
Порушення зору в школярів, їхня профілактика. 

Профілактика негативного впливу "шкільного" шуму на організм школяра. 

Гігієна слуху – система заходів, спрямована на охорону слуху, створення оптимальних 

умов для діяльності слухового аналізатора, що сприяє нормальному його розвитку і 

функціонуванню.  

Розрізняють специфічну і неспецифічну дію шуму на організм людини. Специфічна 

дія виявляється у порушеннях слуху різного ступеня а, неспецифічна – у різноманітних 

відхиленнях у діяльності ЦНС, розладах вегетативної реактивності, ендокринних розладах, 

функціональному стані серцево-судинної системи і травного тракту. У осіб молодого і 

середнього віку при рівні шуму 90 дБ (децибел), який триває протягом години, знижується 

збудливість клітин кори головного мозку, погіршуються координація рухів, гострота зору, 

стійкість ясного бачення. За такої ж тривалості роботи в умовах впливу шуму, рівень якого 

становить 96 дБ, спостерігаються ще різкіші порушення коркової динаміки, фазові стани, 

позамежове гальмування, розлади вегетативної реактивності. Погіршуються показники 

м'язової працездатності (витривалості, стомлюваності) і показники праці. Праця в умовах 

впливу шуму, рівень якого 120 дБ, може викликати порушення у вигляді астенічних 

неврастенічних проявів. З'являються роздратованість, головні болі, безсоння, розлади 

ендокринної системи. Відбуваються зміни в серцево-судинній системі: порушується тонус 

судин і ритм серцевих скорочень, зростає або знижується артеріальний тиск. 

На дорослих і особливо дітей надзвичайно негативний вплив (неспецифічний і 

специфічний) чинить шум у приміщеннях, де включені на  повну гучність радіоприймачі, 

телевізори, магнітофони тощо. 

Сильно впливає шум на дітей і підлітків. Зміна функціонального стану слухового та інших 

аналізаторів спостерігається у дітей під впливом "шкільного" шуму, рівень інтенсивності якого 

в основних приміщеннях школи коливається від 40 до 110 дБ. У класі рівень інтенсивності шуму 

в середньому становить 50-80 дБ, під час перерв може сягати 95 дБ.  

Шум, який не перевищує 40 дБ, не спричиняє негативних змін у функціональному стані 

нервової системи. Зміни стають помітними за впливу шуму, рівень якого становить 50-60 дБ. 

Згідно з даними досліджень, розв'язання математичних задач потребує за шуму гучністю 50 

дБ на 15-55 %, 60 дБ – на 81-100 % більше часу, ніж до дії шуму. Послаблення уваги 

школярів в умовах впливу шуму вказаної гучності сягало 16%. Зниження рівнів "шкільного" 

шуму і його несприятливого впливу на здоров'я учнів досягається завдяки низці комплексних 

заходів: будівельних, технічних і організаційних. 

Так, ширина "зеленої зони" з боку вулиці повинна бути не менша ніж 6 м. Доцільно 

вздовж цієї смуги на відстані не менше 10 м від будівлі посадити дерева, крони яких 

затримуватимуть поширення шуму. 

Важливе значення у зменшенні "шкільного" шуму має гігієнічно правильне 

розташування навчальних приміщень у будівлі школи. Майстерні та спортивні зали 

розміщуються на першому поверсі в окремому крилі або прибудові.  

Гігієнічним стандартам, спрямованим на збереження зору і слуху учнів та вчителів, 

мають відповідати розміри навчальних приміщень: довжина (розмір від дошки до протилежної 

стінки) та глибина класних кімнат. Довжина класної кімнати, що не перевищує 8 м, 

забезпечує учням з нормальною гостротою зору і слуху, які сидять на останніх партах, чітке 

сприймання мови вчителя і ясне бачення того, що написане на дошці. За першими і другими 

партами (столами) у будь-якому ряді відводяться місця для учнів з послабленим слухом, 

оскільки мовлення сприймається від 2 до 4 м, а шепіт – від 0,5 до 1 м. Відновити 

функціональний стан слухового аналізатора і попередити зрушення в інших фізіологічних 

системах організму підлітка допомагають невеликі перерви (10-15 хв.). 

 Профілактика порушення зору у дітей і підлітків. 

Нормальна рефракція забезпечує фокусування зображення на сітківці. Для чіткого 

сприйняття предметів необхідно, щоб паралельні промені від зображення сходилися на 

сітківці. Існують два основних види аномалії рефракції – далекозорість і короткозорість. 

У період дитинства переважає такий вид рефракції, як далекозорість. Частота 

нормальної рефракції і короткозорості дуже мала. Око новонародженої дитини, як правило, 



далекозоре, оскільки має коротку повздовжню вісь. Далекозорість пов'язана з неправильною 

формою ока (вкорочене очне яблуко) або з неправильною кривизною рогівки чи кришталика. 

У подальші вікові періоди далекозорість трапляється рідше, а нормальна рефракція і 

короткозорість – частіше. За час шкільного навчання – від вступу у школу до її закінчення – 

кількість короткозорих дітей зростає у 5 разів. 

Які ознаки характерні для початку розвитку короткозорості? Школяр 

скаржиться, що він почав погано бачити написане на дошці, просить пересадити його на 

одну з передніх парт. Читаючи, він підносить книжку до очей, сильно нахиляє голову під час 

письма, в актовому залі намагається зайняти місце ближче до сцени. Для короткозорих дітей 

характерне примружування очей при розгляданні предметів.  

Короткозорість зазвичай розвивається під впливом довгогривалої і безладної роботи 

на близькій віддалі без дотримання гігієнічних норм читання чи писання. Рахіт, туберкульоз, 

ревматизм та інші загальні захворювання можуть створити сприятливий грунт для розвитку 

короткозорості. 

Значущим фактором, що призводить до зменшення гостроти зору, розвитку і 

прогресування в учнів короткозорості у період шкільного навчання (навіть при достатніх 

рівнях освітленості в навчальних приміщеннях і витриманості в нормативних межах інших 

параметрів світлових чинників) є навчальне навантаження, його тривалість протягом дня. 

Суттєво вираженою у дітей і підлітків є взаємозалежність між частотою короткозорої 

рефракції, станом фосфорно-кальцієвого обміну і тривалістю щоденного впливу на організм 

ультрафіолетового опромінення. У дітей, які мало або зовсім не бувають на прогулянках у 

полудневий час, коли інтенсивність ультрафіолетового опромінення достатньо висока, 

порушується фосфорно-кальцієвий обмін. Унаслідок цього відбуваються зміни тонусу очних 

м'язів. Слабкість цих м'язів при високому зоровому навантаженні і недостатній освітленості 

спричиняє розвиток аномалій рефракції і їхнє прогресування. 

У профілактиці розладів зору велике значення має: 

1) відстань від очей до верхнього і нижнього рядка на сторінці книги або зошита. 

Різна відстань до цих рядків (при розташуванні книги на горизонтальній робочій поверхні) 

викликає втому, оскільки форма кришталика повинна змінюватися, щоб текст можна було 

чітко бачити. Нахил кришки столу, який передбачається в конструкції парти (учнівського 

столу), полегшує роботу школяра, тому що при розташуванні книги на похилій площині 

верхній і нижній рядок сторінки знаходяться приблизно на однаковій відстані від очей. 

Куточок школяра слід розташовувати ближче до вікна. Стіл для занять потрібно ставити 

таким чином, щоб природне світло падало зліва від дитини, якщо вона не лівша. 

2) правила особистої гігієни: часте миття рук з милом, часта зміна рушників 

індивідуального користування, носових хустинок тощо.  

3) суттєве значення має харчування, ступінь його збалансованості щодо вмісту 

харчових речовин і особливо вітамінів.  

4) профілактика травм очей у школярів включає суворе дотримання ними правил 

безпеки у процесі виготовлення різних виробів на уроках праці, під час проведення дослідів 

на уроках хімії. 

5) з метою профілактики захворювання очей педагогу необхідно освоїти систему 

тренувальних вправ для очей й навчити цього дітей. Вправи для очей розроблені з метою 

профілактики перевтоми і мають назву "офтальмотренаж". Вправи виконують 2-3 рази 

протягом навчального дня і під час виробничої роботи, яка пов'язана з великим напруженням 

зору. В основі деяких вправ офтальмотренажу, які є обов'язковим складником фізкульт-

хвилинки, лежить багаторазове (15-20 разів протягом 3-х хвилин) переведення погляду з 

дрібного (3-5 мм) ближнього (віддаленого від очей на 20 см) предмета на інший предметі 

який знаходиться, як і перший, на лінії погляду, але на відстані 7-10 см від очей. 

Інша система тренувальних вправ, включає рухи (10-15) очних яблук протягом 1,0-1,5 

хв. за схемами накреслених геометричних фігур по колах і еліпсах. Горизонтальна лінія має 

довжину 58 см, її вертикальна – 46 см. Після початкових вправ роблять рухи очних яблук по 

внутрішньому і зовнішньому еліпсах, а потім по лівому і правому внутрішньому колах. 



6) світловий режим у навчальних приміщеннях. Дефіцит світла суттєво впливає на 

формування і прогресування вад зору у дітей шкільного віку. Гострота зору і стійкість ясного 

бачення у учнів є більшими на початку уроків і послаблюються до їх закінчення. 

Послаблення тим різкіше, чим нижчий рівень освітлення. Достатня кількість світла не тільки 

забезпечує нормальну життєдіяльність організму, але надає організму оптимальний 

життєвий тонус. Сила біологічного впливу світла на організм залежить від довжини хвил і 

ділянки спектру, інтенсивності і кількості випромінювання. 

Доведено, що тривале світлове голодування призводить до ослаблення 

імунобіологічної реактивності організму і функціональних порушень нервової системи. 

Світло як емоційний фактор впливає на психіку людини. Недарма відоме англійське 

прислів'я свідчить: "Куди рідко зазирає сонце, туди часто приходить лікар". 

Як відомо, освітлення може бути природним (енергія сонячного світла) і штучним 

(переважно це лампи розжарювання і люмінесцентні лампи). Коли у приміщеннях є 

одночасно природне і штучне освітлення, говорять про змішане освітлення. 

Шкільне освітлення має відповідати таким вимогам: 

1. Достатність – визначається розміром вікон, орієнтацією їх відносно сторін світу, 

розташуванням затіняючих об'єктів, чистотою і якістю скла, кількістю і потужністю джерел 

штучного освітлення. 

Несприятливі світлові умови створюються у випадку неправильної орієнтації вікон 

навчальних приміщень за сторонами світу і за відсутності якихось сонцезахисних 

пристосувань, особливо при надмірно збільшеній світлонесучій поверхні вікон (у випадку 

застосування стрічкового засклення). 

Для класних кімнат, кабінетів і лабораторій (крім кабінету креслення та лабораторії 

біології) в школах та школах-інтернатах оптимальною ( орієнтація вікон на південь, схід, 

південний схід. В кабінетах креслення і малювання оптимальною є орієнтація вікон на 

північ, північний схід, північний захід, а в лабораторіях біології – на південь. 

2. Рівномірність – залежить від розташування вікон, конфігурації класного 

приміщення, контрастності кольорів стін, обладнання і навчальних матеріалів. Забарвлення 

приміщення, меблів і робочого обладнання у світлі, теплі тони при оптимальному освітленні 

позитивно впливає на зорові функції і працездатність. 

3. Відсутність тіней на робочому місці – залежить від напрямку падіння світла 

(світло, яке падає зліва, виключає тіні від руки, верхнє світло є безтіньовим). 

4. Відсутність сліпучості – визначається наявністю поверхонь з високим 

коефіцієнтом відображення (поліровані меблі, засклені шафи тощо). Нерівномірне штучне і 

природне освітлення з відблиском робочих поверхонь негативно впливає на зорові функції і 

зменшує працездатність школярів.       

5. Відсутність перегріву приміщення – залежить від наявності і сили прямих сонячних 

променів і типу ламп. Різке сонячне світло і тривала інсоляція несприятливо впливають на стан 

зорових функцій і працездатність учнів. 

Високі квіти на підвіконні суттєво зменшують освітленість. Їх рекомендують 

виставляти на спеціальних поличках-драбинках біля вікна або в кутку. Пил і бруд на шибках 

також затримують світло. Гігієністи вважають, що шибки вікон у навчальних приміщеннях слід 

мити не рідше 3-4 разів на рік ззовні і 1-2 разів на місяць зсередини. Брудне вікно зменшує 

освітленість на 50-70 %. 

Якість книжок і наочного приладдя також впливає на стан зорового апарату. Згідно з 

гігієнічними вимогами, книжки для учнів повинні мати такі формати: 168x215, 143x215, 

143x200 і 128x200 мм. Папір має бути високої якості і виключати можливість мікробного 

забруднення. Він повинен мати рівну, гладеньку, чисту поверхню, не просвічуватися і не бути 

глянсуватим. Шрифт у книжках мусить бути інтенсивним, рівномірним і чітким, що 

досягається за допомогою чорної неблискучої фарби, а також простим, без додаткових 

штрихів і прикрас.  

Дотримання в навчально-виховному процесі середньої школи гігієнічних норм є 

запорукою профілактики порушення зору дітей і підлітків, гарантією їх гармонійного 

розвитку і збереження здоров'я. 



 


