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СТАН ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

У статті розглядаються стан здоров'я студентської молоді вищих навчальних 

закладів. Встановлено, що у процесі навчання зменшується кількість студентів основної 

групи, а збільшується кількість підготовчої і спеціальної. Найчастіше студенти мають 

захворювання органів дихання, нервової системи, органів чуття, органів травлення. 

Ключові слова: здоров'я, захворювання, студенти, вищі навчальні заклади, фізичне 

виховання. 

 

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом 

держава приділяє значну увагу фізичному вихованню нації. Враховуючи посилення 

негативних тенденцій у соціально-економічній сфері, а також те, що фізична культура і 

спорт потенційно можуть стати найбільш економічно вигідним і ефективним засобом 

профілактики захворюваності населення держави, зміцнення генофонду націй і народностей 

українського суспільства, організації змістовного дозвілля і відпочинку в Україні 

напрацьовано значну законодавчу і нормативну базу щодо підтримки розвитку фізичної 

культури і спорту - Закони України ―Про фізичну культуру і спорт‖, ―Про об'єднання 

громадян, ―Про освіту‖, ―Про професійно-технічну освіту‖, інші нормативні акти. Нова 

концепція фізкультурно-оздоровчої роботи має орієнтуватися на формування здорового 

способу життя. Для цього необхідно, щоб зміст та сутність концепції забезпечували: 

рекреаційно-оздоровчий і профілактичний ефект; демократичну систему управління; 

активну та диференційовану пропаганду серед студентської молоді фізичної культури і 

спорту; взаєморозуміння між викладачами і студентами; контроль за процесом навчання, а 

не його наслідками. Лише за умов правильно налагодженою режиму, праці й відпочинку, 

підвищення рухової активності студентської молоді до рівня, який відповідає гігієнічним 

нормам, систематичного загартування організму, достатнього щодобового перебування на 

свіжому повітрі, боротьби з негативними звичками (куріння, вживання алкоголю, 

переїдання) під час навчання у вищих навчальних закладах не тільки не виникає негативних 

змін у стані здоров'я студентів, а й сприяє неухильному його зміцненню. 

Водночас, як зазначається у літературних джерелах та нормативних документах [1, 3] в 

Україні склалася критична ситуація із станом здоров’я населення. Різко зросла 

захворюваність, у тому числі на гіпертонію у три рази, стенокардію - у 2,4 рази, інфаркт - на 

30%. Несприятливі природні умови стали причиною зростання кількості хворої молоді. 

Майже 90% дітей, учнів і студентів мають відхилення у здорові понад 50% - 

незадовільну фізичну підготовку, близько 70% дорослого населення - низький та нижчий, 

ніж середній, рівні фізичного здоров’я, у тому числі у віці 16 - 19 років - 61%, 20 – 29 років - 

67,2%, 30 - 39 років - 66%, 40 - 49 років - 81,5%, 50 - 59 років і старше - 98,1%. 

За останні чотири роки спостерігається тенденція до зниження середньої тривалості 

життя чоловіків і жінок, яка нині на 10 - 15 років нижча ніж у Швеції, Данії, Франції, Японії 

та інших економічно розвинутих країнах. Проте органи влади розвинутих країн світу 

надають програмного значення питанням розвитку фізичного виховання, фізичної 

культури і спорту, розглядаючи їх як найбільш економічно вигідний та ефективний засіб 

профілактики захворюваності, зміцнення генофонду та розв’язання інших соціальних  
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проблем [3]. 

В процесі реформування фізичного виховання студентів, першочерговим завданням є 

удосконалення фізичного виховання студентів, які мають порушене здоров’я. В останні 

роки, в зв’язку з погіршенням гігієни зовнішнього середовища, харчування, нервово-

психічними перенапруженнями з одночасним обмеженням рухової активності, у 

студентської мол0ді різко зростає кількість хронічних (соматичних) захворювань, 

деформацій опорно-рухового апарату. Більша кількість студентів потребує обмежень 

фізичних навантажень, застосування спеціалізованих фізичних вправ, проведення занять за 

спеціальною програмою або з окремих видів державних програм з включенням лікувально-

оздоровчої фізкультури в зв’язку із станом здоров’я. Здоров’я - одне з найвищих людських 

цінностей, добро і щастя для кожної людини, необхідна умова самовиявлення особистості, 

умова зростання продуктивності праці, економіки держави, благополучність суспільства. 

Отже здоров’я - суспільне багатство, головний показник фізичної культури суспільства. Щоб 

людина змогла виконувати свою історичну місію на землі, вона повинна бути здоровою. Але 

сучасній студентській молоді в зв’язку з інформаційним дисбалансом середовища 

(екологічне забруднення, обмеження рухової активності, психічні перенапруження, характер 

харчування, алергізація організму) зберегти здоров’я не легко. Якщо 30 - 40 років тому 

здоров’я вирішувалося переважно медико-біологічними факторами або санітарно-

гігієнічними факторами, то сьогодні доведено, що здоров’я людини - це цілісне, системне 

явище, природа якого обумовлена як природними та соціальними зовнішніми чинниками, 

так і внутрішніми, такими, що визначають психологічне ставлення людини до себе і до тих 

обставин, у яких вона реалізує власне життя [2]. 

Здоров'я необхідно характеризувати не лише якісно, а й кількісно, оскільки існує 

поняття про ступінь здоров'я. який визначається шириною адаптаційних (пристосувальних) 

здатностей організму. Хоча здоров'я являє собою стан, протилежний хворобі, воно може 

бути пов'язане з різними перехідними станами і не мати чітких меж. Стан здоров’я не 

виключає наявності в організмі хвороботворного початку, яке ще не проявилося, або 

суб’єктивних коливань у самопочутті людини. У зв’язку з цими властивостями виникло 

поняття «практично здорова людина», за якою патологічні зміни, що спостерігаються в 

організмі, не впливають на працездатність людини і її самопочуття. 

Разом с тим, відсутність кричущих порушень ще не свідчить про відсутність хвороби, 

оскільки перенапруження захисно-пристосувальних механізмів, не порушуючи здоров'я, 

може призвести до розвитку хвороби під впливом на організм надзвичайних подразників. 

Загальноприйнятим у міжнародному обігу є визначення здоров’я, викладене у 

преамбулі Статусу Всесвітньої організації охорони здоров’я (1948 р.): Здоров’я - це стан 

повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або 

фізичних вад. Такий підхід до розуміння здоров/я засвідчує, що у сучасних людей, особливо 

молоді, здоров’я є під загрозою. Те, що погіршення здоров’я молоді – основного 

найпродуктивнішого носія генофонду нації - може призвести до демографічної катастрофи, 

не може бути піддане сумніву. Екологічна ситуація в Україні склалася так, що дослідники з 

сумом і розпачем свідчать: навряд чи навіть 15% населення може бути визнане об’єктивно 

здоровим. Отже, під переважну більшість об’єктивно нездорових підпадає і більша частина 

молоді. 

Вивчення стану здоров’я студентів є важливим завданням для обґрунтування 

профілактичних заходів і спрямованості фізичного виховання у вузах. Незважаючи на 
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численні дослідження в цій галузі, проблема залишається не розкритою. Серед науковців 

немає єдиної думки щодо і характеру захворювань. Тому в процесі своїх досліджень ми 

вивчали стан здоров'я студентів І-ІV курсів Кременецького обласного гуманітарно-

педагогічного інституту імені Тараса Шевченка. 

Метою даної роботи є дослідження та аналіз стану здоров'я студентської молоді. 

Результати досліджень та їх обговорення. Аналізуючи результати медичних 

обстежень, ми виходили, в першу чергу, з того, що стан здоров,я студентів співвідноситься з 

кількісним складом основної, підготовчої, спеціальної медичної груп та звільнених від 

занять фізичної культури. При цьому припускалось, що основну і підготовчу групи 

складають практично здорові студенти. До спеціальної медичної групи належать студенти із 

різноманітними захворюваннями. Це ж спостерігається й у звільнених від занять студентів. 

Розподіл студентів за медичними групами у процесі навчання у вищому навчальному 

закладі поданий в табл. 1. 

 

 

 

 

 

Із таблиці видно, що переважна більшість першокурсників (81,94%) належать до 

основної медичної групи, тобто практично здорові. Але 12,98% респондентів вже мають 

різноманітні захворювання, а 4,57% - звільнені від занять. Слід звернути увагу на те, що в 

процесі навчання з І до ІУ курсу зменшується кількість студентів основної групи (на 

23,15%), а збільшується кількість підготовчої (на 10,3%) і спеціальної (на 10,2 %). Склад 

звільнених від занять студентів зростає до другого курсу, після чого спостерігається 

тенденція повільного зменшення їх кількості до закінчення інституту. 

Якісна характеристика стану здоров’я (аналіз діагнозів) студентів спеціальної медичної 

групи та звільнених від занять показує, що найчастіше студенти мають захворювання 

органів дихання (табл. 2). 
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Питома вага цих захворювань складає 61,67 % в порівнянні з іншими захворюваннями. 

Серед хвороб органів дихання найбільшу групу складають гострі респіраторні 

захворювання: грип, ангіна, хронічний бронхіт, бронхіальна астма, пневмонія. Другу 

позицію займають хвороби нервової системи і органів чуття (23,96%). До третьої групи 

належать захворювання органів травлення (8,99%). Найпоширенішими серед цих хвороб 

виявилися: гастрит, холецистит, хронічний гепатит, виразкова хвороба. Менше випадків 

захворювань спостерігається у сечостатевій системі, крові та кровотворних органах. У 

процесі аналізу захворювань з'ясувалося, що найчастіше студенти хворіють у жовтні та 

квітні. Це зумовлюється, на нашу думку, перебудовою організму під час переходу від однієї 

пори року до іншої, внаслідок чого зростає кількість застудних хвороб. Висновок. Стан 

здоров'я студентської молоді поступово погіршується. У процесі навчання у вузі 

зменшується кількість студентів основної групи, а збільшується кількість підготовчої і 

спеціальної. Найчастіше студенти мають захворювання органів дихання, нервової системи, 

органів чуття, органів травлення. 

У процесі аналізу захворювань з’ясувалося, що найчастіше студенти хворіють у жовтні 

та квітні. Це зумовлюється, на нашу думку, перебудовою організму під час переходу від 

однієї пори року до іншої, внаслідок чого зростає кількість застудних хвороб. 

Висновок. Стан здоров’я студентської молоді поступово погіршується. У процесі 

навчання у вузі зменшується кількість студентів основної групи, а збільшується кількість 

підготовчої і спеціальної. Найчастіше студенти мають захворювання органів дихання, 

нервової системи, органів чуття, органів травлення.  
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Сабиров А. С. Состояние здоровья студентов высших учебных заведений. 

В статье рассматриваются состояние здоровья студенческой молодежи высших 

учебных заведений. Установлено, что в процессе учебы уменьшается количество студентов 

основной группы, а увеличивается количество подготовительной и специальной. В 

большинстве случаев студенты имеют заболевания органов дыхания, нервной системы, 

органов чувств, органов пищеварения. 

Ключевые слова: здоровье, заболевание, студенты, высшие учебные заведения, 

физическое воспитание. 

 
Sabirov O. The state of health of students of higher educational establishments. 

In the article examines the state of health of student’s youth of higher educational 

establishments. It is set that the amount of students in basic group decreases in the process of studies, 

and the amount of students in preparatory and special groups increases. In most cases all students 

have diseases of organs of breathing, nervous system, sense-organs and organs digestion. 

Key words: health, disease, students, higher educational establishments, physical education. 
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