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ХАРАКТЕРИСТИКА ШКІЛЬНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ  

НА СТАН ЗДОРОВ’Я МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

 

Наприкінці XX століття у сфері освіти визначилися дві тенденції, що зростають і 

посилюються до сьогоднішнього часу. Перша – стрімке зростання кількості дітей, що з 

раннього віку охоплені обов’язковою освітою на фоні збільшення різних типів освітніх 

закладів, інноваційних технологій і методик, програм і підручників. Друга – поширення 

кількості соматичних і психофізичних захворювань у дітей, зниження якості освіти. 

Медико-психолого-педагогічна практика доводить, що велика кількість школярів у 

процесі навчально-пізнавальної діяльності знаходиться у стані хронічної втоми, яка є 

основою нервово-психічного виснаження. Дослідженнями доведено, що педагогічні помилки 

або неправильні педагогічні технології негативно впливають на дитячу психіку у вигляді 

невротичних порушень, що викликає в учнів низький рівень пізнавальної активності та 

мотивації навчальної діяльності, нестійкість емоційної сфери; високий рівень тривожності, 

несформованість навичок спілкування [3, с. 7]. 

Фактори ризику, що мають місце в закладах освіти і призводять до погіршення здоров'я 

дітей і підлітків від першого до останнього року навчання, прийнято називати «шкільними». 

«Шкільні» фактори ризику – це той комплекс проблем, які є результатом діяльності 

освітнього закладу. Отже, зниження їх негативного впливу (або повна їх ліквідація) 

знаходиться в межах діяльності освітнього закладу. Багаторічні дослідження дозволяють 

виявити ті шкільні фактори ризику, які негативно впливають на здоров'я дітей, зокрема: 

стресова педагогічна тактика; інтенсифікація навчального процесу; невідповідність методик і 

технологій навчання віковим та функціональним можливостям школярів; передчасний 

початок дошкільного систематичного навчання; невиконання елементарних фізіологічних та 

гігієнічних вимог до організації навчального процесу; функціональна неграмотність педагога 

та батьків у питаннях збереження та зміцнення здоров'я; часткове руйнування служб 

шкільного лікарського контролю; недоліки в існуючій системі фізичного виховання; 

відсутність системи роботи з формування цінності здоров'я і здорового способу життя (в 

тому числі профілактики шкідливих звичок, статевого виховання, недостатнє використання 

засобів фізичного виховання) [3, с. 8]. 

Важливо відзначити, що негативний вплив шкільних факторів ризику припадає на період 

інтенсивного росту й розвитку організму дитини, яка дуже чутлива до будь-яких 

несприятливих впливів. 

Розрив між кількістю інформації і спроможністю сучасної людини її засвоїти постійно 

зростає. Це зумовило появу такого психологічного явища, як інформаційна тривога. В освіті 

збільшення об’єму інформації призвело до кількаразового нагромадження навчального 

матеріалу, ускладнення змісту посібників і підручників, стрімкого прискорення темпу 

навчання. Сучасний учень щодня відчуває на собі інформаційний тиск. Проблема 

інформаційного та нервового перевантаження учнів постала вже в XIX столітті. Вона 

перебувала в центрі уваги відомих зарубіжних і вітчизняних учених – Я.А. Коменського, 

Й.Г. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, К. Ушинського, А. Макаренка, В. Сухомлинського та ін.  

Насьогодні в дитячій психіатрії широко використовується термін «шкільний невроз». 

Цим захворюванням страждають майже дві третини першокласників. У дітей виникає страх 

школи з незвичною для них дисципліною, режимом дня, учителями. Такі діти не хочуть 

ходити до школи, влаштовують ранкові істерики. Це є причиною нічних кошмарів у дітей, 

виникнення енурезу, частих застудних захворювань.  

20-40 % негативних впливів, що зумовлюють погіршення здоров’я сучасної дитини, 

пов’язані з дією шкільних факторів ризику, серед яких найбільш важливими називають такі: 
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• стресова тактика педагогічних впливів (постійні мікростреси. Мало хто з батьків 
звертає увагу на поганий сон, відсутність апетиту, плаксивість дитини без видимої причини); 

• стрес обмеженого часу (це – один із найтяжчих стресів, що накопичується протягом 2-

х тижнів без відпочинку, а наші діти в такому режимі живуть роками); 

• невідповідність технологій і методик навчання віковим і функціональним 
можливостям дітей (наприклад, коли ми примушуємо дітей читати із секундоміром, 

вимагаючи при цьому швидкості читання 120 слів за хвилину, за умови як сприйняття 

інформації можливе лише при швидкості не більше 80-90 слів за хвилину; іншим яскравим 

прикладом такої невідповідності може бути методика навчання безвідривному письму. При її 

використанні порушується психофізіологічна структура письма, дитина виконує рухи, які 

через затримку дихання призводять до гіпоксії); 

• інтенсифікація навчального процесу (по-перше, збільшення кількості навчальних 

годин з окремих предметів, по-друге, реальне зменшення кількості навчальних годин з інших 

дисциплін при збереженні, а то й збільшенні обсягу навчального матеріалу); 

• нераціональна організація навчального процесу (збільшення навантаження порушує 
режим, є причиною скорочення сну, відпочинку); 

• неграмотність батьків із питань охорони та зміцнення здоров’я дітей (організація 
після «шкільного» часу часто відсутня зовсім, бо батьки в більшості випадків працюють до 

вечора. Діти, крім домашніх завдань, отримують додаткове навантаження у вигляді теле, 

відео, комп’ютерної інформації; пізно лягають спати, десятигодинний сон, рекомендований 

школярам, відсутній практично в усіх сім’ях; прогулянки на свіжому повітрі здійснюються 

частіше за все тільки у вихідні; регулярні заняття в спортивних секціях, гуртках відвідують 

10% школярів); 

• невідповідність умов навчання санітарно-гігієнічним вимогам; й зниження рівня 

медичного контролю за здоров’ям учнів; незадовільна організація харчування (не всі 

навчальні заклади можуть похвалитися 100% відвідуванням шкільних їдалень учнями, 

збалансованим меню, що відповідає потребам організму дитини та навантаженню у школі) 

[3, с. 8]. 

Інтенсифікація навчального процесу є одним із найбільших факторів ризику, що 

серйозно впливають на стан дитячого здоров’я. Значні обсяги навчального матеріалу, 

скорочення часу на його вивчення, напружений характер навчання призводить до того, що 

близько 80% школярів зазнають невиправданого стресу, перетворюючись, за висловом 

М. Безруких, у «засмиканих невротиків». Упродовж останніх років тижневе навчальне 

навантаження на учнів збільшилося майже у 2 рази. Разом із приготуванням домашніх 

завдань робочий день учня в початковій школі становить 9-10 годин, в основній – 10-12 

годин, у старшій – 13-15 годин. Учені порівнюють школу з конвеєром, який рухається зі 

швидкістю, неприйнятною для дитини [1].  

Науковці підрахували, що перенавантаження інформаційним матеріалом у 20 разів 

перевищує можливості учнів. Проте лише 10% інноваційної діяльності педагогів спрямовані 

на використання оздоровчих технологій навчання. Досліджуючи проблеми пристосування 

сучасної людини до життя, яке змінюється з надзвичайною, калейдоскопічною швидкістю, 

відомий американський соціолог і футуролог Е. Тоффлер дійшов висновку, що людство 

перебуває на межі масового адаптаційного зриву. Величезні потоки інформації, які змушена 

«пропускати через себе» сучасна людина, надзвичайно інтенсивно впливають на її органи 

почуттів, спричиняючи виникнення серйозної недуги, яку Е. Тоффлер називає «шоком 

майбутнього» – це нова соціальна хвороба, причиною якої є все більший розрив між 

швидкістю змін у навколишньому середовищі й обмеженою швидкістю людської реакції [7]. 

Під впливом стресових факторів інформації, що постійно зростає у кількісному та 

якісному вимірах, відбувається надзбудження нервової системи людини, що з часом 

призводить до її енергетичного виснаження. У науковій літературі цей стан отримав назву 
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«вигоряння». У особи, як зазначає О. Виговська, враженої вигорянням, відбуваються 

постійні зміни: 

• у поведінці: часто запізнюється; втрачає творчі підходи до вирішення проблем; 
працює довше, але менш результативно; втрачає прагнення до розваг та відновлення 

здоров’я; 

• у почуттях: втрачає гумор; натомість з’являється почуття «чорного гумору»; відчуває 
збентеження і безсилля; 

• у мисленні: не здатний концентрувати увагу; надто підозрілий; цинічно ставиться до 
оточуючих; 

• у здоров’ї: порушення сну; підвищення сприйнятливості до інфекційних захворювань; 
стомлюваність і виснаження; порушення психічного здоров’я [5]. 

Науковці доводять, що для того, щоб якомога швидше адаптуватися до змін у 

навколишньому середовищі, потрібно навчитися контролювати темп власного життя, 

чергуючи періоди напруження з періодами розслаблення. Реорганізація освітньої системи в 

умовах переходу до інформаційного суспільства повинна передбачати широке використання 

можливостей просторово-образного способу пізнання з одночасним обмеженням логічно-

раціональної діяльності. Вітчизняний і зарубіжний педагогічний досвід дозволяє визначити 

такі важливі шляхи оптимізації навчального процесу: 

• зменшення загального інформаційного навантаження на учнів через послідовне 
застосування діяльнісного підходу; іі визначення мінімумів обов’язкових знань із кожного 

предмета; 

• забезпечення презентації обов’язкових знань у вигляді опорних таблиць з 
максимально ущільненою і структурованою інформацією; 

• зниження рівня абстрактності у викладі навчального матеріалу; 
• переорієнтація уваги з кількісних на якісні показники навчального процесу шляхом 

подальшого застосування особистісно-зорієнтованого підходу до учнів і вчителів; 

• зменшення інтенсивності темпу навчальної діяльності [1]. 
Науковці нарахували приблизно 30 негативних для здоров'я дитини шкільних факторів. 

Серед основних шкільних факторів ризику фахівці виділяють не відповідну природній 

дитини організацію навчального процесу, стресову тактику педагогічного впливу і надмірну 

інформаційну завантаженість, що викликають у дітей дратівливість, поганий сон, 

неуважність. Як правило, всі ці ознаки батьки списують на звичайну лінь і починають силою 

примушувати дитину вчитися [1].  

Психологами були зроблені спроби виявлення специфічних шкільних труднощів, які 

визначаються як шкільна дезадаптація. Аналізуючи понятійну суть адаптації, можна 

виділити декілька напрямів. По-перше, адаптація розглядається як сукупність властивостей, 

що характеризують стійкість до умов середовища, виражаючи рівень пристосування до 

нього. Науковці в процесі адаптації виокремлюють стан нестійкої психічної активності особи 

– дезадаптацію, при якій під впливом психогенних чинників відбувається розпад 

стереотипної системи стосунків, втрата значимих цінностей, що супроводжується 

негативними емоційними переживаннями і нездатністю реально оцінити ситуацію, знайти 

раціональний вихід з ситуації, що склалася. 

Проблема дезадаптації особи розглядається психологами і педагогами як процес, 

пов'язаний із зміною соціальній ситуації (І.П. Брязгунов, О.В. Хухлаєва та ін.); власне 

дезадаптація трактується як порушення, що виявляються при акцентуації характеру або під 

впливом психогеній (С. А. Гурьева, С.Е. Каган, С.С. Ковальов, А.Е. Лічко та ін.) 

Значна кількість досліджень (Л.С. Дзюбко, Т.С. Землякова, С.С. Ковальов, 

І.А. Коробейників, Б.І. Кочубей, Н.Е. Луськанова, М. Раттер, Б. Філліпс і ін.) пряма або 

побічно пов'язані з емоційною дезадаптацією молодшого школяра. Більшість з них 

розглядають емоційну дезадаптацію на рівні дослідження механізмів стресового і 

постстресового стану (Р.Р. Аракелова, М.І. Буянять, К. Бютнер та ін.), емоційно-вольової 
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регуляції (М.І. Боришевський, Г.М. Браслав, Ю.М. В’юнкова і ін.); стосунків (А.А. Бодальов, 

О.Л. Кононко, Р.Ф. Кумарін, Ю.А. Приходько, Т.М. Титаренко, Г.О. Хомич); індивідуальних 

особливостей: повільність (інертний тип нервової системи), імпульсивність, запальність, 

підвищена соромливість, замкнутість, надмірна чуттєвість і підвищена збудливість нервової 

системи (А. Осадько, Л.П. Пономаренко), низької самооцінки (А. Валлон, М. Герберт). 

Під емоційною дезадаптацією молодшого школяра науковці розуміють психічний стан, 

викликаний стійкою, тривалою напругою, який виявляється в дисфункції механізмів 

саморегуляції, зниженні продуктивності пізнавальних процесів і загострення комунікативних 

проблем. Причини емоційної дезадаптації пов'язані із специфікою родинного виховання, 

процесом вчення в школі, стилем взаємодії вчителя з учнями, індивідуально-психологічними 

властивостями самої дитини [4]. 

Відсутність можливості задовольнити особистісні потреби дитини в школі, стан 

психічного дискомфорту, що виникає при цьому – це закономірні етапи формування 

шкільної дезадаптації. Руйнівний вплив цього дисбалансу проявляє себе тим сильніше, чим 

менше вік дитини. У шкільні роки особливо уразливим в цьому відношенні є період 

початкового навчання. І хоча прояви шкільної дезадаптації на цьому віковому етапі мають 

найбільш м'які форми, її наслідки для соціального зростання дитини є згубними.  

Неуспішність може бути зумовлена й недостатнім рівнем “соціальної зрілості” дитини. У 

цьому випадку рекомендується визначити ступінь її мотиваційної готовності до 

систематичного шкільного навчання, виконання норм та регламентацій поведінки. 

Відхилення у поведінці можуть мати як первинну обумовленість, пов’язану з 

особливостями нейродинаміки, так і вторинну, яка відображає неадекватні способи 

компенсаторного реагування дитини на ті чи інші ускладнення в шкільному житті. Саме 

тому об’єктом уваги мають стати діти, для яких характерні не епізодичні, а стійкі та у 

достатній мірі виражені розлади у поведінці. 

Таким чином, аналіз здоров'язбережувальної діяльності загальноосвітніх закладів 

України, щодо подолання шкільних факторів ризику дає можливість дійти висновку щодо 

складників цієї діяльності. Вона має поєднувати такі форми і види роботи: 

- корекцію порушень соматичного здоров'я з використанням комплексу оздоровчих та 

медичних заходів без відриву від навчального процесу; 

- різноманітні форми організації навчально-виховного процесу з урахуванням 

психологічного та фізіологічного впливу на організм учнів; 

- контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного 

процесу; нормування навчального навантаження та профілактику перевтоми учнів; 

- медико-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров'я, фізичного і психічного 

стану учнів; 

- розробку та реалізацію навчальних програм із формуванням в учнів навичок ведення 

здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок; 

- діяльність служби психологічної допомоги вчителям та учням у подоланні стресів, 

стану тривоги; сприяння гуманному ставленню до кожного учня; формування доброзичливих 

взаємовідносин у колективі вчителів; 

- організацію та контроль за збереженням збалансованого харчування всіх учнів школи; 

- заходи, що сприяють збереженню та зміцненню здоров'я вчителів та учнів, створення 

умов для їх гармонійного розвитку [2, с. 12]. 

Таким чином, вирішення проблем дезадаптації та негативно впливу шкільних факторів 

ризику на здоров'я молодшого школяра пов’язано з ранньою діагностикою симптомів та 

впливів на нього цих факторів, з розробкою диференційованих програм корекційного 

навчання, з пошуком ефективних засобів психолого-педагогічної підтримки вчителів та 

батьків дезадаптованих учнів. 
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ФАРЗАНД ТАРБИЯСИДА АДАБИЁТНИНГ ЎРНИ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам семейного воспитания, а именно, роли 

литературного чтения в формировании мировоззрения подростающего поколения. 

 

Ҳозирги замон тараққиёти ҳар бир шахсдан воқеликни тўғри тушунишни, хулоса 

чиқаришни, ахлоқий покликни ва ҳиссий асабий чидамлиликни, жамиятимиз ҳаётининг 

барча жабҳаларида мустаҳкам ва фаол бўлишни талаб этмоқда. Келажагимизнинг қандай 

бўлиши ҳозирги кунда биз тарбиялаётган ёшларга боғлиқ. Бундай улкан вазифани амалга 

оширувчи, моддий ва маънавий бойликларни яратувчи асос оиладир. Оила жамиятнинг 

бошланғич ижтимоий бўғини сифатида мураккаб таркибга эга бўлиб, у ўз фаолиятида оила 

аъзоларининг, эҳтиёжи ва қобилияти, турли фаолиятнинг мақсад вазифаларинигини эмас, 

балки тарбиявий фаолиятни ҳам акс эттиради 

Ота-оналар қанчалик маънавий бой, эътиқодли ва юқори маълумотга эга бўлсалар, шу 

даражада такомиллашган услуб орқали ўз фарзандларини маслаҳат бериш, маъқуллаш, 

мукофотлаш, жазолаш, суҳбат ва ҳикоя фикр алмашиш, шахсий намуналари, адабиётга 

бўлган қизиқиши, болалари билан биргаликда ишлаши, ўқиган киттобларини биргаликда 

муҳокама қилиши адабий меросимизнинг бой намуналаридан фойдаланиши, уларни меҳнат 

фаолиятига тортиш орқали ҳам тарбиялайдилар. Болалар фаолиятида иштирок этиш уларга 

тарбиявий таъсир кўрсатишнинг энг самарали усулидир. [1. с. 17] 

Ўз фарзандларига ажойиб гўзал, орзу қилгудек тарбия бериш имкониятига эга бўлган 

ота-оналар умрларини роҳат ва фароғатда ўтказадилар, болаларидан ҳамиша олижаноблик, 

меҳрибонлик, яхшилик кўрадилар, диллари асло жароҳат азобини сезмайди, ўкиниш ҳиссига 

дучор бўлмайдилар. Оилада фарзанд тарбиясининг тўғри йўлга қўйишнинг асосий воситаси 

унинг маънавий оламида эътиқодни шакллантиришдир.  

Оилаларда болаларга тарбия беришда ота-онанинг намунаси, уларнинг илмга бўлга 

иштиёқи, китобсеварлиги, оилавий ишларига жавобгарлиги, иш юритиши, ўғил болаларга 

нисбатан отанинг, қизларга эса онанинг устозлик рахнамолик ишлари асосий ўринни 

эгаллайди.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9622620
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A2_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
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