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Анотація. Основні ризик-чинники імовірного переведення дітей шкільного віку до спеціальної ме-
дичної групи можна об’єднати в три групи: соціально-гендерні, медико-біологічні та психолого-педаго-
гічні. Тип навчального закладу, в якому навчається дитина, місцевість, в якій вона мешкає, а також стать – 
це чинники, від яких залежить рівень здоров’я дітей. З'ясовано, що діти спеціальних медичних груп відріз-
няються низькими й нижчими від середніх показниками та індексами фізичного розвитку, недостатнім 
розвитком низки соціально важливих психічних якостей, фізичних якостей, нижчим обсягом рухової ак-
тивності. 
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Постановка проблеми. За останні 10 років кількість здорових першокласників скоро-
тилася з 40,3 до 23,6 %. Під час навчання у школі здоров'я дітей продовжує погіршуватися. 
Так, якщо при вступі до школи проблеми зі здоров'ям мають 10 – 20% учнів, то вже наприкі-
нці початкової школи – уже 50 – 60%. Лише кожна 8-ма дитина, яка йде в школу, не має сут-
тєвих відхилень у стані здоров’я, а після її закінчення залишається здоровою лише одна з 20-
ти. 20,77% дітей мають 1 захворювання, 21,74% – 2 захворювання, 7,25% – 3 захворювання, 
3,86% – 4 захворювання. 53,62% учнів початкової школи мають різні захворювання або від-
хилення у стані здоров'я. Згідно з іншими даними практично здоровими, можна вважати лише 
1,1 % дітей шкільного віку [2; 6: 7; 9; 13; 16; 18]. Спостерігається тенденція до стрімкого зро-
стання кількості учнів, скерованих до спеціальних медичних груп. Їх частка на початку сто-
ліття коливалася від 10 до 20–25%, а в останні роки сягає 40% (Н. П. Булкина, 2008).  

Тривожна тенденція погіршення стану здоров'я і зниження рівня фізичної підготовлено-
сті дітей шкільного віку викликає особливу стурбованість не лише батьків і медичних праців-
ників. Здоров’я – це одна з умов повноцінного виконання людиною своїх соціальних і профе-
сійних функцій, а тому становить одну з актуальних проблем сучасного суспільства, оскільки 
становить реальну загрозу генофонду нації і безпеці України [2].  

Для досягнення оздоровчого ефекту засобами фізичної культури необхідна інформація 
про функціональний стан і рівень фізичної підготовленості учнів, які мають відхилення у ста-
ні здоров'я. Проте у спеціальній літературі зовсім мало даних про те, чим різняться учні, що 
скеровуються до спеціальних медичних груп, за показниками психофізичного розвитку, фізи-
чної підготовленості, показниками способу життя від практично здорових школярів. 

Зв'язок з темами, програмами. Дослідження виконується згідно з темою науково-до-
слідної роботи на замовлення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ 
№1241 від 28.10.11) «Обґрунтування нормативної бази рівня фізичної підготовленості учнів 
5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» на період з 2012 р. по 2013 р. 

Мета – визначити основні ризик-чинники імовірного переведення дітей шкільного віку 
до спеціальної медичної групи. 

Завдання:  
1. Охарактеризувати соціально-гендерні особливості властиві для учнів, скерованих до 

спеціальної медичної групи. 
2. Установити медико-біологічні та психолого-педагогічні властивості, характерні для 

школярів, скерованих до спеціальної медичної групи. 
Методи й організація дослідження: аналіз і узагальнення даних спеціальної літерату-

ри, метод дедукції. Опрацьовано понад 200 літературних джерел. 
Результати й обговорення. Факти, наведені в спеціальній літературі дозволяють вста-

новити прогностичні критерії, які дозволяють визначити кого зі школярів за показниками 
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здоров’я найімовірніше зараховують до спеціальної медичної групи. Відомо зокрема, що бі-
льшість спеціальної медичної групи становлять дівчата. Так, до спеціальної медичної групи 
скеровують частіше (2,19%) дівчат, ніж (1,79%) хлопців [4]. Це ще раз підтверджує, що пріо-
ритетним чинником погіршення стану здоров’я дітей і підлітків слугує зниження обсягу ру-
хової активності (зокрема і внаслідок хвороби), оскільки відомо, що обсяг рухової активності 
у дівчат зазвичай є меншим, ніж у хлопців. 

Установлено, що захворюваність школярів, які навчаються у гімназіях або інших навча-
льних закладах нового типу, є вищою, ніж у звичайних школах [12]. Це підтверджує мірку-
вання про те, що збільшені навчальні навантаження що супроводжуються значними навчаль-
ними й емоційними перенапруженнями, пов'язаними з необхідністю обробляти суттєвіший 
обсяг інформації та екзаменаційними стрес-факторами в умовах зниженої рухової активності, 
хронічного недосипання, недостатнього й нерегулярного харчування згубно позначаються на 
стані здоров’я молодих людей.  

Частка школярів з відхиленнями у стані здоров'я, які зараховані в спеціальну медичну 
групу, є більшою у містах (4,91±0,35%) та у районних центрах (3,75±0,41%), ніж у школах 
сільської місцевості; стійкі порушення функціонального стану організму виявляються часті-
ше в міських юнаків (41,7%), ніж у хлопців з сільської місцевості (39,7%) [3; 12; 20]. Таким 
чином, підтверджується факт, що спосіб життя учнів сільської місцевості є більш здоровим, 
ніж у міських юнаків.  

Отже, відповідно до з’ясованих соціально-гендерних чинників, групу ризику зарахуван-
ня до спеціальної медичної групи серед дітей шкільного віку становлять міські мешканці жі-
ночої статі, які навчаються в загальноосвітніх закладах нового типу. 

У спеціальній літературі присутні лише поодинокі відомості про медико-біологічні та 
психолого-педагогічні якості, притаманні для школярів, скерованих до спеціальної медичної 
групи. Ці розрізнені дані суттєво обмежують можливості диференціювати та індивідуалізува-
ти фізичне навантаження на уроках фізичної культури зі спеціальною медичною групою. 

Окремими дослідженнями встановлено, що за показниками фізичного розвитку (довжи-
ни й маси тіла, обводу грудної клітки, життєвої ємності легенів) між представниками основ-
ної та спеціальної медичних груп достовірних відмінностей не виявлено (р>0,05). Також не 
спостерігалося (р>0,05) достовірних відмінностей за основними показниками фізичного роз-
витку у дівчат спеціальної медичної групи, що мають різні відхилення у стані здоров'я. Разом 
із тим, згідно з окремими даними, у школярів, розподілених до основної та спеціальної меди-
чних груп спостерігаються достовірно значущі відмінності (р<0,001) у морфологічних, функ-
ціональних, нейродинамічних показниках залежно від стану здоров'я. З’ясовано, що найча-
стіше школярі спеціальної медичної групи мають низький або нижчий за середній фізичний 
розвиток. Так, у спеціальній медичній групі, незалежно від статі і віку дітей, нижчий від серед-
нього та низький фізичний розвиток зустрічається у три рази частіше, ніж в основній медич-
ній групі. В основній медичній групі середній фізичний розвиток, вище середнього і високий 
відзначено у 86% учнів, тоді як в спеціальній медичній групі – лише у 45%. Дівчата з пору-
шенням слуху вирізнялися лише за одним показником фізичного розвитку (р<0,05) – біль-
шим вмістом жиру, ніж у повносправних однолітків. У дітей з порушенням зору знижені по-
казники фізичного розвитку (зросту – на 3–5%, маси тіла – на 6–11%; життєвої ємності леге-
нів – на 3-6%) порівняно з дітьми, які мають розмірну рефракцію. Зауважено достовірні від-
мінності за індексами Скібінскі і Руф’є школярів спеціальної та основної медичних груп, у 
той час як при цьому зазначається, що між учнями основної і підготовчої груп показники не-
суттєво розрізняються. Серед учнів 1-ї групи здоров’я, яких скеровують для занять під час 
уроків фізичної культури до основної медичної групи, гармонійну статуру мають 45,4% уч-
нів; у підготовчій групі таких дітей удвоє менше – 21,2%, а в спеціальній медичній групі лише 
8% характеризуються гармонійним фізичним розвитком. Причини відставань школярів спеці-
альної медичної групи за показниками фізичного розвитку від учнів основної медичної групи 
вбачаємо в порівняно меншому обсягу рухової активності. У дітей з ослабленим здоров'ям 
виявлено нижчий обсяг (у юнаків – на 2101 локомоцій, у дівчат – на 2488 локомоцій) рухової 
активності, ніж у їхніх здорових однолітків [1; 10; 19; 20; 21; 24].  
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В організмі таких учнів формується замкнене коло: погіршення функціонального стану 
організму дитини призводить до порушення здатності виконувати фізичні навантаження, а це 
своєю чергою – до дефіциту рухової активності, яка дедалі більше погіршує функціональний 
стан організму дитини і спричиняє захворювання [5]. Таким чином, щоб вийти з цього за-
мкненого кола, дітям із низькими показниками фізичного розвитку і фізичної підготовленості 
необхідно рекомендувати збільшити обсяг рухової активності і під час уроків фізичної куль-
тури, і у вільний від навчання час. З’ясовано, що обсяг рухової активності школярів спеціаль-
ної медичної групи не лише в позанавчальний час, але й на уроці фізичної культури почина-
ючи з 5-го класу, є порівняно меншим, ніж у практично здорових однокласників.  

Очікувано, що у спеціальній медичній групі найбільше осіб, котрі не задоволені рівнем 
своєї рухової активності, відповідно – найменше таких, які задоволені своєю руховою актив-
ністю (20,8% юнаків і 18,6% дівчат). За цим показником спостерігається суттєва різниця між 
учнями спеціальної і основної медичних груп [8]. 

Особливості функціонального стану дітей з відхиленнями у стані здоров’я проявляють-
ся в неекономічності функціонування в умовах відносного спокою і обмежених потенційних 
можливостях при фізичних навантаженнях. Лікарсько-педагогічні спостереження виявили у 
68% осіб, що займаються в спеціальній медичній групі, несприятливі реакції серцево-судин-
ної системи на стандартне фізичне навантаження; функціональна діяльність серцево-судинної 
і дихальної систем у таких дітей знижена на 4–10% [1]. 

У дітей, скерованих до спеціальної медичної групи, недостатньо розвинуті такі психічні 
якості: ініціативність, стриманість, емоційна стійкість, організованість (А.М. Дутов, Х.Т. Мар-
заганов, 1997; В.П. Мурза, 2005). У дітей з особливими потребами читкіше виражені такі по-
зитивні риси як: чутливість, м'якість, доброзичливість, слухняність, довірливість, покірність, 
чуйність [22]; серед негативних рис варто відзначити: підозрілість, вразливість, емоційність, 
соромливість, що робить їх фізично слабкішими, невпевненими у своїх силах, можливостях і 
можуть бути перепонами в спілкуванні і відносинах під час уроків фізичної культури [23]. 
Школярі спеціальних медичних груп на уроках фізичної культури часто бувають млявими, 
малоактивними, нерішучими. Вони соромляться своєї незграбності і прагнуть бути непоміт-
ними під час рухової активності. Це призводить до малорухливості на уроках фізичної куль-
тури та у позаурочний час і ще збільшує їх відставання від дітей основної медичної групи.  

У школярів спеціальної медичної групи виявлено значно нижчий рівень фізичної підго-
товленості і фізичної працездатності [10; 13; 19; 20; 21; 24], ніж у практично здорових од-
нокласників. У 25,3 – 41,8% учнів скерованих до спеціальних медичних груп, недостатньо 
розвинуті основні фізичні якості, у 72% – низький рівень фізичної працездатності. Більше ніж 
75% молодих людей, скерованих до спеціальної медичної групи, не змогли виконати контро-
льних нормативів фізичної підготовленості. Із загальної кількості дітей скерованих до спеці-
альної групи, вирізняються низькими показниками фізичної підготовленості – 13–23%. Зокре-
ма, для 20% дівчаток спеціальної медичної групи притаманна низька оцінка індексу Шапова-
лової, що свідчить про недостатній розвиток сили, швидкості і швидкісної витривалості. Не-
повносправні дівчата (з порушеннями слуху) мали нижчий рівень розвитку фізичних якостей 
(у підніманні в сід (60 с), тесті «фламінго» і тесті Старости (p<0,05); хлопці достовірно від-
ставали від здорових однокласників окрім названих вправ, також і за величиною сили кисті. У 
дітей з відхиленнями у стані зорового аналізатора виявлено відставання в розвитку м'язової 
сили кистей (на 2–5 кг), у результатах з метання м'яча на дальність правою і лівою руками 
(22,7–27%), у стрибках у довжину з місця (16–20%). Відставали у розвитку всі фізичні якості, 
за винятком гнучкості, проте особливо виразно виявляється відставання при фізичних наван-
таженнях, що вимагають прояву витривалості.  

За більшістю показників фахівцями [1; 8; 19; 20; 21 та ін.] не реєструється достовірних 
відмінностей між показниками фізичного розвитку та фізичної підготовленості школярів, 
скерованих до різних медичних груп. Однорідність контингенту школярів, незалежно від ме-
дичної групи, свідчить на користь того, що спільні й одночасні уроки фізичної культури зі 
школярами усіх трьох (1-ї – 3-ї) груп здоров’я є можливими. Це відповідає процесам глобаль-
ного поширення в освіті ідеї інклюзії. 
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Інклюзія в наш час активно впроваджується як провідна ідеологія ставлення до дітей з 
відмінностями у психофізичному розвитку. Вчителі фізичної культури вважають вагомим не-
доліком виокремлення учнів спеціальної медичної групи в окрему групу і признають цілком 
можливими спільні заняття школярів різних медичних груп, за умови підвищеної уваги до 
дітей спеціальної медичної групи (через обмеження завдань, виключення недоступних вправ, 
збільшення часу для відпочинку тощо) [17].  

Прихильники спільного фізичного виховання передусім відзначають таку позитивну 
сторону інклюзивного фізичного виховання для дітей спеціальної медичної групи як стиму-
люювальний вплив більш підготовлених однолітків. Спільним позитивним ефектом для дітей 
з особливостями психофізичного розвитку і їхніх здорових однолітків буде розвиток навичок 
спілкування та нестандартного мислення. Для здорових дітей вияв турботи про учня спеці-
альної медичної групи, зважаючи на його обмежені можливості, прийняття його таким, який 
він є, чутливість до його проблем, емпатійна, чуйна і тактовна взаємодія з ним, повага до осо-
бистості та симпатія сприятиме формуванню гуманності, співчуття, милосердя, терплячості, 
милосердя, доброзичливості, відповідальності; спостерігатиметься вища соціальна відповіда-
льність, більша впевненість у собі, що сприятиме їх особистісному розвитку. Педагоги мають 
додаткові можливості розвинути і продемонструвати свою педагогічну майстерність і твор-
чість [14; 25; 26; 27]. Відтак проведення спільних уроків фізичної культури для дітей з різни-
ми рівнями соматичного здоров’я буде корисним для усіх учасників навчального процесу. 

Необхідно зауважити, що в кожній другій школі (59,84%) вже існує практика спільних 
занять школярів, що мають відхилення у стані здоров’я з учнями основної і підготовчої груп 
[4]. Учителі фізичної культури зі значним досвідом роботи у загальноосвітній школі позитив-
но ставляться до впровадження інклюзивного фізичного виховання і не бояться працювати в 
змішаних класах, тоді як найвищий рівень побоювання властивий молодим фахівцям, які 
пропрацювали в сфері освіти менше ніж 10 років [11]. Тому фізичне виховання учнів спеці-
альної медичної групи в межах загального процесу фізичного виховання у школі є можливим, 
прогресивнішим, гуманнішим, соціально важливим і актуальним. 

Проте аналіз останніх досліджень і публікацій, а також досвіду практики виявив відсут-
ність методологічних концепцій загального характеру, що не дозволяє сформувати науково 
обґрунтованих технологій організаційно-методичного забезпечення інклюзивного фізичного 
виховання школярів скерованих до спеціальної медичної групи в умовах єдиного процесу і, 
як наслідок, ускладнює трансформацію освітньої політики держави.  

Висновки: 
1. Основні ризик-чинники імовірного переведення дітей шкільного віку до спеціальної 

медичної групи можна об’єднати в три групи: соціально-гендерні, медико-біологічні та пси-
холого-педагогічні.  

2. Рівень здоров’я дітей залежить від низки соціально-гендерних чинників: від типу на-
вчального закладу, в якому навчається дитина, оскільки в навчальних закладах нового типу 
захворюваність є вищою, ніж у звичайних школах; від місцевості, в якій вона мешкає, бо в 
сільських школярів рівень захворюваності є нижчим, ніж у міських; від статі, позаяк у складі 
спеціальних медичних груп більше дівчат. 

3. Медико-біологічними характеристики, притаманні для дітей спеціальних медичних 
груп, є такі: низькі та нижчі від середніх показники та індекси фізичного розвитку, дисгармо-
нійний фізичний розвиток, відставання за функціональними показниками та індексами від 
школярів основної медичної групи, недостатньо розвинутими фізичними якостями, серед 
яких особливо виразним є відставання всіх видів витривалості.  

4. Психолого-педагогічні якості, сильніше виражені у дітей, скерованих до спеціальних 
медичних груп: чуйність, доброзичливість, покірність, довірливість, поряд із цим: підозрі-
лість, вразливість, емоційна нестійкість, сором’язливість, безініціативність, неорганізованість, 
нерішучість, апатичність.  

Перспективи подальших наукових розвідок варто присвятити формуванню науково 
обґрунтованих технологій організаційно-методичного забезпечення інклюзивного фізичного 
виховання школярів скерованих до спеціальної медичної групи в умовах єдиного процесу. 
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Аннотация. Основные факторы риска возможного перевода детей школьного возраста в специальную 
медицинскую группу можно объединить в три группы: социально-гендерные, медико-биологические и психоло-
го-педагогические. Тип учебного заведения, в котором учится ребенок; местность в которой он живет, а также 
пол, это факторы, от которых зависит уровень здоровья детей. Выяснено, что дети специальных медицинских 
групп отличаются низкими и ниже средних показателями и индексами физического развития, развитием ряда 
социально важных психических качеств, физических качеств, низким объемом двигательной активности. 
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Abstract. Major risk - factors of probable transfer of school children to a special medical group can be grouped 
into three categories: social-gender, biomedical, psycho-pedagogical. Type of educational institution in which the child 
studies, the area in which he/ she lives, and gender are factors that affect the health of children.It has been found that the 
children of special medical groups differ in low and lower then middle indices and indices of physical development, the 
development of a number of important social and mental skills, physical skills, the lower amount of physical activity was 
found. 
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