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ЯКІСТЬ ЖИТТЯ, ПОВ’ЯЗАНА ІЗ ЗДОРОВ’ЯМ, ТА РУХОВА АКТИВНІСТЬ  
ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ АКТИВНОГО ВІКУ 

У статті проаналізовано якість життя, пов’язану із здоров’ям, та рівень фізичної 
активності українців, які не страждають на гострі чи хронічні захворювання. Проведено 
популяційне дослідження та визначено тривалість занять фізичними вправами у вільний час 
осіб активного віку, досліджено взаємозв’язки між руховою активністю та якістю життя. У 

роботі використано стандартизовані апробовані міжнародні методики (питальники SF 36 та 
IPAQ) та показано, що для досліджуваної популяції (n = 400) характерні незадовільний стан 
фізичного та психологічного здоров’я, низький рівень рухової активності у вільний час. Половина 
від усіх використаних на рухову активність метаболічних еквівалентів припадає на оплачувану 
роботу, третина – на хатню роботу. 
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Постановка проблеми. Концепція якості життя, пов’язаної із здоров’ям (health-related quality of life, 
HRQOL), виходить за рамки прямих показників стану здоров’я населення, тривалості життя, причин 
захворюваності та смертності й зосереджується на суб’єктивному сприйнятті стану здоров’я, його впливові 
на щоденне функціонування, на позитивних аспектах буття людини, її емоціях, задоволеності життям. 
Оцінювання HRQOL та рівня фізичної активності дозволяє комплексно охарактеризувати фізичне та 
психічне благополуччя, виявити групи ризику серед населення, ефективність регіональних та державних 
програм, а також у випадку педагогів непрямо оцінити рівень сформованості здоров’язбережної 
компетенції. Рівень фізичної активності та якості життя педагогів має безпосередній вплив на здоров’я та 
якість життя молодого покоління. 

Якість життя та рівень фізичної активності – цінні прогностичні критерії в галузі охорони 
здоров’я. Проте для того, щоб робити будь-які прогнози та порівняння, у тому числі і у медичній сфері, 
необхідно не тільки використовувати спеціальні опитувальники, але й узагальнені нормативні дані, отримані 

в результаті моніторингових досліджень. Водночас малодослідженими є якість життя, пов’язана із 
здоров’ям та рівень фізичної активності українців, які не страждають на гострі чи хронічні 
захворювання, не проведено популяційних досліджень за допомогою стандартизованих 
апробованих міжнародних методик.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Якість життя – це інтегральна характеристика фізичного, 
психологічного, емоційного та соціального функціонування людини, що ґрунтується на її суб’єктивному 

сприйнятті [1]. Якість життя є динамічною структурою, яку можна визначити як сукупність тісно 
пов’язаних між собою складових – чинників навколишнього середовища, життєвих умінь індивіда, 
корисності життя та суб’єктивної оцінки (сприйняття) власного життя [10]. Вона залежить від 
позитивного й негативного досвіду, а отже, може змінюватися залежно від певних подій. Якість життя 
можна розглядати в загальносоціологічному, соціально-економічному або тільки в економічному контексті, 

але особливе зацікавлення викликає якість життя як медико-соціальне явище [1, 10]. 
Переважно якість життя визначають шляхом порівняння фактичного рівня задоволення потреб із 

базовим, під час вимірювань використовують об’єктивні та (або) суб’єктивні показники [3, 9]. На сьогодні 
зареєстровано понад 1 000 питальників, які використовують для оцінювання якості життя [1]. 
Загальномедичні індекси та питальники (наприклад, MOS SF 36, PedsQL, EuroQoL-5D), на відміну від 
профільних, використовують для оцінювання благополуччя не лише хворих, але й здорових респондентів, 
значна увага в них приділяється фізичному, психічному та соціальному здоров’ю: больовим відчуттям, 
настрою, сну, соціальним контактам або ізоляції, а також впливу стану здоров’я на трудову діяльність, 
ведення домашнього господарства, взаємини з іншими людьми, особисте життя, активний відпочинок тощо 
[2]. Одним із найвідоміших є питальник SF 36 (автор – J. Е. Ware, 1992). Для впровадження цього 
питальника, в тому числі й у медичну практику, було проведено масштабні дослідження в різних країнах 
світу – Канаді, Великобританії, Китайській Народній Республіці, Австралії, Швеції, Росії тощо.  

Оцінювання HRQOL дозволяє комплексно охарактеризувати вплив суспільства та умов 
навколишнього середовища на функціонування респондента, його соціальне та психічне благополуччя, 
працездатність. Можна припустити, що значний вплив на якість життя мають руховий режим та рівень 
фізичної активності, оскільки саме заняття фізичною культурою та спортом запобігають виникненню 
небезпечних для людини захворювань та станів: серцево-судинних хвороб, діабету другого типу, раку, 
остеопорозу, ожиріння, тривожності, депресії [5, 6, 7, 8, 9].  

Метою роботи було обчислити показники якості життя, пов’язані із здоров’ям, та 
енерговитрати на рухову активність осіб активного віку (24–65 років). 

Завдання дослідження: 



1) обчислити якість життя, пов’язану із здоров’ям, та рівень рухової активності осіб різного 
віку та статі за допомогою питальників MOS SF 36 та IPAQ; 

2) визначити тривалість занять фізичними вправами у вільний час досліджуваної вибірки 
респондентів. 

Методи та організація досліджень. Проведено соціологічне опитування вчителів загально-
освітніх навчальних закладів Львівської області, які не викладали фізичну культуру. У ньому взяли участь 

400 осіб, віком 24 – 65 років (рис. 1), середній вік респондентів – 42,5 (9,7) (М ( ). Із аналізу вилучали дані 
респондентів, які скаржилися на гострі чи хронічні захворювання. Анкета складалася із трьох блоків. 
Перший дозволяв зібрати загальні дані про респондента (стать, вік, вага, сімейний стан). Запитання другого 
блоку були ідентичні питальникові MOS SF 36. За його допомогою визначено такі показники якості життя, 
пов’язаної із здоров’ям: фізична активність (ФА), роль фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності (РФ), 
рівень болю (Б), життєздатність (ЖЗ), соціальна активність (СА), психічне здоров’я (ПЗ), обмеження 
життєдіяльності внаслідок емоційних проблем (РЕ), загальний стан здоров’я (ЗЗ). Показники кожної шкали 
варіювали між 0 та 100 балів, де 100 – максимальне значення, показник абсолютного благополуччя. Усі 
шкали групували у дві складові – фізичну та психологічну (ЗФК та ЗПК, відповідно).  

 

Рис. 1. Розподіл респондентів за віком та статтю 

 
Рівень фізичної активності визначали за допомогою Міжнародного питальника для визначення рівня 

фізичної активності (International physical activity questionnaire, IPAQ). Питальник було перекладено на 
українську мову, наведені у статті дані відображають один з етапів апробації питальника, згідно з 
міжнародними стандартами. Величину енергоспоживання обчислювали в одиницях MET (metabolic 
equivalent of task). 1 МЕТ – це еквівалент використання 3,5 мл О2 на 1 кг ваги за 1 хв. 

Отримані результати опрацьовували за допомогою програми OriginPro8.1. Незалежні між собою 
вибірки порівнювали за допомогою непараметричного тесту Крускала-Уоліса (Kruskal-Wallis ANOVA). 
Достовірними вважали відмінності при рівні значущості не нижче ніж 95 % (р < 0,05). 

Результати дослідження та їх обговорення. При оцінюванні HRQOL за допомогою питальника 
SF 36 виявлено, що якість життя чоловіків є суттєво вищою (р < 0,05) (рис. 2). Незадовільними для жінок є 
показники шкал "Загальний стан здоров’я" та "Обмеження життєздатності внаслідок емоційних проблем". 
Значення за шкалою РЕ є в 1,3 разу нижчим у жінок, ніж у чоловіків. Високим для респондентів обох статей 
був показник "Фізична активність" – 80 балів для жінок, 91 бал для чоловіків. Нижчими за достатній (менше 
ніж 70 балів) є показники згідно зі шкалами РФ, Б, ЗЗ, ЖЗ, РЕ. Це своєю чергою зумовлює невисокі 
значення загальної фізичної та психічної компоненти якості життя. 

Суттєвих змін зазнає якість життя, пов’язана із здоров’ям із віком (рис. 3, табл. 1). Достовірно 

зменшуються (p  0,05) показники за шкалами "Фізична активність", "Роль фізичних проблем в обмеженні 

життєдіяльності", "Біль", "Обмеження життєдіяльності внаслідок емоційних проблем". Незмінною (p  0,05) 
залишається суб’єктивна оцінка власного стану здоров’я (ЗЗ), настрою (ПЗ), енергійності (ЖЗ). 

Детальніший аналіз показників якості життя (табл. 1) виявив, що вони змінюються по-різному у 
процесі старіння людини. Наприклад, суб’єктивна оцінка респондентом обсягу свого буденного фізичного 
навантаження (ФА) зменшується на 3–6 балів за кожні десять років, суттєве погіршення емоційного стану 
(РЕ) відбувається у віці 31–40 років тощо, натомість інші показники – є відносно сталими величинами 
(наприклад, величина інших не змінюється (наприклад, "Життєздатність", "Соціальна активність"). 



 
 

Рис. 2.  Якість життя жінок (1) та чоловіків (2). Кількість чоловіків – 150,  
жінок – 250 

Примітка: * – показники якості життя жінок нижчі, ніж чоловіків (р  0,05). 
 

 
Рис. 3.  Якість життя осіб різного віку (опитано 39 осіб віком 24 – 30 років та 23 особи 

віком 61 – 65 років) 

Зміну показників ФА, РФ та РЕ можна пояснити віковими змінами в організмі, погіршенням 
фізичного та психічного стану, збільшенням кількості осіб із хронічними захворюваннями. 

Значення за шкалами "Біль" (49,8–54,7 бала для жінок та 47,1– 68,9 – для чоловіків), "Загальний стан 
здоров’я" (47,6–56 балів у жінок, 49,9–59,4 бала у чоловіків), "Життєздатність" (49,3– 61,3 бала у жінок, 
58,5– 66,3 – у чоловіків), "Соціальна активність" (59,4– 67,3 балів у жінок) є невисокими для всього 
досліджуваного вікового діапазону, що свідчить про незадовільний стан здоров’я досліджуваної популяції. 
Лише деякі показники якості життя жінок у конкретному віковому діапазоні є достовірно нижчими ніж у 
чоловіків (див. табл. 1), що може бути ознакою невеликої вибірки в межах кожної вікової категорії. Для осіб 
віком 61– 65 років характерні відносно високі порівняно із іншими віковими категоріями, показники якості 
життя. Винятком є лише показники HRQOL у чоловіків, які характеризують вплив фізичних проблем та 
психічних станів на повсякденну діяльність (РФ = 30,6 та 
РЕ = 33,3). Такі результати можна пояснити тим, що лише фізично та психологічно здорові респонденти 
віком 61– 65 років продовжують працювати за фахом.  

Низький рівень фізичної активності є самостійним та незалежним чинником розвитку захворювань та 
погіршення якості життя. Кількість летальних випадків, пов’язаних із малорухомим способом життя, 
співмірна із кількістю смертей, спричинених підвищеним артеріальним тиском, високим рівнем холестерину 
та ожирінням. Згідно з рекомендаціями American College of Sports Medicine і American Heart Association, для 
збереження та поліпшення здоров’я дорослі особи, які не страждають на гострі чи хронічні захворювання, 
окрім базової фізичної активності, повинні виконувати аеробну роботу середньої потужності інтенсивністю 
3–6 МЕТs не менше ніж п’ять днів на тиждень тривалістю не менше ніж 30 хвилин на день. 

На сьогодні використовують різні методики для визначення рівня фізичної активності, у тому числі і 
стандартизовані питальники. Велика кількість протоколів досліджень ускладнює збір даних та 
унеможливлює порівняння фізичної активності населення різних країн світу. Міжнародний питальник IPAQ 
– один із добре відомих у світі стандартизованих методів дослідження рівня фізичної активності. Його 



використовують як основний інструмент різних моніторингових досліджень, оскільки він розроблений з 
урахуванням рекомендацій American College of Sports Medicine. 

Таблиця 1 

Якість життя респондентів різного віку, пов’язана із здоров’ям 

Шкала 

24–30 років 31–40 років 41–50 років 

жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки 

M M M m M m M M M M M m 

ФА 89,3 2,6 94,7 1,9 82,4 1,7 94,3 1,4 78,5 2,1 91,6 1,9 

РФ 70,7 6,6 77,9 8,3 61,2 3,8 69,8 4,8 52,5 4,3 64,6 5,7 

Б 49,8 5,2 68,9 4,6 54,7 2,4 67,0 3,1 52,4 2,8 62,7 3,9 

ЗЗ 56,0 3,3 55,5 2,9 48,2 1,4 59,4 2,0 47,7 1,8 54,0 1,8 

ЖЗ 56,3 3,9 64,4 4,1 55,1 1,7 66,3 2,1 53,3 1,9 65,9 2,0 

СА 65,8 5,4 83,8 4,3 64,8 2,4 79,9 2,2 65,0 2,4 76,8 2,9 

РЕ 59,4 8,4 84,3 7,1 47,3 4,1 66,0 5,5 45,4 4,9 65,9 6,3 

ПЗ 64,3 3,7 75,3 3,8 59,9 1,8 69,8 2,1 59,4 2,1 70,6 1,9 

ЗФК 51,0 0,9 52,4 1,0 51,7 0,6 52,5 0,9 50,0 0,8 51,5 1,0 

ЗПК 42,7 2,2 50,4 1,9 40,5 1,0 46,7 1,3 40,8 1,3 47,1 1,1 

 

Шкала 

51–60 років 61–65 років 

жінки чоловіки жінки чоловіки 

M M M m M m M M 

ФА 75,0 3,0 84,8 3,6 73,1 5,2 76,7 6,3 

РФ 50,6 5,4 62,9 6,3 68,8 13,2 30,6* 11,6 

Б 48,9 3,2 55,0 4,7 51,5 9,1 47,1 6,9 

ЗЗ 47,6 2,2 50,8 3,3 51,1 5,8 49,9 4,5 

ЖЗ 49,3 2,6 58,5 4,0 61,3 4,0 65,6 5,6 

СА 67,3 3,1 72,6 3,9 59,4 8,8 70,8 6,6 

РЕ 50,0 6,4 63,4 7,6 70,8 13,3 33,3* 12,4 

ПЗ 60,4 2,9 65,7 3,3 69,0 2,4 71,6 5,0 

ЗФК 48,3 1,0 50,3 1,4 47,4 2,4 45,4 2,2 

ЗПК 42,1 1,7 45,2 2,0 46,9 2,0 45,8 3,5 
 
 

Примітки. "Зафарбована" ділянка таблиці – показники якості життя жінок нижчі, ніж чоловіків (р  
0,05); 

"*" – показник якості життя чоловіків нижчий, ніж жінок. 
 
Виявлено, що впродовж тижня чоловіки витрачають на 5 495 МЕТ більше, ніж жінки (табл. 2). 

Оплачувана робота в чоловіків-педагогів є більш енерговитратною, ніж у жінок, вони витрачають в 1,4 разу 
менше метаболічних еквівалентів на роботу середньої та високої потужності. У відсотковому відношенні і 
чоловіки і жінки витрачають 46% від загальної кількості МЕТ на оплачувану роботу, 30–36% – на роботу по 
господарству, 11–12% – на переміщення (ходьба, використання велосипеду). Рівень фізичної активності 
залежить від соціально-економічного статусу та освіти. Особи із низьким освітнім рівнем або за умови 
виконання важкої фізичної роботи рідше у вільний час займаються фізичною культурою та спортом.  

Питальник IPAQ (довга форма) передбачає обчислення рівня фізичної активності під час відпочинку, 
у вільний час (кількість днів за останній тиждень, присвячена активній рекреації, у тому числі іграм у 
волейбол, баскетбол чи футбол, їзді на велосипеді, заняттям аеробікою, плаванням тощо). На фізичну 
активність у вільний час жінки витрачали 926 МЕТ, з яких 70% становила ходьба. Протягом тижня у 
вільний час жінки займалися 28 хвилин роботою високої потужності, упродовж 14 хвилин виконували 
роботу середньої потужності. Фізична активність чоловіків у вільний час у 2,8 рази вища. У них на роботу 
високої потужності припадає 46%, на роботу середньої потужності – 30% від загальної кількості МЕТ, 
витрачених у вільний час.  

Висновки. Низькі значення за шкалами "Біль", "Загальний стан здоров’я", "Життєздатність", 
"Соціальна активність" свідчить про незадовільний стан здоров’я досліджуваної популяції. Якість життя, 
пов’язана із здоров’ям, нижча в жінок будь-якого віку. Для чоловіків та жінок характерний невисокий рівень 
фізичної активності у вільний час. Упродовж тижня у вільний час жінки займалися 28 хвилин роботою 
високої потужності, протягом 14 хвилин виконували роботу середньої потужності. 

Перспективи подальших досліджень полягають у проведенні досліджень, у встановленні різновидів 
фізичних вправ та їх тривалості, які б поліпшували HRQOL. 

 
 

Таблиця 2 
Структура рухової активності жінок та чоловіків  

(N = 400, середній вік респондентів – 42,5 (9,7) 

Місце/ час Різновид Жінки Чоловіки 



виконання фізичної активності M  m, MET-
хв/ тиждень 

% від 
ЗФА 

M  m, MET-
хв/ тиждень 

% від 
ЗФА 

Робота 

ходьба 1 822  180 13 2 236  257 11 

робота середньої потужності 1 699  206 12 2 297  272 12 

робота високої потужності 2 983  345 21 4 467  502 23 

Загальна кількість MET-хв/ тиждень, виконана на роботі 6 503  594 46 9 000  734 46 

Переміщення 
ходьба 1 519  139 11 1 754  226 9 

їзда на велосипеді 119  32 1 514  134 3 

Загальна кількість MET-хв/ тиждень, витрачена на 
переміщення 

1 638  144 12 2 256  320 11 

Дім/ госпо-
дарство 

робота високої потужності 1 992  199 14 2 976  344 15 

робота середньої потужності 3 161  129 11 2 923  498 8 

Загальна кількість MET-хв/ тиждень, витрачена на хатню 
роботу або роботу по господарству 

5 147  326 36 5 898  946 30 

Дозвілля 

ходьба 649  103 5 602  91 3 

робота середньої потужності 54  17 0,4 795  177 4 

робота високої потужності 221  65 2 1 210  262 6 

Загальна кількість MET-хв/тиждень, виконана у вільний від 
роботи/навчання час 

926  132 7 2 607  422 13 

Загальна кількість MET-хв/тиждень (робота, дозвілля, 
хатня робота, робота по господарству, фізична активність 
пов’язана із переміщенням) (ЗФА) 

14 230  882 100 19 725  1547 100 
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Pavlova I.О. 

HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AND MOTOR ACTIVITY OF FEMALE  
AND MALE OF ACTIVE AGE 

The health related quality of life and level of physical activity of Ukrainian citizens 
without acute or chronic diseases was analyzed in the article. The population study was 
done and duration of exercise for people of active age in free time was determined. The 
relationships between physical activity and quality of life were the studied. The 
standardized and international approbated methods (questionnaires SF 36 and IPAQ) 
were used in the paper. It was shown that the study population  
(n = 400) has unsatisfactory physical and psychological health and low level of physical 
activity in leisure time. The half of all used metabolic equivalents was spent for paid 
work and one third for housework.  
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