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айже два десятиліття триває в
Україні несприятлива тенденція
погіршення здоров'я дитячого
населення. Вона характеризу
ється зростанням поширеності
захворювань і функціональних
відхилень та зниженням резер
вів здоров'я дітей. Така саме
тенденція характерна і для біль
шості країн СНД. За даними
науковців, вже у старшому дош
кільному віці частка здорових
дітей становить лише 717%, а
частка дітей з хронічними зах
ворюваннями сягає 60% [13].
Вже на початку шкільного нав
чання кожна третя дитина має
захворювання кістковом'язо
вої і дихальної систем, кожна
четверта — хвороби органів
травлення, кожна десята — хво
роби ока, ендокринної системи
та органів кровообігу.
Викликає занепокоєння знач
на поширеність порушень опор
норухового апарату (ОРА) у
школярів. За даними науковців,
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Цель. Установление влияния наиболее приоритетных факторов
учебного процесса на формирование здоровья школьников.
Методы исследования. Гигиенические (гигиеническое
обследование, гигиеническое наблюдение),
физиологические, математические.
Результаты. Установлено, что приоритетными факторами
учебного процесса, влияющими на формирование здоровья
учащихся, являются учебная нагрузка и расписание уроков;
условия и организация физического воспитания; качество
проведения урока физкультуры. Наиболее выраженное
влияние на формирование здоровья установлено для
факторов "учебная нагрузка и расписание уроков" и "качество
проведения урока физкультуры" на функциональное
состояние кардиореспираторной системы (соответственно
24,8% и 36,5% общей дисперсии) и формирование осанки
(соответственно 16,1% і 17,8%). Определены половые
особенности влияния факторов внутришкольной среды.
Для девочек все ведущие факторы достоверно участвуют
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системы.
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у 77% учнів загальноосвітніх
навчальних закладів (ЗНЗ) спо
стерігається патологія ОРА, се
ред якої поширені сколіоз, пло
скостопість, порушення поста
ви [4]. За період навчання у
школі стан здоров'я дітей ще
погіршується. Більш ніж удвічі
(до 64%) зростає частка дітей з
хронічними захворюваннями
[5]. Частка школярів з низьким
рівнем адаптаційнорезервних
можливостей зростає з 33% у
молодшому шкільному віці до
58% у старшому.
Отже, актуальним є визначен
ня факторів навчального проце
су, що впливають на формуван
ня здоров'я школярів з метою їх
регламентування для мінімізації
впливу.
Мета дослідження — вста
новлення впливу найбільш пріо
ритетних факторів навчального
процесу на формування здо
ров'я школярів.
Матеріали і методи. Для до
сягнення мети було проведено
гігієнічну оцінку рівня та динамі
ки показників морфофункціо
нального стану організму учнів,
які навчаються у трьох ЗНЗ
м. Суми з різною організацією
фізичного виховання. Фізичний
розвиток вивчали шляхом ан
тропометричного дослідження
(довжина тіла — ДТ, маса тіла —
МТ, окружність грудної клітки —
ОГК) та розрахункових індексів
Рорера, Ерисмана, плечового
індексу. Функціональний стан
організму оцінено за допомо
гою поширених у практиці гігіє
ни та вікової фізіології індексів
Руф'є (ІР), Скибінського (ІС),
Кердо (ВІК), які характеризують
фізичну працездатність (ФП),
функціональний стан кардіо
респіраторної (КРС) і вегета
тивної нервової систем (ВНС).
Визначали також рівень сома
тичного здоров'я (за Г.Л. Апана
сенко). Крім того, було прове
дено оцінку адаптаційнорезер
вних можливостей організму
(АРМ) дітей за розробленим на
ми методичним підходом.
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Для вивчення процесів роз
витку стомлення учнів визнача
ли показники, які характеризу
ють розумову працездатність
(РП) та динамічний тремор
(ДТр): продуктивність розумо
вої працездатності, кількість
помилок під час виконання ко
ректурної проби, добову адап
тивність, кількість дотиків до
стінок лабіринту.
Обстежено 240 учнів (129
хлопчиків і 111 дівчаток) молод
шого, середнього та старшого
шкільного віку двічі на рік (жов
тень та березень).
У цих саме навчальних закла
дах було досліджено такі вну
трішньошкільні фактори, як ор
ганізація навчання (навчальне
навантаження і розклад уроків)
[6]; відповідність умов для фі
зичного виховання гігієнічним
вимогам ДСанПін 5.5.2.008.01
"Державні санітарні правила і
норми влаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних за
кладів та організації навчально
виховного процесу" на терито
рії та у приміщенні школи; окре
мо вивчали якість уроку фізич
ної культури шляхом хрономе
тражних досліджень [7].
Силу ізольованого впливу
фактора визначали як частку

міжгрупової варіації у загально
му варіюванні результуючої оз
наки [8].
Систематизацію матеріалу і
первинну математичну обробку
було виконано за допомогою
таблиць Microsoft EXCEL 2010.
Статистична обробка проводи
лася з використанням пакету
STATISTICA 8.0.
Результати та їх обговорен*
ня. Під час аналізу отриманих
матеріалів встановлено, що на
більшість показників здоров'я
школярів достовірно впливають
внутрішньошкільні фактори.
Як бачимо з рисунка, фактори
навчальновиховного процесу,
такі як навчальне навантаження
і розклад уроків, умови і органі
зація фізичного виховання,
якість проведення уроку фіз
культури впливають на різні по
казники здоров'я, зокрема на
фізичний розвиток, фізичну і
розумову працездатність, фор
мування постави, функціональ
ний стан кардіореспіраторної
системи, адаптаційнорезервні
можливості організму, розвиток
стомлення.
Результати дослідження сту
пеня впливу ізольованої дії фак
торів "навчальне навантаження
і розклад уроків" (РУ), "умови
Рисунок
Вплив чинників навчально*виховного процесу
на показники здоров'я учнів
Умови для
фізичного
виховання

Організація
фізичного
виховання

Формування
постави***

Фізична
праце
здатність***

Гармонійність
фізичного
розвитку*

Функціональ
ний стан
кардіореспі
раторної
системи***

Функціональ
ний стан
кардіореспі
раторної
системи***

Формування
постави*

Вегетативна
нервова
система*

Вегетативна
нервова
система*

Кількість
помилок*

Адаптаційно
резервні
можливості*

Навчальне
навантаження і
розклад уроків

Стомлення***
Динамічний
тремор**

Фізична
праце
здатність**
Адаптаційно
резервні
можливості*
Продуктивність
розумової
праце
здатності***
Динамічний
тремор**

Якість уроків
фізкультури
Гармонійність
фізичного
розвитку*
Формування
постави***
Фізична
праце
здатність**
Рівень
соматичного
здоров'я*
Адаптаційно
резервні
можливості*
Функціональні
можливості
можливості
кардіо
респіраторної
системи***
Вегетативна
нервова
система*

Примітки:
* — р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001.

Показник
денної
адаптивності*

для фізичного виховання"
(УФВ) та якість уроку фізкульту
ри (УФ) на функціональні показ
ники школярів представлено у
таблиці.
Слід акцентувати увагу на ва
гомому значенні фактора "нав
чальне навантаження і розклад
уроків" для формування здо
ров'я школярів. З рисунка бачи
мо, що цей фактор впливає на
такі показники здоров'я школя
рів, як функціональний стан
КРС (р<0,001), формування по
стави (р<0,001), розвиток сто
млення (р<0,001), ДТр (р<0,01),
функціональний стан ВНС
(р<0,05), кількість помилок під
час розумової роботи (р<0,05).
Вплив цього фактора на функ
ціональні можливості КРС ста
новить 24,8±1,3% (р<0,05); на
формування
постави
—
16,1±1,4% (р<0,05); на функціо
нальний стан ВНС — 9,1±1,6%
(р<0,05). Під час вивчення впли
ву фактора РУ у статевому ас
пекті бачимо (табл.), що вплив
цього фактора на функціональні
можливості КРС і гармонійність
ФР хлопчиків і дівчаток майже
однаковий. Проте встановлено
статеві особливості впливу цьо
го фактора й на інші показники
здоров'я. Так, вплив чинника РУ
на формування ФП, тобто ае
робних можливостей, більший у
хлопчиків, а на функціональний
стан ВНС, формування постави
та АРМ — у дівчаток.
Однак у сучасному освітньому
процесі існує тенденція до пере
вищення межі гранично допу
стимого навантаження на шко
лярів, що, на жаль, має місце і у
нормативній базі. Так, у затвер
дженому Постановою КМУ
№ 462 від 20.04.2011 р. Держав
ному стандарті початкової за
гальної освіти гранично допу
стиме навчальне навантаження
на дітей 14 класів перевищує гі
гієнічні вимоги на 3 години на
тиждень. Отже, дітишестирічки
(1й клас) мають три дні на тиж
день по 5 уроків, у той час коли
для 54% з них вже до кінця 4го
уроку характерне виражене сто
млення і напруження у роботі си
стем життєзабезпечення [9]. Та
ка саме тенденція до підвищен
ня навчального навантаження
характерна і для дітей середньо
го шкільного віку, особливо в ін
новаційних закладах, таких як лі
цеї, гімназії, коледжі, де переви
щення граничного допустимого
рівня навчального навантаження
сягає 5 годин на тиждень.
Під час вивчення впливу умов
фізичного виховання школярів
встановлено зв'язок цього фак
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Objective: determination of the impact of the most
prior factors of the educational process
on the formation of schoolchildren health.
Study methods: hygienic (hygienic examination,
hygienic observation), physiological, mathematic.
Results. It has been determined that educational
load and timetable, conditions and organization
of physical training, quality of physical training
lessons are the prior factors of the educational
process affecting the formation of schoolchildren
health. The most expressed impact on the health
formation has been determined for the factors

тора з такими показниками
здоров'я, як функціональний
стан КРС (p<0,001), ФП
(p<0,01), функціональний стан
ВНС (p<0,05), АРМ (p<0,05).
Встановлено, що ізольований
вплив чинника УФВ становить на
рівень ФП 12,4 ± 1,5% загальної
дисперсії (p<0,05), на АРМ —
10,3 ± 1,5% (p<0,05), на функціо
нальний стан ВНС — 9,1 ± 1,6%
(p<0,05), на функціональні мо
жливості КРС — 7,0 ± 1,6%
(p<0,05), на формування постави
— 6,3 ± 1,7% (p<0,05). Визначе
но, що вплив чинника УФВ на ФП
однаковий серед хлопчиків і дів
чаток, на формування функціо
нальних можливостей КРС та
АРМ — більший у хлопчиків, а на
функціональний стан ВНС та
формування постави — у дівча
ток (табл.).
Водночас вивчення існуючих
умов для фізичного виховання
школярів показало, що лише
14,9±8,0% ЗНЗ мають опти
мальні з гігієнічної точки зору
умови на пришкільній території
та у будівлі школи, незадовільні
— 20,2±7,7% ЗНЗ. У решти за

of educational load and timetable and quality
of physical training lessons on the functional state
of cardiorespiratory system (correspondently
24,8% and 36,5% of total dispersion) and
formation of the posture (16,1% and 17,8%
correspondently). Sexual peculiarities
of the impact of the internal school environment
factors have been determined. For the girls all
leading factors take part authentically
in the formation of vegetative status and posture;
and for the boys — in the formation of the
functional possibilities of cardiorespiratory system.
Keywords: physical development, organism
functional state, educational load, physical
training, factors of educational process.

кладів спостерігається частко
ва відповідність гігієнічним ви
могам (χ2=14,5, p<0,001) [10].
Одним з провідних факторів
навчального процесу є якість
проведення уроку фізкультури,
тобто дотримання вчителем на
лежних структури та змісту. Під
час дослідження встановлено
зв'язок цього фактора з такими
показниками здоров'я, як гар
монійність ФР (p<0,05), ФП
(p<0,01), функціональні можли
вості КРС (p<0,001) та ВНС
(p<0,05), АРМ (p<0,05), форму
вання постави (p<0,05), ДТр
(p<0,01).
Дослідження ізольованого
впливу фактора УФ на загальну
дисперсію функціональних по
казників школярів дозволило
встановити (табл.), що з вивче
них показників найбільший
вплив даний фактор чинить на
функціональні можливості КРС
(36,5 ± 1,2% загальної диспер
сії, p<0,05), формування поста
ви (17,8 ± 1,4%, p<0,05), гармо
нійність ФР (14,9 ± 1,4%,
p<0,05), функціональний стан
ВНС (8,8 ± 1,6%, p<0,05).

Фактор УФ у хлопчиків значно
впливає на формування функ
ціональних можливостей КРС
(44,3 ± 1,4%) та АРМ (15,8 ±
2,1%); у дівчаток — на функціо
нальні можливості КРС (35,3 ±
1,8% загальної дисперсії), на
формування постави (22,2 ±
2,4%) та на функціональний
стан ВНС (20,6 ± 2,2%). Вплив
цього фактора на гармонійність
ФР дівчаток і хлопчиків однако
вий.
За допомогою хронометраж
них досліджень встановлено,
що лише 25,0% уроків відпові
дають належній структурі і яко
сті проведення. Спостерігають
ся численні порушення, такі як
відсутність або зменшення роз
минки та/або заключної части
ни, вправ для профілактики по
рушень постави і плоскостопо
сті, вправ на координацію та
рівновагу тощо. Зміст заключ
ної частини уроку не відповідає
потребам учнів у відновленні
функціонального стану організ
му та розвантаженні хребта у
83,3% уроків фізкультури. ЧСС у
дітей наприкінці уроку більш ніж
Таблиця
Особливості впливу чинників "навчальне навантаження і розклад уроків",
"умови фізичного виховання" та "якість проведення уроку фізкультури"
за їхньої ізольованій дії на формування показників здоров'я, %
Обидві статі

Хлопчики

Дівчатка

Показник
РУ
Вегетативна нервова система
Фізична працездатність
Функціональні можливості
кардіореспіраторної системи
Адаптаційнорезервні
можливості
Формування постави
Гармонійність фізичного
розвитку

9,1±
1,6*
4,4±
1,6
24,8±
1,3*
5,7±
1,6
16,1±
1,4*
3,3±
1,6

Примітка: * — p<0,05.
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2*

УФВ

УФ

РУ

УФВ

УФ

9,1±
6,9±
8,8±1,6* 4,5±2,3
5,2±2,3
1,6*
2,2*
12,4±
14,4±
4,4±1,6 6,9±2,2
6,5±2,2
1,5*
2,2*
7,0±
36,5±
26,9±
44,3±
8,6±2,3*
1,6*
1,2*
1,7*
1,4*
10,3±
18,7± 15,8±
7,0±1,2 5,9±2,1
1,5*
2,0*
2,1*
6,3±
17,8±
16,9±
17,3±
4,3±2,3
1,7*
1,4*
2,1*
2,0*
2,0±
14,9±
14,1±
4,9±2,3 4,4±2,2
1,7
1,4*
2,1*

РУ

УФВ

УФ

17,6± 14,1± 20,6±
2,3*
2,4*
2,2*
2,9±
14,0±
4,0±
2,8
2,4*
2,7
28,8±
35,3±
2,6±2,8
2,0*
1,8*
13,6± 14,6±
7,6±
2,5*
2,1*
2,6
25,5± 10,3± 22,2±
2,1*
2,3*
2,4*
6,5±
14,7±
2,2±2,7
2,7
2,4*

D3-12 a.qxd
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на 20% перевищує вихідний рі
вень і не відновлюється протя
гом перерви до наступного уро
ку у 75,0% уроків. Цікаво зазна
чити, що розумова працездат
ність учнів знижується протягом
навчального дня з уроком
фізкультури більш значуще
(р<0,001), порівняно з днем без
уроку фізкультури, що ще раз
підкреслює значення якості йо
го проведення.
Під час визначення провідних
внутрішньошкільних факторів
на окремі показники здоров'я
школярів встановлено, що на
фізичну працездатність (тобто
на аеробні можливості) та
адаптаційнорезервні можли
вості організму найбільший
вплив має дія фактора "умови
для фізичного виховання", на
функціональні можливості кар
діореспіраторної системи та
формування постави — "якість
проведення уроку фізкультури"
та "навчальне навантаження і
розклад уроків", на гармоній
ність фізичного розвитку —
"якість проведення уроку фіз
культури". Вплив усіх факторів
на функціональний стан вегета
тивної нервової системи одна
ковий.
Отже, формування здоров'я
дітей під час навчання у закла
дах середньої освіти суттєво
залежить від умов і організації
навчання і фізичного вихован
ня, що необхідно враховувати у
процесі реформування і модер
нізації освіти.
Висновки
1. Такі показники здоров'я
школярів, як морфофункціо
нальний розвиток, фізична та
розумова працездатність, фор
мування постави, розвиток сто
млення залежать від внутріш
ньошкільних факторів: нав
чального навантаження і роз
кладу уроків, умов і організації
фізичного виховання, якості
проведення уроку фізкультури
(р<0,050,001).
2. Ізольований (незалежний)
вплив фактора "навчальне на
вантаження і розклад уроків" на

функціональні можливості кар
діореспіраторної системи ста
новить 24,8% загальної диспер
сії; на формування постави —
16,1%; на функціональний стан
вегетативної нервової системи
— 9,1% (р<0,05).
3. Ізольований (незалежний)
вплив фактора "умови для фі
зичного виховання" на рівень
фізичної працездатності стано
вить 12,4% загальної дисперсії,
на адаптаційнорезервні мож
ливості організму — 10,3%, на
функціональний стан вегета
тивної нервової системи —
9,1%, на функціональні можли
вості кардіореспіраторної си
стеми — 7,0%, на формування
постави 6,3%.
4. Ізольований (незалежний)
вплив фактора "якість прове
дення уроку фізкультури" на
функціональні можливості кар
діореспіраторної системи ста
новить 36,5% загальної диспер
сії, на формування постави —
17,8%, на гармонійність фізич
ного розвитку — 14,9%, на
функціональний стан вегета
тивної нервової системи —
8,8% (р<0,05).
5. Встановлено статеві осо
бливості
впливу
внутріш
ньошкільних факторів. Для дів
чаток усі провідні фактори ма
ють виражений достовірний
вплив на вегетативний статус та
формування постави, для хлоп
чиків — на функціональні мо
жливості кардіореспіраторної
системи (р<0,05).
6. Найбільший вплив харак
терний для факторів "навчальне
навантаження і розклад уроків"
та "якість проведення уроку
фізкультури" на функціональні
можливості кардіореспіратор
ної системи (відповідно 24,8% і
36,5%) та формування постави
(відповідно 16,1% і 17,8%).
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