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Вступ. Останнім часом спостерігається активізація уваги українських дослідників до 
проблеми здоров'я молодого покоління. Насамперед це пов’язано зі стурбованістю суспільства 
щодо погіршення стану здоров’я студентської молоді, яка навчається у закладах вищої осві-
ти, зростанням захворюваності в процесі професійної підготовки та подальшим зниженням 
їхньої працездатності [6].

Мета – проаналізувати наукові публікації з проблеми дослідження стану здоров'я сту-
дентів закладів вищої освіти (ЗВО) України.

Методи: теоретичний аналіз та узагальнення матеріалів наукової та методичної літера-
тури, статистичних матеріалів.

Результати. Згідно зі статистикою, стан здоров’я сучасних студентів незадовільний: на 
100 обстежених припадає понад 90 випадків порушень у стані здоров’я різного ступеня [5]. 
При цьому показники стану здоров’я молоді погіршуються щороку на 10–15 %. Знижується 
рівень фізичного та психічного здоров’я студентів, зростає кількість захворювань шлунко-
во-кишкового тракту, серцево-судинної, дихальної, нервової систем [2].

Так, за дослідженнями C. Савчук, 35,3 % студентів І курсу та 54,8 % ІІІ курсу мають 
низький рівень здоров’я. Нижчий за середній – у 34,8 % – на І та 23,9 % на ІІ курсі. Середній – 
у 26,0 % студентів І курсу та 26,5 % – на IV. Задовільного стану здоров’я не має жодний сту-
дент. Вищий за середній рівень виявлено у 2–4 % студентів. У динаміці навчання знижуються 
функціональні можливості м’язової, дихальної й серцево-судинної систем. Рівень фізичного 
здоров’я нижчий за середній, індекс фізичного стану знижується й досягає критичної межі [5].

Так, О. Михалюк стверджує, що за станом здоров'я студентів на початку навчального 
року до основної медичної групи зараховано 57,7 % студентів, в підготовчій – 25,5 %, у спе-
ціальній – 16,6 %, у групі ЛФК – 0,2 %. У студентів І курсу виявлено низький і нижчий за 
середній рівень соматичного здоров'я у 76,4 % випадках [3].

За даними Н. Грибок, співвідношення захворюваності студентів І курсу розподілило-
ся так: найвищий показник мають офтальмологічні хвороби (32,3 %); далі – захворювання 
опорно- рухового апарату (24,3 %); наступні у рейтингу – захворювання серцево-судинної сис-
теми (15,1 % студентів). На четвертому місці захворювання ЛОР-органів (від 4 до 11 %). Дещо 
вищий на І та ІІ курсах відсоток студентів, які мають відхилення з боку шлункового-кишко-
вого тракту, натомість на старших курсах переважають ендокринні хвороби, захворювання 
нирок та щитоподібної залози [1].

Так, І. О. Павленко провів аналіз даних дослідження рівня фізичного стану студентів 
і встановив, що за показниками індексів Робінсона, Руфф’є, Скибінського та Кетле 87 % 
студентів спеціальної та підготовчої медичних груп мають низький рівень фізичного стану 
здоров’я. У студентів основної медичної групи цей показник дорівнює 49 %. Високий рівень 
фізичного стану здоров’я мають лише 15 % студентів основної медичної групи і не має жоден 
студент підготовчої та спеціальної [4].

Обговорення і висновки. Виявлено стійку тенденцію до погіршення здоров’я сучасної 
молодої людини. На стан здоров’я майбутніх фахівців негативно впливає довкілля, стиль жит-
тя, спадковість, дефіцит рухової активності. Отож виникає потреба у формуванні концепції 
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виховання здорової людини в освіті, упровадженні нових навчальних програм та інноваційних 
методологічних підходів.
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