
УДК 613:371.71 
 

 
А. Еркінқызы1, Қ.Қ. Тоғызбаева1, А.Қ. Текманова1, Э.И. Кусайынова1, 

М.Ы. Махашов2, А.Н. Адильханова2 
1С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 

2Қазақ Ресей медициналық университеті 
 

КОМПЬЮТЕР ЖӘНЕ БЕЙНЕТЕРМИНАЛДАРДЫҢ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 
ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА ТИГІЗЕР ӘСЕРІ (ӘДЕБИ ШОЛУ) 

 
Мақалада компьютер мен бейнетерминалдардың мектеп оқушыларының денсаулық жағдайына тигізетін әсерлері 
жайлы әдебиеттік көздерге шолу жасалынды. Компьютермен жұмыс істегенде көру жүйесінің, тірек-қимыл 
аппаратының және тағы басқа ағзалардың өзгерістері мен ақаулары жөнінде айтылады. 
Түйінді сөздер: мектеп оқушылары,компьютер,бейнетерминалдар, денсаулық жағдайы, көру жүйесі, тірек-қимыл 
аппараты 
 
Ақпараттық технологияларды қолдану қазіргі таңда  қарқынды даму үстінде.Дербес компьютерлер мен 
бейнетерминалдар миллиондаған адамдар  қызметінің барлық саласында,соның ішінде білім беру саласында да 
кеңінен қолданылуда [4,7,19 т.б.]. Қазіргі заманғы ақпараттық оқыту технологиясы мен  ақпараттық ресурстар 
базасының жедел дамуын, әр түрлі ақпараттық ресурстарға еркін қол жетімділікті, қашықтықты, ұтқырлықты, 
интерактивтілікті, әлеуметтік білім беру желілері мен білім беру қоғамдастығын құру қабілетін, түрлі үрдістер мен 
құбылыстарды модельдеу мен анимациялауды қамтамасыз етеді [5]. Қазіргі заманғы ұрпақ компьютерсіз әлемді 
бастан кешірген емес. Австралияда 10 жасар бала туылған кезінде, австралиялық отбасылардың 42% -ының үйінде 
компьютер болған (Australian Bureau of Statistics , 1998). 2 жастағы үнді баласы 50 миллионнан астам интернет 
қолданушысы бар елде дүниеге келді (Computer Industry Almanac 2006). Сондықтан,қазіргі заманда балалардың 
өздері компьютерлерді ұзақ уақыт, көбінесе ерте жастан бастап қолданатыны таңқаларлық емес. Гонконгтағы 12-16 
жас аралығындағы балалар компьютерді үй тапсырмаларын орындау, интернетте отыру, басқа адамдармен сөйлесу 
және ойын ойнау үшін күніне орта есеппен 2,5 сағат пайдаланады (Ho and Lee 2001). АҚШ-та осыған ұқсас жастағы 
балалар (11-14 жас) орта есеппен мектептен тыс уақытта күніне 1 сағаттан артық уақытты компьютер алдында 
өткізеді (Roberts et al., 2005). Балалар компьютерлерді жиі пайдаланады. Жақында австралиялық статистикада 12-
14 жастағы австралиялық балалардың 45% - ы күн сайын компьютерді пайдаланады, ал 46% - ы компьютерді 
аптасына 2-ден 6 күнге дейін пайдаланатыны көрсетілген (Australian Bureau of Statistics 2006). Тіпті кішкентай 
балалар да компьютерлердікеңінен қолданатыны көрсетілген. АҚШ-та 5-6 жастағы балалардың 27% - ы 
компьютерді әдеттегі күнде орташа есеппен 64 минут пайдаланса (Rideout et al. 2003), ал 5 жастағы австралиялық 
балалардың жартысынан көбі компьютерді апта сайын қолданады (Straker et al. 2006c) [32]. Қазақтанда да 
ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы арта түсуде. Компьютер мен бейнетерминалдарды қолданатын 
балалар мен жасөспірімдер саны артып келеді. КүҚазіргі кезед күнделікті өмірде, мектепте, сабақта және сабақтан 
тыс уақытта пайдалану жиілігі артты. Білім беру ұйымдарында, сабақ барысында және үй жағдайында 
қолданылатын ақпараттық технологиялық құралдар, соның ішінде компьютерлер мен бейнетерминалдар 
оқушылар денсаулығына екіжақты, оң және теріс әсерлер көрсетеді. 
Педагогтар мен психологтардың пікірінше, бұл жаңа педагогикалық құрал баланың жалпы және интеллектуалды 
дамуының міндеттерін тиімді шешуге мүмкіндік береді. Арнайы компьютерлік бағдарламалар балалардың 
абстрактілі, логикалық, оперативті ойлау қабілетін, болжау қабілетін, оқу және интеллектуалдық шеберліктерін 
дамытуға, танымдық ынтаны 2 есеге арттыруға мүмкіндік береді [2,3]. Алайда компьютердің адамға беретін 
көптеген артықшылықтарымен қатар, санитарлық-гигиеналық ережелерді бұзған жағдайда оның денсаулыққа кері 
әсері туралы да ұмытпаған жөн [1]. Әсіресе балалар мен жасөспірімдердің физикалық және психикалық 
денсаулығына жағымсыз әсер етуі денсаулық сақтау саласын алаңдатып отыр. Монитор экранының алдында 
өткізетін сағаттар ерте ме, кеш пе балалар мен жасөспірімдердің жүйке жүйесінің бұзылуына алып келеді және 
иммунитеттің деңгейін төмендетеді [6].  
Әдебиет көздеріне талдау жасау барысында компьютер мен бейнетерминалдардың адам ағзаларына бірқатар 
өзгерістер алып келуі мүмкін екені көрсетілген. Мұндай ағзаларға: көру жүйесі,тірек-қимыл, бұлшық ет аппараты, 
жүрек-қантамыр жүйесі, эндокринді және тыныс алу жүйелері жатады [8,12,13,30,31  т.б.]. 
Мектеп оқушыларының гаджеттерді, компьютерлерді және басқа электронды құрылғыларды кеңінен 
қолдануымүмкін болатын аурулардың дамуының өте маңызды факторына айналды. Үй тапсырмасы үнемі дерлік 
компьютердің көмегімен жасалады, бұл баланың монитор алдында өткізетін жалпы уақытының ұлғаюына әкеліп 
соғады. Қозғалыс белсенділігі төмен бастауыш сынып оқушыларын тексеру кезінде олардың көпшілігінде омыртқа 
бағанның бұзылуы анықталды. Жедел респираторлық аурулармен жиі ауыру ағзаның жалпы иммунологиялық 
реактивтілігінің төмендеуімен байланысты болды. Бастауыш сынып оқушыларының 43%—ында миопия, 38%—да 
семіздік, 24% - да жоғары қан қысымы анықталды. Барлық тексерілген балалардың физикалық жұмысқа 
қабілеттілігі мен қимыл-қозғалыс сапасының деңгейі төмен болды [21]. Сондай-ақ, үнемі отыратын өмір сүру 
салтынан туындаған ауруларға астенопия (көздің шаршауы), арқа мен мойынның ауыруы, карпальды синдром 
(білектің ортаңғы нервінің ауырсынуы), тенденит (сіңір тіндеріндегі қабыну үрдістері), стенокардия, бет терісіндегі 
бөртпелер, созылмалы бас аурулары, бас айналу, қозғыштықтың жоғарылауы және депрессиялық жағдайлар, зейін 
концентрациясының төмендеуі, ұйқының бұзылуы және тағы басқалар жатады [1]. 
Компьютерде жұмыс істегенде белгілі бір қауіп-қатер факторларының бүкіл кешені адам ағзасына әсер ететіні 
белгілі. Олардың негізгілеріне: әр түрлі жиіліктегі және қарқындылықтағы электромагниттік өрістер, жұмыс орнын 
жеткіліксіз немесе дұрыс емес жарықтандыру, жұмыс орынның қолайсыз ішкі климаты, зейіннің үнемі бір жерге 



шоғырлануы және оның бір объектіден екінші объектіге тез ауысуы, ақыл-ой жұмысының күшеюі жатады. Берілген 
міндеттерді орындау үшін шешім қабылдау қажеттілігі жүйке-эмоционалдық стресстің дамуына әкеледі. Монитор 
экранын оқу, баспа құралдарын оқудан айырмашылығы, көру анализаторының қажуына әкеліп соғады. Бұл 
факторлардың әсері статикалық жағдайда жұмыс жасау арқылы күшейеді, мойын, иық және арқа бұлшықеттерінің 
белгілі бір топтарында кернеу тудырады [9,10,11,12]. ДК алдында отырып жұмыс жасайтын өмір сүру салты 
адамның тірек-қимыл аппаратына (ТҚА)   өте жағымсыз  және тез әсер етеді. "Мөлшер—әсер", яғни ауру 
белгілерінің компьютердегі жұмыс ұзақтығына тәуелділік заңдылығын тудыратынын атап өткен жөн. ТҚА 
бұзылысына тән барлық белгілер компьютерде аз уақыт жұмыс істегеннің өзінде де (3 сағатқа дейін) көріне 
бастайды. Бұның себебі жұмыс кезіндегі тәжірибесіздікпен және бұлшықеттер мен буындардың шамадан тыс 
кернеуімен түсіндіріледі. 3-тен 6 сағатқа дейін жұмыс істегенде, бейімделуге байланысты ТҚА бұзылуының 
көрсеткіштері төмендейді. ДК—де жұмыс ұзақтығының одан әрі ұлғаюымен омыртқаның әртүрлі бөліктеріндегі 
ауырсыну шағымдарының жиілігі арта бастайды, сонымен қатар ең көп шынтақ буынындағы ауру сезімі байқалады 
[1]. Баланың тірек-қимыл аппараты мен дене бітімінің дұрыс қалыптасуы бірқатар факторлармен анықталады: 
омыртқа мен кеуде формасы, бастың, иық белдеуінің, қол және аяқтың өзара сәйкес орналасуы, сондай-ақ бала 
кезінен дұрыс қалыпқа үйрету дағдыларының қалыптасуы. Қаңқаның қалыптасуының аяқталуы 20–23 жасқа дейін 
созылады. Мектеп жасындағы оқушылардың қаңқа сүйегі әлі толық жетілмеген және серпімділігі жоғары болып 
келеді. Сондықтан бұл физиологиялық ерекшелік баланың тірек-қимыл аппаратының әртүрлі бұзылыстарының 
және деформацияның пайда болуына алып келеді. Заманауи білім беру жүйесі мектеп оқушыларының 
компьютерлік бағдарламалар мен оқу құралдарын, білім беру порталдары мен электронды кітапханаларын 
қолдануын қамтамасыз етеді. Бастауыш сынып оқушыларының 45 минут бойы отыру кезінде жұмыс істейтін 
қалыптың динамикасын бақылауы нәтижесі: көрсеткендей, балалар 55,5-тен 59% -ға дейін оңтайлы емес жұмыс 
күйінде болған. Дәл осы кезеңде баланың тірек-қимыл аппаратына үлкен жүктеме түседі және компьютерлік 
технологиялар мен электрониканы ұзақ уақыт қолданған кезде жұмыс қалпының және омыртқаның бұзылуына 
әкелуі мүмкін [29]. Компьютерде адам босаңсыған күйде отырады, бірақ ол денеге мәжбүрлі және жағымсыз әсер 
етеді: мойын, бас бұлшықеттеріне, қолдар мен иықтарға жүктеме түседі, осыдан бас ауруы, омыртқаға артық 
жүктеме түсуі, балаларда - омыртқаның қисаюына (сколиоз), ересектерде - остеохондрозға (омыртқааралық 
дискілердің бұзылуы) алып келеді [Вышинская, 2003, б.5]. Компьютерде ұзақ уақыт жұмыс жасайтындарда 
орындықтың отырғышы мен дененің арасында жылу компресі пайда болады. Бұл  отырып жұмыс істейтін өмір сүру 
салтына байланысты қан айналымның іркілісіне әкеледі. Жүрек -қан тамырлары жүйесінің аурулары пайда болады 
[19].  
Дербес компьютерлер пайда болғаннан бастап, олардың көптеген қолданушылары бас ауруына, тез 
шаршағыштыққа, жүйке, жүрек-қан тамырлары және басқа аурулардың белгілеріне шағымдана бастады. Пайдалану   
жиілігі бойынша негізгі синдромдарды келесідей бөлуге болады: 
 компьютерлік көру синдромы; 
 карпальды туннель синдромы, білезік канал синдромы; 
 омыртқа синдромы; 
 тыныс алу, өкпе, кеуде синдромы; 
 қан іркіліс, веноздық, тамырлы синдром.  
Компьютер тышқанымен ұзақ жұмыс істегенде саусақтардың ұюы, дірілі, шаншуы, білезік аймағындағы ауру сезімі 
секілді шағымдар пайда болады. Бұл симптомдар жиынтығы «карпальды туннель» синдромы деп аталынады. 
Карпальды туннель синдромы (КТС) немесе білезік канал синдромы (БКС) - бұл тышқанның ұзақ уақыт 
қолданылуымен байланысты жаңа функционалдық бұзылыс болып табылады. Аурудың даму себебі: арнайы 
туннельде орналасқан қолдың нервтерінің қысылуы болып табылады. Канал қабырғаларын сүйектер мен 
байламдар қоршап жатады.Ұзақ уақыт қол білезігінің бір қалыпта болуы және саусақтардың интенсивті жұмысы 
қан айналымның іркілісіне алып келеді. Туннельдер аймағындағы мұндай іркіліс алдымен қысқа мерзімді 
ауырсыну сезімі ретінде көрінеді. Бірнеше жылдан кейін туннель көлденең мөлшерде жиырылады, нәтижесінде 
нерв қоршаған тіндермен қысыла бастайды, бұл мүгедектікке әкелуі мүмкін және хирургиялық емдеуді қажет етеді 
[15,22]. 
ДК мен БТ-ның жағымсыз әсерлерінің келесі негізгі топтары бар:  
A) монитор мен процессордың радиациялық сипаттамалары: 
 монитор экранындағы статикалық электр заряды;  
 Гц - 300 МГц жиілік диапазонындағы электромагниттік сәулелену; 200-400 нм аралығында ультракүлгін 
сәулелену; 1050 нм - 1 м диапазонындағы инфрақызыл сәулелену; рентген сәулесі -1,2 кВ артық болады;  
B) эргономикалық:  
 қарқынды сыртқы жарықтандыру жағдайында сурет контрастының төмендеуі;  
 монитор экранының алдыңғы бетінен спекулярлы шағылыстар;  
 экранда жыпылықтаудың болуы (жыпылықтау және кескіннің бұлыңғыр болуы); 
C) абиотикалық: 1)нейро-эмоционалды стресс; 2) монотония; 3) гиподинамия; 4) мәжбүрлі жұмыс қалпы; 5) 
жарықтықтың айырмашылығы жағдайында жарық экранда нақты визуалды жұмысты орындау қажеттілігі және 
т.б. [14]. 
Даму статистикасы бойынша 15,5 миллион адамда көздің ауыр ауруларымен ауыратынын көрсетеді. 
Эпидемиологиялық мониторингтің деректері бойынша көз аурулары үнемі өсіп келеді, бұл орташа еуропалық 
статистикадан 1,5-2 есе асып түседі. Барлық жас топтары арасында «компьютерлік көру синдром» кең таралған - 
бұл компьютерде ұзақ отырумен байланысты. Бұл жағдай әсіресе балаларға қатысты. Қазақстан  Денсаулық сақтау 
министрлігінің статистикасы 1 миллионнан астам жас азаматтың көру органдарының түрлі ауруларына 
шалдыққанын көрсетеді: гиперметропия (алыстан көргіштік),миопия (жақыннан көргіштік), астигматизм, страбизм 
немесе гетеротропия және т.б. А.М.Жукембаеваның жүргізген зерттеулері бойынша зерттеу жүргізілген мектепте 
538 оқушының ішінен 7-17 жас аралығындағы жасөспірімдердің 15% гиперметропия, 12% астигматизм, 62%-да 
миопия анықталды. Студенттер арасында тек 20%-да ғана көру қабілетінің өзгерісі болған жоқ [6].  



Миопия - бұл ең көп кездесетін көру жүйесінің ақауы, ал оның асқынуы жастардың көз ауруына байланысты 
мүгедектіктің негізгі себептерінің бірі болып табылады [17]. Соңғы 50 жыл ішінде миопияжас аралықтары бойынша 
айтарлықтай  «жасарды» [17,23]. Патологияның даму қаупінің жаңа факторлары пайда болды, ең алдымен 
балаларды оқыту мен тәрбиелеуде компьютерді қолдану балалардың әдеттегі оқу және бос уақытын өткізу 
формаларын түбегейлі өзгертті. Бұл психо-эмоционалдық стресстің, ақпарат көлемінің артуына байланысты 
статикалық жүктеменің жоғарылауына, гипокинезияның және көру ағзаларына жүктеменің артуына ықпал етеді 
[24]. «Денсаулық» жобасының деректері бойынша балалар мен жасөспірімдердегі көз аурулары арасында жетекші 
орынды рефракция ақаулары алады (барлық анықталған жағдайлардың 75% -ына дейін), ал олардың арасында 
миопия басымдық көрсетеді (80%) [17,18]. Балалардың көру қабілетінің бұзылуының маңызды кезеңдерінің бірі - 
бұл мектепте оқыту кезеңі [23]. Осы жылдар ішінде көру қабілеті бұзылған балалар саны 2-3 есеге өсті [18,25], ал 
инновациялық және мамандандырылған мектептерде көру қабілетінің жоғалуы дәстүрлі оқудағы балалармен 
салыстырғанда  едәуір көрініс берді (50-ге қарсы 35%) [24,26]. 
Әлемде, статистикаға сәйкес, дербес компьютерлерді пайдаланушылардың 70% -ына дейін компьютерлік визуалды 
синдромнан зардап шегеді және онымен жұмыс істеу кезінде көру және ыңғайсыздық мәселесі өте өзекті болып 
табылады. Компьютерлік көру синдромы-компьютерде жақын қашықтықта ұзақ уақыт жұмыс істеуден туындаған 
көру жүйесінің шамадан тыс зорыққан жағдайы. Бұл  визуалды шаршауға, аккомодацияның тұрақты кернеуінің 
дамуына, аккомодация спазмына әкеледі. Уақыт өте келе жұмыс өнімділігі айтарлықтай төмендейді, бас ауруы, 
қозғыштық жағдай, көру өткірлігінің төмендеуі байқалады. Бұл синдромның белгілері шартты түрде екі топқа 
бөлінеді:  
1.көрулік- көру қабілетінің нашарлауымен байланысты;  
2.көздік -көздегі жағымсыз сезім,"құрғақ көз" синдромы.Көру симптомдарына көру қабілетінің нашарлауы, жақын 
нысандардан алыс және артқа қарай фокустаудың баяулауы (аккомодация бұзылысы),көрудің еселенуі,оқу кезінде 
тез шаршаудың пайда болуы жатады.Көз симптомдарына көздегі күю, қышу сезімі,  қабақтың астындағы «құм 
тұрғандай» сезім, көз алмасының және маңдайдағы ауырсыну,көздің қозғалысы кезіндегі ауырсыну,  көздің 
қызаруы жатады [27,28].Дисплеймен жұмыс істеу әсерінің дәрежесі тұтынушы жасына, оның рефракциясына, 
көрудің физиологиялық көрсеткіштерінің күйіне, сонымен қатар монитормен жұмыс істеу қарқындылығына және 
жұмыс орнының ұйымдастырылуына байланысты болады. Болгарлық авторлармен ВДТ-ды тұтынушылардың 
үлкен санын (5703) тексеру кезінде келесі белгілер байқалды: көздің қызаруы (48,44%), қышуы(41,16%), 
ауруы(9,17%), көздегі «шіркейлер»(36,11%), жағымсыз сезімдер (5,6%), ауырлық сезімі (3,94%), жалпы дискомфорт 
(10,48%), бас аурулары (9,55%), әлсіздік (3,23%). Сонымен қатар көру жүйесінде объективті өзгерістер де 
байқалды:көру өткірлігінің төмендеуі (34,2%), аккомодация бұзылысы (44,73%),конвергенция бұзылыстары 
(52,2%),бинокулярлы көрудің бұзылуы (49,42%) [16]. 
Айтылып кеткен синдромдар мен симптомдар тек компьютер емес, ноутбуктар, гаджеттер, планшеттер тіпті 
смартфондарды ұзақ уақыт пайдалану салдарынан да пайда болып оқушылар денсаулығына айтарлықтай әсерін 
тигізуі мүмкін. 
Ажыратымдылығы жоғары және суретті сканерлеу жиілігі жоғары дисплейді қолдану компьютердің көру қабілетіне 
әсерін азайтуға болады,бұл жыпылықтауды айтарлықтай азайтады. Мектепке дейінгі жастағы балалар үшін ең 
жақсы экран өлшемі - 15 дюйм, ал бастауыш сынып оқушылары үшін - 17 дюйм. Дисплейге дейінгі қашықтықты 
дұрыс есептеу керек - шамамен 45-60 см, және ол көз деңгейінен төмен болуы керек. Дұрыс жарықтандыр, яғни сол 
жақтан түскен табиғи жарық миопияның дамуын төмендетуі мүмкін. Қараңғыда жарық дисплей экранын емес, тек 
жұмыс құжатын жарықтандыруы керек. Бұл жұмысты қиындататын жарқырауды болдырмауға көмектеседі [6]. 
Ересектердің денсаулығына байланысты көптеген мәселелер ерте балалық шақта пайда болады. Ең алдымен, бұл 
көру органдарына қатысты болып отыр. Баланың дұрыс визуалды мінез-құлық дағдылары мен әдеттерін 
қалыптастыру, жақсы визуалды өмірдің кілті болып табылады. Баланың табиғи көру қабілетінің тұрақты 
стереотипін сақтауға, оған визуалды жұмыс мәдениетін қалыптастыруға мүмкіндік беретін салауатты өмір сүру 
салтын қалыптастыру қажет. Осы мәселелер шұғыл және бірлесіп шешілуі керек, бұл тек ата-аналар, мұғалімдер мен 
медицина қызметкерлерінің бірлескен жұмысы кезінде мүмкін болады [20].  
 

 
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1 Г. П. Артюнина, О. А. Ливинская Влияние компьютера на здоровье школьника // Псковский регионологический 
журнал. -  2011. - №4. – С. 144-150. 
2 Юмагулова Н.Р. Проектирование учителем содержания курса "Информатика и информационно-
коммуникационные технологии": дис. ... канд. пед. Наук. - Волгоград, 2005. - 180 с. 
3 Булин-Соколова Е.И. Информационно-коммуникационные технологии в обучении младших школьников: Дис. ... 
канд. пед. Наук. – М., 2003. - 225 с. 
4 Баранов A.A. Здоровье детей на пороге XXI века: пути решения проблемы // Русский медицинский журнал.  - 2000. - 
Т.8., №18. - С. 28-32. 
5 В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева, П.И. Храмцов Гигиеническая безопасность жизнедеятельности детей в цифровой среде 
// Здоровье населения и среда обитания. - 2016. - №8. - С. 4-7. 
6 А.М Жукембаева А.Т Садуов Влияние коипьютера на здоровье детей и подростков // Вестник КазНМУ. – 2016. - №4. 
– С. 237-239.  
7 Игнатькова С.А. Медико-биологические проблемы сохранения и укрепления здоровья школьников в 
общеобразовательных учреждениях с учетом информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)// Вестник 
Псковского государственного университета. Серия: Естественные и физико-математические науки. - 2009. - №12. – 
17 с. 
8 О.Ю. Милушкина, Н.А. Скоблина, С.В. Маркелова, А.А. Татаринчик, Н.А. Бокарева, Д.М. Федотов Оценка рисков 
здоровью школьников и студентов при воздействии обучающих и досуговых информационно-коммуникационных 
технологий // Анализ риска здоровью. - 2019. – С. 135-142. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/pskovskiy-regionologicheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/pskovskiy-regionologicheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-pskovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-estestvennye-i-fiziko-matematicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-pskovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-estestvennye-i-fiziko-matematicheskie-nauki


9 Баловсяк Н.В. Компьютер и здоровье. – СПб.: 2008. – 208 с. 
10 УсмановС.М., УсмановА.С. Светится опасностью голубой экран // Здоровье сберегающее образование. - 2009. - №2. 
- С. 60-65. 
11 Компьютерный зрительный синдром и развитие профессиональной офтальмопатии у операторов ПЭВМ // 
Медицина труда и промышленной экологии. - 2010. - №1. - С. 31-35. 
12 Хасанова Н.Н. Особенности влияния работы за компьютером на функциональное состояние центральной нервной 
системы и зрительного анализатора студентов в зависимости от состояния зрения // Вестник адыгейского 
государственного университета. Серия 4. - 2012. - №5. – С. 58-67. 
13 Е.В. Исакова Работа с компьютером и компьютерный зрительный синдром // Вятский медицинский вестник. – 
2011. – С. 32-35. 
14 Л.Ю. Кулакова, Н.Л. Щербак, В.И. Евдокимов Компьютер и здоровье пользователей/ Всерос. центр экстрен. и 
радиац. медицины МЧС России, Рос. нац. б-ка. – СПб. : Политехника, 2007. – 94 с.     
15 Е.Е. Волкова, Е.А. Лукьянова., В.Д. Проценко Длительная работа за компьютером и ее негативное влияние на 
функции организма// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. - 2006. – С. 86-89. 
16 Қ.Қ.Тоғызбаева Бейнетерминалдармен жұмыс істеу кезіндегі еңбек гигиенасы/оқу-әдістемелік құрал. – Алматы: 
ЖК «Ақнұр баспасы», 2015. - 100 б. 
17 Волкова Л. П. О профилактике близорукости у детей // Вестник офтальмологии. — 2006. - №2. – С. 24–27.  
18 Ермолаев А. В. Социологическое обоснование комплекса мероприятий по профилактике глазной патологии у 
детей: Автореф. дис. … канд. мед. наук. — Астрахань, 2004. — 23 с. 
19 Мартынова З.Е. Влияние компьютера на жизнь и здоровье учащихся // Crede Experto: транспорт, общество, 
образование, язык журнал. - 2014. – С. 135-143. 
20 Сидоренко Е. М. Гость номера // Медработник ДОУ. – 2011. - №7(27). – С. 6-8. 
21 Осолодкова Е.В.Влияние снижения двигательной активности на состояние здоровья младшего школьника // 
Символ науки.— 2017.—Т. 1, №2.—С. 168–169. 
22 В.И. Березуцкий Компьютерная мышь, клавиатура и синдром запястного канала // Медичні перспективи. – 2018. 
– С. 23-32. 
23 Нефедовская Л. В. Медико-социальные проблемы нарушения зрения у детей в России. — М.: Центр развития 
межсекторальных программ, 2008. — 240 с. 
24 Сидоренко Е. И. Проблемы и перспективы детской офтальмологии: Доклад по охране зрения детей // Вестник 
офтальмологии. — 2006. - №1. – С. 41–42. 
25 Синев П. А. Состояние офтальмологического здоровья детского населения Иркутской области за 2003 год / 
Материалы 8-го съезда офтальмологов России. — М.: Центр МНТК «Микрохирургия глаза», 2005. — С. 365–366. 
26 Кучма В. Р. Гигиена детей и подростков при работе с компьютерными видеодисплейными терминалами. — М.: 
Медицина, 2000. — 160 с. 
27 Бржеский В.В., Сомов Е.Е. Роговично-конъюнктивальный ксероз (диагностика, клиника, лечение); издание 
второе, частично переработанное и дополненное. - СПб.: «Левша. Санкт–Петербург», 2003. - 120 с. 
28 Черкунов Б.Ф. Болезни слезных органов. - Самара: ГП «Перспектива», 2001. - 296 с. 
29 Тончева К.С., Быкова Н.Л., Сарчук Е.В. Влияние современных гаджетов на здоровье детей школьного возраста: 
аспекты проблемы // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2020. – С. 29-33. 
30 R.M. Gillespie, The physical impact of computer and electronic game use on children and adolescents, a review of current 
literature // Work. – 2002. - №18(3). – С. 249–260. 
31 R.M. Gillespie, CAKE (Computers and Kids’ Ergonomics): The Musculoskeletal Impact of Computer and Electronic Game 
Use on Children and Adolescents. - US: New York University, 2006. – 267 р. 
32 Straker LM, Pollock C, Maslen B. Principles for the wise use of computers by children // Ergonomics. – 2009. - №52. – Р.  
1386–1401. 
33 Australian Bureau of Statistics, 1998. Household use of information technology, Australia, Feb 1998 [online]. Report No. 
8128.0 URL: http://www.abs.gov. au/ausstats/ [Accessed 14 March 2008].  
34 Australian Bureau of Statistics, 2006. Children’s participation in cultural and leisure activities [online]. Report No. 4901.0, 
URL: http://www.abs.gov.au/ausstats/ [Accessed 14 March 2008]. 
35 Ho, S. and Lee, T., Computer usage and its relationship with adolescent lifestyle in Hong Kong // Journal of Adolescent 
Health. – 2001. - №29. – Р. 258–266. 
36 Rideout, V.J., Vandewater, E.A., and Wartella, E.A., Zero to six: Electronic media in the lives of infants, toddlers and 
preschoolers. - Menlo Park, USA: Kaiser Family Foundation, 2003. – 167 р. 
37 Roberts, D.F., Foehr, U.G., and Rideout, V.J., Generation M: Media in the lives of 8–18 year-olds. - Menlo Park, USA: Kaiser 
Family Foundation, 2005. – 249 р. 
 

А. Еркінқызы1, Қ.Қ. Тоғызбаева1, А.Қ. Текманова1, Э.И. Кусайынова1, 
М.Ы. Махашов2, А.Н. Адильханова2 

1Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 
2Казахстанско Росийский Медицинский университет  

 
ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА И ВИДЕОТЕРМИНАЛОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

Резюме: В статье представлен обзор литературных источников о влиянии компьютера и видеотерминалов на 
состояние здоровья школьников. Описаны изменения и нарушения в зрительной системы,опорно-двигательного 
аппарата и других органов при работе с компьютером. 
Ключевые слова: школьники, компьютеры, видеотерминалы, здоровье, зрительная система, опорно-двигательный 
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INFLUENCE OF COMPUTERS AND VIDEO TERMINALS ON THE HEALTH STATUS OF SCHOOLCHILDREN  

(LITERARY REVIEW) 
 
Resume: The article provides an overview of the literature on the impact of computers and video terminals on the health of 
schoolchildren. Changes and disorders in the visual system, musculoskeletal system and other organs when working with a 
computer are described. 
Keywords: schoolchildren, computers, video terminals, health, visual system, musculoskeletal system 
 

 


