
Додаток 4
до Інструкції про розподіл 
учнів на  групи для занять

на уроках фізичної культури

Терміни відновлення допуску учнів до фізичних навантажень  після
перенесених захворювань і травм

1. Терміни відновлення занять фізичною культурою  після перенесених
захворювань і травм визначаються лікарем індивідуально для кожного учня
(учениці)  з  урахуванням  всіх  клінічних  даних  (тяжкості  й  характеру
захворювання  або  травми,  ступеня  функціональних  порушень,  які  були
викликані захворюванням або травмою). Беруться  до уваги також стать, вік,
компенсаторні здатності організму й інші індивідуальні особливості.

2.  Повне  припинення  занять  фізичними  вправами  може  мати  тільки
тимчасовий характер. 

3. Терміни відновлення занять фізичною культурою  після перенесених
захворювань і травм зазначено в таблиці:

№
з/п

Класи хвороб та окремі
захворювання

Код

Допуск до фізичних
навантажень після

одужання Примітки

1 2 3 4 5
Деякі  інфекційні та паразитарні хвороби

1 Кишкові інфекційні
хвороби;
паразитарні 
хвороби:
гельмінтоз,
ентеробіоз,
аскаридоз,
трихоцефаліоз,
гемінококоз,
лямбліоз

А 02-
А 09

не обмежується

токсокороз,
опісторхоз,
ехінококоз та інші:
вісцеральні 
гельмінтози, 
малярія
лейшманіоз

підготовча 
група 6 міс.



1 2 3 4 5
2
 

Інші бактеріальні 
хвороби  без 
ускладнень:

кашлюк, 
дифтерія, 
скарлатина 

менінгококова 
інфекція

А36- 
А39 

не обмежується

підготовча 
група 6 міс.

підготовча 
група до 2 років

дотримуватися 
поступовості 
навантажень

3 Вірусні інфекційні 
хвороби, які 
характеризуються 
ураженням шкіри 
та слизових 
оболонок (вітряна 
віспа, кір, краснуха
тощо)

В00-
В02, 
В05-
В09

не обмежується

4 Гострий гепатит А, 
В 

В15,
В16

підготовча 
група 6 міс.

виключаються 
фізичні вправи 
на 
витривалість

5 Інші вірусні хвороби:
епідемічний паротит,

інфекційний 
мононуклеоз 

В25-
В34

не обмежується

спеціальна 
група 6 міс.

вірусний 
кон’юнктивіт  тощо

В30 підготовча 
група до повної 
реабілітації

6 Мікози, дерматофітія 
шкіри 
при глибоких мікозах 

В 35-
В49

не обмежується

підготовча 
група до повної 
реабілітації

Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із
залученням імунного механізму

Анемії D50-
D53

з гемоглобіном 
90-100 г/л –
підготовча група
3 місяці,
з гемоглобіном 
100 г/л  і більше – 



1 2 3 4 5
не обмежується

Хвороби нервової системи
1 Запальні хвороби 

центральної нервової 
системи
 (бактеріальний 
менінгіт, 
менінгоенцефаліти)

G00-
G09

підготовча 
група 12 міс.

2
 

Ураження нервів, 
нервових корінців та 
сплетіння

G50-
G59

підготовча 
група 6-8 міс.

Хвороби ока та придаткового апарату
1 Хвороби повік, 

сльозових шляхів 
та орбіти (ячмінь  
тощо)

Н00- 
Н06

не обмежується

2
 

Хвороби 
кон’юнктиви 

Н10- 
Н13

не обмежується

Хвороби вуха та соскоподібного апарату
1
 

Хвороби 
зовнішнього вуха

Н60- 
Н62

не обмежується

2 Хвороби 
середнього вуха та
соскоподібного 
відростка (отити,  
мастоїдит тощо)

Н65- 
Н75

підготовча 
група  1 міс.

необхідна 
обережність 
при заняттях 
плаванням

Хвороби системи кровообігу
1 Гострий 

ревматизм  без 
залучення серця

І00 не обмежується

2 Кардіоміопатія І43 не обмежується
3 Міокардит 

гострий
І40, І41 підготовча 

група 
3 міс.

Хвороби дихальної системи
1 Гострі респіраторні

інфекції  дихальних
шляхів

J00-
J06, 
J22, 
J99

не обмежується

2 Грип та пневмонія J10- не обмежується остерігатися 



1 2 3 4 5
J18 різких і 

особливо 
раптових 
охолоджень 
дихальних 
шляхів при 
виконанні 
фізичних вправ

3 Бронхіт, бронхіоліт
гострий

J20, 
J21 

не обмежується -//-

4 Плеврит 
ексудативний

J90 підготовча 
група 
3 міс.

-//-

5 Плеврит  без 
випоту

J94 підготовча 
група 1 міс.

-//-

6 Стан після 
тонзилектомії, 
аденотомії

 J35 не обмежується

Хвороби органів травлення
1 Гастрит, дуоденіт,

гастродуоденіт 
гострий

К29, 
К52

не обмежується

2 Холецистит 
гострий

К81 не обмежується

3
 

Панкреатит 
гострий

К85 не обмежується

4
 

Стан після 
апендектомії

К35-
К38

підготовча 
група 1 міс.

перший час 
варто уникати 
напруження, 
стрибків і 
вправ, що 
дають 
навантажен-ня 
на м'язи живота

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
1 Інфекційні хвороби

шкіри й підшкірної
клітковини: 
імпетиго, фурункул
і карбункул, 
піодермія тощо

L00-
L09

не обмежується



1 2 3 4 5
2 Дерматити: 

атопічний, 
себорейний 
алергічний, інші

L20, 
L21,
L23-
L27

не обмежується

3 Псоріаз, пара- 
псоріаз,  червоний, 
плескатий лишай  
тощо 

L40-
L45

не обмежується

4 Кропив’янка, 
еритема 

L50, 
L51

не обмежується

Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини
1 Інфекційні та запальні

артропатії
М00-
М14

підготовча 
група 
3 міс.

2 Ураження м’язів М60- 
М63, 
М70- 
М79

підготовча 
група 
3 міс.

3 Синовіїти, 
тендосиновіїти, 
розриви синовіальної
оболонки та 
сухожилля

М65- 
М68

підготовча 
група
3 міс.

4 Порушення 
щільності та 
структури кісток

М80- 
М94

підготовча 
група 
3 міс.

Хвороби сечостатевої системи
1 Гострий пієлонефрит N10 підготовча 

група 
3 міс.

2 Гострий цистит N30 не обмежується
3 Гострі запальні 

хвороби органів 
малого таза у жінок 
(сальпінгіти, 
оофорити, запалення 
піхви та вульви  тощо)

N70-
N77

не обмежується

4 Незапальні хвороби 
жіночих органів 
(ендометрити, 
дисплазії, ерозії, 
ектопіони шийки 

N80-
N90

не обмежується



1 2 3 4 5
матки тощо) 

5 Надмірна, часта та 
нерегулярна 
менструація

N92 підготовча 
група 

6 Варикоцеле (стан 
після операції)

І86 підготовча 
група 
2 міс.

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників
1 Внутрішньо-

черепна травма, в 
тому числі струс 
головного мозку

S06.0 підготовча 
група 3 міс.

підготовча 
група 1-3 міс.

необхідна 
особлива 
обережність і 
поступовість 
навантаження 
на заняттях 

2 Перелом кісток 
черепа та обличчя

S02 підготовча 
група 6 міс.

3 Компресійні 
переломи шийного 
відділу хребта без 
неврологічних 
порушень

S12 спеціальна 
група 12 міс.

4 Ушкодження 
передньої 
хрестовидної зв’язки, 
задньої хрестовидної 
зв’язки, колатеральних
зв’язок колінного 
суглоба

S73 спеціальна 
група 6 міс.

5 Компресійні переломи
в грудному і 
поперековому відділах
хребта

S22,
S30,
S34

спеціальна 
група 12 міс.

6 Перелом кісток таза 
без порушення 
функцій тазових 
органів 

S32.8 спеціальна 
група 6 міс.

7 Перелом ключиці S42.0 підготовча 
група 3 міс.

8 Перелом дрібних 
кісток: передпліччя,
стопи, 
кисті, ключиці

S50- 
S69

спеціальна 
група 3 міс.

варто 
виключити 
вправи, що 
дають активне 



1 2 3 4 5
навантаження 
на ушкоджену 
кінцівку

9 Звичний вивих 
плечового суглоба, 
ушкодження 
ротаторної манжети

S40 підготовча 
група 3 міс.

10 Ушкодження 
сухожиль м’язів плеча 
і передпліччя, кисті

S40- 
S49

спеціальна 
група 3 міс.

11 Вивих ліктьового і 
плечового  суглобів

S53 спеціальна 
група 3 міс.

12 Ушкодження 
ахілового сухожилля

S86.0 спеціальна 
група 3 міс.

13 Травми коліна,  
гомілки та ступні

S80- 
S99

спеціальна 
група 3 міс.

14 Травми численних 
ділянок тіла

Т00-
Т07

спеціальна 
група 12 міс.

Тривалість  відсторонення  від  фізичних  навантажень  на  уроках  фізичної
культури   при  захворюваннях,  що  не  наведені  в  таблиці,  зарахування  до
підготовчої або спеціальної груп вирішуються лікарем, який лікував (лікує)
дитину.

Директор Департаменту материнства,
дитинства та санаторного забезпечення
МОЗ   Р.О. Моісеєнко

Директор Департаменту загальної 
середньої  та дошкільної освіти МОН   О.В. Єресько 

   

                  


