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і зу аль не ото чен ня су ча сної ди ти ни ха рак -
те ри зу єть ся склад ним ком плек сом аг ре -
сив них фак то рів — те ле ба чен ня, різ но ма -
ніт ні комп'ютер ні та ві део іг ри, нав чаль ні
комп'ютер ні про гра ми, пі друч ни ки і по сіб -
ни ки, елек трон ні іграш ки, мульт име дій ні
си сте ми то що. Всі ці фак то ри знач но
збіль шу ють за галь не на ван та жен ня на зо -
ро ву і нер во ву си сте ми ор га ніз му шко ля -
рів, їх ній пси хіч ний стан і ма ють зна чен ня
іс тот них чин ни ків ри зи ку ви ни кнен ня до -
но зо ло гіч них і па то ло гіч них ста нів у ді тей,
осо бли во мо лод шо го ві ку [1, 2]. 

Тра ди цій ним фак то ром ві зу аль но го ото -
чен ня ди ти ни є дру ко ва на про дук ція, зо кре -
ма уч бо ві ви дан ня. Ре фор му ван ня ос ві ти
сприя ло знач но му усклад нен ню нав чаль них
про грам, по яві но вих пред ме тів і од но ча сно
з цим но вих пі друч ни ків, по сіб ни ків то що.
Од нак ро бо та з пі друч ни ком за ли ша єть ся
ос нов ним ви дом уч бо вої діяль но сті шко ля -
рів у шко лі і вдо ма. Іс ную ча ни ні ре гла мен та -
ція шриф то во го офор млен ня дру ко ва ної
про дук ції для ді тей (ДСан ПіН 5.5.6-138-
2007 "Гі гі є ніч ні ви мо ги до дру ко ва ної про -
дук ції для ді тей") не ви рі шує про блем три ва -
ло го і ба га то ра зо во го чи тан ня уч бо во го ма -
те рі а лу для най кра що го за пам'ято ву ван ня,
що по си лює дію зо ро во го на ван та жен ня на
функ ціо наль ний стан ді тей [3, 4]. 

У зв'яз ку з цим ме тою на ших дос лід-
жень бу ло про ве ден ня гі гі є ніч ної оцін ки
ві зу аль но го ото чен ня ді тей мо лод шо го
шкіль но го ві ку з виз на чен ням впли ву ві зу -
аль но го на ван та жен ня на функ ціо наль -
ний стан зо ро во го ана лі за то ра. 

Ма те рі а ли та ме то ди. Для виз на чен ня
фак то рів ві зу аль но го ото чен ня ді тей шкіль -
но го ві ку бу ло про ве де но ан ке ту ван ня 296
уч нів 6-10 кла сів за галь но освіт ніх шкіл. Роз -
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ро бле на на ми ан ке та мі сти ла
пи тан ня з ви ко ри стан ня пі друч -
ни ків на па пе ро вих і елек трон них
но сіях, комп'юте рів, ор га ні за ції
віль но го ча су та ре жи му дня ді -
тей. Рес пон ден там про по ну ва -
ли ся ва рі ан ти від по ві дей на по -
ста вле ні запи тан ня, а шко ля рі
ма ли мо жли вість на да ти свій ва -
рі ант від по ві ді на за пи тан ня.
Оцін ка сту пе ня впли ву ві зу аль -
но го на ван та жен ня на функ ціо -
наль ний стан зо ро во го ана лі за -
то ра на I ета пі на ших дос лі джень
про ва ди ла ся на під ста ві ре зуль -
та тів оф таль мо ло гіч но го об сте -
жен ня ді тей ві ком 7-10 ро ків (55
ді тей: 30 хлоп чи ків і 25 дів ча ток)
— уч нів по чат ко вих кла сів за -
галь но освіт ніх шкіл м. Ки є ва. Ос -
нов ни ми кри те рія ми від бо ру ді -
тей для об сте жен ня бу ли I та II
гру пи здо ров'я та гос тро та зо ру,
що до рів нює 1,0 Д. Ос нов ні оф -
таль мо ло гіч ні по каз ни ки (сту пінь
кон вер ген ції, най ближ ча і най -
даль ша точ ки яс но го зо ру, об'єм
ако мо да ції) виз на ча ли ся за до -
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по мо гою прибо ру "Ако мо кон -
вер генц тре нер-АКТ-02". Спо -
сте ре жен ня здій сню ва ли ся до
по чат ку та пі сля за кін чен ня ро -
бо ти ді тей з пі друч ни ка ми з різ -
них дис ци плін (гу ма ні тар них і
ма те ма тич них), ре ко мен до ва -
них Мі ні стер ством ос ві ти Ук ра ї -
ни. Са ні тар но-гі гі є ніч ні умо ви
клас них при мі щень від по ві да ли
ви мо гам ДСан ПіН 5.5.2.008-01
"Дер жав ні са ні тар ні пра ви ла і
нор ми влаш ту ван ня, утри ман ня
за галь но освіт ніх нав чаль них за -
кла дів та ор га ні за ції нав чаль но-
ви хов но го про це су" [5]. Для ді -
тей мо лод шо го шкіль но го ві ку
екс пе ри мен таль ний час ро бо ти
з пі друч ни ком ста но вив 10 хви -
лин. От ри ма ні ре зуль та ти спо -
сте ре жень бу ли ста ти стич но
опрацьо ва ні з виз на чен ням се -
ред ніх ве ли чин, їх ніх по хи бок,
сиг маль них від хи лень та зна чень
ко е фі ці єн та Ст'юден та.

Ре зуль та ти та їх об го во рен -
ня. Ан ке ту ван ня ді тей до зво ли -
ло виз на чи ти ос нов ні фак то ри

ві зу аль но го ото чен ня ді тей у
шко лі і вдо ма та виз на чи ти се -
ред ній час ви ко ри стан ня пі друч -
ни ків з різ них дис ци плін на уро -
ках і при ви ко нан ні до маш ніх
зав дань, на яв ність комп'юте рів,
ви ко ри стан ня елек трон них під-
руч ни ків, прі о ри тет ні за хо плен -
ня при ор га ні за ції доз віл ля. Бу ло
вста но вле но, що се ред ній час
ви ко ри стан ня пі друч ни ка на уро -
ках з гу ма ні тар них дис ци плін 6-
10 кла сів ко ли ваєть ся від 20 до
30 хви лин, ма те ма тич них — 8-22
хви лини, при род ни чих — 14-20
хви лин (рис.). Най біль шою три -
ва лі стю ро бо ти з пі друч ни ком
ха рак те ри зу ють ся уро ки з іно -
зем ної мо ви (30 хв.), ал ге бри (22
хв.) і гео гра фії (21,6 хв.). 

Ви ко нан ня до маш ніх зав дань
та кож по тре бу ва ло пев но го ча -
су для ро бо ти з пі друч ни ком.
За виз на чен ням ді тей, най біль -
ше ча су для цьо го ви тра ча ло ся
при ви ко нан ні до маш ніх зав -
дань з ук ра їнсь кої мо ви і лі те -
ра ту ри, що у се редньо му ста -
но ви ло 32,7 хви ли ни, при під -
го тов ці до уро ку з іно зем ної
мо ви (28,6 хви лин) та ма те ма -
ти ки (27 хви лин). За га лом на
ви ко нан ня до маш ніх зав дань
уч ня ми 6-10 кла сів ви тра ча єть -
ся у се редньо му 2,5-3 го ди ни. 

От же, гу ма ні тар ні дис ци плі ни
у струк ту рі уро ку і за кіль кі стю
ча су, що ви тра ча єть ся на під го -
тов ку до маш ніх зав дань, ха -
рак те ри зу ють ся най біль шою
три ва лі стю ро бо ти ді тей з під-
руч ни ком (рис.). 

Про тя гом ро бо ти з пі друч ни -
ка ми ді ти від зна ча ли по яву не -
при єм них від чут тів. Це скар ги
ді тей на по яву го лов но го бо лю
(24,0%), від чут тя важ ко сті у го -
ло ві (18,9%), ме рех тін ня пе ред
оча ми (17,6%), біль в очах
(15,2%) та роз плив ча стість зо -
бра жен ня (13,5%), що свід чить
про ро зви ток про явів ас те но пії. 

На яв ність суб'єк тив них скарг

Показник

Хлопчики Дівчатка

Праве око Ліве око Праве око Ліве око

M±m M±m M±m M±m

Збільшення ступеня конвергенції 54,5±15,0 42,8±13,2х

Спазм акомодації 36,4±14,5 63,6±14,5 50,0±13,4* 50,0±13,4*

Зорова втома 18,2±11,6 - 28,6±12,1* 28,6±12,1

Відсутність порушень процесу акомодації 45,4±15,0 36,4±14,5 21,4±11,0*** 21,4±11,0**

При міт ки до табл. 1-2: * — від мін но сті по каз ни ків ві ро гі дні у по рів нян ні з хлоп чика ми, р<0,05;
** — від мін но сті по каз ни ків ві ро гі дні у по рів нян ні з хлоп чика ми, р<0,01;
*** — від мін но сті по каз ни ків ві ро гі дні у по рів нян ні з хлоп чика ми, р<0,001.

Та блиця 1 
Пи то ма ва га уч нів мо лод ших кла сів з функ ціо наль ни ми пору шен ня ми зо ро во го 
ана лі за то ра, що сфор му ва ли ся протягом ро бо ти з пі друч ни ком ма те ма ти ки (%)

Рисунок 
Се ред ній тер мін ви ко ри стан ня пі друч ни ків уч ня ми 

за галь но освіт ніх шкіл (хв.)

Укр. літ.,
мова
Іноземна
мова
Математика

Фізика,
хімія
Історія

30,2
32,7

24,6

28,6
26,9 26,5

1
9

,5 2
2

,3

22,122

На уроках При виконанні домашніх
завдань
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ді тей об умо ви ла необхід ність
про ве ден ня об'єк тив но го оф -
таль мо ло гіч но го об сте жен ня
шко ля рів. Для цьо го на ми на
пер шо му ета пі дос лі джен ня бу -
ло про ве де но ін ди ві ду аль ний
ана ліз змін оф таль мо ло гіч них
по каз ни ків ді тей мо лод шо го
шкіль но го ві ку, що від бу ва ють -
ся під час ро бо ти з пі друч ни -
ками з різ них дис ци плін на
папе ро вих но сіях. Про ве де ні
досліджен ня до зво ли ли вия ви -
ти на яв ність функ ціо наль них
пору шень зо ро во го ана лі за то -
ра, які свід чи ли про ро зви ток
зо ро вої вто ми у знач ної кіль ко -
сті шко ля рів (табл. 1 і 2).

Од ні єю з оз нак зо ро вої вто ми
є зро стан ня сту пе ня кон вер ген -
ції, що ви кли кає змен шен ня від -
ста ні до об'єк ту, який роз див -
ляєть ся ди ти на. Так, під час ро -
бо ти з пі друч ни ком ма те ма ти ки
на пру жен ня си сте ми кон вер -
ген ції зрос тає у 54,5% хлоп чи ків
і у 42,8% дів ча ток, то ді як при
ро бо ті з пі друч ни ком з гу ма ні -
тар них пред ме тів — у 50,0%
хлоп чи ків і 37,5% дівчаток, що в
обох ви пад ках ся гає ві ро гі дних
від мін но стей (р<0,05). 

Функ ціо наль ні пору шен ня ако -
мо да цій ної си сте ми про явля -
лись у по яві спаз му ако мо да ції та
змен шен ні об'єму ако мо да ції.
Спазм ако мо да ції на ле жить до
пер вин них функ ціо наль них пору -
шень зо ро во го ана лі за то ра, що
фор му єть ся за умов ви ра же но го
ві зу аль но го на пру жен ня. Спазм
ако мо да ції ха рак те ри зу єть ся по -
си лен ням ре фрак ції зо ро во го
ана лі за то ра, що су про во джу єть -
ся на бли жен ням до очей най -
ближ чої точ ки яс но го зо ру та
зро стан ням об'єму ако мо да ції.
Про яви спаз му ако мо да ції бу ло
виз на че но у знач ної кіль ко сті ді -
тей (у 36,4% хлоп чи ків по пра во -
му оку і 63,6% — по лі во му; у 50%
дів ча ток по обом очам), од нак
пе ре важ но при ро бо ті з пі друч -
ни ком з ма те ма ти ки (табл. 1). 

В умо вах по даль шої дії ві зу -
аль но го на ван та жен ня ако мо -
да цій на спро мож ність ока ди -

ти ни по сту по во змен шу єть ся,
від бу ваєть ся ро зви ток зо ро вої
вто ми, що су про во джу єть ся
від да лен ням най ближ чої точ ки
яс но го зо ру від очей та змен -
шен ням об'єму ако мо да ції. Оз -
на ки зо ро вої вто ми спо сте рі га -
ли ся на ми у знач ної кіль ко сті ді -
тей (у 28,6% хлоп чи ків по пра -
во му оку і 42,8% — по лі во му; у
56,3% дів ча ток по пра во му оку і
43,7% — по лі во му), але пе ре -
важ но при ро бо ті з пі друч ни ка -
ми з гу ма ні тар них дис ци плін
(табл. 2). Тоб то ро бо та з пі друч -
ни ка ми з гу ма ні тар них дис ци -
плін є більш втом ли вою для ді -
тей мо лод шо го шкіль но го ві ку,
осо бли во для дів ча ток. 

Вис нов ки
Ре зуль та ти вив чен ня ві зу аль но -

го ото чен ня ді тей шкіль но го ві ку
до зво ли ли вия ви ти та кі осо бли -
во сті впли ву на ор га нізм ді тей за -
со бів ві зуа лі за ції ін фор ма ції, зо -
кре ма шкіль них пі друч ни ків.

1. Зо ро ве на ван та жен ня ді тей
шкіль но го ві ку при ро бо ті з під-
руч ни ка ми, осо бли во з гу ма ні -
тар них дис ци плін, ста но вить
ва го му част ку у струк ту рі уро ку
(25-30 хв.) та при ви ко нан ні до -
маш ніх зав дань (2,5-3 го ди ни) і
зумо влює ро зви ток у ді тей про -
явів ас те но пії (скар ги на біль,
ме рех тін ня пе ред очи ма, роз -
плив ча стість зо бра жен ня).

2. Ро бо та мо лод ших шко ля -
рів з пі друч ни ка ми, пе ре важ но
з гу ма ні тар них дис ци плін,
приз во дить до по яви у них оз -
нак зо ро вої вто ми (змен шен ня
об'єму ако мо да ції, від да лен ня

від очей най ближ чої точ ки яс -
но го зо ру) у знач ної кіль ко сті
уч нів мо лод ших кла сів, осо б-
ли во у дів ча ток (56,3%). 

3. Ако мо да цій на си сте ма дів -
ча ток більш чут ли ва до дії ві зу -
аль но го на ван та жен ня. 
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HYGIENIC ASSESSMENT OF THE VISUAL ENVIRONMENT 
OF THE CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL AGE
Polka N.S., Yatskovska N.Ya., Dzhurinska S.N., Platonova A.G.
Visual environment of the children of younger school age has
been studied. Questioning of the pupils in the 6-10-th grades has
been carried out. The peculiarities of the impact of visual load on
the functional state of visual analyzer of the pupils in the primary
grades at the secondary school have been investigated. It was
revealed that at the work with a textbook the children felt a visual
pressure that caused a deterioration in the functional state of
visual analyzer. 

Показник

Хлопчики Дівчатка

Праве око Ліве око Праве око Ліве око

M±m M±m M±m M±m

Збільшення ступеня конвергенції 50,0±13,4 37,5±12,1х

Спазм акомодації 42,8±13,2 21,5±11,0 25,0±10,8*** 31,3±11,6*

Зорова втома 28,6±12,1 42,8±13,2 56,3±12,4*** 43,7±12,4

Відсутність порушень процесу акомодації 28,6±12,1 35,7±12,8 18,7±9,7* 25,0±10,8*

Та блиця 2
Пи то ма ва га уч нів мо лод ших кла сів з функ ціо наль ни ми пору шен ня ми зо ро во го 

ана лі за то ра, що сфор му ва ли ся протягом ро бо ти з пі друч ни ком з гу ма ні тар них дис ци плін (%)
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