-

судинної недостатності, при 

задовільній адаптації до 

фізичних навантажень 

Через рік після операції при 

відсутності рецидивів і при 

хорошій адаптації до фізичного 

навантаження 

8. Туберкульоз легень При відсутності інтоксикації і 

дихальної недостатності 

Після зняття 3 диспансерного 

обліку 

9. Виразкова хвороба Через три місяці після 

загострення при відсутності 

клінічних ознак 

 

10. Жовчнокам’яна хвороба Через два місяці після 

загострення при відсутності 

нарікань 

 

11. Хронічний холангіт, 

хронічний холецистит 

Через два місяці після 

загострення при відсутності 

клінічних ознак 

 

12. Хронічний коліт, гастрит, 

ентерит 

Через два місяці після 

загострення при відсутності 

клінічних ознак 

При відсутності нарікань Через 

шість місяців після операції 

при відсутності ускладнень 

13. Після апендектомії  Через три місяці після операції 

при відсутності ускладнень 

 

14. Хронічний нефрит Після шести місяців занять 

ЛФК при задовільному 

загальному стані 

 

15. Хронічні захворювання 

сечовидільної системи (крім 

нефриту) 

Через два місяці після 

загострення при відсутності 

критичних ознак 

Через шість місяців після 

загострення при відсутності 

нарікань* 

16. Нирковокам’яна хвороба При відсутності нарікань 

протягом двох місяців 

 

17. Хронічне запалення 

жіночих статевих органів 

Через місяць після загострення  

18. Цукровий діабет При легкій формі діабету 

(лікування дієтою) 

 

   

1 2 3 

19 Ожиріння При середній важкості з 

порушенням ваги на 20-30% 

При легкій стадії ожиріння 3 

перевищенням ваги до 20% 

20. Хронічний гайморит, 

фронтит, отит 

Через місяць після загострення  

21. Вроджені і набуті 

деформації опорно-рухового 

апарату 

При не різко виражених 

порушеннях рухової функції 

 

22. Порушення постави 

(сколіози) 

При другому ступені 

(проміжна форма) 

При першому ступені 

(функціональна форма) 

23 Компресійний перелом 

хребта 

Через 12 місяців з дня 

перелому при відсутності 

нарікань 

Призначення строго 

індивідуальне 

24. Перелом верхніх і нижніх 

кінцівок 

Через два місяці після зняття 

іммобілізуючої пов'язки при 

хорошій консолідації і 

Через чотири місяці після 

зняття іммобілізуючої пов'язки, 

при відсутності ускладнень 



відсутності неврогенних 

ускладнень 

25. Розтягнення зв'язок опорно 

- рухового апарату 

Через місяць після травми при 

відсутності ускладнень 

Через два місяці після травми 

при відсутності ускладнень 

26.. Аномалії рефракції При міопії середнього ступеня 

від -5 до -7 Д і гіперметропії 

високого ступеня від +5 до +7 

Д 

При міопії слабкого ступеня 

від -3 до -5 Д і гіперметропії 

середнього ступеня від +3 до 

+5 Д 

 

Методика навчання правильному диханню на заняттях в спеціальній медичній 

групі 

 

Студентів спеціальної медичної групи насамперед необхідно навчити різних типів 

дихання: грудного, черевного і змішаного (повного). У роботі з студентами із захворюванням 

органів дихання використовують дихальні вправи з видихом із звуковою вимовою голосних і 

приголосних літер через рот. 

Одним з основних завдань фізичного виховання студентів з ослабленим здоров'ям є 

навчання їх правильного дихання, формування навичок довільного керування диханням. 

Порушення функції дихання, особливо при фізичних навантаженнях, ускладнює діяльність 

системи кровообігу, знижує насиченість крові киснем і призводить до порушення обміну 

речовин. Дихальні вправи полегшують роботу серця, сприяють нормалізації нервової 

регуляції дихання і усуненню порушень в діяльності дихальної системи, збільшують життєву 

місткість легенів, сприяють дифузії газів у легенях і насиченню крові та тканин киснем, 

поліпшенню постави, позитивно впливають на загальний стан здоров'я студентів. 

Під час усного рахунку, розв'язання задач, виконання трудових процесів і нових 

складних фізичних вправ, що вимагають більшої уваги, дихальні рухи студентів гальмуються, 

дихання стає поверхневим, не ритмічним, що посилює кисневу недостатність і прискорює 

стомленість. Такі самі зміни дихання відбуваються під час навчання студентів нових трудових 

дій і фізичних вправ; дихання затримується ще до початку виконання вправи, що негативно 

позначається на якості руху. Мимовільне гальмування дихання спостерігається біля дошки, 

під час написання, читання, при відповідях, на змаганнях та в інших складних для студента 

ситуаціях. Довільна регуляція дихання знімає втому, нормалізує ритм і глибину дихання та 

підвищує працездатність організму студента. 

Необхідність використання довільної регуляції дихання в період росту і формування 

організму зумовлене також тим, що механізми саморегуляції у студентів не завжди надійно та 

економно забезпечують пристосування організму до умов студентського життя, що постійно 

змінюється. Сучасні досягнення фізіології дихання відкривають перспективи дальшого 

розвитку теорії і практики довільного керування диханням, що з успіхом можуть 

застосовуватись для адаптації і оптимізації розумової та фізичної працездатності студентів з 

відхиленням у стані здоров'я та їхньої кращої професійної підготовки до трудової діяльності. 

Структура довільного керування диханням людини передбачає: 

1) затримку дихання (довільне апное) та імперативний стимул (точка зриву); 

2) довільне регулювання дихання (зміна ритму, глибина і об'єм легеневої вентиляції) та 

облігатний рівень легеневої вентиляції: 

а) дихання при заданому постійному рівні вентиляції; 

б) довільна гіповентиляція; 

в) довільна гіпервентиляція; 

г) керування диханням у стані спокою; 

д) керування диханням під час виконання фізичних вправ на місці та в русі; 

е) керування диханням під час виконання силових вправ і статичних зусиль; 

3) довільне регулювання газового стану альвеолярного повітря, оксигенація крові; 

4) довільне регулювання через дихальну систему емоційного стану і розслаблення 

м'язів, зняття рухової домінанти; 

5) застосування довільного дихання для боротьби з гіпоксією і прискорення процесів 



відновлення. 

Треба, щоб уже на початку навчання студенти засвоїли деякі правила. 

 Дихати треба через ніс. Це найдоцільніше природне дихання. Проходячи через 

носові ходи, зовнішнє повітря очищається від пилу і зігрівається. Зворотний струм повітря з 

легенів зволожує слизову оболонку носа, оберігає її від пересихання. Посилюється 

благотворний вплив дихання на розвиток дихального апарату і центральної нервової системи. 

Наводимо орієнтовні вправи для розвитку носового дихання: 

а) в. п.— основна стійка. Великим і вказівним пальцями по черзі закривати праву і ліву 

ніздрю («закривати і відкривати клапани»). Тривалість вдиху і видиху 4-6 с.; 

б) в. п.— те саме. Під час вдиху вказівні пальці рухаються по краях носової поверхні. 

Під час видиху вказівними пальцями виконувати постукування по крилах носа (видих 

тривалий); 

в) в. п.— те саме. Кінчиком язика давити на тверде піднебіння. Вдих і видих 

виконувати через ніс; 

г) в. п.— те саме. Спокійний вдих. Під час видиху постукати по крилах носа і 

вимовляти склади «ба-бо-бу». 

1. Вдих виконувати плавно й безшумно. Для цього студентам рекомендують 

вдихати повітря тоненьким струмочком без напруження. Наприкінці вдиху обов'язково 

необхідно зберігати можливість деякого його продовження. 

2. Видих виконувати активно і до кінця. Поступово надходження повітря під час 

вдиху змінюється його стрімким виведенням під час видиху. 

3. Тип дихання має бути повним. У дихальному акті бере участь грудна клітка і 

діафрагма. 

4. Виключити зайве напруження дихання під час довільного керування ним. 

(Дихання не повинно завершуватись задишкою, станом дискомфорту і напруження). 

5. Під час виконання дихальних вправ увагу треба зосереджувати на ділянці живота, 

грудної клітки, на фазах вдиху і видиху. 

6. Враховувати гігієнічні умови виконання вправ. Дихальні вправи доцільно 

виконувати в провітреному приміщенні, на свіжому повітрі. Виховувати у студентів 

нетерпимість до задушливого повітря в приміщенні. 

7. Забезпечувати оптимальну структуру дихання, вирішуючи рухові завдання: 

а) узгоджувати фази дихання і руху за анатомічною ознакою; 

б)  враховувати рефлекторний вплив дихання на частоту рухів і силу скорочення 

м'язів. 

8. Дотримуватись принципів адекватності дихання вимогам даного моменту, тобто 

забезпечувати надходження до організму потрібної кількості кисню і виведення вуглецю; 

добиватися відповідності довільної гіпервентиляції вентиляторній реакції на дану м'язову 

роботу. Слід пам'ятати, що хвилинний об'єм дихання, який відповідає даному віку, є межею 

раціонального збільшення вентиляції; межа мінімального рівня легеневої вентиляції в стані 

спокою знаходиться на 20-30 % нижче від її нормального рівня; глибина дихання під час 

м'язової роботи не повинна перевищувати 40-50 % величини життєвої місткості легенів. 

Навчання студентів правильного дихання починають з теоретичних відомостей про 

дихання та значення його для життя і здоров'я людини. Розповідають про механізм дихання, 

його основні показники, зміни під час фізичних навантажень. На прикладах найтиповіших 

вправ демонструють узгодженість дихання з рухами. Ознайомлюючи студентів з новими 

способами дихання, одночасно з поясненням техніки його виконання показують, як 

правильно дихати. Під час виконання вправи рекомендується нагадувати про характер 

дихання, замість лічби підказувати — «вдих», «видих». 

Процес формування навичок довільного дихання може бути умовно поділено на три 

періоди. У першому періоді (8-10 занять) застосовується система підготовчих вправ із 

поступовим розширенням дихальних функцій, для подолання дискоординації між різними 

групами дихальної мускулатури, засвоєння навички повного дихання. 

У другому періоді навчання (12-14 занять) засвоюються певні рухові цикли під час 



виконання вправ на місці і в русі. Студентів навчають контролювати ритм і глибину дихання 

на основі вдосконалення пропріоцептивної чутливості дихальних м'язів. 

У третьому періоді навчання (6-8 занять) студенти закріплюють і вдосконалюють 

навички довільного керування диханням під час виконання найважливіших фізичних вправ і 

розумової діяльності. Успішне закріплення засвоєних навичок пов'язане з утворенням і 

використанням дихальних і рухових стереотипів на основі вдосконалення пропріоцептивної 

чутливості дихальних м'язів. 

Студенти з порушенням обміну речовин повинні виконувати вправи в помірному 

темпі, але порівняно тривало, доцільно робити вправи в опорі, з гантелями, набивними 

м'ячами тощо.  

Студентам із захворюванням нервової системи треба створити на заняттях спокійну 

обстановку, стимулювати впевненість у своїх силах, не зловживати елементами змагань, що 

викликають перенапруження нервової системи. 

Для студентів з хронічними захворюваннями травного каналу, жовчного міхура, 

печінки необхідно обмежувати кількість стрибків, натомість широко використовувати вправи 

з вихідних положень лежачи на спині і сидячи. Для студентів із зниженим зором також слід 

виключати вправи, пов'язані із струсом тіла. 
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Навчально-методичне видання 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ЗІ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ 

МЕДИЧНОЇ ГРУПИ. 

 

 
Методичні вказівки для викладачів кафедри фізичного виховання 

та студентів денної форми навчання всіх спеціальностей 
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