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Вступ. Стан здоров’я людини залежить не тільки від умов 

його життя й спадковості, але також і від його власного 

відношення до здоров’я, що ґрунтується на таких поняттях, як 

мотивація здоров’я, фактори ризику, хвороби поведінки. Все-

таки вирішальним фактором є зусилля самої людини по 

збереженню й зміцненню здоров’я [1, 2]. 

За даними літератури серед загальної кількості студентства, 

до моменту набуття вищої освіти, здоровими залишаються 

лише 6 %. Близько 45–50 % випускників мають 

морфофункціональні відхилення, а 40–60 % – хронічні 

захворювання. Від 20 до 80 % студентів набувають за роки 

навчання в університеті вади 2–5 систем організму [3]. Для 

вирішення проблеми здорового способу життя молоді 

насамперед слід усвідомити значущість самого поняття 

«здоровий спосіб життя», що визначається як спосіб 

життєдіяльності, який спрямований на збереження та 

покращання здоров’я людей та розвиток різних аспектів 

способу життя. В основі формування здорового способу життя 

знаходиться особистість людини, її мотивація втілювати свої 

соціальні, фізичні, інтелектуальні здібності [4]. 

Поступове усвідомлення на державному рівні значущості 

профілактики, збереження, підтримки та відновлення здоров'я 

нації передбачає знаходження шляхів підвищення у молодого 

покоління усвідомлення цінності здоров'я, здорового способу 

життя. Пріоритетним завданням системи освіти є формування в 

особистості відповідального ставлення до власного здоров’я і 

здоров’я свого оточення як найвищих суспільних та 

індивідуальних цінностей [5, 6, 7]. 
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Рухова і фізична активність є винятково важливим, 

чинником формування та зміцнення здоров’я людини, що 

оптимізує здатність організму до саморегуляції та адаптації до 

змін зовнішнього середовища. Під час фізичного навантаження 

за рахунок функціональних можливостей організму людини 

відбуваються термінові адаптаційні зміни [8], тим самим 

укріплюється імунітет та стійкість до стресу. Таким чином 

фізична активність є вирішальним аспектом здорового  

способу життя. 

Метою нашого дослідження стало вивчення рівня фізичного 

навантаження у студентів 1-го та 6-го курсів медичного 

університету. 

Виклад матеріалу дослідження. Методом соціологічного 

дослідження було опитано дві групи студентів 1-го та 6-го 

курсів (275 та 150 відповідно). Досліджувалась наявність 

занять спортом та піших прогулянок протягом дня. 

Було з’ясовано, що переважна кількість студентів 1 курсу 

має фізичне навантаження лише під час занять фізкультурою в 

університеті – 72,00±2,71. Значна кількість взагалі не 

займається фізичними тренуваннями – 20,73±2,44 і лише 

7,27±1,57 займаються спортом. Для студентів 6-го курсу 

визначені інші закономірності, а саме переважна кількість 

студентів 66,00±3,87 не займаються фізичними тренуваннями 

та не мають занять по фізкультурі по програмі університету, 

що в результаті характеризує негативну динаміку у порівнянні 

зі студентами 1-го курсу. Але ж був визначений більший 

процент студентів 6-го курсу, які займаються спортом 

(24,67±3,52) у порівнянні зі студентами 1-го курсу. 

Щодо відстані, яку проходили студенти щоденно було 

з’ясовано, що переважна більшість студентів як 1-го так і 6-го 

курсів проходять приблизно 3–5 км на день (65,09±2,87 та 

66,00±3,87 відповідно). Серед студентів 6-го курсу зріс процент 

тих, хто проходить від 6 до 10 км щодня (30,00±3,74 порівняно 

зі студентами 1-го курсу, у яких цей відсоток дорівнював 

11,64±1,93). Більш детально дані подані у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Дані щодо фізичної активності студентів  

1-го та 6-го курсів медичного університету 

 

№ 
Досліджуваний 

параметр 

Студенти  

1-го курсу 

Студенти  

6-го курсу 

Абс. P±m Абс. P±m 

1. Чи займаєтесь 

Ви фізичними 

тренуваннями? 

    

– ранкова 

гімнастика 
0 – 13 8,67±2,30 

– заняття 

спортом 
20 7,27±1,57 37 24,67±3,52 

– заняття 

фізкультурою в 

університеті 

198 72,00±2,71 1 0,67±0,66 

– не займаюсь 57 20,73±2,44 99 66,00±3,87 

2. Яку відстань у 

середньому Ви 

проходити за 

день? 

    

1–2 км 55 20,00±2,41 6 4,00±1,60 

3–5 км 179 65,09±2,87 99 66,00±3,87 

6–10 км 32 11,64±1,93 45 30,00±3,74 

10 і більше 9 3,27±1,07 0 – 

 

Висновки. Здоровий спосіб життя є неможливим при 

відсутності фізичної активності студентської молоді. Проблема 

гіподинамії починається з юнацького віку та стає значною 

проблемою дорослої людини. Отримані дані висвітлили 

проблему фізичного виховання студентської молоді та мають 

стати підґрунтям для розробки програм фізичного виховання у 
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вищих навчальних закладах та санітарно-просвітницьких 

засобів. 
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