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СУЧАСНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ  
ДЛЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ І СТУДЕНТІВ 

У статті здійснено узагальнення та систематизація результатів наукових 
досліджень, в яких розкривається залежність стану здоров’я сучасної молоді шкільного та 
студентського віку від різних чинників. Схарактеризовано вплив біологічних, антропо-
соціальних, екологічних, соціально-економічних, соціально-психологічних, психолого-
педагогічних факторів ризику на здоров’я учнів та студентів. На основі аналізу отриманих 
даних актуалізовано необхідність модернізації освітнього простору у напрямі підвищення 
рівня гігієнічності освіти, а також змісту освіти для формування усвідомленої 
здоров’язбережувальної поведінки кожного учня і студента. 

Мета – обґрунтувати сучасний стан проблеми збереження та факторів ризику 
здоров’я учнів і студентів. 

Методологія базується на загальних принципах філософії, базових сучасних положеннях 
педагогічної науки, психології, соціології і відображає взаємозв’язок методологічних підходів до 
вивчення проблеми сучасних факторів ризику для здоров’я учнів і студентів. 

Наукова новизна. Розкрито науково-педагогічні підходи до проблеми збереження 
здоров’я, факторів ризику для здоров’я. Висвітлено нормативно-правові аспекти виявлення 
і запобігання факторів ризику здоров’я учнів і студентів. Визначено основні концептуальні 
положення, яких необхідно дотримуватися для збереження здоров’я учнів і студентів. 
Робота доповнила методологію та інструментарій подальших емпіричних досліджень 
аспектів формування здоров’я учнів і студентів. 

Висновки. Розкрито сутність факторів ризику для здоров’я учнів і студентів, які 
негативним чином впливають на розвиток соціальної і демографічної сфер в Україні. 
Доведено причинно-наслідковий зв’язок між станом здоров’я дітей і підлітків та 
гігієнічними умовами навчання. Підкреслюється, що матеріально-технічна база шкіл 
лишається незадовільною, що у більшості випадків не дозволяє створити умови і режим 
освітнього процесу у відповідності до гігієнічних вимог. 

 

Ключові слова: збереження здоров’я, фактори ризику, здоров’я, оздоровчі заходи, 
здоровий спосіб життя. 
 

Постановка проблеми. Життя і здоров’я громадян визнані в Українській державі найвищою 

соціальною цінністю, що проголошено Конституцією України та іншими державними нормативно-

правовими актами. Збереження здоров’я молодого покоління є пріоритетом соціальної політики, однією 

з найважливіших сфер життя суспільства [8; 12; 14]. 
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Всесвітня організація охорони здоров’я визнає, що здоров’я – це «складний феномен глобального 

значення, який складається з комплексу соціальних, економічних, біологічних, медичних аспектів і є 

об’єктом споживання, вкладання капіталу, індивідуальною і суспільною цінністю, явищем системного 

характеру, динамічним, що постійно взаємодіє з навколишнім фізичним і соціальним середовищем». 

Відповідно, вважається, що стан системи охорони здоров’я визначає лише 10 % усього комплексу 

впливів на здоров’я людини, а решта 90 % обумовлюється: станом екології (20 %), спадковістю (20 %) і 

найбільше – способом життя (50 %). Спосіб життя формується під впливом соціального оточення 

людини та залежить від рівня, якості та стилю її життєдіяльності [5; 6; 12; 18]. 

Актуальність роботи. На різних етапах розвитку суспільства вивченню проблем здоров’я завжди 

приділялася велика увага, недарма здоров’я, безперечно, входить до числа вищих цінностей. Питаннями 

розв’язання проблеми щодо факторів ризику для здоров’я учнів і студентів займаються багато вчених. 

Специфічними чинниками ризику виникнення порушень здоров’я для учнів закладів освіти є 

організація, режим і умови навчання та виховання (А. Беседіна, Г. Даниленко, Є. Дука та ін.). Ці чинники 

можуть бути поділені на суто гігієнічні (освітлення, повітряно-тепловий режим й обладнання навчальних 

приміщень, режим занять, відповідність навчального навантаження віковим функціональним 

можливостям учнів) та соціально-психологічні (стосунки з однолітками і педагогами, мотивація 

навчання, методика і наочність викладання, якість та об’єм інформації; сімейний мікроклімат, допомога 

батьків тощо) (М. Стельмахович, А. Сухарєв, Т. Татаренко). 

Мета – обґрунтувати сучасний стан проблеми збереження та факторів ризику здоров’я учнів і 

студентів. 

Методологія базується на загальних принципах філософії, базових сучасних положеннях 

педагогічної науки, психології і відображає взаємозв’язок методологічних підходів до вивчення 

проблеми сучасних факторів ризику для здоров’я учнів і студентів. 

Наукова новизна. Розкрито науково-педагогічні підходи до проблеми збереження здоров’я, 

факторів ризику для здоров’я. Висвітлено нормативно-правові аспекти формування факторів ризику 

здоров’я учнів і студентів. Визначено основні концептуальні положення, яких необхідно дотримуватися 

для збереження здоров’я учнів і студентів. 

Результати дослідження. Процеси росту дитини та розвитку її як особистості протягом періоду 

шкільного навчання характеризуються єдністю і взаємодією таких основних груп факторів: біологічних 

(індивідуальні анатомо-фізіологічні особливості, спадковість, стан імунітету), природно-кліматичних або 

екологічних, соціально-економічних і соціально-психологічних. На теперішній час науковці вважають, 

що питома вага різних чинників, які обумовлюють здоров’я, така: людський фактор – 25 % (із них 

фізичне здоров’я – 10 %, психічне здоров’я – 15 %), екологія – 25 %, соціально-педагогічні впливи – 40 % 

(спосіб життя, матеріальні умови праці і побуту – 20 %, поведінка, режим життя, звички – 20 %), медичне 

обслуговування – 10 % [5; 16; 20; 22]. 

М. Смирнов виділяє дві групи причин, які обумовлюють, з боку системи освіти, тенденцію 

погіршення здоров’я школярів. По-перше, це – організація та умови проведення освітнього процесу в 

цілому, що здійснюють несприятливий вплив як на фізичне, так і на психологічне здоров’я учнів. По-

друге, школа явно недостатньою мірою вирішує своє освітнє завдання в цій сфері: знання, уміння і 

навички підлітків з питань здоров’я, їх мотивація до ведення здорового способу життя знаходяться на 

низькому рівні, що є однією з причин неблагополуччя [19]. 

У сучасних закладах освіти, розташованих у приміщеннях шкіл, що побудовані 30-50 років тому і 

не відповідають сучасним гігієнічним стандартам, відзначається недостатня освітленість робочих місць, 

невідповідність меблів зросту дітей, несприятливий мікроклімат (В. Бардов, І. Сергета, Н. Янко). 

У гімназіях і ліцеях обсяг навчального навантаження перевищує такі показники закладів середньої 

освіти – до 20 % у початкових, 14-18 % – у середніх і 22 % – у старших класах. Щільність уроків 

становить 80-90 % проти 50-60 % у закладах середньої освіти, а інтенсивність навчального навантаження 

за бальною оцінкою на 12 % вища (Л. Жданова, О. Завгородня). 

Як зазначає І. Поташнюк [16], для учнів ліцеїв і гімназій характерні підвищені соціально-

психологічні навантаження у зв’язку з інтенсифікацією їхньої розумової діяльності: активні форми і 

методи навчання, широке використання технічних засобів навчання, ускладнення навчальних програм, 

збільшення обсягу позаурочного навантаження, що призводить до негативних змін у структурі й 

тривалості основних елементів режиму дня. Крім навчального навантаження на розумову працездатність 

негативно впливають ставлення учнів до окремих предметів і стиль спілкування педагогів з учнями. 

Стосовно останнього виявлено його основні види: диференційований – 43,8 %, диктаторський – 21,9 %, 

диктаторсько-негнучке реагування – 25 %, диктаторсько-неконтактний – 9,4 % (Н. Заваденко, 

О. Жабокрицька, О. Завгородня). 
Науковці В. Каубиш, Є. Заїка стверджують, що постійне фізичне, інтелектуальне перенапруження, 

стресові ситуації призводять до появи психологічного дискомфорту. Обстеження учнів 5-7 класів гімназії 
показало, що 43 % відчувають незадоволення собою, відзначають швидку зміну настрою, появу образи, 
конфліктності у стосунках з учителями, батьками і однолітками. У 39 % учнів виявлено високий рівень 
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реактивної тривожності, у 51 % – помірний і лише у 10 % – низький; показники рівнів особистісної 
тривожності становлять, відповідно 31 %, 56 % і 13 %. Серед старшокласників 56 % мають донозологічні 
ознаки мінливих порушень психічного стану, насамперед, іпохондричного та депресивного синдрому 
(Б. Кобринський, І. Коцан). 

Дослідження впливу режиму та умов навчання у гімназіях, ліцеях, коледжах, на стан здоров’я 
учнів є поодинокі (М. Sleap, І. Камаєв, А. Комков). Виявлено, що майже у третини учнів гімназії на 
завершальному етапі початкової освіти відсутня довготривала адаптація, у 75 % учнів визначається 
зниження функціонального стану провідних систем організму та зростає поширеність хронічних 
захворювань (В. Коробчанський). 

Інтенсивне навчальне навантаження у гімназіях, ліцеях, коледжах призводить до виникнення 
невротичних і вегетативних розладів в учнів. Для учнів середніх і старших класів гімназії характерні 
морфо-функціональні порушення і більше зростання хронічної патології, ніж в учнів загальноосвітніх 
шкіл (М. Калина). 

Науковці [11; 15; 22] стверджують, що реформування галузі охорони здоров’я, зокрема ліквідація 
в штатних розписах поліклінік фіксованих ставок шкільних лікарів, які здійснювали раніше динамічний 
нагляд за станом здоров’я дітей та підлітків, призвело до негативних наслідків в організації медичного 
обслуговування учнів закладів середньої освіти. Забезпеченість шкіл лікарями-педіатрами складає зараз 
8,9 % (24,7 % міських і 1,4 % сільських шкіл) (Н. Янко, Л. Качанова). Медичними оглядами щорічно 
охоплюється 80-90 % міських і лише 45-50 % сільських школярів. Профілактично-оздоровчі заходи серед 
учнів, які мають порушення стану здоров’я, проводяться лише у 20,5 % шкіл. Тільки 17 % закладів 
загальної середньої освіти України мають медичні приміщення, які відповідають сучасним вимогам. 
Такий стан медичного обслуговування учнів призводить до зниження рівня виявлення хронічних 
захворювань у школярів різного віку, до неправильного визначення груп здоров’я і медичних груп для 
занять фізичною культурою. 

Крім того, науковці [9] наголошують на тому, що протягом останніх років значно погіршилась 
якість харчування учнів в закладах освіти. Зменшилась питома кількість дітей, охоплених організованим 
харчуванням: у значній частині шкіл взагалі немає харчування, у міських школах обідають 15 % дітей, у 
сільських – близько 30 %; раціони наявного харчування збіднені на білки тваринного походження, вітаміни, 
макро- і мікроелементи; калорійність, об’єм та вага страв не відповідають фізіологічним потребам дітей 
[9]. Це пов’язано з подорожчанням продуктів харчування та відсутністю необхідного технологічного та 
холодильного обладнання у 40 % їдалень і харчоблоків дитячих та підліткових закладів освіти. 

За твердженням І. Поташнюк, з’явилися нові, несуттєві раніше соціально-психологічні чинники 
загрози здоров’ю дітей: збільшення темпу і ритму життя при скороченні терміну рекреації; значне 
емоційне навантаження при скороченні частки позитивних емоцій; формалізація міжособистісного 
спілкування внаслідок комунікативного перенасичення. На учнів молодшого шкільного віку ці чинники 
діють переважно опосередковано, а на дітей середнього і старшого віку дія цих чинників стає 
безпосередньою та призводить, насамперед, до витрат психічної енергії – психоемоційного напруження, 
негативний ефект якого посилюється супутніми гіподинамією, нераціональним харчуванням тощо [16]. 

Серед інших негативних чинників ризику здоров’я учнів сучасних закладів освіти необхідно 
вказати на: зниження рухової активності учнів внаслідок згортання фізкультурно-масової роботи серед 
дітей та підлітків, переважання пасивного відпочинку; широке поширення шкідливих звичок – у віці 17-
18 років 35-45 % школярів регулярно (не менше 4 разів на місяць) вживають алкогольні напої, 49-60 % – 
палять (В. Бардов, Г. Апанасенко, В. Бальсевич, А. Гаврилюк, С. Гаркуша). Тривожним є стрімке 
зростання споживання підлітками міцних спиртних напоїв і наркотичних речовин (Д. Димитрієв, 
О. Балакірєва). Згідно з Європейським опитуванням учнівської молоді, здійсненим Державним 
інститутом проблем сім’ї та молоді і Українським інститутом соціальних досліджень (О. Яременко; 
Т. Гурлева), переважна більшість представників молодого покоління України має досвід «знайомства» з 
алкогольними напоями. У 15-16 років кожна п’ята дівчина та кожний четвертий юнак вживали 
алкогольні напої 40 і більше разів. Частка хлопців і дівчат віком 13-17 років, які за останні 6 місяців 
вживали алкоголь 20 разів і більше, зросла за 4 роки, відповідно на 6 % і 3 %. Вживають пиво частіше, 
ніж щотижня 15-25 % підлітків, вино – 7 % підлітків 13-17 років. Майже 3 % хлопців та 1 % дівчат вже 
можна віднести до залежних від алкоголю, оскільки вони його вживають практично щоденно [7; 8; 12; 22]. 

Питома кількість підлітків, які вживали протягом життя будь-які наркотики, зросла за 7 років 
серед хлопців на 9 %, дівчат – на 4 %. Частка підлітків, які протягом життя вживали марихуану або 
гашиш, збільшилася на 12 %. 

Набувають поширення ранні статеві стосунки серед учнів шкіл, які ускладнюються небажаною 
вагітністю (Н. Березіна, Р. Картавцев). 

Необхідно підкреслити значення структури соціально-психологічних і соціокультурних чинників: 
цінності, потреби, цільові орієнтації, мотивації, норми і засоби повсякденної діяльності, що домінують 
[4; 17]. До проблеми стану здоров’я з цієї групи чинників безпосереднє відношення мають: ступінь 
усвідомлення стану здоров’я як особистісної і суспільної цінності, рейтинг його в структурі інших 
цінностей, орієнтації і мотивації дотримання елементів здорового способу життя [2; 8, 13]. 

Результати національного соціологічного дослідження «Спосіб життя молоді України», 
проведеного Українським інститутом соціальних досліджень у межах українсько-канадського проекту 
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«Молодь за здоров’я» (О. Яременко, Т. Гурлева) дозволили отримати кількісні характеристики ризиків 
здоров’я, які виглядають таким чином: 24 % – знижена фізична активність (розраховувалась як показник 
відсутності регулярних фізичних занять у сумісному контексті перегляду телепередач більше 4-х годин в 
день або роботи на комп’ютері більше 10 годин на тиждень); 22 % – психологічний дискомфорт (постійні 
конфлікти з батьками, викладачами, друзями); 20 % – паління (за умов випалювання більше 1 сигарети в 
день); 14 % – вживання алкогольних напоїв (будь-який напій – пиво, вино, міцні напої – більше 4-х разів 
на місяць); 5 % – вживання наркотиків (більше 3-х разів за життя); 4 % – надмірна вага; 1 % – 
небезпечний секс [21; 22]. 

Аналізуючи динаміку здоров’я дітей та підлітків шкільного віку, не можна не враховувати досить 
інтенсивну дію екологічних чинників. Незважаючи на зниження обсягів матеріального виробництва в 
Україні протягом останніх 15 років, стан довкілля суттєво не покращився: населення зазнає дії негатив-
ного впливу чинників навколишнього середовища в обсягах, які перевищують гранично допустимі 
величини (65 % шкідливих викидів – забруднювачів атмосферного повітря створює промисловість, з 
яких 33 % – енергетична, 25 % – металургійна, 23 % – вугільна і 35 % – автотранспорт) [2; 3]. 

Відомо, що забруднення навколишнього середовища хімічними речовинами обумовлює третину 
всіх захворювань населення України. Якщо природні умови нормальні, організм дитини здатний 
розвиватися гармонійно за рахунок саморегуляції. У теперішній екологічній ситуації дитячий організм 
змушений щодня протистояти негативному впливу довкілля [10]. 

Встановлено, що хімічні речовини негативно впливають на загальну захворюваність й 
поширеність алергічних захворювань, стан імунної системи дітей і підлітків, рухову активність школярів, 
вищу нервову діяльність, що уповільнює їхній нервово-психічний розвиток. 

Висновки. Узагальнюючи результати досліджень, викладених у статті, маємо всі підстави зробити 
висновок про те, що у теперішній час в Україні склалася тривожна ситуація, яка є великою загрозою 
здоров’ю учнів і студентів, соціальній і демографічній сферам. 

Виявлене зростання захворювань щитоподібної залози, хвороб органів дихання, сечовидільної 
системи й анемій в різних регіонах України є прямим відображенням «техногенних навантажень» в 
результаті промислового і автотранспортного забруднення навколишнього середовища. 

Аналіз наукових досліджень [1; 16] доводить причинно-наслідковий зв’язок між станом здоров’я 
дітей і підлітків та гігієнічними умовами навчання. Підкреслюється, що матеріально-технічна база шкіл 
лишається незадовільною, а це у більшості випадків не дозволяє створити умови і режим освітнього 
процесу у відповідності до гігієнічних вимог. 

Актуальним залишається питання підвищення рівня гігієнічності освіти, усвідомленої поведінки 
кожного учня і студента щодо уникнення або зменшення впливу в соціальній практиці факторів, які 
негативно впливають на їх здоров’я. Робота доповнила методологію та інструментарій подальших 
емпіричних досліджень аспектів формування здоров’я учнів і студентів. 
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CURRENT RISK FACTORS  
FOR PUPILS’ AND STUDENTS’ HEALTH 

The article summarizes and systematizes the results of scientific issues, which reveals the 
dependence of the health status of modern school and student youth on various factors. The impact 
of biological, anthropic-social, environmental, socio-economic, socio-psychological, 
psychological and pedagogical risk factors on the health of schoolchildren and university students 
is characterized. Based on the analysis of the obtained data, the necessity of modernization of the 
educational space in the direction of improving the level of hygiene of education, as well as the 
content of education to form conscious health-saving behaviour of each schoolchild and student, 
are actualized. 

The purpose is to substantiate the current state of the problem of preservation and the risk 
factors of the schoolchildren and students. 

The methodology is based on the general principles of philosophy, basic modern 
provisions of pedagogical science, psychology, sociology and reflects the relationship of 
methodological approaches to the study of contemporary risk factors for the health of 
schoolchildren and students. 

Scientific novelty. The scientific and pedagogical approaches to the problem of health 
preservation, risk factors for health are revealed. The regulatory and legal aspects of the detection 
and prevention of health risk factors for schoolchildren and students are highlighted. The basic 
conceptual provisions that must be followed to preserve the health of schoolchildren and students 
are identified. The work has complemented the methodology and tools for further empirical 
research on aspects of schoolchildren and student health formation. 

Conclusions. The essence of the health risk factors for schoolchildren and students, which 
negatively influence the development of social and demographic spheres in Ukraine, is revealed. 
The causal link between the health of children and adolescents and the hygienic conditions of 
study has been proved. It is emphasized that the material and technical base of the schools 
remains unsatisfactory, which in most cases does not allow creating the conditions and regime of 
the educational process in accordance with hygienic requirements. 

 
Key words: health preservation, risk factors, health, recreational activities, healthy 

lifestyle. 
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