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Анотація. Однією з необхідних умов успішного економічного й соціального розвитку країни є ви-

сокий рівень здоров'я й працездатності дітей і підлітків - майбутнього трудового й інтелектуального потен-
ціалу держави. Було опитано 1017 учнів середнього шкільного віку загальноосвітніх шкіл України. Уста-
новлено, що лише кожен третій школяр не скаржиться на здоров'я. З'ясовано, що найпоширенішими є 
скарги на емоційну нестійкість, значну стомленість, дискомфорт у суглобах та очах. Виявлено тенденцію 
до зростання кількості скарг на нездоров'я у школярів з 5-го по 9-й класи. Учні з відхиленнями у стані 
здоров'я частіше, ніж інші, скаржаться на неприємні відчуття в очах під час чи після уроків. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. Стан здоров'я молодого покоління - найважливіший показ-
ник благополуччя суспільства і держави, не тільки відображає справжню ситуацію, а й дає 
прогноз на майбутнє. Трудові ресурси країни, її безпека, політична стабільність, економічне 
благополуччя й морально-етичний рівень населення безпосередньо пов'язані зі станом здо-
ров'я дітей, підлітків, молоді. Використання засобів фізичного виховання сприяє розширенню 
функціональних резервів організму, відновленню його здатності до саморегуляції та самовід-
творення, може компенсувати наслідки не завжди «здорового» способу життя сучасних шко-
лярів. У цьому полягає вторинна профілактика «шкільних» захворювань. Проте ідеальним 
варіантом первинної профілактики хвороб є передбачення, розпізнавання, запобігання й лік-
відація «третього стану» організму школярів. Застосування доцільних засобів оздоровлення, 
спрямованих на ліквідацію поширених у шкільному середовищі скарг, сприятиме виведенню 
великої частини школярів за межі передхвороби. Тому дослідження типових ознак нездо-
ров'я, що можуть призвести до захворювань у шкільному віці, є соціально важливим. 

Аналіз наявних публікацій показав, що діти, що перебувають «між здоров'ям і хворо-
бою» - у «третьому стані» - становить найбільшу групу. Це різноманітні функціональні по-
рушення, які не досягли рівня хвороби, але які свідчать про напруження адаптаційних ресур-
сів організму (дезадаптаційні порушення), підвищений ризик виникнення клінічно вираженої 
патології. їх не можна вважати здоровими, але й діагнозу хронічного захворювання лікарі їм 
не виставили. 

Найчастіше об'єктом дослідження обиралися діти якогось одного віку [1], тому важко 
прослідкувати динаміку змін із роками навчання. В окремих наукових дослідженнях [2] по-
даються результати обстеження хворих дітей, що суттєво обмежує діапазон висновків. Прак-
тично відсутні дані про особливості скарг дітей, скерованих до різних демографічних і меди-
чних груп. Локальність інформації ускладнює правильний вибір засобів і форм фізичного ви-
ховання учнів. 

Тому метою дослідження було дослідити скарги учнів середнього шкільного віку, що 
належать до різних статевих, вікових і медичних груп, на здоров'я і самопочуття. 
Методи й організація дослідження. Застосовувалися методи аналізу, узагальнення даних 
спеціальної літератури й емпіричних даних, опитування (анкетування). Було опитано 1017 уч-
нів середнього шкільного віку сільських і міських середніх загальноосвітніх шкіл чотирьох 
регіонів України, серед яких 510 дівчат і 507 хлопців. Представників 5-х класів було 365 осіб, 
7-х класів - 342 особи, 9-х класів - 310 осіб. До вибірки увійшло 671 учень, скерований ліка-
рями до основної, 327 - до підготовчої і 59 - спеціальної медичної групи (СМГ). Серед ба-
тьків, що взяли участь в опитуванні, було 13,58% представників чоловічої статі, 86,42% - жі 
ночої. Для обробки були застосовані методи математичної статистики. 
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Завдання: 
1. З'ясувати поширені серед школярів середнього шкільного віку скарги на здоров'я та 

самопочуття. 
2. Порівняти частоту скарг учнів різних демографічних і медичних груп на окремі сим-

птоми нездоров'я. 
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз даних, який ми провелинами, по-

казав, що в середовищі школярів середнього шкільного віку більше тих учнів, які нарікають 
на негаразди у стані здоров'я чи самопочутті; і тільки близько третини (26,48%) школярів се-
реднього шкільного віку не скаржаться на стан власного здоров'я. Однією з головних причин 
є те, що самі школярі належним чином не дбають про своє здоров'я. Протистояти розвиткові 
хвороб, викликаних тривалим навчанням, можна оптимізувавши харчування (вживання про-
дуктів, багатих на вітаміни групи В: В1, Вб, В12, вітаміну С, Са) і врегулювавши режим дня, 
відвівши достатньо часу для фізичних навантажень і відпочинку (прогулянки, плавання, кон-
трастний душ). Проте більш раціональними будуть заходи з їх профілактики. Тому вдоскона-
лення системи організації фізичного виховання у школі для запобігання захворюваності за-
лишається актуальним питанням. 

Кількість школярів, для яких притаманні емоційна нестійкість у вигляді дратівливості 
та перепадів настрою, підвищене занепокоєння чи необгрунтовані побоювання, тобто ознаки 
можливого виникнення нервово-психічних відхилень у стані здоров'я, є найвищою і відносно 
стабільною у середньому шкільному віці. Відсоток таких дітей практично не змінюється з ро-
ками навчання у школі (26,7% - у 5-му, 26,9% - у 7-му і 27,2% - у 9-му класі). Характерно, 
що батьки школярів середнього шкільного віку частіше ніж самі діти, помічають безпідставні 
зміни настрою, підвищену тривожність і роздратованість своїх дітей (рис.1). Цей феномен 
може пояснюватися як «труднощами перехідного періоду», так і об'єктивними симптомами 
розвитку нервово-психічних розладів у школярів середнього шкільного віку, тому варто було 
б це з'ясувати, провівши додаткові дослідження. 

батьки 

• сонливість вдень, значна стомленість наприкінці 
д н я 

• безпідставні зміни 
настрою, тривожність , роздратованість 

• скарги на бол і в суглобах , хребті при тривалому 
стоянні чи сид інн і 

• низька фізична працездатність у порівнянні зі 
своїми о д н о л і т к а м и (нелегко переносить фізичне 
навантаження) 

О скарги на неприємні в ідчуття в очах п і дчас чи після 
уроків і (або) зниження гостроти зору (з зусиллям 
читає книгу або погано бачить на дошці ) 

• погіршення стану здоров ' я за останній час 

Рис. 1. Скарги дітей і їхніх батьків на здоров'я дітей 

Дані, які ми отримали, підтверджуються й даними, отриманими іншими дослідниками. 
Так, комплексні обстеження, проведені співробітниками Санкт-Петербурзького педіатрично-
го медичного інституту, показують, що у структурі патологічної > Т І у̂ЧЧУНИХ ІІІКП'ТЯ-

ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ •МЗ'-'ЧНС 
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рів, поряд із такими соматичними захворюваннями, як хвороби хребта й орг анів зору, провід-
не місце займають психічні розлади (за рахунок невротичних розладів). Фахівці спостерігали 
виражену тенденцію їх зростання до моменту закінчення школи. За даними НДІ гігієни і про-
філактики захворювань дітей, підлітків і молоді Державного комітету санітарно-епідеміоло-
гічного нагляду Російської Федерації [3], на цей час нервово-психічні відхилення діагносту-
ються у 17% школярів. Характерно, що ці відхилення найчастіше формуються у дітей при пе-
реході до «середньої школи» (5-ий клас) і наростають під час навчання у зв'язку із збільше-
нням обсягу навчального навантаження. Важливо відзначити, що при цьому відбувається зро-
стання кількості учнів, у структурі настрою яких переважають такі негативні психічні стани, 
як фрустрації і стреси, що свідчить про загострення протиріч між системою навчання й по-
требами школярів. 

Грізною тенденцією є те, що Україна «лідирує» серед сусідніх країн за поширеністю 
психічних розладів серед населення. Різкий стрибок при цьому в кількості психічних розладів 
спостерігався у 90-х роках минулого століття, що Імовірно, було пов'язано з соціально-полі-
тичними змінами в державі. Після трирічної тенденції до скорочення кількості скарг на пси-
хічне здоров'я у країні до 2008 року зберігалася стійка тенденція до зростання кількості пси-
хічних розладів на мільйон населення з деяким уповільненням темпів за останні роки. 

Щодення розумова правд 8-10 годин на добу 9 місяців на рік упродовж 11 років у поєд-
нанні з періодичними загостреннями психічного напруження (тести, контрольні) в умовах не 
завжди раціонально організованого режиму дня і дефіциту рухової акгивності негативно по-
значаються на розумовій і фізичній працездатності організму, що росте. Ми з'ясували, що в 
кожного другого школяра присутні такі ознаки перевтоми: сонливість вдень, значна стомле-
ність наприкінці дня, безпідставні зміни настрою, тривожність, роздратованість (рис. 2). Фа-
хівці попереджають, що стреси й регулярна перевтома призводять до виснаження захисних 
сил організму і що названі симптоми можуть слугувати прогностично несприятливими озна-
ками гіповітамінозу, присутності астенічних станів. 

сонливість вдень, безпідставні болі в суглобах, неприємні стан здоров'я за низька фізична 
значну 

стомленість 
наприкінці дня 

зміни настрою, хребті при відчуття в очах 
тривожність, тривалому під час чи після 

роздратованість стоянні чи сидінні уроків, або 
зниження 

гостроти зору 

останній час працездатність у 
погіршився порівнянні зі 

своїми 
однолітками 

Рис.2. Симптоми неблагонолуччя у стані здоров'я 
школярів середнього шкільного віку 

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що кількість дітей, які скаржаться на значну 
стомленість упродовж дня й сошіивість зранку з віком збільшується. Так, серед учнів 5-х кла-
сів 23,9% учнів відзначають ці симптоми, як притаманні дня себе, тоді як серед 7-класників ця 
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кількість зростає до 25,1%, у 9-му класі вже практично кожен третій школяр (29,3%) має озна-
ки хронічної втоми. При синдромі хронічної втоми від розумового і фізичного перенапружен-
ня страждає центральна нервова система, головний мозок, ендокринна й імунна системи орга-
нізму. Надалі поряд із психологічними розладами з'являються фізичні нездужання у вигляді 
болів: головні, у спині, суглобах, інших неприємних відчуттів; список доповнює гіперчутли-
вість до коливань погоди; турбують дискомфорт в організмі і симптоми вегетосудинної дисто-
нії. Хоча вона притаманна для бізнесменів, журналістів і диспетчерів 28-45 років, проте вста-
новлено, що на цю недугу страждає також близько 1% учнів 11-16-річного віку [4]. 

Частота нарікань у школярів середнього шкільного віку на значну стомленість упро-
довж дня й сонливість після пробудження суттєво випереджає (рО.ООО) частоту інших скарг. 
Тому в сучасних умовах варто приділяти увагу і фізичному, і психічному здоров'ю дітей. Тен-
денція до зростання кількості нервово-психічних розладів у молодих людей загрожує виро-
дженню генофонду нації. Уникнути неприємностей, пов'язаних із нервово-психічними захво-
рюваннями, можна дотримуючись раціонального режиму дня зі збалансованим харчуванням 
та оптимальним обсягом фізичних вправ. Мінімальний обсяг рухової активності становлять 
триразові заняття спортом на тиждень [5]. 

Провідними для дітей середнього шкільного віку є патології опорно-рухового апарату 
(ОРА). У 70-90% дітей шкільного віку спостерігається порушення постави, серед яких найча-
стіше діагностуються сколіотична і кіфотична постава [6]. Наші дані доводять, що на болі в 
суглобах та хребті при тривалому стоянні чи сидінні скаржиться кожен шостий учень (22,6%). 
На жаль, навчання у школі, а також виконання завдань удома пов'язане з тривалим сидінням; 
і з кожним роком навчальне навантаження зростає. Тому з роками навчання у школі кількість 
скарг на порушення в ОРА збільшується. Неприємні відчуття в суглобах чи хребті при трива-
лому сидінні чи стоянні відзначили 12,2% учнів 5 класів; у 7-му класі суггєво збільшується 
кількість дітей, які скаржаться на неприємні відчуття в ланках ОРА (до 16,2%), серед 9-
класників кількість таких учнів також є суттєво більшою (19,8%). Оминути захворювання, які 
розвиваються внаслідок тривалого сидіння чи стояння, допоможуть фізичні навантаження. 
Вправи короткотривалих пауз під час уроку, рухливі перерви є спрямованими на зміцнення 
м'язових груп, що розтягувалися тривалий час під час письма, і навпаки - розтягуванню вко-
рочених м'язів. Проте в режимі навчального дня сучасної школи використовуються не всі 
можливості для профілактики в дітей порушень постави. Заняття у спортивній секції чи само-
стійно організований активний відпочинок після уроків також сприятимуть поліпшенню кро-
вопостачання суглобів, а отже - профілактиці виникнення порушень постави. Утім кількість 
школярів, які регулярно виконують фізичні вправи, окрім уроків фізичної культури є вкрай 
малою. 

Імовірність виникнення захворювань ОРА суттєво (р=0,01) випереджає ступінь ризику 
розвитку у школярів офтальмологічних захворювань. Проте також значна частина учнів серед-
нього шкільного віку скаржиться на порушення зору чи дискомфорт в очах під час навчаль-
ного дня. Аналіз даних засвідчив, що кожен шостий школяр (15,4%) відзначав неприємні від-
чуття в очах під час чи після уроків або зниження гостроти зору. Навчання дітей супроводжу-
ється збільшенням кількості скарг дітей на функціональний стан органу зору зі стажем на-
вчання у школі. Частота скарг на симтоми погіршення гостроти зору зростає з 9,8% у 5 класі 
до 10,2% у 7-му, а в 9-му становить 11,2%. 80-90% інформації, що отримує сучасний школяр, 
сприймається через органи зору. Тому вкрай важливо навчити учнів і сформувати у них звич-
ку регулярно виконувати прості вправи для розвантаження зорового аналізатора, щоб не до-
пустити зорового перенапруження, перевтоми очей і погіршення зору. 

Кожен 15-й школяр вважає що останнім часом йому стало важче переносити фізичне на-
вантаження (13,4%), або стверджує, що його фізична працездатність є нижчою порівняно з 
однолітками (11,5%). 

Суб'єктивні відчуття дітей підтверджуються й результатами об'єктивних вимірювань, 
проведених медиками і вчителями фізичної культури. Фізичні вправи дозволяють уникнути і 
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протистояти багатьом хворобам, практично не мають протипоказань і є економічно вигідним 
способом зміцнення здоров'я. Аналіз хронометражу добової рухової активності, який ми про-
вели, засвідчив, що в резерві кожного школяра є можливість знайти 2 години часу для фізич-
них навантажень. Проте лише невелика частина школярів використовують таку можливість. 

Отже, серед симптомів нездоров'я у школярів середнього шкільного віку найчастіше 
проявляються ознаки нервово-психічних порушень: значна стомленість (38,3%), невмотиво-
вані зміни настрою, тривожність і роздратованість (38,3%), порушення у хребті та суглобах 
(22,6%), порушення зору або неприємні відчуття в очах (15,4%). Усі ці ознаки є наслідками 
порушень у режимі дня й харчування, а також рухової активності школярів, проте їх можна 
усунути, позбувшись причин їх виникнення, шляхом внесення змін до системи організації 
фізичного виховання у школі. 

Статистично значущих розбіжностей у відповідях хлопців і дівчат щодо скарг на здо-
ров'я не спостерігалося. Усе ж хлопці трохи частіше від дівчат скаржилися на неприємні від-
чуття в очах (12,5% проти 8,5%), дівчата ж нарікали на болі у хребті й суглобах (14,4% проти 
16,5%) і на безпідставні зміни настрою, тривожність і роздратованість (28,9% проти 22,96%). 
Тому імовірно, що хлопці дещо більше схильні до розвитку офтальмологічних захворювань, 
дівчата - порушень постави й нервово-психічних розладів. 
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Рис.З. Частота скарг на здоров'я учнів різних медичних груп 

Примітки: 1 - низька працездатність порівняно з однокласниками, 
2 - погіршення в стані здоров'я за останній час, 
3 - сонливість удень і значна стомленість наприкінці дня, 
4 - неприємні відчуття в очах, зниження гостроти зору, 
5 - болі в суглобах, хребті під час тривалого сидіння, 
6 - безпідставні зміни настрою 

Як і прогнозувалося (див. рис.З), учні із відхиленнями у стані здоров'я частіше скаржи-
лися на ознаки негараздів у функціональному стані, ніж здорові діти: практично за всіма по-
казниками кількість учнів з відхиленнями у стані здоров'я була більшою, ніж серед інших 
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груп. Та найбільшими були розбіжності в кількості скарг школярів різних медичних груп на 
офтальмологічні порушення: кількість таких серед спеціальної медичної групи (СМГ 26,3%) 
суттєво (на 18,1%, р<0,05) переважала кількість учнів серед підготовчої і основної (на 15,7%, 
р=0,05) медичних груп. Однією з теорій імовірних причин виникнення погіршення зору є ни-
зький рівень розвитку сили усіх м'язів організму, у тому числі й ціліарного м'яза, який відпо-
відає за акомодацію ока. Тому виконання фізичних вправ для зміцнення усіх м'язів, а також 
спеціальних вправ для розвантаження органа зору є актуальними завданнями, особливо для 
школярів із ослабленим здоров'ям. 

Учні СМГ відзначають суттєве погіршення свого здоров'я за останній час (на 13,6%, 
р<0,001) частіше, ніж основної медичної групи і на 13,63% частіше від підготовчої медичної 
групи (р=0,09). 

Погане здоров'я може значно знизити функціональні можливості і перешкодити досяг-
ненню життєвих завдань. Зміцнення здоров'я молоді може принести велику користь у довго-
строковій перспективі і для окремої людини, і для суспільства. Тому застосування раціональ-
них форм шкільного фізичного виховання для запобігання появи симптомів забезпечить мо-
лодим людям можливість жити продуктивним життям, оптимально функціонувати відповідно 
до сучасних вимог і завдань. 

Висновок. З'ясовано, що двоє з трьох (73,52%) школярів середнього шкільного віку 
скаржаться на стан власного здоров'я. Тому проблема оздоровлення школярів засобами фізи-
чного виховання залишається актуальною. Найпоширенішими серед школярів середнього 
шкільного віку є скарги на емоційну нестійкість (38,3%), значну стомленість (38,3%), диско-
мфорт у суглобах (22,6%) та в очах (15,4%). З віком спостерігається тенденція до збільшення 
частоти скарг на підвищену втомлюваність (з 23,9% у 5-му класі до 29,3% у 9-му класі), на 
болі в ОРА (з 12,2% до 19,8%) та порушення зору (з 9,8% до 11,2%). 

Порівняння частоти скарг учнів різних демографічних груп показало відносно більшу 
схильність до розвитку офтальмологічних захворювань у хлопців і до порушень постави й 
нервово-психічних розладів у дівчат (р>0,05). 

Учні спеціальних медичних груп частіше (р<0,05), ніж інші, скаржаться на неприємні 
відчуття в очах під час чи після уроків, зниження гостроти зору та необхідність докладати зу-
силля під час читання книг і тексту на дошці. Тому введення вправ для розвантаження органа 
зору до традиційних комплексів фізкультхвилинок чи комплексів вправ для загального розви-
тку є особливо актуальними для школярів з послабленим здоров'ям. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖАЛОБ НА ЗДОРОВЬЕ 
У ШКОЛЬНИКОВ РАЗНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 

Иванна БОДНАР 

Львовский государственный университет физической культуры 

Аннотация. Одним из необходимых условий успешного экономического и социального развития страны 
является высокий уровень здоровья и работоспособности детей и подростков - будущего трудового и интеллек-
туального потенциала государства. Было опрошено 1017 учащихся среднего школьного возраста общеобразова-
тельных школ Украины. Установлено, что только каждый третий школьник не жалуется на здоровье. Выяснено, 
что наиболее распространены жалобы на эмоциональную неустойчивость, значительную усталость, дискомфорт 
в суставах и глазах. Выявлена тенденция к росту количества жалоб на нездоровье у школьников с 5-го по 9 -й 
классы. Ученики с отклонениями в состоянии здоровья чаше, чем другие , жалуются на неприятные ощущения в 
глазах на или после уроков. 

Ключевые слова: школьники, здоровье, нездоровья, жалобы. 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF HEALTH COMPLAINTS 
I \ STUDENTS FROM DIFFERENT MEDICAL GROUPS 

Joanna BODNAR 

Lviv State University of Physical Culture 

Abstract. One of the necessary conditions for successful economic and social development is a high level of health 
and performance of children and adolescents who present the future of the labor and intellectual potential. 1017 school 
children in secondary schools in Ukraine were interviewed. It has been found that only one in three students do not 
complain on health. It was found that the most common are complaints on emotional instability, significant fatigue , 
discomfort in joints and eyes. The trend to increase the number of complaints of bad-health in school children from 5 th to 
9 th grade. Students with disabilities more than others complain on discomfort in the eyes during or after school. 

Key words: students, health, illness, complaints 
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