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ротягом останніх років у теорію
та практику профілактичної ме�
дицини стрімко увірвалися нові
перспективні технології щодо
здійснення комплексної оцінки
стану здоров'я дітей, підлітків і
молоді, провідне місце у струк�
турі яких посідає психогігієніч�
на діагностика провідних коре�
лят психічного і соматичного
здоров'я осіб шкільного, підліт�
кового та юнацького віку [10]. 

Психогігієнічна діагностика
являє собою галузь профілак�
тичної медицини, що вивчає
окрему особистість у невід'єм�
ній єдності з показниками мор�
фофункціонального стану її ор�
ганізму та цілі колективи, які
включені у систему взаємовід�
носин з навколишнім середо�
вищем і соціальним оточенням
з метою визначення особливо�
стей переходу адаптаційно�
компенсаторних реакцій орга�
нізму у стадію латентних, пе�
редпатологічних, преморбід�
них, донозологічних станів для
подальшої розробки адекват�
них та ефективних заходів пси�
хогігієнічної корекції і профі�
лактики, які сприяють збере�
женню і зміцненню індивіду�
ального та популяційного здо�
ров'я [2, 10]. 

Отже, визначальними рисами
здійснення психогігієнічної ді�
агностики слід вважати ура�ху�
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вання особливостей морфо�
функціонального стану організ�
му, запровадження адаптацій�
но�значущого підходу до оцінки
зрушень, що можуть реєстру�
ватися з боку провідних коре�
лят психічного здоров'я, та, пе�
редусім, змін донозологічного
характеру і, зрештою, чітку орі�
єнтацію на вирішення проблем
профілактичного змісту [7�10]. 

Психогігієнічна діагностика є
одним з найважливіших інстру�
ментів психогігієни, тобто нау�
ки, яка вивчає стан психічного
здоров'я людини та визначає
особливості його динамічних
змін у зв'язку з дією на організм
людини природних, виробничих
і соціально�побутових факторів,
розробляючи на підставі цих
досліджень науково обґрунто�
вані заходи з активного впливу
на людський організм та сере�
довище його перебування з ме�
тою створення найбільш спри�
ятливих умов для збереження
та зміцнення психічного і сома�
тичного здоров'я. Багатьма
дослідженнями визначаються
два провідних напрямки психо�
гігієни, а саме: гігієнічна доно�
зологічна діагностика, яка спря�
мована на визначення наявно�
сті передпатологічних станів у
контексті причинно�наслідко�
вих взаємин людини та навко�
лишнього і соціального середо�
вищ, та первинна профілактика
зрушень у стані психічного здо�
ров'я різних контингентів насе�
лення [1, 2, 5]. 

Психогігієнічна діагностика як
діагностично�профілактичний
засіб відрізняється простотою,
надійністю та високим рівнем
інформативності. Саме ці озна�
ки зумовлюють надзвичайно
високе її поширення нині у сфе�
рі проведення гігієнічних до�
сліджень та як важливої скла�
дової різноманітних профілак�
тичних за своїм характером
програм. Проте на сьогодніш�
ній день не розроблені наукові
принципи та прикладні засади
здійснення адекватної психогі�
гієнічної діагностики, яка ціл�
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ком відповідає основним поло�
женням доказової медицини та
біоетичним постулатам.

Метою наукового досліджен�
ня були розробка та обґрунту�
вання наукових принципів пси�
хогігієнічної діагностики стану
здоров'я дітей, підлітків та мо�
лоді як невід'ємного компонен�
та досліджень, спрямованих на
здійснення об'єктивної оцінки
стану здоров'я учнівської і сту�
дентської молоді.

Матеріали та методи до*
слідження. Дослідження, у хо�
ді яких поглибленому вивченню
підлягали психофізіологічні
функції та особливості особи�
стості 125 дівчат і 120 юнаків ві�
ком 14�17 років та 100 дівчат і
90 юнаків віком 18�20 років, що
визначають успішність перебігу
процесів психофізіологічної та
психічної адаптації учнів суча�
сної середньої школи і студен�
тів вищого навчального закла�
ду, проводилися на базі загаль�
ноосвітніх навчальних закладів
міста Вінниці та Вінницького
національного медичного уні�
верситету імені М.І. Пирогова. 

У ході наукової роботи на під�
ставі даних хронорефлексоме�
трії визначався ступінь вира�
ження таких психофізіологіч�
них функцій, як швидкість про�
стої і диференційованої зоро�
во�моторної реакції, а також
рухомість і врівноваженість
нервових процесів; шляхом за�
стосування методики "Світло�
тест" встановлювалися вели�
чини критичної частоти злиття
світлових миготінь; у ході про�
ведення тремометрії визнача�
лися показники координації ру�
хів; на основі результатів робо�
ти з таблицями Шульте оціню�
валися показники стійкості і
переключення уваги та крите�
ріальні характеристики розу�
мової працездатності. Особли�
вості темпераменту визнача�
лися на підставі використання
особистісних опитувальників
Айзенка та Русалова, особли�
вості тривожнісних проявів
особистості — за особистісни�

ми опитувальниками Спілбер�
гера і Філліпса; провідні харак�
терологічні риси — за особи�
стісними опитувальниками
Mini�mult, Кеттелла та Шміше�
ка; ступінь вираження показни�
ків суб'єктивного контролю
особистості — за особистісним
опитувальником Роттера; рі�
вень агресивних проявів — за
методикою Басса і Дарки; рі�
вень вираження емоційного
вигоряння — за даними особи�
стісного опитувальника Бойка;
схильність до розвитку депре�
сивного стану — за психоме�
тричною шкалою Цунга; рівень
вираження астенічного стану
— за методикою Малкової то�
що [3, 4].

Статистичний аналіз отрима�
них результатів, що перед�
бачав здійснення описової
статистики та застосування
процедур кореляційного, кла�
стерного і факторного аналізів,
проводився на підставі засто�
сування стандартного пакета
прикладних програм багатови�
мірного статистичного аналізу
"Statistica 6.0 for Windows" (ліцен�
зійний № AXX910A374605FA). 

Результати та їх обгово*
рення. Основою для прове�
дення адекватної психогігіє�
нічної діагностики є концепція
психогігієнічного впливу на
процеси формування, збере�
ження та зміцнення здоров'я
людини, до числа провідних
компонентів якої відносять ме�
тодологічний компонент, що
полягає у розробці профілак�
тично спрямованої методології
вивчення психічного здоров'я,
діагностичний компонент, який
передбачає визначення аде�
кватних діагностичних підходів
до оцінки особливостей осо�
бистості людини, профілактич�
ний компонент, що зумовлює
обґрунтування профілактичних
технологій збереження сома�
тичного здоров'я шляхом зміц�
нення психічного здоров'я на
підставі використання різно�
манітних засобів психогігієніч�
ного впливу на особистість, а
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також прогностичний компо�
нент, який передбачає запро�
вадження системного підходу
до проведення процесу прог�
нозування психічного здоров'я
[7�10]. 

Важливе місце з позицій
здійснення адекватної психо�
гігієнічної діагностики посідає
об'єктивне тлумачення особ�
ливостей донозологічних зру�
шень у стані психічного здо�
ров'я як станів, що є проміжни�
ми між нормою і патологією, та
якісно різними відповідно до
природи психопатологічних і
психоневрологічних феноме�
нів, тим більше, що поширення
різноманітних донозологічних
зрушень у стані психічного здо�
ров'я сучасної молоді є досить
високим та характеризується
значним розмаїттям їхніх клі�
нічно�окреслених проявів [7, 8,
11]. Саме тому донозологічні
зрушення у стані психічного
здоров'я визначають або як
певні стани здоров'я, що не
відповідають критеріям се�
редньостатистичної норми,
або як певні субпорогові пси�
хічні і поведінкові розлади, або
як порушення перебігу проце�
сів адаптації, або як стан пе�
редзахворювання [11]. Неза�
перечним є і те, що формуван�
ня донозологічних зрушень
залежить від впливу таких фак�
торів, як житлово�побутові і со�
ціальні умови життя, чинники
внутрішньонавчального сере�
довища, внутрішньородинні
взаємовідносини, рівень нав�
чальної адаптації, характери�
стики розвитку психофізіоло�
гічних функцій та особливостей
особистості тощо [9, 11, 12].

Зрештою, для проведення
адекватної психогігієнічної ді�
агностики необхідно врахову�
вати те, що існують певні рівні
психічного здоров'я, а саме: рі�
вень психофізіологічного здо�
ров'я, який визначається особ�
ливостями нейрофізіологічної
організації психічних процесів,
рівень індивідуально�психоло�
гічного здоров'я, який характе�
ризується здатністю до вико�
ристання адекватних способів
реалізації смислових намагань
особистості, та рівень особи�
стісного здоров'я, який визна�
чається якістю змістовних від�
носин людини [6].

Враховуючи вищенаведене,
слід зазначити, що науковими
принципами психогігієнічної ді&
агностики стану здоров'я дітей,
підлітків та молоді, яка цілком

адекватна вимогам сучасної
профілактичної медицини, є

запровадження комплекс�
ного підходу до вивчення особ�
ливостей особистості; 

об'єктивізація та змістовне
наповнення методик, які засто�
совуються;

забезпечення надійності та
валідності діагностичних при�
йомів, що використовуються; 

реалізація системного ха�
рактеру застосування діагно�
стичних засобів.

Розглянемо зазначені прин�
ципи більш детально.

Так, запровадження ком&
плексного підходу до вивчення
особливостей особистості
дозволяє уявити цілісну карти�
ну індивідуального забарвлен�
ня особистісних проявів будь�
якої людини, яка забезпечуєть�
ся збиранням даних за стан�
дартною тріадою LQT (life —
question — test): L�дані — дані,
що отримані у результаті вив�
чення певних психічних про�
явів, які відбуваються у реаль�
ному житті людини; Q�дані —
дані, що отримані на підставі
використання особистісних
опитувальників та інших мето�
дів самооцінки з обов'язковим
врахуванням наявності певних
відхилень від істини внаслідок
впливу причин, які мають піз�
навальний (низький інтелекту�
альний та культурний рівень
тощо) або мотиваційний зміст
(бажання приховати дефекти,
які мають місце, тощо); Т�дані
— дані, що отримані з за�
стосуванням об'єктивних те�
стових методик в умовах, які
суворо контролюються, отже
досліджуваний не має жодної
інформації про те, на оцінку
яких характеристик особисто�
сті спрямоване тестування.

Практична реалізація ком�
плексного підходу до вивчення
особливостей особистості за�
свідчує і той факт, що магі�
стральними шляхами підви�
щення об'єктивності кількісної

та якісної оцінок стану здоров'я
у ході проведення психогігієніч�
ної діагностики є запроваджен�
ня індивідуалізованого підходу
на основі використання шкал
інтегральних критеріїв оцінки
процесів формування морфо�
функціонального стану, психо�
фізіологічних функцій та особ�
ливостей особистості, а саме:
методик (шкал) комплексної
бальної оцінки та власне інте�
гральних показників.

У ході наших досліджень роз�
роблено такі методики ком�
плексної бальної оцінки, як ме�
тодика скринінгової оцінки сту�
пеня ризику виникнення доно�
зологічних відхилень у стані
психічного здоров'я учнів пу�
бертатного віку; методика ком�
плексної гігієнічної оцінки ви�
никнення розладів з боку зоро�
вої сенсорної системи серед
підлітків 14�16 років, що пере�
бувають в умовах високих візу�
альних та інформаційних на�
вантажень; методика визна�
чення психофізіологічної го�
товності організму учнів і сту�
дентів до успішного виконання
професійної діяльності; мето�
дика комплексної бальної оцін�
ки ступеня ризику виникнення
захворювань, що передаються
статевим шляхом, серед моло�
ді; методика комплексної баль�
ної оцінки рівня психофізіо�
логічної і психічної адаптації
учнів старших класів і студен�
тів, а також такі інтегральні по�
казники, як індекс психофізіо�
логічної адаптації; експрес�
індекс стрес�індикації; індекс
біхевіорального (поведінково�
го) благополуччя тощо [7�10].

Об'єктивізація та змістовне
наповнення методик, які засто&
совуються, зумовлюються змі�
стовно�психологічною спрямо�
ваністю стратегії розробки та
застосування діагностичних за�
собів, основними засобами ви�
користання яких слід вважати
нормативно�орієнтовне тесту�
вання, що передбачає зіста�
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влення отриманих результатів з
середньостатистичними стан�
дартизованими показниками
певного контингенту населен�
ня; критеріально�орієнтовне
тестування, що як інтерпрета�
ційну систему визначає кон�
кретну галузь діагностування;
психосемантичне тестування,
що полягає у виявленні ступеня
вираження відповідей у випад�
ку пред'явлення певних суб'єк�
тивно�значущих сукупностей
стимулів (слова, ситуації, особи
тощо), які відрізняються відпо�
відно до своєї природи та змі�
стовного наповнення.

Досвід багаторічного засто�
сування різноманітних засобів
психогігієнічної діагностики
свідчить про те, що кожен з на�
ведених засобів має бути реа�
лізованим у відповідному ви�
падку. Так, у разі необхідності
визначення віково�статевих
тенденцій розвитку окремих
психофізіологічних функцій або
особливостей особистості у
природних або преформова�
них умовах, а також для порів�
няння закономірностей їх фор�
мування зі стандартизованими
нормативними показниками,
властивими для певних віково�
статевих груп, найбільш значу�
щим слід вважати здійснення
нормативно�орієнтовного те�
стування. Проведення крите�
ріально�орієнтовного тесту�
вання є найбільш доцільним у
тому випадку, коли галуззю ді�
агностування є здійснення по�
глибленої оцінки особливостей
розвитку окремої риси особи�
стості у віковому, статевому,
соціально�, навчально� або
професійно�значущому аспек�
ті, оцінка ступеня вираження
донозологічних зрушень і гра�
ничних станів, що формують
певний преморбідний фон змін
у стані психічного здоров'я ді�
тей, підлітків та молоді. Зреш�
тою, головною сферою засто�
сування психосемантичного
тестування є проведення оцін�
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ки певних узагальнених за змі�
стом психогігієнічних та за�
гальномедичних категорій, на�
приклад оцінка якості життя уч�
нів та студентів. 

Забезпечення надійності та
валідності діагностичних при&
йомів, що використовуються,
насамперед, зумовлює високий
ступінь імовірності одержання
ідентичних результатів у разі
проведення повторних тесту�
вань, простоту інтерпретації та
поширення одержаних резуль�
татів, а також їхні релевантність
і практичну значущість. У зв'язку
з цим провідними психодіагно�
стичними технологіями, які ма�
ють найбільш суттєві перспек�
тиви щодо широкого викори�
стання у практиці здійснення
сучасної психогігієнічної діагно�
стики, слід вважати застосуван�
ня особистісних опитувальників
(визначення ступеня вираження
показників, що оцінюються, за
низкою діагностичних ознак, які
представлені у вигляді певних
систем типу "питання — відпо�
відь" або "питання — вибір із су�
купності декількох відповідей"),
проективних методів (визна�
чення ступеня вираження по�
казників на підставі відобра�
ження досліджуваною особою
своїх підсвідомих переживань,
мотивів, комплексів та потреб у
відповідь на недостатньо чітко
структурований стимульний
матеріал, який пред'являється,
на підставі застосування асоці�
ативних, інтерпретаційних, кон�
структивних або адитивних ме�
тодик), репертуарних методів
(особистісно�значуще здійс�
нення певної діяльності у спе�
ціально створених умовах), а
також тестів успішності і до�
сягнень (об'єктивна особистіс�
но�значуща оцінка рівня оволо�
діння певним видом діяльності)
[2�4]. 

Зрештою, реалізація систем&
ного характеру застосування
діагностичних засобів надає
можливість здійснити підбір та
реалізацію вузькоспеціалізова�
ної, проте багатогранної бата�
реї тестів, що являє собою гру�
пу тестових методик, які спря�
мовані на поглиблене ком�
плексне вивчення на момент
дослідження різних рівнів
розвитку і структурних компо�
нентів особливостей особи�
стості, а також її загалом. 

У ході наших досліджень роз�
роблено універсальну батарею
тестових методик, придатну до
розв'язання пріоритетних зав�

дань психогігієнічної діагно�
стики, провідними компонен�
тами якої є проведення оцінки
рівня розвитку психофізіоло�
гічних функцій (визначення
простої і диференційованої зо�
рово�моторної реакції, рухо�
мості і врівноваженості нерво�
вих процесів, оцінка величин
критичної частоти злиття світ�
лових миготінь, координації
рухів, стійкості і переключення
уваги тощо), здійснення погли�
бленої оцінки особливостей
темпераменту (особистісні
опитувальники Айзенка, Руса�
лова тощо), особливостей три�
вожності (особистісні опиту�
вальники Спілбергера, Філіпса
тощо), особливостей характе�
ру (особистісні опитувальники
Mini�mult, MMPI, Шмішека,
Кеттелла тощо), особливостей
мотиваційної спрямованої та
суб'єктивного контролю (осо�
бистісні опитувальники Ротте�
ра, Бойка, Гербачевського,
Плутчика�Келермана�Конте
тощо), а також особливостей
психічних станів (особистісні
опитувальники Малкової,
Баса�Даркі, Бойка, методика
колірних виборів Люшера,
психометрична шкала Цунга
тощо).

Отже, у ході проведених до�
сліджень розроблено та об�
ґрунтовано наукові принципи
здійснення адекватної до ви�
мог сьогодення психогігієніч�
ної діагностики стану здоров'я
дітей, підлітків та молоді, до
числа яких слід віднести запро�
вадження комплексного підхо�
ду до вивчення особливостей
особистості, об'єктивізацію та
змістовне наповнення мето�
дик, які застосовуються, забез�
печення надійності та валідно�
сті діагностичних прийомів, що
використовуються, та реаліза�
цію системного характеру за�
стосування діагностичних за�
собів.
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дним з важливих критеріїв ста�
ну здоров'я учнів є фізичний
розвиток, який через незавер�
шеність процесів росту і роз�
витку дитини є дуже чутливим
до впливу факторів шкільного
середовища [1]. Цей показник
невід'ємно пов'язаний з функ�
ціонуванням організму, адже
структурні зрушення відобра�
жають функціональні особли�
вості організму і навпаки [2]. 

За даними вітчизняних авто�
рів, а також вчених з СНД, се�
ред вихованців шкіл�інтернатів
спостерігається тенденція до
ретардації фізичного розвитку,
яка більш виражена серед дів�
чат�підлітків [3, 4]. Н.М. Коре�
нєв, Е.В. Щерба зі співавтора�
ми, В.Г. Бочко відзначають, що
одним з факторів, які призво�
дять до погіршення здоров'я
вихованців шкіл�інтернатів, є
незадовільні санітарно�гігієніч�
ні умови навчання, виховання
та життєдіяльності учнів. Най�
більшою мірою це стосується
розумово відсталих дітей, які
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ УЧАЩИХСЯ
Станкевич Т.В.
Цель работы: изучение влияния условий жизнедеятельности 
на формирование физического развития и функционального
состояния организма умственно отсталых учащихся специальных
школ&интернатов.
Методы: санитарно&гигиеническое обследование,
физиологические, математические.
Результаты: проведено углубленное санитарно&гигиеническое
исследование условий внутришкольной среды в двух
специальных школах&интернатах для умственно отсталых детей.
Установлено, что при пребывании в неудовлетворительных
санитарно&гигиенических условиях происходят негативные
изменения в физическом развитии и функциональном состоянии
организма воспитанников. Рассчитан вклад условий
жизнедеятельности в формирование физического развития 
и функционального состояния для разных возрастных групп
умственно отсталых детей.

Ключевые слова: условия жизнедеятельности, специальные
школы*интернаты, умственно отсталые дети, физическое
развитие, функциональное состояние организма детей.
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