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Health of schoolchildren and problematic issues of its improvement
Nedilko V.P., Rudenko S.A., Pinchuk L.P.
State institution «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the National Academy of Medical 
Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine

The objective. Study of the dynamics the health formation in children of school-age under the influence of psychological and social 
factors.
Materials and methods. It was studied the formation of health of school-age children by the methods of studying the state of physical 
development (length of body, body weight and chest circumference) were used in the educational process, adaptive abilities (adaptive 
potential) and physical health.   In addition, it was investigated the state of social adaptation, defects of individual development and the 
state of formation of social priorities were studied. The results were processed in the diagnostic complex «Universal 3.35».
Results. The dynamics of health formation in children of school age under the influence of psychological and social factors was studied. 
The features of the formation of physical development, physical health, the state of adaptation, morbidity and health groups in children of 
the younger, middle and senior school groups are established.
Conclusion. Studies of the health of school-age children testify to the need for reforming school medicine, creating conditions for annual 
health examinations and improving them in school settings.
Key words: schoolchildren, health, physical development, adaptation, risk factors.

Здоровье детей школьного возраста и проблемные вопросы его улучшения
Неделько В.П., Руденко С.А., Пинчук  Л.П. 
Государственное учреждение «Институт педиатрии,  акушерства и гинекологии НАМН Украины», 
Киев, Украина

Цель. Изучение динамики формирования здоровья у детей школьного возраста под влиянием психолого–социальных факторов. 
Материалы и методы. Для изучения формирования здоровья детей школьного возраста в условиях учебного процесса были 
использованы методы исследования состояния физического развития (длинна тела, масса тела, окружность грудной клетки и гар-
моничность), адаптационных способностей (адаптационный потенциал) и физического здоровья (проба Руфье). Изучено состояние 
социальной адаптации, дефектов индивидуального развития и формирования социальных приоритетов. Результаты обработаны в 
автоматизированном диагностическо-проектном комплексе «Универсал 3.35».      
Результаты. Изучена динамика  формирования здоровья у детей школьного возраста под влиянием психолого–социальных фак-
торов. Установлены особенности формирования физического развития, физического здоровья, состояния адаптации, заболевае-
мости и групп здоровья у детей младшей, средней и старшей школьной группы. 
Заключение. Исследование здоровья детей школьного возраста свидетельствует о необходимости  реформирования школьной 
медицины, создания условий для проведения ежегодной диспансеризации  и оздоровления их в условиях  школы.
Ключевые слова: школьники, здоровье, физическое развитие, адаптация, факторы риска.
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Охорона здоров’я дітей залишається пріоритетною 
проблемою сучасної медицини. Особливо актуальним 
питанням є становлення здоров’я найбільш масового 
контингенту дитячого населення – дітей шкільного віку. 
Динаміка демографічних процесів, формування якості 
здоров’я дитячого населення, стан психічного і соціаль-
ного розвитку дитини, на сьогодні, знаходяться на пер-
шому плані досліджень вчених-медиків, тому що, саме 
стан здоров'я дітей і підлітків визначає майбутнє країни, 
її економічний і науковий потенціал, формує генофонд 
нації [4, 8, 12]. 

Сучасна система освіти має на меті виховання здоро-
вої особистості, яка буде дбати про своє власне здоров'я 
та здоров'я інших членів суспільства, прагнутиме 
дотримуватися здорового способу життя і формувати 
його у своїх дітей, що є основним, стратегічним завдан-
нями системи охорони здоров’я [13], проте, процес її 
реформування супроводжується все більшим усклад-
ненням навчальних програм, запровадженням нова-
торських педагогічних технологій, які часто негативно 
впливають на здоров’я. Насьогодні зареєстровано 534 
базових, 239 експериментальних та близько 3000 аль-
тернативних навчальних програм, які затверджені МОН 
України, але переважна їх більшість не має достатнього 
гігієнічного обґрунтування на відповідність віковим і 
морфо-функціональним можливостям організму шко-
лярів [12]. 

Більш ранній вступ дітей до школи, широке впровад-
ження в педагогічну практику інноваційних технологій, 
особливо в освітніх закладах нового типу (ліцеях, гімна-
зіях), що супроводжуються збільшенням учбових наван-
тажень і підвищенням інтенсивності розумової діяль-
ності, суттєво ускладнює процеси пристосування учнів 
до навчання,  особливо на початковому етапі. Умови 
навчального процесу виявляють значний вплив на 
соматичне та психічне здоров’я учнів [11, 15]. 

Головною опорою системи, яка має забезпечити якіс-
ний розвиток дітей шкільного віку є наявність адекват-
ної інформації про стан здоров'я школярів та стан про-
тікання процесів їх адаптації до чинників шкільного 
середовища, які насьогодні особливо динамічні. 
Наявність оптимального, науково обґрунтованого алго-
ритму співробітництва медиків, педагогів і психологів 
щодо супроводу учбового процесу в школі з позицій 
контролю за збереженням здоров’я та оптимальним 
розвитком кожної дитини може досягти якісно нових 
змін. Таких програм, на думку вчених, насьогодні, не 
існує, тому одні, як і раніше вчать, інші лікують. Лише у 
деяких інноваційних школах спостерігаються наміри 
об’єднання зусиль медичних працівників та педагогів 
[1]. Цілком очевидно і те, що навіть при існуючому рівні 
освітньої інфраструктури і медичної допомоги не вда-
ється знизити ризик погіршення здоров’я школярів. 
Традиційні методики викладання не можуть осилити 

реалії інформаційного вибуху, не перевантажуючи і не 
виснажуючи молодий організм, тому особливо актуалі-
зується пошук нових засобів підтримки і відновлення 
психофізичних функцій школярів. Метою запроваджен-
ня нових технологій і систем є не реабілітація і нарощен-
ня об’ємів медичної допомоги дітям у школах, а ство-
рення таких умов, у яких учбовий процес нейтралізував 
би наявні і не допускав би формування в учнів шкільно-
залежних патологій. Значна увага цим питанням приді-
ляється в багатьох країнах. Недарма, за поданням Barros 
R.M. [16], члени Американської педіатричної академії 
висловили думку, що кожна дитина заслуговує на те, 
щоб враховувати і розвивати її унікальний потенціал з 
нейтралізацією чинників, які заважають її оптимально-
му розвитку.

Система медичного обслуговування дітей шкільного 
віку знаходиться в процесі реформування. Незважаючи 
на значну кількість законодавчих і нормативно-методич-
них документів щодо медико-гігієнічного забезпечення 
умов навчання дітей у загальноосвітніх навчальних 
закладах, серед яких 4 закони України, 10 постанов та 
розпоряджень Кабінету Міністрів, 3 спільних накази 
МОЗ і МОН України, 3 накази МОЗ України, 3 накази МОН 
України, 5 ДСанПін, 20 методичних вказівок та рекомен-
дацій, ситуація з дотриманням вимог санітарного зако-
нодавства, у т.ч. і медичним забезпеченням школярів, на 
сьогодні залишається несприятливою і потребує нагаль-
ного вирішення на різних рівнях. Особливої ваги ця 
ситуація набуває в умовах переходу на засади сімейної 
медицини [12].  

Вивченню стану здоров’я дітей шкільного віку присвя-
чено великий обсяг наукової літератури. Зокрема, число 
абсолютно здорових дітей, насьогодні, за даними різних 
авторів, складає від 2-20%. Викликає занепокоєння ситу-
ація, при якій за останні 5 років, на 1/3 скоротилась 
чисельність групи практично здорових дітей і зросла 
чисельність групи дітей з хронічними захворюваннями. 
Серед таких захворювань особливе місце займають про-
блеми  дихальної, нервової, кістково-м’язової систем, 
органів травлення, захворювання ока і придаткового 
апарату тощо. Порівняльний аналіз стану здоров’я учнів 
ЗНЗ різного типу показав, що лише 16,95% дівчаток і 
14,02% хлопчиків не мають хронічної патології [3, 10]. 
Проте, вже до першого класу приходить 30% дітей, які 
мають хронічні неінфекційні захворювання, у 5-му класі 
цей показник зростає до 50%, а до 9-го класу - до 64% [5]. 

Рівень адаптації може допомогти своєчасно виявити 
порушення стану здоров’я дитини та охарактеризувати 
стан функціональних резервів її організму [7]. Стан 
здоров’я може розглядатись як здатність адаптуватися 
до умов зовнішнього середовища, а хвороба – як зрив 
адаптації [2]. 

Визначення рівня адаптації дитини важливе і для більш 
якісної характеристики здоров’я школярів, зокрема – 
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функціональних відхилень. Функціональні відхилення не 
можуть бути віднесені ні до норми, ні до патології, їх 
виникнення та формування часто пов’язане саме з пору-
шеннями адаптаційних можливостей організму дитини, 
в т.ч. з формуванням «синдрому шкільної дезадаптації». 
Вже у семирічних дітей різноманітні функціональні від-
хилення виявляються у 10,1% - 33,3% випадків,  а на 
момент закінчення школи – у 43,3% - 47,2% дітей. На 
сьогодні існує проблема своєчасного виявлення функці-
ональних відхилень з метою попередження їх трансфор-
мації у хронічні захворювання [14]. 

Нормальна адаптація дітей до навчального процесу 
та шкільного середовища є індикативною ознакою 
якості успішного навчання та зменшення  негативного 
впливу патогенних факторів зовнішнього оточення на 
здоров’я дітей. Деякі автори  наголошують на тому, що 
необхідно застосовувати систему профілактичних захо-
дів з метою профілактики впливу негативних чинників 
в період адаптації через стимуляцію існуючих адапта-
ційних можливостей організму дітей. Адаптаційні мож-
ливості важливо оцінювати при вступі дитини до школи 
та у процесі навчання. Оцінка стану здоров’я дезадап-
тованих дітей та прогностична цінність факторів ризи-
ку виникнення дезадаптації має здійснюватись для 
покращення якості проведення реабілітації дезадапто-
ваних дітей [4]. Тривалість адаптації до умов школи 
залежить не лише від віку, але і від стану здоров’я, рівня 
розвитку та виховання дитини. Раптова зміна мікросо-
ціальних умов може призвести до формування негатив-
них варіантів адаптації і виникнення соматичних хво-
роб  [6]. Деякі вчені [9] вважають, що повне ігнорування 
особливостей вікового індивідуального розвитку та 
адаптаційних можливостей учнів є головною причи-
ною невідповідності існуючої практики навчання і 
виховання вимогам часу та погіршення стану здоров'я 
школярів.

Матеріали та методи. Методологічну основу дослід-
жень склали нові підходи до оцінки здоров’я дітей: 
вивчення умов проживання їх у сім’ї  та факторів шкіль-
ного навчання, які  впливають на фізичне та психічне 
здоров’я учнів. 

Для масового обстеження здоров’я школярів було 
використано розроблену спільно із Інститутом обдаро-
ваної дитини Національної академії педагогічних наук  
України діагностично–проектну систему «Універсал», 
яка дає змогу проводити реєстрацію, обробку результа-
тів проведеного обстеження та створити систему інте-
грального супроводу формування здоров’я дитини з 
врахуванням особливостей фізичного, психологічного 
та соціального розвитку дитини.

Отримані результати дали змогу визначити групу дітей 
високого ризику відносно формування їх здоров’я та 
внести відповідні корективи в умови їх виховання в сім’ї 
та в організацію диспансерного нагляду в умовах школи.

Результати та їх обговорення. При обстеженні  110 
дітей, які готувались до вступу у школу, тільки 22,7% були 
здорові, 24,6% мали різні функціональні відхилення, а у 
54,8%  виявлено хронічні захворювання, серед яких у 
12,2% було виявлено хронічний тонзиліт, у 9,7% – адено-
їдні вегетації. Крім цього у 33,7% – порушення постави, у 
17,4% – плоскостопість, у 12,6% – різні ступені ожиріння.

Дослідження стану здоров’я школярів показали, що на 
протязі шкільних років змінюються показники гармоній-
ності фізичного розвитку та поширеності захворювань 
(табл. 1, 2).   

Примітка: * - статистично значима оцінка відмінності показни-
ків, (р<0.05) ** - вірогідність відмінності між дітьми середньої та 
старшої вікової шкільної групи,  р<0.05;

                                                                                                 

Оцінка
гармонійності

фізичного розвит-
ку

Відносна кількість школярів різного шкільного віку
молодший середній старший

хлопчи-
ки

дівчатка хлопчи-
ки

дівчатка хлопчи-
ки

дівчатка

Дисгармонійний пік-
ноїдний:
II ст. відхилення
І ст. відхилення

5,9±4,0
4,7±6,1

3,6±3,5
17,9±7,2

7,8±3,8
19,6±5,6

6,3±3,5
10,4±4,4

13,0±4,6
9,3±4,0

5,1±2,9
3,4±2,4

Нормостеноїдний 
гармонійний

58,8±8,4 50±9,4 49,0±7,0 37,5±7,0 44,4±6,8 25,4±5,7

Дисгармонійний 
астеноїдний:
I ст. відхилення
II ст. відхилення

14,7±6,1 
5,9±4,0

25±8,1
3,6±3,5

21,6±5,8 
2,0±1,9

27,1±6,4 
18,8±5,6

22,2±5,7 
11,1±4,3

39,0±6,3
27,1±5,8

Таблиця 1
Гармонійність фізичного розвитку школярів за індексом 
Пушкарьова (P±m, %)

Таблиця 2
Порівняльний аналіз показників стану здоров’я школярів 
різних вікових  груп, (n,Р±m%.)

Нозологія 
(МКХ 10)

Шкільний вік

Молодший Середній Старший

n Р±m% n Р±m% n Р±m%

Хвороби  
системи 
органів 
дихання

138 52,9±3,09 241 (69,3±2,47)* 76 (32,2±3,04)**

Хвороби  
системи 
органів 
травлення

135 52,0±3,09 239 (68,5±2,49)* 74 (31,3±3,01)**

Хвороби 
кістково м’я-
зової систе-
ми  

149 57,3±3,06 214 61,2±2,61 87 (36,6±3,12)**

Хвороби 
нервової 
системи

74 28,5±2,79 128 (36,8±2,57)* 123 (51,9±3,24)**

Хвороби 
системи ока 
та придатко-
вого апарату

34 13,1±2,09 104 (29,9±2,45)* 58 24,4±2,79

Хвороби  
ендокринної 
системи 

26 10,0±1,86 64 (18,2±2,07)* 15 6,3±1,58

Хвороби  
системи 
серця і 
судин

10 3,8±1,18 59 (16,8±2,00)* 32 13,5±2,22

Всього дітей 260 100,0 349 100,0 237 100,0
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Найвищий рівень патології було виявлено у дітей 
молодших і середніх класів. Наглядним показником 
здоров’я дітей є визначення груп здоров’я. Наша оцінка 
їх показала, що за час шкільних років зменшується кіль-
кість здорових дітей та зростає питома вага третьої 
групи здоров’я (табл. 3).

У результаті обстеження 3393 дітей, нами встановлено, 
що питома вага І групи здоров’я була найменшою серед 
школярів молодших класів (26,0±1,26%), дещо зросла у 
дітей 5-8 класів (29,6±1,17%), та знову знизилась серед 
дітей старшої групи (28,9±1,72%). Друга група здоров’я 
була найбільшою серед дітей молодших класів 
(51,3±1,45%), з тенденцією до зниження у групі дітей 
середньої (43,5±1,2 %) та старшої (36,4±1,83%) вікових 
категорій. 3 група здоров’я була найменшою у дітей 
молодших класів (21,1±1,18%), значно збільшилась у 
дітей середньої (26,6±1,12%) та старшої  (34,3±1,81%) 
вікових категорій. Приведені дані свідчать, що протягом 
навчальних років та зі зростанням дітей зменшувався 
відсоток дітей з гармонійним фізичним розвитком, зна-
чно зростає їх частка з дисгармонійним розвитком, 
погіршуються показники здоров'я – наростають такі від-
хилення в стані здоров'я, як хвороби верхніх дихальних 
шляхів, органів травлення, нервової системи, ендокрин-
ної системи, порушення зору та постави, тільки 13% 
школярів, які закінчують школу можна   віднести   до   
першої   групи   здоров'я,  а  46%  мали   хронічні захво-
рювання.

Примітка: * - статистично значима оцінка відмінності показни-
ків І,ІІ,ІІІ та ІV ГЗ, (р<0,05)

Поряд з оцінкою фізичного розвитку і соматичного 
здоров’я була проведена оцінка функціональних можли-
востей серцево-судинної системи школярів (табл. 4). 
Встановлено, що за час шкільних років знижуються його 
показники. Найбільший відсоток з низьким рівнем фізич-
ного здоров'я мали діти з відхиленнями в стані здоров'я.

Як відомо, загальновизнаним критерієм функціональ-
ного стану дітей є рівень адаптації до впливу навколиш-
нього середовища. Саме цей показник найбільш адекват-
но відображає процес формування стану на межі норми 
та патології і дозволяє прогнозувати динаміку змін, які 
виникають внаслідок дії несприятливих чинників. 

Задовільна адаптація є індикатором оптимального 
пристосування дитини до умов навчального процесу та 
соціального оточення школи, напружена адаптація вка-
зує на дію факторів, які можуть спричинити виникнення 

преморбідного стану, незадовільна адаптація формуєть-
ся під впливом психолого-фізичних та соціальних факто-
рів, які можуть спричинити виникнення хронічного 
соматичного захворювання, зрив адаптації може бути 
ознакою наявності соматичного захворювання і потре-
бує негайної специфічної корекції за участю медичних 
працівників та психологів. 

Отримані нами дані стану адаптації дітей різних віко-
вих груп за час навчання у школі наведено у табл. 5. 
Лише 10,5±0,64% дітей мали «задовільний» рівень адап-
тації до умов шкільного навчання. Домінантною формою 
прояву адаптації у всіх вікових категоріях є «напружена» 
адаптація, яка становила понад 50%. Виявлено значну 
питому вагу дітей з «незадовільною» адаптацією, най-
більша кількість дітей цієї групи виявлена у молодших 
класах. Встановлено, що за час навчання у школі сфор-
мувалась стійка тенденція до збільшення кількості дітей 
зі зривом адаптації від молодшої (8,4±0,99%) до серед-
ньої (9,3±0,85%) та старшої (13,0±1,78%) вікової групи. 

Примітка: * - статистично значима оцінка відмінності показни-
ків груп адаптації, (р<0,05)

При оцінці психоемоційного стану школярів нами 
виявлено зростання рівня психічної втоми дітей з 29,6% 
у дітей молодших класів до 38,2%  у старших класах.

Отримані нами результати свідчать про необхідність 
зміни відношення до вирішення проблем збереження 
здоров’я найбільш масового контингенту дитячого насе-
лення, від стану  якого у значній мірі залежить здоров’я 
майбутніх громадян України. Значне місце в цій пробле-
мі займає організація  шкільного навчання, та, на жаль, 
спостерігається значне перевантаження учнів, шкільні 
програми часто не враховують гігієнічні  нормативи, які 
відповідають фізіологічним можливостям дітей, мало 
приділяється уваги організації фізичного виховання, 

Таблиця 3
Структура груп здоров’я дітей шкільного віку (n,Р±m,%)

Таблиця 4
Структура рівнів фізичного здоров'я дітей, (P±m,%)

Таблиця 5
Рівні адаптаційних можливостей школярів (n,Р±m,%)

Групи
здоров’я

Розподіл школярів за шкільним віком
Всього

n Р±m% n Р±m% n Р±m% n Р±m%
І 311 26,0±1,26 447 29,6±1,17 199 28,9±1,72 957 28,3±0,77
ІІ 612 51,3±1,45 657 43,5±1,27 251 36,4±1,83 1649 (48,6±0,85)*
ІІІ 251 21,1±1,18 402 26,6±1,12 236 34,3±1,81 760 (22,4±0,71)*
ІV 19 1,6±0,36 5 0,33±0,15 3 0,4±0,24 27  (0,8±0,15)*
Всього 1193 35,2±0,81 1511 44,5±0,85 689 20,3±0,69 3393 100,0

Рівень фізичного здо-
ров'я

Відносна кількість дітей за шкільним 
віком

Молодший Середній Старший

Високий 11,7±3,2 2,8±1,6 5,3±2,3

Вище середнього 19,6±3,9 9,5±2,9 11,8±3,3

Середній 38,2±4,8 31,4±4,5 22,6±4,3

Нижче середнього 15,8±3,6 23,0±4,1 27,9±4,7

Низький 14,7 ±3,5 33,3±4,6 32,4±4,9

Рівень адап-
тації

Розподіл дітей за шкільним віком Всього
молодший середній старший

n % n % n % n Р±m%
Задовільна 73 9,5±1,05 132 11,4±0,93 37 10,4±1,62 242 10,5±0,64
Напружена 383 (49,1±1,79)* 639 (55,3±1,46)* 195 (54,9±2,64)* 1227 (53,4±1,04)*
Незадовільна 258 (33,0±1,68)* 277 (24,0±1,26)* 77 (21,7±2,19)* 612 (26,6±0,92)*
Зрив 66 (8,4±0,99)* 107 (9,3±0,85)* 46 (13,0±1,78)* 219 (9,5±0,61)*
Всього 780 34,3±0,99 1165 50,3±1,04 355 15,4±0,75 2300 100,0
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недостатньо  проводиться робота з батьками з питань 
здорового способу життя дітей.

Поряд з цим, вивчаючи  фактори ризику, які впливають 
на показники здоров’я, було виявлено значні порушен-
ня дітьми режиму праці і відпочинку, недостатньо приді-
ляється увага до таких  важливих елементів режиму як 
тривалість  сну: майже 27% дітей недосипають, понад 
40%  не більше години на добу  перебуває на свіжому 
повітрі, лише 25%  дітей займаються фізкультурою.

 В останні роки  майже зруйнована шкільна медицина 
– не проводяться поглиблені огляди дітей, відсутня дис-
пансеризація та не проводяться оздоровчі заходи.

Ми пішли шляхом  запровадження у школах системи 
медико-психолого-педагогічного супроводу розвитку 
дитини в умовах школи, створення центрів здоров’я, в 
яких медичні працівники проводять фізіотерапевтичні 
процедури. Значне місце було відведено організації 
фізичного виховання. Навантаження дітей проводиться 
з врахуванням стану фізичного здоров’я. Запровадження 
системи інтегрального супроводу розвитку дитини 
дозволило проводити встановлення діагнозу з ураху-
ванням медико-психолого-педагогічних чинників та 
проводити відповідне диспансерне спостереження за 
участю педіатра, психолога та педагога.   

Під впливом оздоровчих заходів в центрах здоров’я 
школи отримано зниження захворювань системи орга-
нів дихання, зокрема: достовірне зниження кількості 
дітей з гіпертрофією піднебінних мигдаликів (з 27,9±2,4% 
до 6,4±1,19%), це може бути вагомою індикаторною 
ознакою профілактики формування хронічного тонзилі-
ту, кількість якого відповідно знизилась в групі дітей 
старшої вікової категорії (з 17,4±2,46% до 11,0±2,33%). 
На наш погляд, основну увагу слід сконцентрувати на 
дітях молодших класів з наявністю хронічного тонзиліту 
та гіпертрофії мигдаликів. Саме оздоровчо-реабілітацій-
ні заходи щодо цієї групи дають найбільший ефект. 
Наслідком застосування системи стало зняття з обліку 
32,0±3,21% дітей з гіперплазією піднебінних мигдаликів, 
зменшення частоти рецидивів на 54,0±3,52% у дітей з 
групи хронічного тонзиліту. 

Крім того, встановлено достовірне зниження числа 
функціональних відхилень системи травлення, зокрема 
кількості ДЖВШ у дітей молодшої вікової групи (з 
16,6±1,99%  до 11,2±1,53%) та ДШКТ, ФРШ у дітей серед-
ньої вікової групи (з 16,5±2,3% до 11,2±1,53%).  Виявлено 
зниження рівня реалізації хронічних захворювань, 
зокрема хронічного холециститу, хронічного гастриту та 
дуоденіту у дітей середніх і особливо учнів старших кла-
сів. 

Встановлено зменшення кількості дітей з порушенням 
постави з 38,0±3,78% до 19,8±2,09% – у дітей молодших 
класів, відповідно з 28,1±2,4% до 18,6±1,89% – у дітей 
середніх класів та особливо – з 23,2% до 9,4% – у дітей 
старших класів.

Позитивний вплив системи профілактики та оздоров-
лення за час проведення профілактично-оздоровчої 
роботи підтверджено динамікою показників груп 
здоров’я. Так, динаміка формування груп здоров’я в умо-
вах функціонування системи профілактики та оздоров-
лення відрізнялась збільшенням питомої ваги дітей пер-
шої групи здоров’я з 10,0±1,05% до 22,0±1,4% та змен-
шення питомої ваги дітей третьої групи здоров’я з 
48,0±1,74% до 32,0±1,58%.           

Висновки:
1. Дослідження стану здоров’я дітей шкільного віку свідчать 

про необхідність реформування шкільної медицини, 

створення умов для проведення щорічної диспансеризації 

дітей та оздоровлення їх в умовах школи.

2. Створення системи оздоровлення та профілактики на базі 

ЗНЗ може стати важливим чинником у системі 

профілактики реалізації хронічних захворювань.

3. Ситуація, яка склалась відносно медичного забезпечення 

загальноосвітніх навчальних закладів диктує необхідність  

створення державної програми «Освіта і здоров’я». 
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