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УРАХУВАННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ 
РОБОТІ З НИМИ

У статті автор розглядає проблему впливу здоров’я учнів на подальший вибір професії. Здійснює
аналіз факторів, що впливають на стан здоров’я залежно від умов праці.

Ключові слова: вибір професії, професія, професійна діяльність, професійна орієнтація, здоров’я,
професіограма.

В статье автор рассматривает проблему влияния здоровья учеников на последующий выбор
профессии. Осуществляет анализ факторов, которые влияют на состояние здоровья в зависимости
от условий труда. 

Ключевые слова: выбор профессии, профессия, профессиональная деятельность,
профессиональная ориентация, здоровье, профессиограма.

In the article an author examines the problem of influence of health of students on the subsequent choice
of profession. Carries out the analysis of factors which influence on the state of health depending on the terms
of labour. 

Key words: choice of profession, profession, professional activity, professional orientation,  health,
profesiograma.

Постановка проблеми. Кожній людині в житті доводиться приймати відповідальні рішення, а
особливо, коли перед учнями стоїть питання власного життєвого шляху стосовно вибору майбутньої
професії. Уже зараз тисячі старшокласників, які цього року закінчать школу, визначаються з майбутньою
спеціальністю – радяться з батьками, родичами, учителями, друзями. А між тим, не зайвою була б і
порада лікаря. Адже дуже важливо об’єктивно оцінити свої сили, потенціал здоров’я при виборі тієї чи
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іншої професії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема впливу стану здоров’я учнів шкіл на процес

їх професійного самовизначення не раз привертала увагу фахівців, проте у сучасній фаховій літературі
зустрічається обмаль публікацій з даної проблематики. Хоча ряд дослідників все ж таки працюють над
питанням стану здоров’я учнів та його впливу на їх професійне самовизначення: А. Ананьєв, Ю. Вінтюк,
Є. Клімов, Г. Костюк, Н. Пряжников, Б. Федоришин, В. рибалка, А. Голомшток, Л. Йовайша,
С. рубінштейн та ін.

Мета написання статті полягає в дослідженні проблеми впливу стану здоров’я учнів шкіл на
вибір професії.

Виклад основного матеріалу. Вибір професії – тривалий і непрогнозований процес, який є
вдалим тоді, коли праця приносить людині задоволення. Це означає, що вона відповідає фізичним та
духовним здібностям людини, її психологічним особливостям, стану здоров’я, інтересам, знанням та
умінням. Якщо ж ці обставини не враховувати, вибір професії може стати невдалим. В цьому випадку
щоденна робота стає обтяжливою і нудною та несприятливо впливає на душевний і фізичний стан
людини.

З точки зору індивіда та суспільства в цілому необхідно, щоб майбутня професія людини
відповідала стану її здоров’я. В протилежному випадку обрана робота може викликати захворювання
або ж загострення того, що вже мається, чи навіть втрату працездатності. Велику допомогу в цих
питаннях надає професійна орієнтація в школах. Завдяки профорієнтації учні дізнаються про рівень
свого інтелекту, характер, волю і здібності, а особливо про те, як використати власні індивідуальні
властивості при виборі професії. Також вона спрямована на досягнення збалансованості між
професійними інтересами і можливостями людини та потребами суспільства в конкретних видах
професійної діяльності [1, с.3].

Однією з основних функцій професійної орієнтації є медико-фізіологічна – виявлення обмежень
у стані здоров’я й розвитку фізіологічних і психофізіологічних функцій і якостей, важливих для
забезпечення визначеної діяльності, і корекція професійних планів відповідно до функціональних
можливостей конкретної людини.

Про непридатність до професії говорять у тих випадках, коли є відхилення в стані здоров’я,
несумісні, за висновком лікарів, з роботою за певною професією. Це означає, що людина або зовсім
не зможе виконувати дану роботу, або ця робота буде посилювати наявні (можливо, поки що неявні)
відхилення в стані її здоров’я.

Здоров’я залежить від стану функціональних систем організму, які визначають самопочуття,
рівень працездатності, бажання людини працювати.

Адже здоров’я і трудова діяльність людини взаємопов’язані, вони обумовлюють один одного.
Помірні фізичні навантаження часто-густо стають засобом відновлення працездатності після
перенесеного захворювання.

Чимало професій висувають підвищені вимоги перш за все до зору, гостроти слуху, а також до
вестибулярної функції. Значна кількість професій пов’язана з перебуванням в умовах підвищеної чи
пониженої температури повітря, шуму, вібрації. Ці умови передбачають підвищені вимоги до
функціонального стану центральної нервової системи, апарату кровообігу. 

Існує багато професій, які потребують застосування ручного та статичного напруження,
вимушеного робочого стану. Такі роботи обумовлюють підвищені вимоги до функціонального стану
опорно-рухового апарату.

Таким чином, потрібно обирати професію, що максимально відповідає стану здоров’я. Необхідно
враховувати вимоги, які висуває до організму майбутня професія, власний стан здоров’я і можливий
вплив (позитивний чи негативний) на нього виробничих факторів. Трудова діяльність повинна не тільки
не поглиблювати ті відхилення у стані здоров’я, що вже є, а й сприяти їх коригуванню. 

А. Ананьєв та Ю. Вінтюк у своїй науковій статті «Професійна орієнтація і здоров’я учнів шкіл:
соціальний аспект проблеми» [2] дослідили, що первинний вибір професії в більшості випадків
відбувається у підлітковому віці, для якого характерне інтенсивне формування як психіки людини, так
і організму в цілому. На сьогодні накопичено багато наукових робіт, у яких доведено, що організм
школярів відрізняється підвищеною чутливістю до різних факторів зовнішнього середовища. Тому в
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них порівняно легко виникають функціональні, а часом - під впливом несприятливих умов - і патологічні
відхилення в стані здоров’я (М. Амосов, р. Баєвський, І. Брехман, А. Голомшток та ін.). Проте відсутність
життєвого досвіду часто призводить до невірної оцінки своїх можливостей. Як показують численні
спостереження авторів статті, при виборі майбутньої професії учні, як правило, не враховують своїх
можливостей, зокрема, відповідності рівня фізичного розвитку до вимог обраної діяльності. При цьому
неадекватно обрана професія може призвести до погіршення стану здоров’я вже в період її освоєння,
до зниження працездатності. А це, в свою чергу, зумовлює дисгармонійність поведінки і діяльності, а
також має вплив на формування відповідних якостей особистості. Набуваючи поширення, дана
тенденція стає соціальною проблемою [2, с. 228].

Стосовно правильного вибору професії у школах психологи, класні керівники повинні проводити
різного роду тренінги, діагностики, тестування. Наприклад, тренінгове заняття «Кроки до професії через
здоров’я» [3] для учнів старших класів полягає у формуванні у підлітків психологічної готовності до
вступу в доросле життя, головною цінністю якого є здоров’я. Мета заняття полягає в обговоренні
майбутніх перспектив, вибору професії, важливості брати до уваги при виборі професії власний стан
здоров’я. Після заняття старшокласники зможуть краще орієнтуватися у світі професій, навчаться
аналізувати вплив майбутньої професії на стан здоров’я, а також більш свідомо обирати професію.

Адже незнання або недооцінка деяких своїх фізичних особливостей і недоліків – одна з
найпоширеніших помилок при виборі професії. Наприклад, з хворим серцем шлях у пілоти закритий,
алергікам протипоказані професії хіміка чи перукаря. Нерозумно мріяти про роботу, яка здатна
погіршити стан здоров’я особистості. Ще гірше, коли просто людина не знає заздалегідь і навіть не
підозрює, що через якийсь час почнуться проблеми зі здоров’ям. Тож, в окремих випадках здоров’я
може стати непереборною перешкодою для отримання тієї чи іншої роботи [4]. Медичні протипоказання
до вибору професії визначаються передусім характером захворювання. Тож, як уже зазначалося вище,
зробити висновок про відповідність професії, що обирається, стану здоров’я може тільки лікар.

На всеросійській нараді-семінарі «Лікарське консультування і професійна орієнтація підлітків»
доктор медичних наук Ірина Калманова зазначила, що опитування школярів показали: підлітки мало
знають «світ професій», погано поінформовані про умови та характер обраної діяльності, не знають про
можливий несприятливий вплив факторів виробництва на стан здоров’я. При виборі професії ні самі
підлітки, ні їхні батьки не беруть до уваги наявні порушення здоров’я і можливість його погіршення в
процесі трудової діяльності. разом з тим, в даний час майже 80% учнів 9-11 класів у зв’язку з
відхиленнями у стані здоров’я мають обмеження у виборі професій, тому що їхня трудова діяльність
можливо буде здійснюватися в умовах контакту зі шкідливими виробничими чинниками, що може
привести до прогресування патології. Обмеження у виборі професії у школярів обумовлені в 65%
випадків наявністю хронічних захворювань і в 35% випадків наявними вираженими функціональними
порушеннями. 12-28% учнів, які отримують професійно-технічну освіту, мають прямі медичні
протипоказання до обраних професій. Професійно-виробничі фактори в подальшому можуть значно
погіршити стан здоров’я молодих робітників, призвести до прогресування наявної патології, розвитку
ускладнень та ранньої інвалідності [5].

Велику допомогу в професійної орієнтації надає професіографія, це наука, предметом вивчення
якої є професії та їх класифікація. результатом професіографічного вивчення є створення професіограми
– документа, у якому подано комплексний, систематизований і всебічний опис об’єктивних
характеристик професії і сукупності її вимог до індивідуально-психологічних особливостей людини [6,
с. 6]. У професіограмі також розкриваються можливості компенсації тих чи інших якостей і
особливостей прояву особистості в процесі її професійної діяльності, визначається перелік якостей, що
їх можуть затребувати екстремальні навантаження, а також протипоказання (перелік якостей, несумісних
з заняттям даною діяльністю) [6, с. 10]. Таким чином, професіографічна інформація спонукає
особистість «аналізувати» себе, «приміряти» професію на себе, проводити самоконсультацію щодо
вибору чи зміни професії.

Комплексність і цілеспрямованість професіографії припускає вивчення професії за кількома
напрямами, одними з них, що стосуються безпосередньо здоров’я, є такі [6, с. 9]:

гігієнічна характеристика професії – визначаються кліматичні умови професійної діяльності,-
освітленість, звуки, шуми, вібрації тощо. Особлива увага приділяється хімічному складу
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середовища, зокрема, повітря, таким чинникам, як запах, смак, подразники шкіри. В гігієнічній
характеристиці виділяються фактори, що за певних умов можуть справляти негативний вплив на
організм людини, погіршуючи стан її здоров’я;
фізіологічна характеристика вимог професії до людини – виявляються фізичні і нервові-
навантаження, що виникають при виконанні виробничих операцій у професійній діяльності
людини, у тому числі фізичні навантаження на окремі аналізатори. Визначаються типова
виробнича робоча поза людини і можливості її зміни впродовж робочого дня; нервове
навантаження протягом робочого часу і в окремі періоди праці. Вказуються медичні
протипоказання для роботи за даною професією.
Тож, складаючи в школі професіограму з певної професії, можна вже заздалегідь звернути увагу

учнів на вимоги, які ставить професія перед ними.
Кожному, хто обирає професію, потрібно знати фактори, які вважаються несприятливими для

організму. Це дасть змогу правильно оцінити свої можливості. В одному випадку це великі фізичні
навантаження, відхилення від оптимального мікроклімату (низька або висока температура), у
другому - підвищена запиленість, шум і вібрація, у третьому — контакт із токсичними речовинами.

Як видно з вище сказаного, на організм людини впливають різні фактори. Тож, за впливом на
організм людини умов праці, професії можна поділити на чотири групи.

До першої групи належать професії з умовами праці, близькими до побутових. Як приклад,
можна назвати професію годинникового виробництва, це сфера обслуговування, що вважається
найчисленнішою групою робітничих професій.

Професії другої групи, наприклад, професія кухаря, пов’язані з помірним або непостійним
впливом несприятливого виробничого фактора. Під час роботи за такими професіями на організм
тимчасово впливають підвищені температура повітря, вологість та ін., внаслідок чого прискорюється
пульс, посилюється потовиділення. Отже, такі професії рекомендуються тільки тим, у кого добре
розвинута терморегуляція і немає захворювань серцево-судинної системи, органів дихання.

До третьої групи належать професії, для яких характерна сукупність різних несприятливих
виробничих факторів. Наприклад, професія ткача. Людині з захворюванням (або схильністю до
захворювання) серця, легень, органів слуху, опорно-рухового апарату, з поганим зором ця професія
протипоказана.

Четверту групу становлять професії з важкими і шкідливими умовами праці. До них належать,
наприклад, професії електрозварювальника, сталевара та ін. [7].

Висновки. Наявні труднощі з вибором професії учнів відповідно до їх стану здоров’я зумовлені
тим, що в школах не проводиться профорієнтаційна робота на належному рівні. Тож керівникам шкіл
потрібно звернути увагу та посилити контроль стосовно належного проведення професійної орієнтації
учнів. Адже робота приноситиме успіх, задоволення, коли буде знайдений розумний баланс між своїми
фізичними можливостями та вимогами обраної професії. Зрозуміло, що зробити ідеальний вибір
професії не просто, але врахувати можливі проблеми все ж таки варто.
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У статті приводяться експериментальні дані застосування тракційно-розвантажувальної
методики Євмінова у комплексному лікуванні викривлень хребта у школярів початкових класів в період
активної осифікації хребців та формування гравітаційної осі тіла.

Ключові слова: дефекти постави, сколіоз, лікувальна гімнастика, учні початкових класів, методика
Євмінова.

В данной статье приводятся экспериментальные данные применения тракционно-разгрузочной
методики Євминова в комплексном лечении искривлений позвоночника у школьников начальных классов
в период активной оссификации позвонков и формирования гравитационной оси тела.

Ключевые слова: дефекты осанки, сколиоз, лечебная гимнастика, ученики начальных классов,
методика Євминова.

To this article these experimental applications of traction-unloading methodology of Evminov are driven
in the holiatry of curvatures of backbone for the schoolchildren of initial classes in the period of active
оssification of vertebrae and forming of gravitational axis of body.

Keywords: defects of posture, scoliosis, curative gymnastics, schoolchildren of initial classes, methodology
of Evminov.

Постановка проблеми. Тривалі і систематичні навчальні заняття, нові обов’язки і вимоги щодо
поведінки учнів у школі, значні статичні навантаження, довготривале підтримання одноманітної пози
значно знижують їх рухову активність, спричинюючи статично-динамічні і морфо-функціональні
порушення опорно-рухового апарату [6, с.96].  Дисбаланс рівномірності тяги м’язів призводить до зміни
величини лордозу або кіфозу, бокового викривлення хребта. При частому повторенні цих станів вони
фіксуються, викликаючи порушення постави, сколіоз, а згодом – зниження ресорної функції хребта,
зміни розташування і функціонування внутрішніх органів, діяльності функціональних систем організму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Порушення постави і сколіоз особливо часто виникають
у період значної активізації процесів росту дітей - у віці 10-14 років і мають неухильну тенденцію до
збільшення [4, с.127]. Проблема ускладнюється ще  й тим, що батьки і дорослі, які оточують дитину,
нерідко не звертають уваги на різноманітні порушення постави і початкові прояви сколіозу. За даними
англійських учених, 2/3 населення світу страждають від захворювань, що пов’язані з порушеннями
функцій хребта. На лікування таких хворих витрачається понад 70 млрд. доларів щорічно [4, с.127].

Для попередження та ліквідації дефектів постави і сколіозів, на фоні гігієнічних та оздоровчих
заходів, у режимі навчання і відпочинку широко застосовується фізична реабілітація. Головним діючим
чинником серед її засобів є фізичні вправи [2, с.176].  В останні роки в Україні для формування міцного
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