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ФАКТОРИ ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗВО 

 
Анотація: Виявлено основні чинники, котрі прямо або побічно 

впливають на здоров'я студентів технічних ЗВО і зумовлюють акценти на 
здоровий спосіб життя. Обґрунтовано позитивний вплив підвищення дози 
фізичної активності / навантаження, застосування засобів фізичної культури 
і спорту на зміцнення здоров'я студентів. Підкреслено, що здоров'я людини 
необхідно розглядати в якісному аспекті, як діалектичну єдність біологічного, 
соціального і духовного. Виділена особлива роль адаптації людини і найбільш 
поширені фактори, що впливають негативно на стан його здоров'я. 

Ключові слова: здоров'я студентів, фактор, біологічний, соціальний, 
навантаження, адаптація. 
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ФАКТОРЫ ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ  
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗ 

 
Аннотация: Выявлены основные факторы, прямо или косвенно 

влияющие на здоровье человека и обусловливающие акценты на здоровый 
образ жизни. Обосновано положительное влияние повышения дозы 
физической активности / нагрузки, применения средств физической 
культуры и спорта на укрепление здоровья людей. Подчеркнуто, что 
здоровье человека необходимо рассматривать в качественном аспекте, как 
диалектическое единство биологического, социального и духовного. 
Выделена особая роль адаптации человека и наиболее распространенные 
факторы, влияющие отрицательно на состояние его здоровья. 

Ключевые слова: здоровье студентов, фактор, биологический, 
социальный, нагрузка, адаптация. 

 
Luskan Oleg Yuryovich 

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute" 
(Kyiv, Ukraine) 

 
FACTORS INFLUENCING THE HEALTH OF STUDENTS OF TECHNICAL 

UNIVERSITIES 
 
Abstract: The main factors that directly or indirectly affect the health of 

students of technical health and safety and stress the healthy lifestyle are identified. 
The positive effect of increasing the dose of physical activity / exercise, the use of 
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physical training and sports on the health of students is substantiated. It is 
emphasized that human health must be considered in a qualitative aspect, as a 
dialectical unity of biological, social and spiritual. The special role of human 
adaptation and the most common factors that negatively affect his health are 
highlighted. 

Keywords: student health, factor, biological, social, workload, adaptation. 
 
Вступ. Фізичне виховання в вузах є важливим засобом виховання 

підростаючої молоді. За допомогою фізичного виховання зміцнюється здоров'я 
студентів, підвищується їх працездатність, розвиваються фізичні (рухові) якості. 
Головні завдання фізичного виховання у вищій школі: забезпечення 
різнобічного фізичного розвитку і зміцнення здоров'я студентів; озброєння їх 
знаннями основ теорії, методики і організації фізичного виховання. 

Сучасна людина, часто перебуваючи в складних і динамічних соціальних 
умовах, втратив природний спосіб життя. Однак, умови праці і життя 
пред'являють підвищені вимоги до випускників вузів, чий високий 
професіоналізм і творче довголіття можливі тільки при доброму здоров'ї. 
Впровадження в сучасне промислове виробництво широкого спектру засобів 
автоматизації, комп'ютеризації ведуть до значного скорочення частки фізичної 
праці. Зміщення акцентів з рухової сфери на розумову, психоемоційну 
призводить до зниження природної рухової активності. 

Навчання у ВНЗ вимагає від студентів значних інтелектуальних нервово-
психічного напруження, що доходять в період екзаменаційних сесій до 
максимальних. Крім того, ці напруги, накладаючись на соціальні, побутові, 
екологічні та інші навантажувальні фактори, можуть призводити до різних 
функціональних і психічних зривів. 

Зросли також вимоги до інтелектуальних і адаптаційним здібностям 
студента. Однак, вплив на формування мотивів, які спонукають студентів до 
самостійних занять фізичними вправами, спортом і активною фізкультурно-
спортивної діяльності, таких суб'єктивних факторів, як особиста значимість, 
задоволення, духовне збагачення, від молодших курсів до старших постійно 
знижується 

Підвищення складності і інтенсивності праці пред'являють підвищенні 
вимоги до розвитку швидкості і точності рішень, витримки самовладання, вміння 
спілкуватися з людьми, концентрації уваги фахівця, а екстремальні і стресові 
ситуації вимагають наявності міцного фізичного та психічного здоров'я, стійкої 
високої працездатності, що неминуче веде до напруження роботи організму, 
підвищенню координації та культури рухів. Ці якості потребують постійного 
розвитку, оскільки, чим складніша технологія і досконаліше техніка, тим більш 
досконалим і гармонійно розвиненим повинен бути людина, керуючий ними. 

Існує і менш помітна зовні, але досить суттєва для морального здоров'я 
особистості тенденція до зміни індивідуально-психологічних властивостей і 
якостей характеру в результаті переживання тих чи інших станів. Замкнутість, 
нерішучість, тривожність, апатичність нерідко виникають як наслідок різного 
роду «зверх навантажень». Це приводить до появи нервово-психічної втоми, 
стомлення, зниження працездатності, виникнення різних захворювань. 
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Не менш важливо і те, що фізична культура і спорт виховують у студентів 
природну потребу в організації здорового способу життя - одного з параметрів 
цілісного гармонійного буття людини. 

Іншою важливою цінністю є накопичений суспільством досвід фізичного 
виховання і фізичної підготовки молоді, досвід організації рухової активності. 
про способи тілесного вдосконалення, фізичному тренуванню людини. 

Згідно з визначенням Всесвітньої організації здоров'я (ВООЗ), здоров'я - 
це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки 
відсутність хвороб або фізичних дефектів. Однак в даний час викликає тривогу 
проблема ролі і місця сучасної медицини «в справі зміцнення здоров'я нації». Її 
зусилля, з одного боку, на «регулярні» встановлення світових рекордів в 
результаті реконструкції геному у спортсменів високого класу, а з іншого - на 
фізіологічну регенерацію і «лікарську залежність» людей. Також, науково-
технічний прогрес, забруднення навколишнього середовища і гіподинамія 
привели до різкого збільшення кількості молодих людей (школярів і студентів), 
що мають значні відхилення в стані здоров'я, до скасування нормативів в 
середніх і вищих навчальних закладах.  

Мета, завдання роботи та методи дослідження. Мета дослідження-
довести необхідність формування нових цінностей і установок студента на 
ведення здорового способу життя та зміцнення свого здоров'я 

Завдання дослідження. 
Провести аналіз науково-методичної літератури щодо питань 

валеологічного виховання. Виявити та обґрунтувати основні фактори, що 
визначають здоровий спосіб життя студента. позитивний вплив на зміцнення 
здоров'я студента підвищення його рухової активності, застосування засобів 
фізичної культури, спорту і оздоровчих сил природи. 

Результати дослідження. 
Основоположник валеології І. І. Брехман підкреслював, що здоров'я 

людей є «візитною карткою» соціально-економічної зрілості, культури і 
процвітання держави. Говорячи про стан здоров'я людей необхідно 
враховувати не тільки кількість, але і якість людини, діалектичну єдність 
біологічного і соціального, матеріального, духовного. Більше половини 
практично здорових людей знаходяться в так званому «третьому стані», що 
означає їх перебування між здоровим і хворобливим станом. Він розглядає 
чинники здоров'я в наступній послідовності: свідомість, рух, харчування. Наука 
про здоров'я повинна мати свою систему діагностики і розуміння значення руху, 
режиму праці і відпочинку, а також правильного харчування. Людині необхідна 
достатня норма рухової активності, якісне харчування повноцінний відпочинок 
для накопичення структурної енергії, необхідної для життєдіяльності і для 
протистояння стресу. Однак як зазначає Г. Сельє (1987) помірний стрес 
корисний і «не слід уникати стресу, бо повна свобода від стресу означає 
смерть». У той же час він підкреслював, що не можна перевищувати рівень 
допустимого стресу, який може перерости в свою руйнівну фазу - і чинити 
шкідливий вплив на організм людини. 

Здоров'я - це гармонія і внутрішньо-системний порядок організму, що 
забезпечує достатній рівень енергетичного потенціалу, який дозволяє людині 
відчувати себе добре і оптимально виконувати свої біологічні і соціальні функції. 
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Недолік рухової активності призводить до ослаблення і атрофії м'язів, які 
не в змозі, у зв'язку з цим, виконувати роль генераторів енергії. Одноманітна 
втомлива робота може привести до «функціональним перекосу», коли 
відбувається перевантаження одних м'язів і функціональних систем організму і 
недовантаження інших. Це, в свою чергу, призводить до появи «баластних» груп 
м'язів. Наприклад, при переважанні розумової праці спостерігається різко 
виражена дисгармонія між надлишкової психоемоційної навантаженням і 
рухової пасивністю, що перетворює нервово-м'язовий апарат в баласт. Таким 
чином, наголошується ситуація, коли м'язовий апарат є, а людина їм не 
користується. У підсумку, як відомо, якщо чимось довгий час не користуються, 
то воно приходить в непридатність.  

Це відбувається через різке ослаблення впливів м'язової діяльності на 
центральну нервову систему і внутрішні органи. В умовах гіпокінезії (рухової 
недостатності) відбувається ослаблення процесів обміну речовин і енергії, що 
веде до зниження функціональних можливостей організму, прискореного 
розвитку процесів старіння, погіршення показників адаптації до фізичних 
навантажень.  

Найбільш поширеними факторами, що негативно впливають на здоров'я 
студента, є: нервово-психічні перенапруження, психічні перевтоми, недостатня 
рухова активність, неправильна постава, переохолодження, порушення режиму 
і культури харчування, куріння, вживання алкоголю, наркотиків та інші шкідливі 
звички. Життєдіяльність людини забезпечується на біологічному, психічному і 
соціальному рівнях. В цілому відзначено, що на здоров'я людини в певній мірі 
впливають фізичні, хімічні, біологічні, психологічні і соціальні чинники. Здоров'я 
є функціонально-структурну інтеграцію організму, що забезпечує оптимальну 
організацію взаємозв'язків всіх його органів і систем. Високий рівень біологічної 
(взаємодія органів і систем організму) і соціальної інтеграції є передумовою 
високої якості життєдіяльності. Стан активності організму сприяє підвищенню 
рівня функціональної: внутрішньо-органної, внутрішньо-системної і 
міжсистемної інтеграції. М'язова діяльність надає інтегрує лікувально-
профілактичний і оздоровчий вплив, а рухова активність в межах, що 
відповідають функціональним можливостям організму, є засобом підвищення 
його життєздатності. При порушенні структури і функції, наприклад, кінцівки при 
гіпокінезії (накладення гіпсової пов'язки) відбувається зниження життєздатності. 
Здоров'я і працездатність людини органічно пов'язані зі стимуляцією відновних 
процесів. Амосов А. М. підкреслював, що закон тренування є самим 
універсальним з усіх біологічних законів. Оптимальна фізичне навантаження 
корисна завжди, а виняток становлять лише надмірні тренувальні навантаження 
спортсменів. Тренувальний ефект вправи (практично завжди) пропорційний 
обсягу, інтенсивності та тривалості (тривалості, систематичності) впливу. Ефект 
занять цілеспрямованої рухової діяльністю (фізичними вправами) призводить 
до збільшення рухових можливостей людини, досягнення нового, більш 
високого рівня життєдіяльності, підвищенню рівня підготовленості організму. 

Найбільш виражений оздоровчий ефект відбувається в результаті 
використання різнобічних і різноспрямованих тренувань, що здійснюються 
відповідно до можливостями організму.  

Тут слід виділити особливу роль адаптації студента, як в біологічному, 
так і в соціальному плані. Відомо, що основою біологічної адаптації є 
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вироблення умовних рефлексів. Підвищення дози фізичної активності і 
навантаження повинна бути забезпечена адаптаційними передумовами. 
Кінцевим підсумком попередньої адаптації є економізація енергетичних витрат. 
Найбільший ефект в цьому плані має систематичне використання впливів, що 
гартують і виконання ранкової гігієнічної гімнастики / «зарядки», яка покликана 
в прямому сенсі «зарядити» організм енергією, забезпечити оптимальний 
перехід від стану відпочинку до активного дня. Також використовується музика, 
ритмічні структури і аутогенні впливу з метою створення позитивного 
психоемоційного стану та гарного настрою. В результаті ефекту попередньої і 
довгостроковій адаптації відбувається поліпшення / підвищення рівня 
працездатності функцій і систем організму в цілому, рівня підготовленості / 
розвитку фізичних якостей. 

Висновки. На сучасному етапі розвитку суспільства проблема здоров'я 
студентської молоді, ведення здорового способу життя є досить актуальною. 
Стає очевидним необхідність впровадження і реалізації Державної програми, 
спрямованої на формування нових ціннісних орієнтацій по оздоровленню нації, 
проведення системної роботи щодо профілактики захворювань, приділяючи 
основну увагу здоров'ю. Кожній людині необхідно піклується про власне 
здоров'я, систематично підвищувати рівень опірності організму. Особливу увагу 
приділяти роботі системи охорони здоров'я, основним завданням якої є 
профілактика та попередження хвороб, а не лікування хворих. 

Необхідно знати як позитивні, так і негативні фактори, що впливають на 
здоров'я студентів.  
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