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Retrospective research of socio-hygienic aspects health of school children 
Kaminska T.N. 
State's Government "Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology NAMS of Ukraine", Kyiv
The Objective. To study the dynamics of socio-hygienic factors in school children in Kyiv for the last forty years.
Patients and methods. A prospective and retrospective study was performed on 2381 school age children in Kyiv. 
For each patient data about social and hygienic aspects of health were collected. Statistical evaluation of the likelihood of 
differences was carried out using parametric criteria. 
Results. Over the past 40 years the educational level of parents has improved. In our society there is no parent with 
primary education and very few with incomplete secondary. The quality of food has improved from 47% in 1966 to 63.5 % 
in 2010. Among negative tendencies parents note violation of a diet, raised academic load in school and reduced 
physical activity ( 49.7 % in 1966 to 16.8 % in 2010). Sharply worsened quality of work of children’s recreation camps. 
Many parents negatively estimate quality of medical care. Only 8.8% parents satisfied with medical care, partially satisfied 
– 56.1%, not satisfied – 35.1%. 
Conclusion. These data indicate a significant role of living condition and family education in level of children’s health. 
Combined efforts of families, teachers and health care professionals required to improve the health of school age children.
Keywords : school age children, health care, quality of life, health.
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Пізнання закономірностей формування здоров’я 
дітей є важливою науковою методологічною задачею, 
вирішення якої дасть можливість керування процеса-
ми здоров’я. Вивчення основних факторів здоров’я та 
механізмів їх впливу на здоров’я школярів особливо 
актуальне на сучасному періоді економічної та соціаль-
ної кризи суспільства [1].

Україна впродовж своєї незалежності за своїм 
соціально-економічним становищем відноситься до 
депресивної або критичної країни, тому формування 
здоров’я дітей проходить під дією екстремальних фак-
торів соціально-економічного середовища.

На сьогоднішній день в Україні склалась парадок-
сальна ситуація з вивченням формування здоров’я 
дитячого населення – коли його погіршення не стиму-
лювало розвиток медико-демографічних досліджень в 
цьому напрямку, особливо в методології оцінки стану 
здоров’я школярів. Для вивчення формування здоров’я 
дитини шкільного віку, як складного багатосторонньо-
го об’єкта, необхідно врахувати, що це не є застиглий 
стан, детермінована сукупність факторів, а стан, схиль-
ний до змін при мінімальних втручаннях зовнішніх 
факторів, серед яких визначальною є сім’я та якість її 
життя [2,3,4,5,6]. 

!"#$%&"' #" ($#)*+. Для вирішення питання про 
зміни, що відбулися за останні понад 40 років в соціаль-
ному стані батьків, рівні їх освіти, умовах проживання, 
режиму та якості харчування дітей, тривалості перебу-
вання дитини в школі та затрати часу на виконання 
домашніх завдань, фізичної активності, нами проведе-
но анкетування батьків 2381 школяра м. Києва у порів-
нянні з дослідженнями, проведеними в 60-х роках ХХ 
століття професором Неділько В.П. [7]. 

Статистична оцінка вірогідності розбіжностей між 
дослідженнями проводилась шляхом застосування 
параметричних критеріїв.

,$-.'/#"#+ *)0'&*1$223. Важливо було оцінити 
зміни, що відбувалися в соціальному становищі бать-
ків та матерів м. Києва за останні 40 років. Дані про 
соціальний стан батьків в 1966 році представлені на 
рис.1. 

Як видно, домінуючий соціальний клас складали робіт-
ники (56,1%), службовці (42,3%) та інші (1,6%). Відсутній 
як такий – клас підприємців, безробітних. 

Дані про соціальний стан батьків міста Києва в 2010 
році представлено на рис. 2. 

Порівнюючи дві діаграми відмічаємо незначне змен-
шення класу робітників, зменшення майже вдвічі класу 
службовців, появи значного прошарку підприємців 
(9,8%) та безробітних (5,4%). 

Дані про соціальний стан матерів міста Києва у 1966 
році представлено на рис. 3. Як видно з рис. 3, клас робіт-
ників та службовців серед матерів був майже в однако-
вому співвідношенні – робітники (49,3%), службовці 
(42,4%).

 
Дані про соціальний стан матерів м. Києва в 2010 

році представлено на рис. 4. Як видно з представленої 
діаграми, за останні 40 років серед жінок столиці 
зменшилась когорта робітників (на 11,3%) та службов-
ців (на 6%). Натомість з’явився клас підприємців (7,2%) 
та зросла кількість домогосподарок (на 6,4%). Клас – 
інші зріс за рахунок зростання кількості пенсіонерів та 
студентів. 

У формуванні здоров’я дитини важливу роль відіграє 
освіта батьків, про що вказано в Дакарських рамках 
Всесвітнього Форуму з освіти [8], а також висвітлено в 
багатьох наукових дослідженнях [9,10,11,12].

Дані про рівень освіти батьків в 1966 році в м. Києві у 
порівнянні з 2010 р. представлені на рис. 5. Як видно з 
діаграм, в нашому суспільстві вже немає батьків з почат-
ковою освітою, різко знизилась кількість батьків з непо-
вною середньою освітою та виросла частка батьків з 
середньою та вищою освітою. 

!"#. 1. $%&'()*+", #-(+ .(-*/'0 (19661.)

!"#. 2. $%&'()*+", #-(+ .(-*/'0 (20101.)

!"#. 3. $%&'()*+", #-(+ 2(-31'0  (19661.)

!"#. 4. $%&'()*+", #-(+ 2(-31'0  (20101.)
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В освіті матерів також відмічається позитивна тен-
денція зростання частки матерів з середньою та 
вищою освітою за рахунок зменшення їх кількості з 
неповною та початковою (рис. 6).

Важливим питанням для здоров’я школярів являєть-
ся їх харчування. Як відомо, раціональне харчування 
забезпечує нормальний розвиток дітей, сприяє про-
філактиці захворювань, подовженню тривалості життя, 
підвищенню працездатності, створює необхідні умови 
адаптації організму до змін навколишнього середови-
ща. Протягом останніх років спостерігається стійке 
порушення в структурі харчування школярів. Наукові 
дослідження свідчать про різке зниження споживання 
дітьми біологічно цінних продуктів: м'яса і 
м'ясопродуктів на 37%, молока і молочних продуктів 
– майже на 35%, яєць – на 38%, риби – на 81%, овочів і 
фруктів – на 49% при одночасному стабільно високо-
му рівні споживання зернобобових і хлібопродуктів, 
тваринного жиру, картоплі. У школярів внаслідок дефі-
циту в харчовому раціоні вітамінів, особливо антиок-
сидантного ряду (А,Е,С), макро – та мікроелементів 
(йоду, заліза, кальцію, фтору, селену), ПНЖК, харчових 
волокон спостерігається так званий прихований голод 
[13,14,15,16]. 

Нераціональне харчування сприяє розвитку й різко-
му зростанню у школярів хронічних неінфекційних 
захворювань серцево-судинної системи, шлунково-
кишкового тракту, хвороб обміну тощо. 

Наші дослідження показали, що в порівнянні з мину-
лими роками збільшився відсоток дітей, які харчують-
ся нерегулярно (табл. 1). Що стосується якості харчу-
вання, то сучасні школярі харчуються більш якісно 
(табл. 2). 

Велике коло питань присвячено вивченню шкільного 
навантаження. Так, за даними літератури [17], на сьогодні 
система сучасного навчання в школі вимагає відповіді на 
багато запитань, що виникають у лікарів, педіатрів та батьків 
дітей. Можна багато говорити про ефективність і корисність 
освітнього процесу, але важко ігнорувати той факт, що біль-
шість дітей закінчують школу з різноманітними захворюван-
нями, що формуються в період їх навчання [18].

Наші дані свідчать про збільшення шкільного наванта-
ження: тривалість перебування дітей в школі більше 6 
годин зросла з 33,3 % до 56,4 % відповідно та збільшення 
кількості часу на виконання домашніх завдань. За дани-
ми інституту гігієни і медичної екології, тривалість вико-
нання домашніх завдань сучасних школярів перевищує 
гігієнічні норми у 1,5-2 раза. Значно знизився рівень 
фізичної активності дітей: ранкову гімнастику проводять 
тільки 16,8% школярів, у порівнянні з 49,7% в минулі 
роки. За даними батьків, у 45,9% дітей молодших і 48,4% 
старших класів відмічена знижена працездатність.

Одним з факторів покращення стану здоров’я дітей є 
оздоровлення в період канікул. На рис. 7 представлені 
дані про оздоровлення школярів в порівнянні з минули-
ми роками. Як видно, втричі зменшилась можливість 
сучасних школярів оздоровлюватись в таборах, що 
пов’язано з ліквідацією їх та значним збільшенням вар-
тості путівок та на 2,1% збільшилась кількість дітей, які не 
оздоровлюються.

!"#. 5. $#%&'(&) *&%+(, -.',/&%

!"#. 6. $#%&'(&) *&%+(, 0.'+*&%

!"#. 7. 1'*2/'2*. 3453*3%6+((7 8/367*&%

!"#$%&' 1
!+9"0 '. 7/&#', :.*;2%.((7 %<*353%9 40 *3/&% (2 %&5#3'/.:)

!"#$%&' 2
=/&#', :.*;2%.((7 %<*353%9 40 *3/&% (2 %&5#3'/.:) 

!"# !$%&' ()*+,-)../
0$*$1,2/*.&3 !$1,2/*.&3

1966 (n=4270) 2,8r0,24* 97,2r0,74*
2010(n=2571) 15,7r0,7* 84,3r0,7*
Примітка* – p<0,05

!"# !"-$.4 /#567" ()*+,-)../
0$8)95-"24.&3 :)95-"24.&3 ;5<*&3

1966 (n=4270) 11,5r0,49* 41,4r0,75* 47,0r0,56*
2010(n=2039) 3,2r0,4* 33,3r1,0* 63,5r1,1*
Примітка* – p<0,05
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Поряд з цим збільшився відсоток дітей, які мають мож-
ливість оздоровлюватись на оздоровчих базах біля моря 
та за кордоном. Значне місце в відпочинку займає пере-
бування на дачах. 

Негативно впливає на стан здоров’я школярів пошире-
ність шкідливих звичок. За даними досліджень останніх 
років, на бажання навчитись курити вказують 63% опи-
туваних дівчат і 74 % хлопців. Перші спроби паління 
роблять в дев’ятирічному віці понад 30% хлопців і понад 
16% дівчат. У 8-11 років пробували алкоголь більше 35% 
дітей, не менше одного разу на тиждень понад 25% 
дівчат і 42% хлопців вживають алкоголь. 

Сьогодні також має місце «синдром комп’ютерної гри». 
Спостереження показали, що понад 60% хлопців та 
близько 25 % дівчат щоденно грають в електронні ігри. 
Крім цього, майже всі діти постійно користуються мобіль-
ним телефоном [19]. 

При опитуванні батьків обстежених школярів було 
встановлено, що на їх погляд основними факторами 
впливу на стан здоров’я дітей є лише ті, які представлені 
в табл. 3. 

На погляд батьків, найбільше на здоров’я дітей впли-
ває стан навколишнього середовища, матеріальний стан 
та житлові умови сім’ї. На жаль, батьки не приділяють 
значення таким важливим факторам, як харчування 
дітей, шкідливі звички та зовсім не вказують на такі важ-
ливі елементи режиму дітей, як сон, прогулянки на від-
критому повітрі та заняття спортом. 

Крім цього, на погляд батьків, слід значно покращити 
організацію медичної допомоги дітям. Серед батьків 
лише 8,8% задоволені станом медичної допомоги. 

Особливо відмічають батьки низьку доступність до 
«вузьких» спеціалістів. 

Це свідчить про необхідність посилення уваги до про-
світницької роботи серед батьків з боку медичних пра-
цівників, педагогів, громадських організацій, радіо і 
телебачення, інтернету та покращення зв'язку батьків з 
медичними працівниками. 

!"#$%&'". Таким чином, отримані дані вказують на те, 
що поряд зі шкільними факторами, які негативно вплива-
ють на показники здоров’я школярів, значне місце в цьому 
процесі займають умови життя і виховання дітей в сім’ї. 

Це ставить задачу перед школою і медичними праців-
никами: більше уваги приділяти спілкуванню з батьками, 
підвищувати їх медичну активність, спрямовувати їх 
діяльність на виконання дітьми гігієнічних рекомендацій 
та прищеплювати їм елементи здорового способу життя, 
звернувши особливу увагу на боротьбу зі шкідливими 
звичками. 

!"#$%&#'%&
1. !"#$%&'(" ).*. +,-./ 0121-3'"4%561/'.7 ,5"2518 
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