
роблема наукового прогнозування
актуальна для багатьох сфер життя, у
тому числі і для системи охорони здо-
ров'я. Слід зауважити, що у науково-
му розумінні поняття «прогнозуван-
ня» вперше почало використовувати-
ся саме у медицині. Ще давньогрець-
кий вчений та лікар Гіппократ у своїй
праці "Prognostike" відзначав необ-
хідність передбачення виникнення,
розвитку та перебігу хвороб.

Вирішення будь-яких соціальних
проблем суспільства та держави на
перспективу неможливе без урахуван-
ня прогнозу здоров'я населення,
оскільки без інформації щодо стану
населення (кількісного – демографіч-
ний прогноз та якісного – санологічний
прогноз) вельми складно проводити
цілеспрямовану соціальну політику.

Популяційні прогнози зміни рівнів
захворюваності, які досліджуються у
галузі громадського здоров’я та про-
філактичної медицини дитинства,
присвячені переважно передбаченню
рівнів поширеності широкого перелі-
ку груп та класів хвороб у дітей певної
вікової групи [1-4], що відкриває
можливості для цілеспрямованого
планування оздоровчих заходів.

Підставою для прийняття управ-
лінських рішень щодо визначення діє-
вих інструментів впливу на процеси
формування здоров'я населення

мають бути дані моніторування
захворюваності населення, зокрема
дитячого, з визначенням ситуації та
тенденцій її зміни на перспективу.
Виходячи з цього метою даної робо-
ти було прогнозування до 2020 року
імовірності формування окремих
видів патології у дітей старшого дош-
кільного віку, що проживають в умо-
вах великого міста. 

Матеріали та методи дослід-
ження. Вірогідність будь-яких про-
гнозів значною мірою залежить від
двох складових: достовірності вихід-
них даних та адекватності застосова-
них методик прогнозування.

Достовірність вихідних даних у
нашій роботі забезпечена тим, що
визначення майбутніх показників
базувалося на результатах ретро-
спективного (за 1972-2014 роки)
аналізу захворюваності дітей 6-7-річ-
ного віку, які проживають та відві-
дують дошкільні навчальні заклади
(ДНЗ) у двох групах мікрорайонів:
автотранспортний («А») — житлова
забудова розташована у безпосе-
редній близькості від великих транс-
портних магістралей міста, проми-
словий («П») — житлова забудова
розташована у зоні впливу викидів в
атмосферу шкідливих речовин вели-
ких промислових підприємств.

Дані щодо патологічної ураженості
(за результатами медоглядів дітей у
ДНЗ) доповнювалися матеріалами
звернень по медичну допомогу до
поліклінічних установ за 2 роки. 

Враховуючи, що одним з основних
принципів роботи над прогнозом є
багатоваріантність [5, 6], розрахунки
проводилися з застосуванням різних
методичних підходів:

— методу ковзної середньої, який
належить до групи методів екстрапо-
ляції і спирається на припущення, що
основні тенденції минулого зберіга-
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА
Рудницкая О.П., Бердник O.В., Добрянская O.В.
ГУ «Институт общественного здоровья
им. А.Н. Марзеева НАМН Украины», г. Киев

Цель работы: прогнозирование вероятности
формирования отдельных видов патологии у
детей старшего дошкольного возраста, прожи-
вающих в условиях большого города.
Материалы и методы. На основании ретро-
спективного (1972-2014) анализа динамики
заболеваемости детей 6-7-летнего возраста,
проживающих в двух группах микрорайонов
крупного города, с помощью методов экстрапо-
ляции (математического моделирования и опре-
деления скользящей средней) были рассчитаны
прогнозные уровни заболеваемости на 2020
год. Анализ заболеваемости проводился на
основании материалов учетной документации
детских дошкольных учебных заведений. Оценка

точности достоверности прогнозов предусмат-
ривала расчет ошибки апроксимации и коэффи-
циентов математических моделей. 
Результаты. Расчет показателей заболеваемости
детей старшего дошкольного возраста, проживаю-
щих в условиях большого города, показал, что
уровни распространенности болезней, этиопатоге-
нетически связанных с загрязнением окружающей
среды, на перспективу до 2020 года будут повы-
шаться. Несмотря на более интенсивный прогнози-
руемый прирост заболеваемости в микрорайонах,
прилегающих к крупным промпредприятиям, уров-
ни в микрорайонах, расположенных вдоль автома-
гистралей, будут оставаться более высокими.
Результаты верификации позволяют считать сфор-
мированные прогнозы статистически точными и
вероятными, соответственно, могут быть исполь-
зованы для разработки и планирования профилак-
тических мероприятий по улучшению состояния
здоровья детей дошкольного возраста

Ключевые слова: прогнозирование заболе-
ваемости, дети дошкольного возраста, эко-
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тимуться і у майбутньому. Для
характеристики якості прогнозу
визначалися похибки апрокси-
мації ( ), за величиною якої і про-
водилася оцінка точності про-
гнозів [7];

— методу математичного
моделювання з побудовою та
аналізом різних видів моделей:
лінійних, поліноміальних тощо.
Відбір найбільш адекватних варі-
антів моделей проводився з ура-
хуванням їхньої точності та логіки.

Для розрахунків використову-
вався пакет прикладних про-
грам STATISTICA (StatSolf Inc.,
версія 10.0).

Результати дослідження та
їх обговорення. Аналіз багато-
річної динаміки досліджуваного
явища в окремих зонах спосте-
реження (реперних точках) базу-
вався на підборі функції для
апроксимації емпіричного ряду
методом найменших квадратів.
Для кількісної характеристики
швидкості зміни досліджуваного
явища визначався середній темп
приросту тенденції; вираженість
самої тенденції оцінювалася за
типом апроксимуючої функції у
ряду за наростанням — лога-
рифмічна крива, пряма лінія, сту-
пенева і експоненціальна криві. 

На першому етапі роботи порів-
нювалися результати прогнозу-
вання рівнів захворюваності
дітей, отримані з застосуванням
різних математичних прийомів.
При проведенні математичного
моделювання нами аналізували-
ся різні види моделей, а відбір
найбільш адекватних варіантів
моделей (лінійних або поліномі-
альних) проводився з урахуван-
ням їхньої точності та логіки.

Аналіз отриманих прогнозова-
них показників захворюваності з
урахуванням місця проживання
показав, що за усіх варіантів
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моделювання прогнозу спосте-
рігається зростання сумарної
захворюваності в обох групах
мікрорайонів, але ступінь зро-
стання різна. 

У мікрорайонах біля промпід-
приємств (за вихідного рівня 2014
року 353,6 випадків на 100 дітей)
приріст захворюваності прогнозу-
ється до рівня 414,3 (метод
ковзної середньої) та 460,9 (ліній-
на модель). Водночас у мікрора-
йонах біля автомагістралей ці
показники становитимуть відпо-
відно 688,1 випадків на 100 дітей
(метод ковзної середньої), 778,6
(лінійна модель) та 760,2 (поліно-
міальна модель) (за вихідного
рівня 2014 року – 623,7). Таким
чином, незважаючи на більш
інтенсивний приріст захворюва-
ності у мікрорайонах другої групи
(«П») рівень її у мікрорайонах біля
автомагістралей («А») залишати-
меться більш високим. 

Таким чином, у мікрорайонах
спостереження біля автомагіст-

ралей «А» очікується зростання
сумарної захворюваності на
10,3% (метод ковзної середньої),
на 24,8% (лінійна модель), на
21,8% (поліноміальна модель). У
мікрорайонах спостереження
біля промпідприємств «П» зро-
стання становитиме 17,2% (за
результатами розрахунків мето-
дом ковзної середньої) та 30,3%
(лінійна модель) (рис. 1). 

Оскільки рівні сумарної захво-
рюваності зумовлені переважно
поширеністю хвороб органів
дихання, то прогноз для цих
показників захворюваності прак-
тично повторює динаміку змін
сумарної захворюваності. Так,
згідно з лінійною моделлю про-
гнозування в обох групах мікро-
районів спостерігається зро-
стання захворюваності на хворо-
би органів дихання на 17,3% у
мікрорайонах біля автомагістра-
лей та на 10,9% – біля промпід-
приємств. Також відзначається
зростання захворюваності на
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Ob jec tive. We pre dict ed a prob a bil i ty of the 
for ma tion of some types of pa thol o gy in 
pre school age chil dren liv ing in the big city. 
Ma te ri als and meth ods. We cal cu lat ed the prog -
nos tic lev els of mor bid i ty for 2020 year based on a
ret ro spec tive (1972�2014) anal y sis of the mor bid i ty
dy nam ics in the chil dren 6�7 years of age (liv ing in
two dis tricts of big city) us ing the ex trap o la tion
meth od (math e mat ic mod el ing and de ter mi na tion
of mov ing av er age). The anal y sis of mor bid i ty was
per formed on the ba sis of the doc u men ta tions of
pre school in sti tu tions. The eval u a tion of ac cu ra cy
and re li a bil i ty of the prog no sis con sist ed in the 

cal cu la tion of the er ror of ap prox i ma tion and 
math e mat i cal mod el co ef fi cients. 
Re sults. The cal cu la tion of the mor bid i ty in the
sen ior pre school age chil dren, liv ing in the big
city, dem on strates that the lev els of the prev a -
lence of dis eas es, con nect ed et io path o ge net i cal ly
with the en vi ron men tal con tam i na tion, will be in -
creased till 2020. In spite of more in ten sive prog -
nos tic in crease of chil dren's mor bid i ty in the dis -
tricts lo cat ed near the big in dus tri al en ter pris es,
the lev els of chil dren's mor bid i ty in the dis tricts lo -
cat ed near the high ways will be high er. The re sults
of the ver i fi ca tion al low us to con sid er these prog -
no ses more ac cu rate and re li a ble. They can be
used for cre a tion and plan ning of the pre vent ive
meas ures for the im prove ment of pre school age
chil dren health sta tus.

Key words: prog no sis of the mor bid i ty, 
pre school age chil dren, ec o log i cal con di tions.
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хвороби алергійної природи в
обох групах мікрорайонів: біля
автомагістралей — на 1,8%
(метод ковзної середньої), на
18,5% (лінійна модель), а біля
промпідприємств — на 20,9%
(метод ковзної середньої), на
56,4% (лінійна модель). Рівень
захворюваності на хвороби орга-
нів дихання та хвороби алергійної
природи також залишатиметься
більш високим у мікрорайонах
біля автомагістралей. Так, у групі
мікрорайонів «А» прогнозується
зростання рівня захворюваності
на хвороби органів дихання (з
538,6 випадків на 100 обстеже-
них до 632,3); у групі мікрорайо-
нів «П» (з 316,4 випадків на 100
обстежених до 351,1). Зростання
рівня захворюваності на хвороби
алергійної природи у групі мікро-
районів «А» прогнозується з 10,8
випадків на 100 обстежених до
11,0 (метод ковзної середньої) та
до 12,8 (лінійна модель), у групі
мікрорайонів «П» з 6,2 випадків
на 100 обстежених до 7,5 (метод
ковзної середньої) та до 9,7
(лінійна модель).

У сучасній прогностиці [8]
визначається, що збіг прогноз-
них результатів, отриманих різ-
ними методами, з різних джерел і
т.п., ще не свідчить про надійність
і якість прогнозу. Для оцінки
ефективності й надійності про-
гнозу використовується верифі-
кація, тобто визначення імовірно-
сті сформованого прогнозу, його
точності або обґрунтованості.
Саме тому на наступному етапі
дослідження для аналізу надійно-
сті розрахованих прогнозів нами
була проведена апостеріорна
верифікація їх [9], яка передбача-
ла оцінку відповідності прогноз-
них рівнів захворюваності за
попередні періоди спостережен-
ня фактичним даним, тобто
подіям, які реально відбулися. Як
свідчать отримані дані, зокрема
представлені на рисунку 2, про-
гнозовані на кожний наступний
період дослідження рівні захво-
рюваності дітей на хвороби орга-
нів дихання перебувають у межах
95% довірчої ймовірності фак-
тичних (реальних) рівнів. 

Відповідно отримані результа-
ти верифікації дають змогу вва-
жати сформовані прогнози віро-
гідними і такими, що можуть
бути використані для розробки і
планування профілактичних за-
ходів з поліпшення стану здо-
ров’я дітей старшого дошкільно-
го віку. 

Висновок
Розрахунок показників на пер-

спективу до 2020 року показав,
що попри зниження темпів зро-

стання захворюваності рівні
поширеності хвороб, етіопато-
генетично пов’язаних з забруд-
ненням довкілля, зростатимуть.
Незважаючи на більш інтенсив-
ний приріст захворюваності у
мікрорайонах біля промпідпри-
ємств рівень її у мікрорайонах
біля автомагістралей залишати-
меться більш високим.
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Рис ун ок 2 
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умовах демографічної кризи та
соціально-економічних негараз-
дів однією з актуальних проблем
гігієни дітей та підлітків є удоско-
налення профілактичної направ-
леності існуючої системи дошкіль-
ного виховання щодо забезпечен-
ня комфортних і найбільш ефек-
тивних умов для розвитку дитини
та її підготовки до школи.
Основою збереження та зміцнен-
ня здоров’я дітей у дошкільних
закладах є створення безпечного
середовища життєдіяльності та
відмінної співпраці кваліфіковано-
го персоналу: педагогів, психоло-
гів, медиків. Завдяки праці багать-
ох поколінь гігієністів розроблені
та постійно удосконалюються
нормативи (від планування будівлі
та території дошкільного закладу
до принципів здорового харчу-
вання та оптимальних умов
навчання), виконання яких є запо-
рукою фізіологічного розвитку
дитячого організму.
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ПРОФ ИЛ АК ТИ ЧЕСК АЯ НАПРАВ Л ЕН Н ОС ТЬ СИ СТ ЕМ 
ДОШ К ОЛ ЬН ОГО ОБРА ЗО ВА Н ИЯ В ЗАРУБ ЕЖ Н ЫХ СТРАН АХ
Ел и заро ва Е.Т., Фи л о не нко О.А., Го зак С.В.
ГУ "Ин сти тут общ е ст ве н н ого здоро вья им. А.Н. Марзее ва 
НАМН Украи ны", г. Ки ев

Цель раб оты. Ан ал и ти чес кий об зор ос о бе н н о ст ей дош к ол ьн ого
обра зо ва н ия в заруб еж н ых стран ах с учет ом мо н и торин га здоро -
вья вос п и та н н ик ов, участ ия го су дарст ва и общ е ст ве н н о сти в про -
ц ес сах ко нтро ля и со верше н ст во ва н ия.
Мат ери алы и мет о ды. Изу чен ие ос о бе н н о ст ей дош к ол ьн ого вос -
п и та н ия про во ди ли с исп ол ь зо ва н ием оп ы та эк о н о ми чес ки ра зви -
тых стран мира, вх о дя щих в Орга н и зац ию эк о н о ми ческ о го сотруд -
ни чест ва и ра зви т ия. В ис сл ед о ва н ие вк лю че ны те страны OECD,
ко торые, по да н н ым ис сл ед о ва н ия груп пы Econ o mist In tel li gence
Unit (2012 г.), им ели четк ую про грам му защ и ты здоро вья и ст ан -
дарты бе зо па сн о сти де т ей дош к ол ьн ого возра ста.
Вы во ды. Ан ал из заруб еж н ого оп ы та орга н и зац ии дош к ол ьн ого
обра зо ва н ия сви де т ел ь ст ву ет о сле дующих по зит и вн ых те н де нц иях:
— о стрем ле н ии до стичь пол н ого со о т ве т ст вия ги ги ени чес ким
требо ва н иям до лж н ого уро вня дв и га т ел ьн ой ак ти вн о сти, пи та н ия,
усло вий жи зн ед ея т ел ьн о сти и об учен ия на вс ех уро вн ях си ст емы
дош к ол ьн ого обра зо ва н ия и для вс ех соц и ал ьн ых ка те горий 
нас ел ен ия;
— о п ос то я н н ом пов ы ше н ии кв ал и фи ка ции и улуч ше нии усло вий
труда сотруд н ик ов дош к ол ьн ых учреж де н ий;
— о сотруд ни чест ве с ро ди т ел я ми, пов ы ше н ии их пед аг о ги ческ ой и ги -
ги ени ческ ой ко м пе те н тн о сти отн ос и т ел ьно здоро во го обра за жи зни;
— о рег у лярн ом мо н и торин ге ос о бе н н о ст ей дв и га т ел ьн ой ак ти в-
н о сти, пи та н ия де т ей, а так же усло вий их жи зн ед ея т ел ьн о сти;
— об ус о верше н ст во ва н ии го су дарст ве н н ой по ли ти ки в обл а сти
дош к ол ьн ого обра зо ва н ия и вос п и та н ия пу т ем ко орди н ац ии
работы вс ех ми н и ст ерств и ве до м ств.
Клю чев ые сло ва: де ти дош к ол ьн ого возра ста, си ст ема 
обра зо ва н ия, проф ил ак ти ка заб о ле ва н ий.
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