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СТАН ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я В ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 
 

У статті показано, що неприйняття обдарованих дітей певним середовищем викликає у них стрес і напругу 

адаптації, які одночасно погіршують їх соматичне здоров’я. Доведено, що стан їх здоров’я характеризується 

зниженою загальною реакцією на адаптаційні механізми та стресом. З’ясовано, що у критичні періоди 

підліткового віку обдаровані діти набагато більше схильні до розвитку неврологічних розладів та хронічних 

захворювань, ніж їх однолітки з рівнем природного інтелекту, тому це вимагає індивідуального підходу до більш 

гармонійного формування особистості.  
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Постановка проблеми.  В нових умовах, в 

яких опиняється наше суспільство, вивчення 

стану здоров’я обдарованих дітей та його ме-

дичних, психологічних та соціальних механіз-

мів стало одним із пріоритетних напрямків на-

укових досліджень. По-перше, інтелектуальні 

здібності людей є основним резервом люд-

ської цивілізації, а їх здійснення може значно 

покращити якість соціальних реформ. По-дру-

ге, одним із чинників економічного розвитку в 

сучасному контексті є інтелектуальне вироб-

ництво, а найважливішою формою власності є 

інтелектуальна власність. По-третє, інтелекту-

альна творчість є невід’ємною частиною 

людської духовності та виступає соціальним 

механізмом, оскільки є умовою свободи осо-

бистості (Холодна М.А., 1993).  Тому концеп-

ція освіти в Україні характеризується високим 

рівнем якості освіти, раннім пошуком та під-

тримкою обдарованих дітей, компетентною 

молоддю.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
І хоча здається очевидним, що обдарованих 

інтелектом дітей слід вважати національними 

скарбами в будь-якому суспільстві, фактична 

ситуація є досить дивною.  Відчуження та 

неприйняття обдарованих дітей соціальним 

середовищем викликає надмірний стрес і напругу 

в механізмі їх адаптації, ці механізми можуть 

бути замінені його усуненням, одночасно 

зміцнюючи фізичне та психічне здоров’я, 

забезпечуючи умови для психічної зрілості та 

високої персоналізації молодого покоління 

(Громбах С.М., 1988; Сердюковська Г.Н., 

Крилов Д.Н., 1990; Хусаїнова Ш.Н., 1996). З 

огляду на великий обсяг даних, зібраних за 

останні роки, точність досліджень у цій галузі 

вказує на дію певних факторів, до яких найбільш 

чутливі обдаровані діти  (Хамаганова Т.Г., 

Кантоністова Н.С., 1997; Наале М., 1994). 

Дослідження проведені в цій галузі 

стосувалися генетики інтелекту та інших 

когнітивних здібностей, психологічних та 

фізичних особливостей обдарованих дітей, 

медичних аспектів життя та взаємозв’язків між 

психологічними, соціальними та іншими 

детермінантами здоров’я. Необхідність 

комплексного підходу до оцінки соматичного 

здоров’я обдарованих дітей були представлені 

у визначенні ВООЗ щодо здоров’я, як повного 

фізичного, духовного та соціального стану. 

Отже, метою статті є комплексна оцінка 

соматичного здоров’я обдарованих дітей. 

Основні результати дослідження. За 

останні роки здоров’я дітей досягло критич-

ного рівня, зростає загальний рівень усклад-

нень та частота захворювань по функціональ-

них органах та системах. Здоров’я обдарова-

них дітей є дуже важливим, оскільки воно виз-

начає майбутній стан та розвиток нашого сус-

пільства, проте результати досліджень вказу-

ють на тенденцію щодо погіршення їх здо-

ров’я. Дисфункції фізіологічних систем, гострі 

та хронічні фізичні ускладнення, неадаптив-

ний синдром, вроджені вади розвитку, збіль-

шення кількості дітей з прогресуючою інвалід-

ністю викликають серйозні занепокоєння, а це 

означає, що відповідно зростає відсоток серед 

обдарованих дітей з психічними та поведінко-

вими розладами. Швидкий темп життя, онов-

лення навчальних програм, їх структури, нове 

змістове наповнення, перевантаження інфор-
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мацією створюють великий тиск на організм 

обдарованих учнів. Тривалий вплив побічних 

ефектів сприяє розвитку дисфункції у резуль-

таті створюючи постійні патології. У сучасних 

школах навчальна програма дуже багата за 

змістом із значним відтворенням форм, мето-

дів та засобів навчання й створенням нових 

освітніх моделей. Водночас аналіз досліджень 

показує, що навчальна діяльність здебільшого 

не відповідає особливостям здоров’я обдарова-

них учнів, а учителі не повністю готові до нав-

чання з такими дітьми. Зберігається доволі 

пасивна позиція батьків дитини щодо їхнього 

здоров’я. Враховуючи зниження стану сома-

тичного здоров’я обдарованих дітей, скринінг 

показує, що дослідники зосереджуються на 

адаптації обдарованих дітей до сучасних умов 

навчання. 

За даними медичної статистики, частота зах-

ворюваності серед обдарованих дітей зростає, 

стан здоров’я обдарованих учнів значно погір-

шився: на першому місці – хвороби органів ди-

хання, травлення, опорно-рухового апарату та 

сечостатевої системи, окрім того, у 65% учнів є 

проблеми зі здоров’ям, а 35% мають хронічну 

патологію. Більше половини обдарованих дітей 

важко переносять фізичні та психічні стреси у 

школі. Особливо це стосується тих, хто навча-

ється в гімназіях та ліцеях із поглибленим вив-

ченням предметів. Діти, які вивчають складні 

програми, зазнають постійних стресів і навіть 

надмірного тиску в стресових ситуаціях, що 

саме по собі є шкідливим станом. У старшо-

класників удвічі частіше виникає гіпертонія, і 

більшість із них страждають важким неврозом. 

Водночас за час навчання у них спостерігається 

погіршення зору в 3,5 рази, розлади шлунково-

кишкового тракту в 2,5 рази, розлади опорно-

рухового апарату в 3 – 4 рази та нервово-

психічні розлади в 2,5 рази. 

В останні роки збільшилася кількість гімна-

зій та ліцеїв з поглибленим вивченням предме-

тів, а це зумовило інтенсифікацію освітньої 

складової в контексті її посилення, через збіль-

шення годин навчального навантаження, 

ускладнення навчальних програм. Це призвело 

до посиленого навантаження на учнів з висо-

ким рівнем освітніх можливостей, які станов-

лять 15%, у тому числі і обдарованих 6%. Пере-

вантаженість дітей навчальним матеріалом ста-

новить від трьох кратного (іноземна мова) до 

десятикратного (математика), підготовка уроків 

складає 7 – 8 годин для обдарованих дітей і 8,5 – 

10 годин для дітей з високим рівнем освітніх 

можливостей. 

Ми розглянули показники соматичного 

здоров’я обдарованих учнів у Дрогобицькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1. 

Обстежували 82 учня середньої школи, визна-

чали оцінку стану здоров’я, фізичний розвиток 

та здатність адаптуватися до фізичної актив-

ності. У ньому контексті вивчався індекс 

Rufier (RI), який дозволяє оцінити резерв сер-

цево-судинної системи. Було встановлено, що у 

87,2% дітей зміни опорно-рухового апарату (пе-

реважно поєднання патологій): сколіоз та плоско-

стопість – 39%, грудні деформації та патологія 

склепіння стопи – 29%,  карієс – 21,5% дітей. 

Лише 10,6% досліджуваних мали високу і вище 

середнього фізичну форму,  середню – 21,4% 

обдарованих дітей. Шлунково-кишкові захворю-

вання мали переважно функціональний характер 

і становили 51,1% дітей. Патологія отоларинголо-

гічна та патології зору 43,7% та 34,0% відповідно. 

Ожиріння 1 ступеня спостерігалося у 22,3% обда-

рованих дітей (за даними медичних оглядів). 

У міру зростання психоемоційного наванта-

ження на обдарованих дітей ми вивчали стан 

їх здоров’я, показники фізичного розвитку та 

пристосованість. 

Відповідно оцінювали індекс Руф’є та здат-

ність серцево-судинної системи до адаптації. 

Адаптованість дитини це відповідь її фізіоло-

гічних систем на комплексне фізичне наванта-

ження: 30 присідань протягом 40 сек.  Визнача-

лася згідно індексу, відповідно до формули:  

IP = [4 (ЧСС 1 + ЧСС 2 + ЧСС 3) -200]: 10, де - 

ЧСС1 пульс за 15 сек. у стані спокою;  

ЧСС2 – пульс за перші 15 сек. першої 

хвилини відновлення після навантаження; 

ЧСС3 – пульс за останні 15 сек. першої 

хвилини відновлення.  

Індекс оцінювали за наступними критеріями:  

 менше 3 розцінюють як високий;  

 4-6 – вище середнього (добрий);  

 7-9 – середній;  

 10-14 – нижче середнього (задовільний);  

 більше 15 – низький (незадовільний) 

рівень адаптації [8]. 

Лише 10,6% дітей мали високий рівень 

фізичної підготовленості та у 21,4% він був 

вище середнього. Такі темпи фізичного 
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здоров’я, вимагають реабілітаційних програм 

та особистого тренінгу. 

У половини обдарованих дітей, які 

обстежувалися відмічалась патологія зору, 

частіше міопія, рідше – гіперметропія, 

астигматизм. За даними медичних карт алергічні 

захворювання відмічались у 6,7% обстежених 

учнів (атопічний дерматит), але на момент 

обстеження вони не мали клінічних проявів 

загострення. 

Поряд із дослідженням адаптаційних 

можливостей обдарованої дитини важливою є 

оцінка її фізичного здоров’я, яке визначається 

як динамічний стан і характеризується 

резервом функцій її організму для виконання 

власних біологічних і соціальних функцій [1, 3]. 

Наразі зафіксовано погіршення фізичного 

здоров’я обдарованих учнів, яке пов’язано з 

недостатньою їх руховою активністю, а тому і 

низькою адаптацією до фізичних навантажень [4]. 
 

Таблиця 1. 

Дані з вивчення стану функціонального резерву серцево-судинної системи  

школярів гімназії методом Руф’є 

Оцінка показника Всього обдарованих дітей n=35 Всього дітей % 

Високий 1 2,86 

Вище середнього 4 11,42 

Середній 8 22,86 

Нижче середнього 13 37,14 

Низький 9 25,71 
 

     

Наше дослідження виявило низький рівень 

адаптації в обдарованих дітей до фізичного 

навантаження: у 22,86% дітей  воно було се-

редніми і тільки 2,86% школярів-гімназистів 

мають високий і 11,42% вищий за середній 

рівні фізичного здоров’я, тобто, стан функці-

онального резерву серцево-судинної системи у 

більш, ніж половини обдарованих дітей дуже 

незадовільний. 

Для поліпшення стану соматичного здоров’я 

обдарованих дітей необхідно звертати увагу 

лікарів, педагогів і батьків на організацію 

здорового способу життя та проведення ними 

активної просвітницької роботи серед учнів, 

проведення систематичних індивідуалізованих 

оздоровлюючих заходів. Отримані дані 

потребують перегляду шкільних програм, у 

тому числі з руханки для цієї категорії дітей. 

Висновки та пропозиції.  Аналізуючи проб-

леми обдарованих дітей, ми дійшли висновку, що 

вони мають різнобічну, багатогранну особистість, 

і ми визначили особливості роботи з ними, які 

потребують  від учителя пройти професійну під-

готовку для роботи з цією групою дітей. Всю 

сукупність проблем при роботі з такими дітьми 

можна розділити на об’єктивні та суб’єктивні. До 

об’єктивних ми віднесли проблеми з  виявленням 

обдарованих дітей, організацію навчання в 

школах та позашкільних закладах, підготовку 

підручників та інституційних програм з ураху-

ванням потреб та інтересів обдарованих дітей. До 

суб’єктивних  ми віднесли комунікативні пробле-

ми, що стосуються складного комплексу різнома-

нітних психологічних, особистісних, емоційних 

та інших проблем, які роблять цих дітей «ризи-

кованими». Для розвитку обдарованості потрібен 

особливий талант педагога. Емоційні, інтелек-

туальні, художні та соціальні навички є найваж-

ливішими при розгляді питання щодо виховання 

обдарованої особистості. Якщо правильно допо-

магають педагогу у вихованні обдарованої дити-

ни, то проблем не виникає жодних. Найважливі-

шим завданням вчителя, який працює з обдаро-

ваними дітьми, є створення належних умов для їх 

навчання, для того щоб діти повністю зуміли 

розкрити свої вміння та здібності, та відкрили се-

бе якомога точніше, розвинути в колективі добро-

зичливу атмосферу та вміти швидко вирішувати 

конфлікти. Він повинен обирати сучасні форми, 

методи та засоби навчання, за яких найкраще 

відбувається засвоєння навчального матеріалу,  

який відповідає віку дітей та їх психологічним 

особливостям. Патологія, яка найчастіше виникає 

у обдарованих дітей пов’язана з захворюваннями 

шлунково-кишкового тракту та серцево-судинни-

ми дисфункціями (на основі медичного огляду).  

Порушуються адаптаційні можливості обдарова-

них дітей з точки зору діагностики низьких серце-

во-судинних резервів та появи нервово-психічних 

перевантажень, що є наслідком недостатньої 

рухової активності та надмірного учбового 

навантаження. 
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Волошин Елена Романовна 

СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

В статье показано, что непринятие одаренных детей определенной средой вызывает у них стресс и напряжение 

адаптации, одновременно ухудшают их соматическое здоровье. Доказано, что состояние их здоровья 

характеризуется пониженной общей реакцией на адаптационные механизмы и стрессом. Установлено, что в 

критические периоды подросткового возраста одаренные дети гораздо более склонны к развитию неврологических 

расстройств и хронических заболеваний, чем их сверстники с уровнем естественного интеллекта, поэтому это 

требует индивидуального подхода к более гармоничного формирования личности. 

Ключевые слова: индекс Rufier, одаренность, личность, развитие, соматическое здоровье. 
 

 

Voloshyn Olena Romanivna 

PHYSICAL HEALTH IN GIFTED CHILDREN 

The article shows that the rejection of gifted children by a certain environment causes them stress and tension of adaptation, 

at the same time worsens their somatic health. It has been proven that their state of health is characterized by a reduced 

overall response to adaptation mechanisms and stress. It was found that in critical periods of adolescence, gifted children are 

much more prone to the development of neurological disorders and chronic diseases than their peers with a level of natural 

intelligence, therefore this requires an individual approach to a more harmonious personality formation. 
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