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І. Загальні положення.
1. Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням – невід’ємна частина
навчального процесу та медичного обслуговування студентів.
2. Медико-педагогічний контроль є необхідним компонентом педагогічного
процесу, що забезпечує визначення рівня функціональних можливостей організму
студентів, адекватності фізичних навантажень та раннє виявлення ознак хвороб і
ушкоджень.
3. Організація і зміст медико-педагогічного контролю в КЗВО «ПМК»ДОР»
регламентується Законом України « Про охорону дитинства» (2402-14), « Про
освіту» (1060-12), « Про загальну середню освіту» (651-14), « Про фізичне
навантаження і спорт» (3808-12), « Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» (404-12), основами законодавства України «Про охорону
здоров’я» (2801-12) цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
4. Медико-педагогічний контроль здійснюється медичним персоналом лікувальнопрофілактичних закладів та педагогічними працівниками КЗВО «ПМК»ДОР».
5. Оздоровчий ефект занять фізичного виховання , забезпечується за умови повної
відповідальності фізичного навантаження та функціональним можливостям
організму. Функціональний стан організму характеризує ефективність і
раціональність організації фізичного виховання у КЗВО «ПМК»ДОР».
6. Положення визначає основні завдання, мету, напрямок та форми медикопедагогічного контролю.
ІІ. Мета і завдання медико-педагогічного контролю.
1. Метою медико-педагогічного контролю є:
- визначення стану здоров’я і функціонального стану організму студентів, які
займаються фізичними вправами. ( справка, мед. огляд, результати тестів);
- оптимізація рухової активності студентів;
- вирішення питань щодо відповідальності фізичних навантажень.
ІІІ. Напрямок робіт
1. Визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я, функціональних
можливостей організму та рівня розвитку рухових навичок студента з метою
встановлення норм фізичного навантаження.
2. Систематичне спостереження за динамікою показників фізичного розвитку,
стану здоров’я, розвитку функцій студента під впливом фізичних вправ.
3. Виявлення відхилень і ранніх симптомів хвороб, що виникають під час занять
фізичного виховання.
4. Профілактика травматизму.

5. Проведення санітарно-просвітницької роботи та гігієнічного виховання
студентів.
IV. Основні форми медико-педагогічного контролю є:
1. Медико-педагогічні спостереження під час занять з фізичного виховання.
2. Диспансерний облік, які за станом здоров’я в підготовчій та спеціальних
групах.
3. Оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення занять з фізичного
виховання.
4. Загальне керівництво здійснюється місцевими органами охорони здоров’я та
освіти і науки відповідно до чинного законодавства України.
5. Медико-педагогічний спостереження проводиться медичним працівником
( медсестрою), керівником фізичного виховання та з викладачем фізичного
виховання під час занять з фізичного виховання.
V. Керівництво медико-педагогічного контролю.
1.
Організацію медико-педагогічного контролю в КЗВО «ПМК»ДОР» забезпечує
керівник з фізичного виховання.
2.
Оцінку стану здоров’я студентів з подальшим розподілом їх на підгрупи для
занять фізичним вихованням здійснює керівник фізичного виховання разом з
завідувачем поліклінікою СМСЧ №8 КЗВО «ПМК»ДОР» за результатами:
- обов’язкового медичного профілактичного огляду;
- функціональних проб з дозованим фізичним навантаженням замір пульсу,
присідання - 20 разів , замір пульсу після присідання та відпочинку, через 1
хвилину;
- медико-педагогічне спостереження за різними формами фізичного виховання
у КЗВО «ПМК»ДОР».
VI. Заключні положення.
1.
Дане Положення вступає в дію з моменту його затвердження директором
КЗВО «ПМК»ДОР», і є чинним до моменту заміни його новим Положенням.
2.
Зміни та доповнення до даного Положення вносяться директором КЗВО
«ПМК»ДОР» на підставі рішення педагогічної ради, згідно чинного законодавства.
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