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В статье рассмотрены результаты анализа факторов, оказывающих влияние на формирование  
интеллектуального развития школьников. Особое внимание обращено на функциональные отклонения, 
возникающие в результате комбинированного воздействия медицинских, психологических и педагогичес-
ких факторов. Приведены результаты апробации новой системы медицинского обслуживания детей в 
условиях школы.

Ключевые слова: школьники, оздоровление, функциональные отклонения, заболеваемость, проекти- 
рование. 

It was done in-depth research school age’s children, who live in Kyiv region. It was shown the structure of mo-
bility and condition of health children school ages. Іn an article called attention to functional deviations resulting 
from the combined effects of the medical, psychological and pedagogical factors. Point the way for necessary of 
early diagnostic and rehabilitation of children through the way of creation the diagnostic – rehabilitation center 
and more effective collaboration between medical, social, pedagogical services and children’s family. 
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Охорона здоров’я дітей наразі залишається пріоритетною проблемою сучасної меди-
цини. Особливо актуальним є формування здоров’я більш масового контингенту дитячого 
населення – дітей шкільного віку. За шкільні роки ми спостерігаємо надзвичайно стрімку ди-
наміку формування відхилень у стані здоров’я – утворення преморбідних станів та хронічних 
захворювань. Останнє десятиліття характеризується особливо агресивним впливом шкіль-
ного та соціального середовища на формування здоров’я учнів. Це відбувається не лише за 
рахунок прямого впливу на стан здоров’я дітей гострих контактних інфекцій, явищ гіпоксії 
та гіподинамії, порушень режиму та якості харчування, але і за рахунок факторів психолого- 
соціального характеру (висока інтенсивність шкільної програми, темп наростання інформа-
ційного впливу, критичні стани у процесі соціалізації дитини до умов школи та шкільного 
колективу, порушення формування ціннісних пріоритетів дитини, формування вад особистіс-
ного розвитку та часто неадекватного, травматичного впливу сім’ї) [3; 4; 5; 13; 15].

Значний вплив на формування здоров’я дітей шкільного віку мають фактори, характерні 
для ЗНЗ: гіподинамія, неадекватний режим дня і харчування, інтенсивний навчальний процес, 
навантаження соціального характеру, вікові фізіологічні особливості з відповідними психолого- 
соціальними перевантаженнями. Існуюча ситуація негативно впливає на стан здоров’я дітей 
та призводить до формування преморбідних станів та хронічних захворювань [9; 10; 14]. 

В Україні виникла динаміка формування функціональних відхилень та хронічних за-
хворювань, які можна було б назвати професійними захворюваннями дітей шкільного віку. 
Серед таких варто виділити проблеми дихальної, нервової систем, кістково-м’язової систе-
ми, системи травлення, захворювання ока та придаткового апарату тощо. Значущість для 
формування здоров’я учнів має динаміка фізичного розвитку, характерні особливості їхнього 
розвитку у різні вікові періоди, зокрема у препубертатний та пубертатний період [1; 8; 14; 15].

На кожну дитину впливають фактори навколишнього середовища, а в умовах ЗНЗ важ-
ливими є чинники психолого-педагогічного характеру: інтенсивність шкільних програм, со-
ціальна атмосфера шкільного оточення, відносини школярів між собою та вчителями тощо. 
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Важливими для гармонійного формування здоров’я дитини є стан психічного розвитку, рі-
вень адаптації дитини до шкільного колективу та стан її соціально-комунікативного розвитку. На 
стан здоров’я дитини також впливають дефекти особистісного розвитку, що зумовлюють форму-
вання індивідуальних особливостей психоемоційних реакцій. Важливим для вивчення механізмів 
формування стану здоров’я дитини є формування ціннісних пріоритетів особистості, розумовий 
(креативний) розвиток дитини, формування її мотиваційної діяльності. Суттєвий вплив на стан 
здоров’я та розвиток дитини виявляє психолого-соціальний клімат, що склався в родині [6; 7].

Існує проблема створення системи профілактики та оздоровлення для дітей на базі ЗНЗ за 
функціонального профілактично-оздоровчого підрозділу, що має працювати у межах навчаль-
ного процесу. На думку учених [14], ідеальним місцем для реалізації програм з охорони здоров’я 
дітей є саме ЗНЗ. Удосконалення якості медико-профілактичного забезпечення дітей у загаль-
ноосвітніх навчальних закладах стало невідкладним завданням для збереження та зміцнення 
здоров’я дитячого населення – майбутнього нашої держави. Варто зазначити, що реалізація у 
ЗНЗ України суто фізіологічного підходу до медичного забезпечення наразі застаріла і потребує 
проведення модернізації. Проведені соціологічні дослідження показали, що більше 70 % учнів 
та 82 % їхніх батьків відмічають погіршення стану здоров’я дітей за час навчання у ЗНЗ [2].

Ці важливі проблеми не знайшли достатнього висвітлення у сучасній медичній літерату-
рі. Медичні працівники часто не враховують психолого-соціальні особливості розвитку дити-
ни та аналізують лише особливості фізичного розвитку. Це спонукало нас провести системне 
дослідження стану здоров’я сучасних учнів, вивчити динаміку формування їх здоров’я під 
впливом комплексу медико-психолого-соціальних чинників, а також розробити нові підходи 
до розв’язання проблем збереження їхнього здоров’я. 

Незважаючи на спільні накази Міністерства освіти і науки України  «Про забезпечення 
медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчаль-
них закладах» № 518, 678 від 20.07.2009 р., «Про посилення роботи щодо профілактики за-
хворюваності дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя, учнівсь-
кої та студентської молоді» № 242/178 від 21.04.2005 р. та «Про вдосконалення медичного 
обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» № 794/18089 від 16.08.2010 р. 
питання шкільної медицини залишились не розв’язаними. Також ця проблема залишилась 
поза увагою у процесі реформування системи охорони здоров’я в Україні. 

Наші дослідження та багатьох інших авторів засвідчують, що сучасна організація ме-
дичного забезпечення навчальних закладів не відповідає реальним потребам. Шкільний лікар 
на 2 500 учнів та медична сестра на 800 учнів не можуть забезпечити дієву диспансеризацію 
учнів, проведення профілактично-оздоровчих заходів, контроль за організацією фізичного 
виховання, встановленням зв’язку з батьками дітей.

За останній час МОЗ України зобов’язало проводити оцінювання здоров’я учнів в умо-
вах дитячих поліклінік. На жаль така практика не дає позитивних результатів – вона відволі-
кає батьків від їхньої професійної діяльності, а дітей – від навчання та не розв’язує проблему 
їхнього оздоровлення з відхиленнями у стані здоров’я.

Окрім того, наші спостереження підтвердили, що організація поглиблених оглядів учнів 
у поліклініці не виявляє відхилень у стані здоров’я – це підтверджено порівняннями результа-
тів оглядів учнів спеціалістами Інституту педіатрії, акушерства і гінекології та лікарів дитячої 
поліклініки. Встановлено, що лікарями поліклініки не виявлена велика група дітей з патоло- 
гією верхніх дихальних шляхів, нервової системи, системи травлення та кістково-м’язової сис-
теми. Також проблемою залишається проведення реабілітації учнів з хронічною патологією  
та їхнім оздоровленням [14; 16]. 

Така система організації профілактичних оглядів учнів не влаштовує керівництво нав-
чального закладу та батьків. Під час анкетування батьків учнів базових ЗНЗ встановлено, що 
значна їх частина не задоволена станом медичної допомоги дітям, серед них: 54,1 % батьків 
молодших класів, 60,2 % – середніх класів та 59,4 % – старших класів.
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Хвилює те, що під час проведення нами разом з працівниками освіти та батьками,  
нарад, присвячених здоров’ю учнів, виявляється невідповідність знань вчителів та батьків 
реальному стану здоров’я учнів та низький рівень їхніх знань щодо профілактичних заходів 
зі збереження здоров’я дітей.

Виконуючи Державну програму «Національний план дій щодо реалізації конвенції 
ООН про права дитини» на період до 2016 року нами розроблено проект «Концепції ор-
ганізації медичного забезпечення загальноосвітніх закладів», де визначено функціональ-
ні обов’язки шкільного лікаря, медичної сестри, роль дирекції та педагогічного колективу в 
охороні здоров’я учнів, а також викладено стратегію розвитку охорони здоров’я дітей у ЗНЗ. 
В основу стратегії покладено наш досвід діяльності у підшефних ЗНЗ з організації медико-
педагогічних заходів, спрямованих на забезпечення та підвищення рівня здоров’я учнів.

Згаданий Проект концепції та пропозиції до стратегії розвитку охорони здоров’я дітей 
шкільного віку у навчальних закладах спрямовано до Міністерства соціальної політики України.

Проведені нами наукові дослідження в межах комплексної міжвідомчої державної про-
грами «Здоров’я нації» з вивчення стану здоров’я учнів та розроблення способів його покра-
щення в умовах ЗНЗ дозволили розробити нові підходи до їхньої реалізації.

Важливим заходом необхідно вважати створення на базі ЗНЗ оздоровчо-профілактично-
го центру, основні завдання якого наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 
Основні завдання центру

№ Структурно-функціональна організація

1 Введення комп’ютерної системи медико-психолого-педагогічного проектування розвитку 
дитини в умовах ЗНЗ

2 Впровадження технологій збереження здоров’я

3 Створення кабінету профілактики та оздоровлення зі застосуванням фіто-, аромо-, 
синглетно-кисневої та магнітно-лазерної терапії

4 Організація рухового режиму та навчальних занять фізичної культури

5 Організація раціонального харчування для дітей з урахуванням вимог дієтичного 
харчування

6 Організація співпраці з психологами, вчителями, батьками, дитиною, соціальними 
службами, органами місцевого самоврядування

Систему профілактики оздоровлення на базі ЗНЗ було організовано згідно з розробле-
ними нами та затвердженими МОЗ України методичними рекомендаціями: «Організація про-
філактичних та оздоровчих заходів для дітей в умовах ЗНЗ» [12].

Структурно-функціональна модель «Шкільного центру здоров’я» змішаного типу в 
основі містить два взаємодоповнюючі структурно-функціональні підрозділи, що здійснює за-
ходи щодо: 1) первинної профілактики – збереження існуючого рівня здоров’я учнів, 2) вто-
ринної профілактики – оздоровлення [16; 17].

Основними завданнями, розв’язаними в умовах шкільного центру здоров’я, були:
1) встановлення співвідношення взаємовпливу чинників у системі «навчання – здоров’я»;
2) дотримання критеріїв фізіологічного формування стану фізичної культури і спорту;
3) взаємодія зі службами здоров’я;
4) збереження психічного та розумового здоров’я та взаємодія зі соціальними службами;
5) організація раціонального харчування;
6) створення здорового та безпечного соціального середовища у ЗНЗ;
7) налагодження співпраці з родиною [18; 19].
Базовим елементом функціонування «Шкільного центру здоров’я» була наявність до-

стовірної інформації щодо реального стану здоров’я учнів, з урахуванням їхніх вікових  
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особливостей. Завдання збору, аналіз та систематизації інформації виконувала автоматизо-
вана система медико-психо-педагогічного проектування розвитку дитини шкільного віку. 
Застосування інформаційних систем отримало широке розповсюдження у світовій науковій 
практиці [16; 17; 21].

Медичний блок програми містить показники фізичного розвитку, фізичного здоров’я, 
стану адаптації та груп здоров’я учнів. Занесення даних обстеження до комп’ютерної програ-
ми забезпечило автоматизоване оброблення отриманих даних. Проведення оброблення даних 
з використанням системи медико-психо-педагогічного проектування розвитку дитини в умо-
вах навчального процесу дало можливість здійснювати оперативне та стратегічне планування 
заходів колективної та індивідуальної диспансеризації. Результати обстеження стали осно-
вою системи контролю якості її проведення.

Окрім того, запровадження нового автоматизованого комп’ютерного діагностично- 
проектувального комплексу «Універсал» дало можливість здійснювати постійний лонгітуді-
нальний моніторинг здоров’я учнів та сформувати умови для організації системи оздоровчих 
заходів в умовах ЗНЗ [6; 7]. 

Важливим завданням нашої експериментальної діяльності було виявити вплив різних 
факторів на захворюваність школярів різного віку, які мали захворювання органів дихання.

Одне з перших місць серед захворювань учнів, за даними різних авторів, посідають хво-
роби органів дихання (від 21,5 % до 52,7 %). Учені вказують на гострі респіраторні захворю-
вання, різні форми хронічного тонзиліту, аденоїдні вегетації та гіпертрофію мигдаликів, ви-
кривлення носової перегородки, астматичні бронхіти, тубінфікованість тощо. Висока питома 
вага хвороб органів дихання зумовлена віковими структурно-функціональними особливостя-
ми цієї системи [11].

За час проведення дослідження ми визначили фактори, які достовірно сприяють реалі-
зації формування захворювань системи дихання (табл. 2).

Таблиця 2 
Вплив фізичного розвитку на формування захворювань системи дихання, абс. ч. (%)

Параметр Одиниці 
виміру

Хвороби органів 
дихання Всього P ВШ

(95 % ДІ)Так Ні

Зріст
Низький 2 (40,0) 3 (60,0) 5 (100,0) 0,124 4,13

(2,68; 5,21)
Вище 

середнього 35 (9,4) 337 (90,6) 372 
(100,0) 0,049* 0,64

(0,41; 1,00)

Окружність грудної 
клітини

Низький 14 (19,2) 59 (80,8) 73 (100,0) 0,029* 2,06
(1,08; 3,96)

Вище 
середнього

37
(18,3)

165
(81,7)

202 
(100,0) 0,005* 1,95

(1,23; 3,09)

АТ систолічний Нижче 
середнього 11   (57,9) 8 (42,1) 19   

(100,0) 0,028* 3,35
(1,14; 9,88)

АТ діастолічний Низький 13 (46,4) 15 (53,6) 28  
(100,0) 0,019* 3,47

(1,22; 9,83)
* Різниця статистично достовірна за р<0,05

Згідно з даними, наведеними у таблиці 2, ми можемо стверджувати, що фактором, що 
сприяє формуванню функціональних відхилень та хронічних захворювань системи дихання 
є низьке зростання (співвідношення шансів 4,13 (2,68; 5,21)). Найбільш оптимальними рос-
товими параметрами щодо профілактики реалізації захворювань системи органів дихання є 
параметри зростання у межах вище середнього (співвідношення шансів 0,64 (0,41; 1,00)). 
Низькі рівні обсягу грудної клітки є фактором ризику щодо реалізації захворювань органів  
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дихання (співвідношення шансів 2,06 (1,08; 3,96)). Діти з високими та вище середнього  
обсягами грудної клітки є більш стійкими щодо захворювань органів дихання (співвідношен-
ня шансів 1,95 (1,23; 3,09)).

Також встановлено несприятливі параметри артеріального тиску у дітей щодо реалізації 
захворювань органів дихання. Зокрема, це низький та нижче середнього рівня систолічний 
артеріальний тиск (співвідношення шансів 3,35 (1,14; 9,88)) та низький рівень діастолічно-
го артеріального тиску (співвідношення шансів 3,47 (1,22; 9,83)). Групи дітей з низьким та 
нижче середнього рівнями артеріального тиску може бути віднесено до групи ризику щодо 
реалізації функціональних відхилень та хронічних захворювань органів дихання.

Також встановлено характер сприйняття функціональних захворювань органів дихання  
залежно від рівня фізичного здоров’я учнів (табл. 3).

Таблиця 3 
Залежність формування захворювань системи органів дихання 

від рівня фізичного здоров’я, абс. ч. (%)

Параметр Рівні
Хвороби органів 

дихання Усього P
ВШ

(95 % ДІ)Так Ні

Проба 
Руф’є

Високий,
вище середнього 24 (5,3) 429 (94,7) 453 (100,0) 0,038* 1,62 (0,80; 3,29)

Середній 24 (9,5) 229 (90,5) 253 (100,0) 00,036* 1,87 (1,04; 3,37)
Нижче середнього 59 (23,6) 191 (76,4) 250 (100,0) 00,00* 5,52 (3,34; 9,14)

Низький 27 (19,6) 111 (80,4) 138 (100,0) 00,00* 6,39 (2,42; 7,83)
* Різниця статистично достовірна за р<0,05

Із таблиці 3 видно, що ризик до реалізації захворювань органів дихання зростає відпо-
відно до зниження рівня фізичного здоров’я. Більш вразливими групами виявились групи 
з показниками «нижче середнього» та «низького» рівнів фізичного здоров’я. З дітьми цих 
груп необхідно проводити відповідну роботу з метою профілактики реалізації захворювань 
системи органів дихання.

Виявлено також особливості впливу сім’ї на дитину, що можуть сприяти або посилюва-
ти вплив на формування захворювань органів дихання (табл. 4).

Таблиця 4
Вплив сім’ї на формування захворювань органів дихання, абс. ч. (%)

Параметр
Одиниці 
виміру

Хвороби органів 
дихання Всього P

ВШ
(95 % ДІ)

Так Ні

Симбіотичність Проблема 72 (9,2) 708 (90,8) 780 (100,0)
00,000*

0,47
(0,31; 0,72)Норма 41 (17,7) 191 (82,3) 232 (100,0)

Авторитарне 
ставлення

Проблема 82 (9,2) 807 (90,8) 889 (100,0)
00,005* 3,07

(1,4; 6,73)Норма 31 (25,2) 92 (74,8) 92 (100,0)

Занижена оцінка Проблема 12 (25,0) 36 (75,0) 48 (100,0)
00,002*

2,85 (1,44; 
5,65)Норма 101 (10,5) 863 (89,5)    964 (100,0)

* Різниця статистично достовірна за р<0,05

Наведені дані наглядно ілюструють вплив сім’ї на реалізацію проблем системи органів 
дихання. Зокрема, підвищена опіка дитини є фактором, що попереджає реалізацію функціо-
нальних відхилень та хронічних захворювань органів дихання (співвідношення шансів 0,47 
(0,31; 0,72) та 0,30 (0,19; 0,48)). Зневажливе та авторитарне ставлення до дитини сприяють 
формуванню функціональних відхилень та хронічних захворювань системи органів дихання 
(співвідношення шансів – 2,85 (1,44; 5,65) та 3,07 (1,44; 5,65)).
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Також було вивчено вплив на формування захворювань системи дихання вад соціальних 
пріоритетів (табл. 5).

Таблиця 5
Залежність формування захворювань органів дихання від ступеню вираженості 

вад соціальних пріоритетів, абс. ч. (%)

Параметр Одиниці виміру
Хвороби органів 

дихання Всього
n % P

ВШ
(95 % ДІ)

Так Ні

«Я та рідна 
домівка»

Повністю, або частково 
сформовані** 80 (10,9) 653 (89,1) 733 (100,0)

Недостатньо сформовані 37 (13,0) 248 (87,0) 285 (100,0) 0,353 1,22
(0,80; 1,85)

Не сформовані 9 (20,9) 34 (79,1) 43 (100,0) 0,050* 2,16
(1,00; 4,67)

«Я та 
здоров’я»

Повністю або частково 
сформовані** 73 (10,1) 649 (89,9) 722 (100,0)

Недостатньо сформовані 41 (14,7) 238 (85,3) 279 (100,0) 0,042* 1,53
(1,02; 2,31)

Не сформовані 12 (20,0) 48 (80,0) 60 (100,0) 0,021* 2,22
(1,13; 4,38)

«Я та 
праця»

Повністю, або частково 
сформовані** 44 (8,7) 460 (91,3) 504 (100,0)

Недостатньо сформовані 69 (14,1) 422 (85,9) 491 (100,0) 0,009* 1,71
(1,15; 2,55)

Не сформовані 13 (19,7) 53 (80,3) 66 (100,0) 0,007* 2,56
(1,30; 5,07)

«Я та друзі»

Повністю, або частково 
сформовані** 70 (9,5) 665 (90,5) 735 (100,0)

Недостатньо сформовані 44 (17,8) 203 (82,2) 247 (100,0) 0,001* 2,06 
(1.37; 3.10)

Не сформовані 12 (15,2) 67 (84,8) 79 (100,0) 0,116 1,70
(0,88; 3,30)

«Я та 
громадські 
обов’язки»

Повністю або частково 
сформована** 83 (10,1) 741 (89,9) 824 (100,0)

Недостатньо сформована 29 (16,7) 145 (83,3) 174 (100,0) 0,013* 1,79
 (1,13; 2,83)

Не сформована 14 (22,2) 49 (77,8) 63 (100,0) 0,004* 2,55
(1,35; 4,82)

* Різниця статистично достовірна за р<0,05

Встановлено залежність між наявністю вад особистісних пріоритетів та формуванням 
захворювань органів дихання. Найбільший вплив виявляли проблеми щодо сприйняття ди-
тиною власної сім’ї, друзів, турботи про власне здоров’я, проблеми у ставленні до навчаль-
ної діяльності та громадських обов’язків. Особливо негативний вплив виявляли сформовані 
проблеми негативного щодо сприйняття навчальної діяльності (співвідношення шансів 2,16 
(1,00; 4,67)), сім’ї (співвідношення шансів 2,16 (1,00; 4,67)) та турботи про власне здоров’я 
(співвідношення шансів – 2,22 (1,13; 4,38)). Ці дані необхідно врахувати під час проведення 
заходів профілактики захворювань та функціональних відхилень системи органів дихання. 

Під час навчального процесу діти перебувають у специфічних обставинах впливу факто-
рів соціальної комунікації. Нами встановлено залежність динаміки формування захворювань 
органів дихання від стану соціально-комунікативно розвитку та від рівня соціальної адаптації 
дитини в умовах ЗНЗ та від наявності лідерських даних у дитини (табл. 6).
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Таблиця 6
Формування захворювань органів дихання в залежності 

від показників соціально-комунікативно розвитку (СКР), абс. ч. (%)

Параметр Одиниці виміру
Хвороби органів ди-

хання Всього P ВШ 
(95 % ДІ)

Так Ні

Тип СКР

Актив** 62 (9,8) 569 (90,2) 631 (100,0)

Пасив 34 (12,5) 239 (87,5) 273 (100,0) 0,240 1,31
(0,84; 2,04)

Ізольовані 30 (19,0) 128 (81,0) 158 (100,0) 0,002* 2,15
(1,34; 3,46)

Відторгнуті 10 (21,3) 37 (78,7) 47 (100,0) 0,017* 2,48
(1,18; 5,23)

Зона ризику
Так 19 (21,6) 69 (78,4) 88 (100,0)

0,005* 2,13 (1,24; 3,67)
Ні 117 (11,4) 905 (88,6) 1022 (100,0)

Тип лідера / 
підлідера

Конструктивні 12 (5,7) 197 (94,3) 209 (100,0)
0,044* 0,36

(0,13; 1,01)Деструктивні 6 (14,6) 35 (85,4) 35 (85,4)

Згідно з отриманими даними, лідерські здібності дитини виявляють ефективну профі-
лактичну дію щодо реалізації захворювань органів дихання (співвідношення шансів – 0,36 
(0,13; 1,01)). Іншими словами, для профілактики захворювань системи органів дихання необ-
хідно також виховувати у дітей лідерські здібності [13]. Встановлено можливість формування 
специфічних рейтингових груп асоційованих з наявністю хвороб системи дихання (табл. 7). 

Таблиця 7
Фактори, асоційовані з наявністю хвороб системи дихання (профілактичні), абс. ч. (%)
№ Параметр Р ВШ (95 % ДІ)

1 Тип лідера 0,044* 0,36 
(0,13; 1,01)

2 Гіперопіка 0,000* 0,47
(0,31; 0,72)

3 Фізично-оздоровча життєва активність 0,005* 0,48
(0,28; 0,80)

4 Екстернальність 0,023* 0,61
(0,39; 0,94)

5 Довжина тіла (зростання) 0,049* 0,64
(0,41; 1,00)

6 Замкненість 0,232 0,77
(0,50; 1,19)

7 Авторитарна гіперсоціалізація 0,000* 0,81
(0,48; 1,21)

8 Навчально-пізнавальна життєва 
активність 0,042* 0,83

(0,53; 1,30)
9 Естетична нечутливість 0,336 0,83

(0,57; 1,21)
10 Навчально-пізнавальна життєва 

активність 
0,042 0,83

(0,53; 1,30)
* Різниця статистично достовірна за р<0,05
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Специфічні рейтингові групи дають можливість отримати інформацію про базовий фак-
тор (основний рейтинг) та фактори прихованої коморбідності, що впливають на формування 
окремих захворювань. Введення систем профілактики та реабілітації інтегрального характе-
ру спільних для медичних працівників, психологів та вчителів дає можливість попередити 
перехід функціональних відхилень у хронічні захворювання та формування функціональних 
відхилень зі збереженням здоров’я.

Згідно з даними, поданими у таблиці 7 до топової десятки ввійшли фактори соціально-
психологічного впливу. Лікування та профілактичні заходи щодо вказаної групи захворювань 
без нейтралізації впливу психолого-педагогічних чинників матиме недостатню ефективність. 
Відповідно, існують патогенні чинники, що спричинюють розвиток хвороб органів дихання. 
Наводимо альтернативну топову десятку чинників формування захворювань системи органів 
дихання (табл. 8). 

Таблиця 8 
Фактори, асоційовані з наявністю хвороб системи дихання (патогенні) абс. ч. (%)
№ Параметр Р ВШ (95 % ДІ)
1 Проба Руф’є, низький рівень 0,000* 5,52 (3,34; 9,14)
2 Проба Руф’є, нижче середнього 0,000* 4,39 (2,42; 7,83)
3 Довжина тіла (зростання), низький рівень 0,012* 4,13 (0,68; 5,21)
4 Артеріальний тиск, діастолічний, низький 0,019* 3,47 (1,22; 9,83)
5 Артеріальний тиск, систолічний, високий 0,028* 3,35 (1,14; 9,88)
6 Соціальний пріоритет «Я і праця» 0,007* 2,56 (1,30; 5,07)
7 Соціально-комунікативний розвиток – 

низький рівень 0,017* 2,48 (1,18; 5,23)

8 Соціальний пріоритет (несформований) 
«Я і здоров’я» 0,021* 2,22 (1,13; 4,38)

9 Соціально-комунікативний розвиток – 
нижче середнього 0,002* 2,15 (1,34; 3,46)

10 Соціальний пріоритет (несформований) 
«Я та родина» 0,050* 2,16 (1,00; 4,67)

* Різниця статистично достовірна за р<0,05

У таблиці 8 представлено 10 визначальних чинників формування захворювань системи 
органів дихання. Визначальними серед них є: фактори зниженої працездатності, фізичного 
розвитку (низький зріст), артеріального тиску та соціальні чинники – формування вад со-
ціальних пріоритетів. Патогенні чинники формування захворювань органів дихання мають 
бути нейтралізовані спільними зусиллями медичних працівників та психологів.

Результатом монофакторного аналізу стало формування багатовимірної моделі впливу 
факторів на виникнення захворювань системи органів дихання (табл. 9). Прогностична вар-
тість моделі дорівнює 81,6 % (чутливість моделі становить 30,8 %, специфічність моделі до-
рівнює 3,7 %, R2 = 0,247).

За результатами побудови багатофакторної математичної моделі ми сформували загаль-
ну картину факторів, що провокують та виникають на заваді реалізації формування функціо-
нальних відхилень та хронічних захворювань органів дихання.

Факторами, що попереджують виникнення порушень з боку системи органів ди-
хання є стан «симбіотичного» ставлення до дитини у сім’ї – ВШ = 0,50 (0,27; 0,95); високий 
або вище середнього рівні зростання – ВШ = 0,43 (0,23; 0,80); недостатньо, або несформо-
вані моральні цінності – ВШ = 0,32 (0,15; 0,68); недостатньо, або несформовані  ціннісні 
пріоритети – «Я і мистецтво» – ВШ = 0,46 (0,24; 0,91); вада особистісного розвитку – агре-
сивність – ВШ = 0,59 (0,33; 1,05); високий та вище середнього рівень предметно-перетворю-
вальної життєвої активності – ВШ = 0,50 (0,16; 1,57); низький та нижче середнього рівень 
фізично-оздоровчої життєвої активності – ВШ = 0,45 (0,19; 1,04).
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Таблиця 9
Багатовимірна модель впливу факторів на виникнення захворювань органів дихання

Параметр Одиниці виміру P ВШ
(95 % ДІ)

Ставлення батьків

Симбіоз Проблема 0,033 0,50 (0,27; 0,95)Норма

Авторитарність Проблема 0,005* 3,07 (1,4; 6,73)Норма
Види  життєвої активності учнів

Фізично-оздоровча

Низька та нижче середнього
0,062 0,45 (0,19; 1,04)

Висока та вище середнього 0,427 1,36 (0,64; 2,87)
Середня**

Художньо-образна
Низька та нижче середнього 0,367 1,41 (0,67; 2,96)
Висока та вище середнього 0,018 2,55 (1,18; 5,52)
Середня**

Предметно-перетворювальна
Низька та нижче середнього 0,080 1,82 (0,93; 3,56)
Висока та вище середнього 0,234 0,50 (0,16; 1,57)
Середня**

Вади особистісного розвитку

Агресивність
Середньо  або сильно виражена вада

0,073 0,59 (0,33; 1,05)Вада не виявлена або низько вираже-
на вада

Невпевненість, n (%)
Середньо  або сильно Виражена вада

0,173 1,62 (0,81; 3,22)Вада не виявлена або низько вираже-
на вада

Ціннісні пріоритети

«Я та мистецтво» Повністю або частково сформовані**
Недостатньо або не сформовані 0,024 0,46 (0,24; 0,91)

«Я та друзі» Повністю або частково сформовані**
Недостатньо або не сформовані 0,013* 2,32 (1,20; 4,51)

«Я і моральні цінності» Повністю або частково сформовані**
Недостатньо або не сформовані 0,003* 0,32 (0,15; 0,68)

Зростання
Низький або нижче середнього 0,494 1,43 (0,51;4,01)
Середній**
Вище середнього або високий 0,008* 0,43 (0,23; 0,80)

Об’єм грудної клітки
Низький або нижче середнього 0,039 2,20 (1,04; 4,63)
Середній** 0,251
Вище середнього, або високий 0,306 1,43 (0,72; 2,86)

*Різниця статистично достовірна за р<0,05

Факторами, що сприяють формуванню функціональних відхилень та хронічних за-
хворювань системи органів дихання є авторитарне ставлення до дитини у сім’ї – ВШ = 3,07 
(1,4; 6,73); високий та вище середнього рівні фізично-оздоровчої життєвої активності – 
ВШ = 1,36 (0,64; 2,87); високий та вище середнього рівні художньо-образної життєвої ак-
тивності – ВШ = 2,55 (1,18; 5,52); вада особистісного розвитку, невпевненість – ВШ = 1,62 
(0,81; 3,22); несформованість особистісного пріоритету «Я і друзі» – ВШ = 2,32 (1,20; 4,51); 
низький, або нижче середнього об’єм грудної клітки – ВШ = 2,20 (1,04; 4,63).
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За результатами побудови багатовимірної математичної моделі ми отримали можливість 
визначити рейтинг впливу факторів на формування захворювань системи органів дихання 
(табл. 10). 

Таблиця 10
Результати впливу факторів на формування захворювань системи органів дихання

Параметр Одиниці виміру P ВШ
(95 % ДІ)

Довжина тіла 
(зростання), рівні Вище середнього, або високий 0,008* 0,43 (0,23; 0,80)

Фізично-оздоровча 
життєва активність Висока, вище середнього 0,062 0,45 (0,19; 1,04)

Сприйняття мистецтва Недостатньо або не сформовані 0,024 0,46 (0,24; 0,91)
Гіперопіка Вище середнього 0,033 0,50 (0,27; 0,95)
Предметно-

перетворювальна 
життєва активність

Висока та вище середнього 0,234 0,50 (0,16; 1,57)

Агресивність Середньо або сильно виражена 0,073 0,59 (0,33; 1,05)
Довжина тіла 

(зростання), рівні Низький або нижче середнього 0,494 1,43 (0.51; 4,01)

Об’єм грудної клітини Вище середнього або високий 0,306 1,43 (0,72; 2,86)
Невпевненість Середньо або сильно виражена вада 0,173 1,62 (0,81; 3,22)

Предметно-
перетворювальна

життєва активність
Низька та нижче середнього 0,080 1,82 (0,93; 3,56)

Художньо-образна
життєва активність

Низька та нижче середнього 0,367 1,41 (0,67; 2,96)
Висока та вище середнього 0,018 2,55 (1,18; 5,52)

Об’єм грудної клітини Низький або нижче середнього 0,039 2,20 (1,04; 4,63)
«Я та друзі» Недостатньо або не сформовані 0,013* 2,32 (1,20; 4,51)

Авторитарність Висока та вище середнього 0,005* 3,07 (1,4; 6,73) 
*Різниця статистично достовірна, за р<0,05

Наявність комплексної багатофакторної моделі формування функціональних відхилень 
та хронічних захворювань має допомогти лікарю, психологу та вчителю знайти відповідні 
спеціальні завдання щодо комплексного розв’язання проблеми.

Таким чином, нами встановлено, що погіршення показників здоров’я дітей шкільного 
віку залежать від наявних недоліків в організації їхнього медичного забезпечення. Серед них: 
відсутність положення «Про функціональні обов’язки медичних працівників ЗНЗ», функціо-
нальне перевантаження дітей, послаблення зв’язку з дитячими та сімейними поліклініками, 
педагогічним колективом та батьками дітей. 

Нами розроблено та впроваджено у базових ЗНЗ систему заходів з удосконалення дис-
пансеризації учнів, що дозволила зменшити захворюваність дітей молодших класів на 25,3 %, 
середніх – на 20,3 % і старших – на 34,4 %, а також збільшити відсоток здорових дітей [10]. 

Встановлено кореляційний зв’язок успішності учнів зі станом здоров’я. Найбільший 
вплив на рівень успішності виявляли захворювання нервової системи та органів системи 
травлення, що потребує більшої уваги до їхнього медичного та педагогічного супроводу. 

Було проведений моно- та багатофакторний математичний аналіз впливу медичних, со-
ціальних та психологічних чинників на виникнення більш поширених захворювань органів 
дихання та травлення. Аналіз показав, що значущими факторами ризику виникнення захво-
рювань органів дихання є дисгармонійний фізичний розвиток, низький рівень фізично-оздо-
ровчої життєвої активності дітей та неуважне ставлення до дитини у сім’ї. Для захворювань 
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органів травлення характерним є наявність та психологічна нестабільність – рівень тривож-
ності, агресивності та імпульсивності. Виявлено наявність специфічних рейтингових груп 
медико-соціальних, психолого-педагогічних чинників профілактичного та патогенного впли-
ву на формування цих захворювань. 

Таким чином, проведені наукові дослідження стану здоров’я дітей шкільного віку під-
тверджують, що для покращення його показників необхідно:

1) під час оцінювання здоров’я дітей шкільного віку враховувати показники фізичного 
розвитку, фізичного здоров’я, стану адаптації дитини до умов навчального процесу, групи 
здоров’я у комплексі з визначенням рівня розвитку соціально-комунікативних функцій та рів-
ня життєвої активності учнів;

2) переглянути штати медичних працівників ЗНЗ, зменшити навантаження на шкільного 
лікаря та медичну сестру, відновити щорічні поглиблені медичні огляди учнів та створити 
умови для оздоровлення дітей в умовах навчального закладу; 

3) з метою підвищення рівня диспансеризації учнів запровадити розроблений нами 
фізичний блок у складі комп’ютерної діагностично-проектувальної системи супроводу ін-
дивідуального розвитку учнів з урахуванням особливостей медико-психолого-педагогічних 
особливостей розвитку особистості та особливостей впливу медико-соціальних та психолого-
педагогічних факторів; 

4) посилити профілактичну діяльність з сім’ями дітей щодо дотримання здорового спо-
собу життя, особливу увагу звернути на родини високого соціального ризику. Забезпечити 
умови для активної співпраці з органами місцевого самоврядування, соціальної допомоги, 
батьками та громадськими організаціями;

5) Міністерству освіти і науки України підвищити відповідальність директорів навчальних 
закладів за організацію умов зі збереження здоров’я учнів та забезпечити впровадження у прак-
тику діяльності ЗНЗ «Шкільних центрів здоров’я» для практичного проведення профілактичних 
та оздоровчих заходів в умовах ЗНЗ із залученням до цієї важливої профілактичної діяльності 
вчителів, психологів, родини, соціальних служб та інших зацікавлених соціальних інстанцій.

Використані літературні джерела
1. Баранов А. А. Фундаментальные и прикладные проблемы педиатрии на современном этапе 

[Текст] / А. А. Баранов, Л. А. Щеплягина // Рос. пед. журнал. – 2005. – № 3. – С. 4–7. 
2. Баранов А. А. Здоровье, обучение и воспитание детей: история и современность (1904–1959–

2004) [Текст] / А. А. Баранов, В. Р. Кучма, Л. М. Сухарева. – М.: Династия, 2006. – 234 с.
3. Бирюкова Н. А. Здоровье сберегающие технологии в общеобразовательных учреждениях 

[Текст] / Н. А. Бирюкова // Гигиена и санитария. – 2006. – № 1. – С. 76–77. 
4. Даниленко Г. М. Медичні проблеми формування, збереження та зміцнення здоров’я школя-

рів [Текст] / Г. М. Даниленко // Лікарська справа. – 2004. – № 1. – С. 128–131.
5. Зорина И. Г. Влияние внутришкольных факторов на умственную работоспособность и со-

стояние здоровья учащихся [Текст] / И. Г. Зорина // Гигиена и санитария. – 2006. – № 6. – С. 48–51. 
6. Киричук В. О. Проектування навчально-виховного процесу в комп’ютерному комплексі 

«Універсал» [Текст]: навч.-метод. посібн. / В. О. Киричук. – К., 2009. – 209 с.
7. Киричук В. О. Технології проектування в практиці роботи загальноосвітнього навчального закла-

ду: теоретико-практичний аспект [Текст]: посібн. / В. О. Киричук. – К.: ІОД НАПН України, 2014. – 336 с.
8. Нагорна Н. В. Клінічна характеристика та показники добового моніторування артеріального 

тиску у дітей з високим артеріальним тиском [Текст] / Н. В. Нагорна, О. П. Дудчак // Педіатрія, аку-
шерство і гінекологія. – 2006. – № 6. – С. 10–15. 

9. Неділько В. П. Стан здоров’я школярів і його вплив на рівень академічної успішності [Текст] / 
В. П. Неділько, С. А. Руденко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2013. – Т. 75. – № 6. – С. 37–41.

10. Неділько В. П. Вплив гіпоксичних станів на формування хронічної втоми у дітей шкільного віку 
[Текст] / В. П. Неділько, С. А. Руденко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2013. – № 5 (76). – С. 49–53.



78

СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

11. Оздоровлення дітей з хронічними захворюваннями носоглотки в умовах організованого ко-
лективу [Текст] / В. П. Неділько, Т. М. Камінська, С. А. Руденко, Л. П. Пінчук // Здоровье ребенка. – 
2009. – № 1 (16). – С. 15–18. 

12. Організація профілактичних і оздоровчих заходів для дітей в умовах загальноосвітніх нав-
чальних закладів [Текст] / В. П. Неділько, Л. І. Квашніна, С. А. Руденко та ін. // Методичні рекомен-
дації. – К. – 2009. – 45 с. 

13. Пляскина И. В. Здоровье детей, обучающихся в школах нового вида [Текст] / И. В. Пляски-
на // Гигиена и санитария. – 2000. – № 1. – С. 62–64. 

14. Полька Н. С. Фізіолого-гігієнічна оцінка фізичного та психічного здоров’я старшоклас-
ників інноваційного навчального закладу (семестрово-циклоблочна система викладання) [Текст] / 
Н. С. Полька, Н. В. Лебединець // Довкілля та здоров’я. – 2010. – № 2 (53). – С. 38–43.

15. Полька Н. С. Физическое развитие школьников Украины. Пространственно-временные и 
морфофункциональные особенности [Текст]: монография / Н. С. Полька, А. Г. Платонова. – К.: Гене-
за, 2015. – 272 с. 

16. Руденко С. А. Життєва активність та її вплив на стан психолого-фізичного розвитку дітей 
шкільного віку [Текст] / С. А. Руденко // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: збірник  
наукових праць. – Вип. 2 (13). – 2014. – С. 70–76.

17. Стан здоров’я дітей старшого шкільного віку [Текст] / В. П. Неділько, Т. М. Камінська, 
С. А. Руденко, Л. П. Пінчук // Здоровье ребенка. – 2011. – № 2 (29). – С. 21–24. 

18. Шевченко Ю. С. Актуальные проблемы современной организации психиатрической помо-
щи детям в России [Текст] / Ю. С. Шевченко, А. А. Северный, Н. М. Иовчук // Вопросы психического 
здоровья детей и подростков. – 2006. – № 2. – С. 23–32.

19. Conway P. H. The Public Role in Promoting Child Health Information Technology [Text] / 
P. H. Conway, P. J. White // Pediatrics. – 2009. – № 123. – Р. 125–127.

20. Hinman A. R. Linking Children's Health Information Systems: Clinical Care, Public Health, 
Emergency Medical Systems, and Schools [Text] / A. R. Hinman, A. J. Davidson // Pediatrics, 2009. – 
Vol. 123. – P. 67–73.

21. Retter T. D. School-Based Health Centers and Pediatric Practice. Council on School health [Text] / 
T. D. Retter // Pediatrics. – 2012. – Vol. 129. – Р. 387–393.

22. School-Based Health Centers: Improving Access and Quality of Care for Low-Income Adolescents 
[Text] / M. A. Allison, L. A. Crane, B. L. Beauty et al. // Pediatrics. – 2007. – № 120. – Р. 887–894.

23. Short, and mild-term effects of a setting based prevention program to reduce obesity risk factors in 
children: A cluster-randomized trial [Text] / O. Bayer, R. von Kries, A. Strauss et al. // Clinicаl Nutrition. – 
2009. – № 28. – Р. 122–128.

24. Use of an Electronic Medical Record System to Support Primary Care Recommendations to 
Prevent, Identify, and Manage Childhood Obesity [Text] / K. T. Rattay, M. Ramakrishnan, A. Atkinson et 
al. // Pediatrics. – 2009. – Vol. 123. – Р. 100–107.

Bibliography
1. Bаrаnov A. A. Fundаmentаlnye y pryklаdnye problemy pedyаtryy nа sovremennom etаpe [Tekst] / 

A. A. Bаrаnov, L. A. Shchepliahynа // Ros. ped. zhurnаl. – 2005. – № 3. – S. 4–7. 
2. Bаrаnov A. A. Zdorove, obuchenye y vospytаnye detei: ystoryia y sovremennost (1904–1959–

2004) [Tekst] / A. A. Bаrаnov, V. R. Kuchmа, L. M. Sukhаrevа. – M.: Dynаstyia, 2006. – 234 s.
3. Byriukovа N. A. Zdorove sberehаiushchye tekhnolohyy v obshcheobrаzovаtelnykh uchrezhdenyiakh 

[Tekst] / N. A. Byriukovа // Hyhyenа y sаnytаryia. – 2006. – № 1. – S. 76–77. 
4. Dаnylenko H. M. Medychni problemy formuvаnnia, zberezhennia tа zmitsnennia zdorov’ya 

shkoliariv [Tekst] / H. M. Dаnylenko // Likаrskа sprаvа. – 2004. – № 1. – S. 128–131.
5. Zorynа Y. H. Vlyianye vnutryshkolnykh fаktorov nа umstvennuiu rаbotosposobnost y sostoianye 

zdorovia uchаshchykhsia [Tekst] / Y. H. Zorynа // Hyhyenа y sаnytаryia. – 2006. – № 6. – S. 48–51. 



79

СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

6. Kyrychuk V. O. Proektuvаnnia nаvchаlno-vykhovnoho protsesu v komp’yuternomu kompleksi 
«Universаl» [Tekst]: nаvch.-metod. posibn. / V. O. Kyrychuk. – K., 2009. – 209 s.

7. Kyrychuk V. O. Tekhnolohii proektuvаnnia v prаktytsi roboty zаhаlnoosvitnoho nаvchаlnoho zаklаdu: 
teoretyko-prаktychnyi аspekt [Tekst]: posibn. / V. O. Kyrychuk. – K.: IOD NAPN Ukrаiny, 2014. – 336 s.

8. Nаhornа N. V. Klinichnа khаrаkterystykа tа pokаznyky dobovoho monitoruvаnnia аrteriаlnoho 
tysku u ditei z vysokym аrteriаlnym tyskom [Tekst] / N. V. Nаhornа, O. P. Dudchаk // Pediаtriia, аkusherstvo 
i hinekolohiia. – 2006. – № 6. – S. 10–15. 

9. Nedilko V. P. Stаn zdorov’ya shkoliariv i yoho vplyv nа riven аkаdemichnoi uspishnosti [Tekst] / 
V. P. Nedilko, S. A. Rudenko // Pediаtriia, аkusherstvo tа hinekolohiia. – 2013. – T. 75. – № 6. – S. 37–41.

10. Nedilko V. P. Vplyv hipoksychnykh stаniv nа formuvаnnia khronichnoi vtomy u ditei shkilnoho 
viku [Tekst] / V. P. Nedilko, S. A. Rudenko // Pediаtriia, аkusherstvo tа hinekolohiia. – 2013. – № 5 (76). – 
S. 49–53.

11. Ozdorovlennia ditei z khronichnymy zаkhvoriuvаnniamy nosohlotky v umovаkh orhаnizovаnoho 
kolektyvu [Tekst] / V. P. Nedilko, T. M. Kаminskа, S. A. Rudenko, L. P. Pinchuk // Zdorove rebenkа. – 
2009. – № 1 (16). – S. 15–18. 

12. Orhаnizаtsiia profilаktychnykh i ozdorovchykh zаkhodiv dlia ditei v umovаkh zаhаlnoosvitnikh 
nаvchаlnykh zаklаdiv [Tekst] / V. P. Nedilko, L. I. Kvаshninа, S. A. Rudenko tа in. // Metodychni 
rekomendаtsii. – K. – 2009. – 45 s. 

13. Pliaskynа Y. V. Zdorove detei, obuchаiushchykhsia v shkolаkh novoho vydа [Tekst] / 
Y. V. Pliaskynа // Hyhyenа y sаnytаryia. – 2000. – № 1. – S. 62–64. 

14. Polkа N. S. Fizioloho-hihiienichnа otsinkа fizychnoho tа psykhichnoho zdorov’ya stаrshoklаsnykiv 
innovаtsiinoho nаvchаlnoho zаklаdu (semestrovo-tsykloblochnа systemа vyklаdаnnia) [Tekst] / N. S. Polkа, 
N. V. Lebedynets // Dovkillia tа zdorov’ya. – 2010. – № 2 (53). – S. 38–43.

15. Polkа N. S. Fyzycheskoe rаzvytye shkolnykov Ukrаyny. Prostrаnstvenno-vremennye y 
morfofunktsyonаlnye osobennosty [Tekst]: monohrаfyia / N. S. Polkа, A. H. Plаtonovа. – K.: Henezа, 
2015. – 272 s. 

16. Rudenko S. A. Zhyttievа аktyvnist tа yii vplyv nа stаn psykholoho-fizychnoho rozvytku ditei 
shkilnoho viku [Tekst] / S. A. Rudenko // Pedаhohichni innovаtsii: idei, reаlii, perspektyvy: zbirnyk 
nаukovykh prаts. – Vyp. 2 (13). – 2014. – S. 70–76.

17. Stаn zdorov’ya ditei stаrshoho shkilnoho viku [Tekst] / V. P. Nedilko, T. M. Kаminskа, 
S. A. Rudenko, L. P. Pinchuk // Zdorove rebenkа. – 2011. – № 2 (29). – S. 21–24. 

18. Shevchenko Yu. S. Aktuаlnye problemy sovremennoi orhаnyzаtsyy psykhyаtrycheskoi pomoshchy 
detiam v Rossyy [Tekst] / Yu. S. Shevchenko, A. A. Severnyi, N. M. Yovchuk // Voprosy psykhycheskoho 
zdorovia detei y podrostkov. – 2006. – № 2. – S. 23–32.

19. Conway P. H. The Public Role in Promoting Child Health Information Technology [Text] / 
P. H. Conway, P. J. White // Pediatrics. – 2009. – № 123. – Р. 125–127.

20. Hinman A. R. Linking Childrens Health Information Systems: Clinical Care, Public Health, 
Emergency Medical Systems, and Schools [Text] / A. R. Hinman, A. J. Davidson // Pediatrics, 2009. – 
Vol. 123. – P. 67–73.

21. Retter T. D. School-Based Health Centers and Pediatric Practice. Council on School health [Text] / 
T. D. Retter // Pediatrics. – 2012. – Vol. 129. – Р. 387–393.

22. School-Based Health Centers: Improving Access and Quality of Care for Low-Income  
Adolescents [Text] / M. A. Allison, L. A. Crane, B. L. Beauty et al. // Pediatrics. – 2007. – № 120. –  
Р. 887–894.

23. Short, and mild-term effects of a setting based prevention program to reduce obesity risk factors in 
children: A cluster-randomized trial [Text] / O. Bayer, R. von Kries, A. Strauss et al. // Clinicаl Nutrition. – 
2009. – № 28. – Р. 122–128.

24. Use of an Electronic Medical Record System to Support Primary Care Recommendations to 
Prevent, Identify, and Manage Childhood Obesity [Text] / K. T. Rattay, M. Ramakrishnan, A. Atkinson et 
al. // Pediatrics. – 2009. – Vol. 123. – Р. 100–107.


