
айважливішими проблемами
дітей�вихованців спеціальних
шкіл�інтернатів є формування
оптимального рівня здоров'я
та становлення впевненої у со�
бі повноцінної особистості для
максимальної самореалізації
та успішної інтеграції у сучасне
суспільство. Це значною мірою
залежить від створення належ�
них гігієнічних умов життє�
діяльності, організації навчан�
ня, харчування, лікувально�
профілактичних заходів, меди�
ко�соціальної реабілітації та
професійної орієнтації дітей на
базі інтернатних закладів си�
стеми спеціальної освіти [1, 2]. 

Результати гігієнічних дослід�
жень останніх років свідчать
про те, що і у школах�інтерна�
тах, і у загальноосвітніх нав�
чальних закладах матеріально�
технічна база не завжди відпо�
відає потребам оптимального
розвитку дітей. Так, майже у
половині існуючих шкіл�інтер�
натів для дітей�сиріт учні нав�
чаються в умовах обмеження
необхідного складу та розмірів
приміщень, недостатнього рів�
ня освітлення, несприятливого
повітряно�теплового режиму,
скорочення часу перебування
дітей на свіжому повітрі, зани�
ження норм харчування. У та�

ких умовах порушення у стані
здоров'я вихованців набувають
комплексного характеру (2 та
більше хронічних захворювань
спостерігається у 42% дітей,
вдвічі частіше порівняно з по�
пуляційним рівнем відзнача�
ються емоційно�негативні ре�
акції та високий рівень тривож�
ності, 40% вихованців шкіл�ін�
тернатів мають низький рівень
фізичного розвитку, а гармо�
нійний фізичний розвиток ха�
рактерний лише для 17% ді�
тей), що ускладнює психолого�
педагогічну та медико�со�
ціальну адаптацію дітей [3, 4].
Але ці дослідження стосуються
переважно дітей�сиріт, у той
час як питання гігієнічного за�
безпечення життєдіяльності ді�
тей з різними порушеннями у
стані здоров'я під час навчання
їх у спеціальних школах�інтер�
натах залишається надзвичай�
но актуальним.

Отже, метою нашої роботи
було вивчення існуючого сані�
тарно�гігієнічного стану інтер�
натних загальноосвітніх закла�
дів для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) ро�
зумового розвитку. 

Матеріали та методи до*
слідження. Для досягнення
мети нами було розроблено
схему поглибленого санітарно�
гігієнічного обстеження
спеціальної школи�інтернату
(СЗШІ), в якій враховувалися
10 показників: санітарно�гігіє�
нічна ситуація території нав�
чального закладу; набір, площі,
обладнання приміщень; водо�
постачання, каналізація та са�
нітарне обладнання приміщень
будівлі; світловий режим; пові�
тряно�тепловий режим; режим
та організація навчально�ви�
ховного процесу; умови та ор�
ганізація фізичного виховання;
умови і організація харчування;
організація санітарно�протие�
підемічного режиму; організа�
ція медичного забезпечення.
Оцінка кожного показника про�
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ШКОЛАХ'ИНТЕРНАТАХ
Гозак С.В.,   Серых Л.В., 
Станкевич Т.В., Людвиченко Н.А., Сомова Т.Е.
Установлено, что в большинстве современных специальных
школ'интернатов санитарно'гигиенические условия не
отвечают возрастным морфофункциональным потребностям
детей. Наименее благоприятные санитарно'гигиенические
условия наблюдаются в заведениях для детей с нарушениями
опорно'двигательного аппарата. Условия жизнедеятельности
детей с различными нарушениями в состоянии здоровья в
специальных школах'интернатах не обеспечивают
соответствующий уровень общего развития учащихся, 
а условия организации лечебно'профилактической работы 
не способствуют удовлетворительной медико'социальной
реабилитации воспитанников.
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водилася за трибальною шка�
лою: показник не відповідає гі�
гієнічним вимогам — 1 бал;
частково відповідає, недоліки
можуть бути усунені — 2 бали;
цілком відповідає гігієнічним
вимогам — 3 бали [5]. 

За даною схемою проведено
комплексне санітарно�гігієніч�
не обстеження 256 спеціальних
шкіл�інтернатів усіх областей
та регіонів України.

Результати досліджень.
Вивчення існуючого санітарно�
гігієнічного стану спеціальних
загальноосвітніх шкіл�інтерна�
тів показало, що 46,22% закла�
дів розташовані у пристосова�
них будівлях, функціонують в
умовах обмеження необхідного
складу та розмірів навчальних,
виховних, медичних та побуто�
вих приміщень, що може нега�
тивно впливати на умови життє�
діяльності вихованців, обмежує
можливості навчально�вихов�
ного процесу, корекційної педа�
гогічної роботи, унеможливлює
розширення заходів медико�
соціальної адаптації.

Так, при порівнянні санітарно�
гігієнічних умов життєдіяльності
вихованців в інтернатних закла�
дах, розташованих у типових та
пристосованих будівлях, вста�
новлено, що у типових закладах
спостерігаються достовірно
кращі умови для проведення
фізкультурно�оздоровчих за�
нять на відкритому повітрі, при�
легла територія більш впорядко�
вана, санітарно�гігієнічний стан
території відповідає гігієнічним
вимогам р<0,05) (табл. 1). При
вивченні архітектурно�плану�
вальних рішень встановлено,
що майже чверть закладів у при�
стосованих будівлях не мають
належного складу приміщень та
необхідних площ на одного ви�
хованця (22,41% та 25,57% від�
повідно). У цих закладах досто�
вірно нижчі показники площі ад�
міністративно�господарських
приміщень, облаштування кабі�
нетів інформатики (р<0,001), а
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також укомплектованості та са�
нітарно�технічного стану сан�
вузлів (р<0,01). 

Незадовільні показники розмі�
рів та зонування земельної ді�
лянки, а також архітектурно�
планувальних рішень інтернат�
них закладів, розташованих у
пристосованих будівлях, приз�
водять до порушень в організа�
ції прогулянок вихованців на сві�
жому повітрі та організації віль�
ного часу дітей. Це підкреслю�

HYGIENIC ASSESSMENT OF THE VITAL ACTIVITY 
CONDITIONS OF THE CHILDREN IN SPECIAL BOARDING 
SCHOOLS
Gozak S.V.,   Serykh L.V., 
Stankevitch T.V., Lyudvichenko N.A., Somova T.Ye.
The sanitary'and'hygienic conditions in modern boarding
schools for the children with the different violations in the health
state were studied. A significant deviation from the existing
hygienic requirements was determined in the majority of the
present institutions.

Санітарно�гігієнічні показники Типова
будівля

Пристосована
будівля

Санітарно�гігієнічна ситуація території
навчального закладу 2,29 ± 0,05# 2,16 ± 0,04

Умови для проведення фізкультурно�
оздоровчих заходів 2,14 ± 0,07# 1,91 ± 0,08

Кількість поверхів, набір приміщень, їх
розташування 2,81 ± 0,04** 2,33 ± 0,06

Обладнання приміщень 2,57 ± 0,03 2,33 ± 0,03

Площі основних приміщень на 1 учня 2,68 ± 0,05** 2,23 ± 0,07

Набір і площі адміністративно�господар�
ських та службово�побутових приміщень 2,56 ± 0,05** 2,22 ± 0,06

Площа та обладнання кабінетів
інформатики 1,78 ± 0,11** 1,15 ± 0,11

Водопостачання, каналізація та
санітарне обладнання 2,61 ± 0,03 2,55 ± 0,04

Забезпечення санітарними приборами
санвузлів та їхній санітарно�технічний стан 2,70 ± 0,05* 2,48 ± 0,07

Світловий режим 2,58 ± 0,03 2,54 ± 0,03

Повітряно�тепловий режим 1,87 ± 0,05 1,90 ± 0,06

Режим та організація навчально�
виховного процесу 2,15 ± 0,02 2,12 ± 0,03S

Прогулянки 1,97 ± 0,07# 1,74 ± 0,07

Вільний час дітей 2,70 ± 0,05# 2,47 ± 0,08

Умови та організація фізичного
виховання 2,33 ± 0,03** 2,13 ± 0,04

Набір приміщень для фізичного
виховання, їхній розмір та обладнання 1,96 ± 0,08** 1,55 ± 0,07

Заходи профілактики травматизму 2,87 ± 0,03** 2,56 ± 0,08

Організація уроку з фізичної культури 2,86 ± 0,04* 2,67 ± 0,06

Умови і організація харчування 2,61 ± 0,02 2,61 ± 0,02

Організація санітарно�протиепідемічного
режиму 2,70 ± 0,04 2,64 ± 0,05

Вікова ізоляція 2,52 ± 0,08* 2,25 ± 0,10

Організація медичного забезпечення 2,72 ± 0,02* 2,61 ± 0,03

Склад і площа медичних приміщень 2,35 ± 0,07* 2,04 ± 0,08

Обладнання медичного кабінету 2,72 ± 0,06** 2,34 ± 0,09

Оздоровлення дітей з хронічними
захворюваннями 2,89 ± 0,03* 2,68 ± 0,07

Примітки: *— достовірна відмінність між показниками при p< 0,01;
** — достовірна відмінність між показниками при p< 0,001;
# — достовірна відмінність між показниками при p <0,05

Таблиця 1
Характеристика санітарно*гігієнічних умов спеціальних 

загальноосвітніх шкіл*інтернатів залежно від виду будівлі,
в якій розташований заклад (бали, M ± m)
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ється достовірною відмінністю
показників організації відпочин�
ку вихованців в інтернатах, роз�
ташованих у типових та присто�
сованих будівлях (р<0,05). 

У чверті пристосованих інтер�
натів відсутні умови для вікової
ізоляції дітей, майже у половині
(48,28%) бракує приміщень для
фізичного виховання, їхніх роз�
мірів та обладнання, у 28,99%
умови проведення фізкультур�
но�оздоровчої роботи не відпо�
відають гігієнічним вимогам.
Порівняно з типовими заклада�
ми у пристосованих у 3,3 рази
більше відхилень стосовно за�
ходів профілактики травматиз�
му на заняттях з фізичного ви�
ховання й більш ніш удвічі —
щодо організації уроків з фізич�
ної культури (р<0,05). 

Така саме тенденція при�
таманна й показникам органі�
зації медичного забезпечення
(табл. 1). У інтернатах, збудо�
ваних за типовими проектами,
спостерігаються достовірно
кращі умови для оздоровлення
вихованців з хронічними захво�
рюваннями та більші можливо�
сті для належного обладнання
медичних кабінетів (р<0,01 та
р<0,001 відповідно).

Під час обстеження гігієнічно�
го забезпечення умов життє�
діяльності дітей у різних типах
спеціальних шкіл�інтернатів

встановлено, що понад чверть
усіх закладів (27,59%) мають
незадовільні показники площі,
зонування та впорядкування
земельної ділянки. Однак най�
більша кількість відхилень від
гігієнічних вимог спостерігаєть�
ся у СЗШІ для дітей з порушен�
нями опорно�рухового апарату
(ОРА). 39,58% таких закладів не
мають достатніх рівнів озеле�
нення ділянки, зовнішнього ос�
вітлення, ширини доріжок, а за�
мала площа території закладів
не дозволяє належним чином
облаштувати навчально�дос�
лідну, фізкультурно�спортивну
зону та зону відпочинку для ви�
хованців (рис.).

При вивченні архітектурно�
планувальних рішень встано�
влено, що найбільше відхилень
від існуючих гігієнічних норм за
складом основних приміщень,

їхньою площею та обладнан�
ням мають заклади для розу�
мово відсталих дітей. Кожен
п'ятий такий заклад має обме�
жений набір приміщень для за�
безпечення відповідних умов
життєдіяльності та організації
навчально�виховного процесу
вихованців, недостатні площі,
забезпечення меблями, неза�
довільний санітарно�технічний
стан приміщень та низький рі�
вень благоустрою. Не викону�
ються вимоги з розподілу груп
за віковим принципом. 

Відомо, що важливим здо�
ров'язберігаючим фактором
для дітей є підтримання опти�
мального повітряно�теплового
режиму у приміщеннях. Однак
наші дослідження свідчать про
те, що більше ніж у третини всіх
спеціальних шкіл�інтернатів
(36,61%) цей показник не відпо�
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ГІГІЄНА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

1— СЗШІ для дітей з порушеннями ОРА, 2 — СЗШІ з вадами зору, 3 — СЗШІ з вадами слуху, 
4 — СЗШІ з вадами мови, 5 — СЗШІ для розумово відсталих дітей, 6 — СЗШІ для дітей з ЗПР,
7 — СЗШІ для дітей з поєднаною патологією.

Рисунок
Частка спеціальних шкіл*інтернатів різного профілю з незадовільними показниками 

санітарно*гігієнічного стану території, % 
(# — достовірна відмінність, p<0,05; ** — достовірна відмінність, p<0,001)
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встановлено, що у 24,00% за�
кладів склад і площі медичних
приміщень не відповідають гігі�
єнічним вимогам, у 10,89% за�
кладів відсутні відповідні умови
для організації лікувально�про�
філактичної роботи. Ставка лі�
каря не передбачена у 9,30%
закладів (це стосується пере�
важно інтернатів для розумово
відсталих дітей), 28,10% закла�
дів не мають кваліфікованих ін�
структорів з ЛФК. Це уне�
можливлює проведення на на�
лежному рівні комплексу ліку�
вально�профілактичних захо�
дів зі збереження і зміцнення
здоров'я вихованців.

Досліджуючи умови та органі�
зацію фізичного виховання уч�
нів СЗШІ як важливого оздоров�
чого заходу, ми виявили, що
необхідний набір та розміри
приміщень для проведення фі�
зичного виховання відсутні у
42,82% закладів, у 12,56% —
взагалі немає спортзалів. Май�
же у половини інтернатів площа
та висота стелі спортзалу мен�
ша за гігієнічні вимоги (54,43%
та 46,91% відповідно). Немає
роздягалень для учнів у 57,92%
закладів, у 38,64% площа роз�
дягалень не відповідає гігієніч�
ним нормативам. У більшості
СЗШІ при спортзалах немає ду�
шових та туалетів для вихован�
ців (91,54% та 77,22%). Відпо�
відні умови не забезпечують на�
лежне проведення та організа�
цію уроку з фізичної культури.

Отже, існуючі санітарно�гігіє�
нічні умови навчання, проживан�
ня, виховання, харчування, ор�
ганізації навчально�виховного
процесу та медичного забезпе�
чення у більшості сучасних спе�
ціальних шкіл�інтернатів не від�
повідають гігієнічним вимогам,
що може негативно відобража�
тися на загальному розвитку ді�
тей з різними порушеннями у
стані здоров'я. Таким чином, іс�
нує нагальна потреба подаль�
ших досліджень з вивчення
формування здоров'я та осо�
бливостей розвитку дітей�вихо�
ванців СЗШІ у процесі навчання.

Висновки
1. Існуючі санітарно�гігієнічні

умови життєдіяльності дітей у
більшості сучасних спеціаль�
них шкіл�інтернатів не відпові�
дають вимогам діючих норма�
тивних гігієнічних документів,
що заважає збереженню і зміц�
ненню здоров'я вихованців: не�
задовільні показники санітар�
но�гігієнічного стану земельної
ділянки спостерігаються у

27,59% закладів, архітектурно�
планувальних рішень — у
25,57%, умов для належної ор�
ганізації фізичного виховання
— у 42,8%, повітряно�теплово�
го режиму — у 36,61% закла�
дів, медичного забезпечення
— у 24,00% закладів.

2. Санітарно�гігієнічні умови
у школах�інтернатах, що пра�
цюють у пристосованих примі�
щеннях, мають достовірно
більше відхилень від оптималь�
них вимог порівняно з типови�
ми закладами.

3. Серед спеціальних шкіл�ін�
тернатів різних типів найменш
сприятливі санітарно�гігієнічні
умови спостерігаються у за�
кладах для дітей з порушення�
ми опорно�рухового апарату. 

4. Організація навчально�ви�
ховного процесу у спеціальних
школах�інтернатах не відпові�
дає вимогам та психофізіоло�
гічним потребам дітей у
18,22% закладів, що разом з
незадовільними умовами жит�
тєдіяльності може бути причи�
ною формування стійких функ�
ціональних зрушень та подаль�
шого погіршення у стані здо�
ров'я вихованців.
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відає гігієнічним вимогам. Най�
більше відхилень спостеріга�
ється за такими показниками,
як температура повітря в основ�
них приміщеннях у холодний
період року, горизонтальний та
вертикальний перепад темпе�
ратур, експлуатація фрамужних
приборів, вентиляційних реші�
ток та канальних отворів. 

Недостатній рівень освітлен�
ня спостерігається у 15,36%
СЗШІ, а серед шкіл�інтернатів
для дітей з порушеннями опор�
но�рухового апарату та з вада�
ми зору це стосується кожного
п'ятого закладу (відповідно
20,56% та 19,33%) (рис.).

У середньому 14% всіх інтер�
натних закладів корекційної ос�
віти мають суттєві відхилення
від гігієнічних вимог щодо во�
допостачання, каналізації та
санітарного обладнання примі�
щень будівлі. Найбільша кіль�
кість незадовільних показників
відзначається у закладах для
дітей з порушеннями мови та
затримкою психічного розвит�
ку (ЗПР). Відповідно у 15,56%
та 15,94% цих закладів спосте�
рігаються порушення режиму
холодного та гарячого водопо�
стачання, недостатня кількість
та незадовільний санітарно�
технічний стан санітарного
обладнання в їдальнях, санвуз�
лах, медичних блоках, при
спортивних залах.

Порівняно з іншими показни�
ками гігієнічного забезпечення
життєдіяльності дітей показни�
ки незадовільних умов та орга�
нізації харчування вихованців у
спеціальних школах�інтернатах
виглядають відносно високими
(у середньому 93,46%). Але
при більш детальному вивченні
меню�розкладок встановлено,
що у кожному п'ятому закладі
діти не забезпечені раціональ�
ним та збалансованим харчу�
ванням відповідно до вікових
фізіологічних потреб.

У 18,22% інтернатних закладів
корекційної освіти організація
навчально�виховного процесу
не відповідає гігієнічним реко�
мендаціям. Найвищий цей по�
казник у СЗШІ для дітей з вада�
ми опорно�рухового апарату, у
25,00% з яких не забезпечують�
ся гігієнічні вимоги щодо відпо�
відного розподілу навчального
навантаження протягом тижня,
тривалості перерв, організації
уроків, прогулянок на свіжому
повітрі та денного сну.

При вивченні умов та органі�
зації медичного забезпечення
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