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Україні розроблена та реалізу�
ється програма системного
реформування усіх ланок осві�
ти. Серед них найбільш ради�
кальні та стрімкі зміни відбува�
ються у загальноосвітній ланці
[1, 2]. Сучасна реформа се�
редньої освіти пов'язана з сут�
тєвими змінами у термінах по�
чатку та тривалості шкільного
навчання. Відбувається ради�
кальне оновлення навчальних
програм, навчальних планів,
форм та методів роботи. Роки
реформування у діяльності су�
часної школи характеризують�
ся впровадженням педагогіч�
них інновацій, експеримен�
тальних педагогічних техноло�
гій, авторських та експеримен�
тальних програм [2].

Розширюється мережа за�
гальноосвітніх навчальних за�
кладів (ЗНЗ) нового типу: гім�
назії, ліцеї, колегіуми та інші
спеціалізовані школи, які пе�
редбачають запровадження
поглибленого і профілізовано�
го вивчення окремих навчаль�
них дисциплін та предметів, а
отже — перехід на навчання за
новими програмами. Перебу�
ваючи у стадії фундації, вони
стають базою для апробації но�
вих навчальних програм, педа�
гогічних підходів, методів, на�
прямків та форм роботи. 

Проте впровадження нових
програм і педагогічних техно�
логій та інтенсифікації навчаль�
ного процесу, що відбувається
без гігієнічної регламентації,
призводить до зниження пра�
цездатності школярів, а висо�
кий рівень вимог зумовлює чи�
сленні негативні зрушення у
морфофункціональному стані
та здоров'ї дітей [3�5].

Однак в Україні нині від�
сутні фундаментальні наукові
розробки, які б дозволили
здійснити фізіолого�гігієнічне
обґрунтування впровадження
педагогічних інновацій. Не виз�
начено критерії гігієнічної оцін�
ки педагогічних експериментів,
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не впроваджені нові навчальні
програми та педагогічні техно�
логії, які б дозволили оцінити
вплив нових умов навчання на
функціональний стан та здо�
ров'я школярів.

Об'єм і методи дослі6
дження. Алгоритм дослі�
джень складався з низки по�
слідовних етапів.

I етап — створення банку да�
них про впроваджені навчальні
програми, підручники та посіб�
ники для вивчення предметів у
загальноосвітніх закладах різ�
них типів у період модернізації
освіти.

II етап — створення банку ін�
формаційних даних про впро�
ваджувані інноваційні та експе�
риментальні технології у суча�
сні загальноосвітні заклади
різного типу.

III етап — вивчення особли�
востей нових педагогічних тех�
нологій, аналіз системи впро�
вадження експериментальних
програм, технологій, нових
форм організації навчання.

Результати дослідження. У
цій роботі представлено ре�
зультати аналітичного вивчен�
ня особливостей впроваджен�
ня експериментальних та но�
вих навчальних програм, педа�
гогічних технологій, форм та
методів організації навчально�
виховного процесу у класах II
ступеня різних типів загально�
освітніх навчальних закладів та
оцінки рівня фізіолого�гігієніч�
ного супроводу інноваційної
педагогічної діяльності за
останні 1,5 роки.

Вивчення і аналіз експери�
ментальних та інноваційних
технологій, які впроваджу�
ються у ЗНЗ, дозволили про�
вести певну систематизацію їх
(табл. 1).

Загалом в Україні експери�
ментальні та інноваційні педа�
гогічні технології і програми,
які затверджені та впроваджу�
ються на місцевих, регіональ�
них, всеукраїнському або між�
народному рівнях, проходять

апробацію у 239 ЗНЗ, що ма�
ють статус експерименталь�
них. Встановлено, що кількість
впроваджень не обмежується
офіційно затвердженими інно�
ваційними технологіями. У пе�
дагогічній практиці їх реальне
число більше на 25�30%, однак
через ускладнення процедури
реєстрації частина ЗНЗ прац�
ює у режимі експерименту без
оформлення необхідної доку�
ментації та затвердження.

Вивчаючи експериментальні
та інноваційні технології, ми
поділили їх за двома напрямка�
ми, до першої групи увійшли
технології педагогічно�вихов�
ного та управлінського на�
прямку, до другої — педагогічні
технології оздоровчого на�
прямку. Проте питома вага тех�
нологій оздоровчого напрямку
була досить незначною і скла�
ла лише 11,72% від загальної
кількості експериментальних
та інноваційних технологій.

Аналіз тематичної спрямова�
ності педагогічних експери�
ментів свідчить про значну не�
рівномірність розподілу тема�
тик досліджень та високий рі�
вень впровадження інновацій�
них програм управлінської
діяльності, порівняно з темами
педагогічної спрямованості (69
тем — 28,87%).

Друге рейтингове місце посі�
дають теми, присвячені впро�
вадженню експериментальних
та інноваційних форм виховної
роботи (53 теми — 22.17%)
(табл. 2).

Загалом перші два напрям�
ки досліджень, присвячених
впровадженню нових техно�
логій в управлінській діяльності
і виховній роботі з учнями,
склали більшу частину дослі�
джень (51,04%). Експеримен�
тальні дослідження, присвячені
удосконаленню предметного
навчання та розробці нових
навчальних програм для ЗНЗ, у
загальному розподілі станови�
ли лише 23,01%.

Більшість з них присвячена
вивченню та впровадженню ін�
новаційних технологій викла�
дання природно�математич�
них дисциплін. Такі досліджен�
ня провадились у 17 педаго�
гічних експериментах, які
склали 7,11% від усіх експери�
ментальних досліджень. У 9
експериментах вивчалися нові
педагогічні технології викла�
дання гуманітарних дисци�
плін, питома вага яких у за�
гальному розподілі склала ли�
ше 3,76%. У чотирьох експе�
риментальних ЗНЗ досліджен�
ня присвячувалися вивченню
нових форм викладання у по�
чатковій школі (1,67%), решта
досліджень — дошкільній та
позашкільній освіті.

Таким чином, впровадженню
експериментальних та іннова�
ційних технологій викладання
предметів присвячено загалом
з 239 лише 38 впроваджень —
1/6 частину (15,55%).

Разом з тим, проведені нами
у межах цієї науково�дослідної
роботи дослідження вказують
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Види інноваційних та
експериментальних програм

і технологій

Рівень апробації
Разом

Міжнародний Всеукраїнський Регіональний Місцевий

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Педагогічно�виховного та 
управлінського напрямку 3 1,42 58 27,49 125 59,24 25 11,85 211 88,28

Оздоровчого напрямку 2 7,14 10 35,71 9 32,14 7 25,00 28 11,72

Разом по Україні 5 2,09 68 28,45 134 56,07 32 13,39 239 100,0

Таблиця 1
Розподіл експериментальних та інноваційних технологій за напрямками 

експерименту та рівнями впровадження
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на значну недосконалість саме
організації та проведення
предметних уроків, що є голов�
ною причиною негативного
впливу навчального процесу на
функціональний стан організму
учнів, спричиняє дезадаптацію
їх до навчального навантажен�
ня та у кінцевому результаті по�
рушує здоров'я.

Аналіз програм другої групи
показав, що вони є досить різ�
номанітними за напрямками та
змістом досліджень. Більшість
їх реалізується на всеукраїнсь�
кому рівні (78,57%), решта —
на міжнародному та регіональ�
ному рівнях (відповідно 10,71%
та 1,43%). Програми викону�
ються під керівництвом нау�
ковців вузів та НДІ.

Прикладом програм даного
напрямку можуть бути такі
програми: "Школа Здоров'я"
(м. Суми, рівень — міжнарод�
ний); "Загальноосвітній заклад
як фактор зміцнення мораль�
ності у суспільстві та здоров'я
нації" (м. Сімферополь, рівень
— всеукраїнський); "Сприяння
просвітницькій роботі "Рівний
рівному" щодо формування
здорового способу життя"
(м. Київ, рівень — всеукраїнсь�
кий); "Комплексна програма
покращання здоров'я учнів
"Аюрведа", присвячена мето�
дам сприяння поліпшенню фі�
зичного та психічного розвитку
учнів (м. Ворва Чернігівської
області, рівень — місцевий).

Недоліками виконання низки
тем оздоровчого напрямку, на
нашу думку, є відсутність ко�
ординації досліджень та на�
лежного зв'язку з науково�до�
слідними установами АМН і
МОЗ України та відсутність
наукових публікацій у фахових
виданнях, незважаючи на те,
що більшість експериментів
триває протягом 4�5 років. В
основному в експериментах

ефективність впровадження ті�
єї чи іншої технології оцінюєть�
ся педагогічними та статистич�
ними методами без проведен�
ня належних фізіолого�гігієніч�
них досліджень.

Результати аналізу банку да�
них щодо публікації нових ре�
комендованих та експеримен�
тальних навчальних програм,
підручників і навчальних посіб�
ників показали, що загальний
обсяг видань для основної
шкільної ланки в Україні за пе�
ріод реформи освіти становить
136 видань навчальних про�
грам та 1100 видань підручни�
ків і навчальних посібників.
Більшість програмних видань є
збірниками програм для ос�
новної і старшої школи, які
об'єднують програми для 5�11
класів (88,94%). Серед них ли�
ше 3,67% програм мають ста�
тус експериментальних та зна�
ходяться у стадії апробації.

Система апробації навчаль�
них програм передбачає від�
сутність рекламацій з боку
ЗНЗ. За умови позитивних ре�
цензій і відгуків експеримен�
тальні програми за 1�2 роки
апробації переходять до роз�
ряду нових рекомендованих
програм МОН України. Встано�
влено, що фізіолого�гігієнічна
оцінка впливу навчання на ор�
ганізм учнів щодо жодної з екс�
периментальних програм не
провадилася.

Для аналітичного вивчення
рівня методичного забезпе�
чення традиційних та іннова�
ційних форм навчання у ЗНЗ
різного типу було проведено
розподіл загального обсягу но�
вих програм та підручників за
призначенням для типів ЗНЗ та
інших форм навчання (табл. 3).

Це дозволило встановити,
що за спрямованістю більшість
програм передбачається для
загальноосвітніх шкіл з тради�

ційною побудовою навчально�
виховного процесу відповідно
42,64% програм. Друге і третє
рейтингові місця за обсягом
посідають програми для про�
фільного навчання з поглибле�
ним вивченням предметів у
гімназіях, ліцеях, коледжах,
навчально�виховних комплек�
сах та загальноосвітніх школах
(23.53%) та програми для спе�
ціальних шкіл для дітей з фізич�
ними і психічними вадами
(22,05%).

Виявлено, що незважаючи на
високу питому вагу та пошире�
ність у сучасному навчальному
процесі факультативів, спец�
курсів та предметних гуртків
реальне офіційне і апробоване
програмне забезпечення їх
досить низьке. Питома вага та�
ких програм становить лише
1,63% від загального обсягу.
Також не було видано жодного
навчального посібника чи під�
ручника для такої форми нав�
чання.

Разом з тим наші досліджен�
ня вказують на негативну роль
та значний рівень зростання
навчального перевантаження і
втоми учнів за рахунок невідпо�
відно організованих факульта�
тивів та додаткових занять
(спецкурсів і предметних гурт�
ків) з низьким рівнем ефектив�
ності навчання.

Вивчення та аналіз зібраної
бази даних щодо видання но�
вих підручників, які забезпечу�
ють перехід на новий зміст нав�
чання в умовах сучасної ре�
форми освіти, дозволяють зро�
бити висновки про належний
рівень забезпеченості існуючих
рекомендованих програм у за�
гальноосвітніх та спеціалізова�
них школах з поглибленим вив�
ченням іноземних мов, на част�
ку яких припадає відповідно
75,09% (826) та 8,18% (9) усіх
видань шкільних підручників і

Напрямок проблем експериментальних програм і технологій
Кількість експериментальних шкіл

абс. %

Педагогічні технології вдосконалення предметного навчання, апробація
експериментальних навчальних програм 38 15,90

Розробка нових навчальних програм для ЗНЗ 17 7,11

Експериментальні програми та технології з проблем виховної роботи 53 22,17

Управлінська діяльність у ЗНЗ різного типу 69 28,87

Інноваційні та експериментальні програми формування здоров'я та ЗСЖ 28 11,72

Проблеми дошкільної освіти 34 14,23

Разом 239 100,00

Таблиця 2 
Розподіл експериментальних шкіл за напрямком впровадження 

експериментальних програм та технологій
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посібників за роки реформу�
вання освіти (табл. 3).

Недостатнім є рівень забез�
печення спеціальними підруч�
никами та посібниками заде�
кларованого навчання для
розвитку здібних та обдарова�
них дітей у ліцеях, гімназіях, ко�
леджах та профільних класах
загальноосвітніх шкіл, які стано�
влять лише 1,00% у загальному
обсязі таких видань (табл. 3).

На нашу думку, низький
рівень видання спеціальних
підручників та посібників для
ЗНЗ та класів з поглибленим
вивченням предметів досить
чітко відображає відсутність в
Україні накопиченого досвіду та
реальних методик ефективного
навчання обдарованих і здібних
дітей, які б дозволяли досягати
підвищеного рівня знань саме
за рахунок впровадження нових
підходів та форм викладання, а
не за рахунок інтенсифікації,
пов'язаної з механічним збіль�
шенням кількості уроків та еле�
ментів на уроках.

Система впровадження екс�
периментальних програм та
технологій передбачає роз�
гляд та експертизу результатів
на науково�методичній раді
методичного центру МОН Ук�
раїни. У більшості випадків
оцінка ефективності здійсню�
ється за якістю звіту авторів;
відсутній інструмент фізіоло�
го�гігієнічної експертизи та
досліджень у процесі вивчення
експериментальних та нових
навчальних програм і педаго�
гічних технологій. У результаті
практично всі нові навчальні
програми і більшість педаго�
гічних технологій впроваджу�
валися у навчальний процес
без реальних фізіолого�гігіє�
нічних досліджень та гігієнічно�
го супроводу.

Встановлено, що у практиці
апробації експериментальних
програм та впровадження роз�
глянутих нових навчальних
програм була відсутньою си�
стема фізіолого�гігієнічного
моніторингу та оцінки їх за гігі�
єнічними критеріями, у тому
числі й оцінки відповідності пе�
редбаченого ними обсягу та
розподілу навчального наван�
таження протягом навчального
року функціональним можли�
востям учнів відповідного віку.
Відсутні результати комплекс�
них педагого�психолого�гігіє�
нічних досліджень щодо одно�
часного використання та поєд�
нання програм підвищеної
складності у ЗНЗ інноваційного
типу для обдарованих дітей, у
профільних та спеціалізованих
класах і школах.

Дослідження показали, що
крім вищезазначених рекомен�
дованих типових програм у
ЗНЗ України досить широко
використовуються нові моди�
фіковані альтернативні нав�
чальні програми, створені пе�
реважно у ЗНЗ інноваційного
типу, які мають статус експери�
ментальних або нових про�
грам, затверджених в основно�
му на регіональному та місце�
вому рівнях, максимально
адаптованих до форм і методів
організації навчання, базової
стратегії та педагогічної техно�
логії навчальних закладів пев�
ного типу. Аналогічним чином
відбувається апробація та
впровадження експеримен�
тальних академічних програм,
створених для інваріативної
частини навчального плану та
профільного навчання науко�
вими співробітниками вузів та
НДІ різного профілю (фізико�
математичного, природничого,
технічного, спортивного).

Викладання у загальноосвіт�
ніх навчальних закладах може
здійснюватися за адаптовани�
ми для конкретних типів ЗНЗ
шкільними програмами, за�
твердженими та рекомендова�
ними на різних рівнях (всеукра�
їнському, регіональному, міс�
цевому).

Суттєвим недоліком є те, що
точна інформація та певний
моніторинг з боку органів упра�
вління освітою щодо впрова�
дження нових шкільних нав�
чальних програм досягнута ли�
ше щодо програм, затвердже�
них та рекомендованих МОН
України в якості типових або
експериментальних.

Однак, незважаючи на фор�
мальне проходження терміну у
статусі експериментальних та
наступне затвердження таких
програм на різних рівнях (най�
частіше місцевих та регіональ�
них), моніторинг використання
адаптованих педагогами ЗНЗ
типових та академічних про�
грам відсутній. МОН України не
має інформації щодо тривало�
сті терміну використання та
рівня ефективності програм
даного типу у статусі експери�
ментальних.

Проведена оцінка обсягів за�
стосування адаптованих про�
грам у ЗНЗ різного типу, в яких

Призначення (типи шкіл, класів; 
форми навчання)

Навчальні програми
Підручники,
посібникизатверджені та

рекомендовані МОН України
експери�

ментальні разом

Загальноосвітні школи 54 4 58 �

Гімназії, ліцеї, коледжі. Загальноосвітні школи 
профільного навчання, профільні класи 32 � 32 837

Спеціалізовані школи з поглибленим
вивченням предметів 10 � 10 98

Спеціальні школи для дітей з вадами здоров'я 29 1 30 165

Спецкурси, факультативи, гуртки 2 � 2 �

Вечірні та змінні загальноосвітні школи 4 � 4 �

Разом 131 5 136 1100

Таблиця 3
Розподіл загального обсягу нових програм і підручників для різних типів ЗНЗ 

та форм навчання
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здійснювалися дослідження
лабораторії, та консультації з
фахівцями НМЦ МОН України
дозволяють зробити припу�
щення, що на момент дослід�
ження в Україні у ЗНЗ різного
типу використовується близь�
ко 2,5�3 тисяч адаптованих
експериментальних програм.

Встановлено, що реальний
облік та моніторинг за термі�
ном застосування та якістю
адаптованих та експеримен�
тальних програм, які впрова�
джуються на регіональному та
місцевому рівнях, в Україні від�
сутній. Лише у поодиноких ви�
падках здійснювалися гігієнічні
та фізіолого�гігієнічні дослід�
ження при впровадженні екс�
периментальних програм та
таких, що отримали статус ре�
комендованих МОН України.
Як правило, це окремі дослід�
ження, проведені лабораторія�
ми НДІ та кафедрами вузів при
виконанні науково�дослідних
робіт.

Разом з тим, незважаючи на
значний обсяг та відсутність
жорсткої регламентації у ство�
ренні та впровадженні експе�
риментальних, альтернативних
та адаптованих програм, прак�
тично відсутній реальний моні�
торинг їхньої якості та ефек�
тивності роботи. Впроваджен�
ня здійснюється без викори�
стання фізіолого�гігієнічних
досліджень для оцінки рівня та
характеру впливу навчального
навантаження за даним про�
грамним забезпеченням на ор�
ганізм учнів.

На нашу думку, це є головним
недоліком впровадження но�
вих програм, педагогічних тех�
нологій, форм і методів нав�
чання в умовах сучасної ре�
форми освіти в Україні.

На основі проведених дослід�
жень розроблено "Нові мето�
дичні підходи та критерії оцінки
нових навчальних програм для
загальноосвітніх навчальних
закладів". Експертна оцінка пе�
редбачає кілька блоків: І — фі�
зіолого�гігієнічний; II — педа�
гого�гігієнічний. Пропонується
бальна оцінка всіх параметрів,
які входять до цих блоків.

У першому блоці виклада�
ються результати попередньої
(за "пілотними" дослідженнями
— 1�3 тижні) та підсумкової фі�
зіолого�гігієнічної експертизи:
коефіцієнт зниження розумо�
вої працездатності, коефіцієнт
зміни продуктивності розумо�
вої роботи, характер змін пси�

хоемоційного стану учнівсько�
го колективу протягом уроку.

В основу педагого�гігієнічно�
го блоку входять такі параме�
три: щільність уроку за даною
програмою, рівень насиченості
програми, логічність викладен�
ня та рівень систематизації
навчального матеріалу програ�
ми для доступності сприйнят�
тя, ступінь новизни та складно�
сті навчального матеріалу для
учнів певного віку, підходи та
стимули для зацікавлення учнів
у засвоєнні матеріалу, рівень
актуальності нових тем і оригі�
нальність їх.

У результаті проведення екс�
пертної педагогічної та фізіо�
лого�гігієнічної оцінок робить�
ся висновок експертної комісії
щодо можливості застосуван�
ня представленої учбової про�
грами в якості експеримен�
тальної або основної діючої для
загальноосвітніх навчальних
закладів.

Слід відзначити, що нині ли�
ше поодинокі навчальні про�
грами пройшли реальну гігіє�
нічну оцінку чи апробацію з
проведенням фізіолого�гігіє�
нічних досліджень. Нові впро�
ваджені навчальні програми
практично не надаються для гі�
гієнічної оцінки. Характер пе�
ребігу адаптаційних процесів у
школярів з фізіолого�гігієніч�
них позицій реально не вивча�
ється в експериментальних та
інноваційних умовах навчання
за новими педагогічними тех�
нологіями та у період впровад�
ження нових експерименталь�
них програм. Оцінка їхньої
ефективності здійснюється
лише за педагогічними крите�
ріями, які також є досить нечіт�
кими та відносними. Зовсім
відсутнє врахування факторів,
що впливають на формування
функціонального стану, на
психічне та фізичне здоров'я
учнів. Більше того, практично
відсутній чіткий облік впрова�
дження таких програм. Не
враховуються проміжні ре�
зультати, не існує реальний
моніторинг їхньої ефективно�
сті. Ефективність оцінюється
за звітом авторів. Відсутня
комплексність в оцінці нових
програм та технологій.

На основі аналітичного вив�
чення запровадження у систе�
мі загальної освіти нових про�
грам та інноваційних техноло�
гій нами розроблено схему та
критерії комплексної педаго�
гічної та фізіолого�гігієнічної

оцінки експериментальних
програм і технологій. Здійсню�
ється апробація "Карти екс�
пертної оцінки уроків за різни�
ми програмами", яка містить
основні критерії їхньої оцінки.

Висновки
1. В освітньому просторі Ук�

раїни спостерігається значне
збільшення (у 3�4 рази) впро�
ваджених нових та експери�
ментальних шкільних навчаль�
них програм, підручників та
навчальних посібників, що
пов'язане зі зміною змісту та
терміну навчання в умовах су�
часної реформи освіти, з від�
криттям нових типів загально�
освітніх закладів та впровад�
женням профільного, спеціалі�
зованого та експерименталь�
ного навчання. Однак впровад�
ження нових педагогічних тех�
нологій та навчальних програм
відбувається без належної гігі�
єнічної оцінки та обґрунтуван�
ня. Відсутні критерії комплекс�
ної педагогічної та фізіолого�гі�
гієнічної оцінки педагогічних
експериментів.

2. Незважаючи на значний
обсяг та відсутність жорсткої
регламентації у створенні та
впровадженні експеримен�
тальних, альтернативних та
адаптованих програм практич�
но відсутній реальний моніто�
ринг їхньої якості та ефектив�
ності. Впровадження нових
навчальних програм здійсню�
ється без використання фізіо�
лого�гігієнічних досліджень для
оцінки рівня та характеру впли�
ву навчального навантаження
за даним програмним забезпе�
ченням на організм учнів.

3. Впровадження у навчаль�
ний процес практично всіх но�
вих навчальних програм і біль�
шості педагогічних технологій
здійснюється без реальних фі�
зіолого�гігієнічних досліджень
та гігієнічного супроводу. У
практиці апробації та впровад�
ження нових навчальних про�
грам та педагогічних техноло�
гій виявлено низку недоліків:

відсутність системи фізіо�
лого�гігієнічного моніторингу
та оцінки їх за гігієнічними кри�
теріями, у тому числі оцінки
відповідності обсягу та розпо�
ділу навчального навантажен�
ня протягом навчального року
функціональним можливостям
учнів відповідного віку;

відсутність інструменту фі�
зіолого�гігієнічної експертизи
та досліджень для вивчення і
оцінки якості й ефективності
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навчальних програм та педаго�
гічних технологій;

відсутність результатів
комплексних педагого�психо�
лого�гігієнічних досліджень
щодо одночасного викори�
стання та поєднання програм
підвищеної складності у ЗНЗ
інноваційного типу для обда�
рованих дітей, у профільних
та спеціалізованих класах і
школах.

4. Результати проведених
досліджень дозволили обґрун�
тувати принципи та фізіолого�
гігієнічні критерії оцінки експе�
риментальних та нових нав�
чальних програм при впровад�
женні їх у навчально�виховний
процес освітніх закладів Украї�
ни. На основі проведених до�
сліджень розроблено "Нові ме�
тодичні підходи та критерії
оцінки нових навчальних про�
грам для загальноосвітніх нав�
чальних закладів". 
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доров'я учнів загальноосвітньої
школи залежить від впливу ба�
гатьох умов навчання, насампе�
ред від фізичних чинників [2�4,
8, 12]. Вони впливають не тільки
на функціональний стан орга�
нізму та формування нозологіч�
ної патології, але й сприяють
зниженню ефективності нав�
чально�виховного процесу.
Проблема оцінки внутрішньош�
кільного середовища полягає у
встановленні потенційно�нега�
тивної дії його чинників на орга�
нізм, тобто ризику для здоров'я
учнів. Система управління нав�
чанням передбачає пріоритет�
ність забезпечення санітарно�
епідеміологічного благополуччя
та охорону здоров'я зростаючо�
го покоління. Аналіз і оцінка
впливу на здоров'я учнів загаль�
ноосвітніх шкіл несприятливих
чинників внутрішньошкільного
середовища несистемні, а ре�
зультати досліджень з цієї про�
блеми фрагментарні. Тому акту�
альною проблемою є оцінка
факторів внутрішньошкільного
середовища.

Мета роботи: визначення фі�
зичних чинників внутрішньо�
шкільного середовища як фак�
торів ризику для здоров'я учнів.

Матеріал та методи. При�
родне та штучне освітлення
вимірювалося люксметром Ю�
116 на робочих поверхнях уч�
нівських столів у трьох точках:
біля вікон, посередині, біля вну�
трішньої стіни. Штучне освіт�
лення вимірювалося без попе�
редньої підготовки освітлю�
вальних приладів на аналогіч�
них робочих місцях учнів. Тем�
пературу повітря у навчальних
кімнатах вимірювали аспірацій�
ним психрометром у дев'яти
точках. По горизонталі її вимі�
рювали на відстані 15�20 см від
зовнішньої стіни, у центрі при�
міщення і на відстані 15�20 см
від внутрішньої стіни. На кожній
точці виміри здійснювалися на
відстані 15�20 см і 1,5 м від під�
логи та на відстані 15�20 см від
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