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Анотація. У статті висвітлено, яким видам звичної та спеціально організованої рухової активності 
надають перевагу студенти вищих навчальних закладів. Проаналізовано, як студенти оцінюють власну ру-
хову активність у режимі дня. Визначено захоплення, яким студенти надають перевагу на дозвіллі. З’ясо-
вано, який спосіб життя характерний для студентської молоді. Висвітлено, які чинники притаманні спосо-
бу життя студентів вищих навчальних закладів.  
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рухова активність є 
важливим чинником збереження високої працездатності людини. Вона здійснює вплив на 
біологічну природу людини: формує здатність до самокерування, зміцнює здоров’я, стиму-
лює розвиток фізичних якостей, удосконалює психічну діяльність [6, 9]. 

Рухова активність є одним із основних чинників, які визначають рівень фізичного здо-
ров’я молодої людини. Низький її рівень негативно впливає на більшість функціональних си-
стем організму і є чинником виникнення й розвитку значної кількості захворювань у студент-
ському віці. Науковці [1, 4, 8, 10] відзначають, що недостатня рухова активність може викли-
кати такі проблеми: порушення дихання під час навантаження, зниження працездатності, пе-
ревтому, порушення сну, послаблення концентрації уваги, підвищення нервово-емоційної 
збудженості. 

У науковій літературі також наголошується, що недостатня рухова активність негативно 
впливає на перебіг складних біохімічних і фізіологічних процесів в організмі людини. При 
цьому різко знижується функція центральної нервової системи, швидше настає втома. Певні 
зрушення відбуваються в серцево-судинній системі. Знижується діяльність гормонів. Так, 
значно зменшується вміст адреналіну в крові – гормону, який відіграє важливу роль у регуля-
ції роботи серця. У серцевому м’язі відзначають також зменшення норадреналіну, що різко 
знижує його працездатність. Відбувається погіршення загального обміну речовин. В осіб, які 
мають шкідливі звички, цей стан виражений ще більше [7, 9 та ін.]. 

На теперішній час спостерігається тенденція зниження обсягу рухової активності сту-
дентів, що негативно позначається на їхньому фізичному розвитку, фізичній підготовленості і 
функціональному стані [3, 8, 10 та ін.] 

На думку фахівців [2, 5 та ін.], дефіцит рухової активності впродовж усього періоду на-
вчання в освітніх закладах обумовлений недосконалістю чинних програм з фізичного вихо-
вання і недостатнім рівнем культури здорового способу життя студентів. 

Ураховуючи наведене, питання підвищення рухової активності студентів є важливою 
проблемою сьогодення. Зважаючи на це, тема роботи є актуальною і соціально важливою. 

Мета: вивчити зміст рухової активності та спосіб життя студентів вищих навчальних 
закладів.  

Завдання дослідження: 
1. Узагальнити теоретичний досвід із проблем рухової активності студентської молоді. 
2. Встановити, які види рухової активності є властивими для студентів вищих навчаль-

них закладів.  
3. З’ясувати, якого способу життя дотримуються студенти вищих навчальних закладів. 
Для вирішення завдань дослідження було використано такі методи:  
1. Аналіз науково-методичної літератури з проблеми, яка досліджується. 
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2. Соціологічні методи (анкетування);  
3. Математично-статистична обробка результатів. 
Організація дослідження. Дослідження проводилося у вищих навчальних закладах 

м. Львова, а саме: Львівській національній академії мистецтв та Львівській комерційній ака-
демії. Розроблена нами анкета складалася із 15 запитань. Усього було опитано 97 студентів. 

Результати дослідження. У результаті анкетування було виявлено, які види звичної та 
спеціально організованої рухової активності є властивими для студентів вищих навчальних 
закладів. При цьому види рухової активності поділялися на ті, що є властивими постійно, що 
інколи застосовуються, і ті, які респонденти ніколи не використовували. 

Необхідно зазначити, що до звичної рухової активності належать види рухів, спрямова-
ні на задоволення природних потреб людини (сон, особиста гігієна, вживання їжі, зусилля, 
витрачені на приготування їжі, придбання продуктів), а також на навчальну й виробничу дія-
льність [12]. 

Спеціально організована м’язова діяльність (фізкультурна активність) передбачає різні 
форми занять фізичними вправами, активні пересування на навчання та з навчання [12]. 

Як свідчить інформація табл. 1, для респондентів постійно властивими є такі види звич-
ної рухової активності: підіймання сходами без ліфта (44,33%) пересування на навчання піш-
ки (24,74%), пересування з навчання пішки (24,74%). Такі види рухової активності властиві 
для студентів, що проживають у гуртожитках, які розташовані поблизу навчальних корпусів 
вищих навчальних закладів, тому немає потреби добиратися громадським транспортом. Про-
те не можна стверджувати, що пересування студентів на навчання і з навчання пішки суттєво 
підвищує їхню рухову активність, оскільки на добирання до навчальних корпусів студенти 
витрачають 5–10 хвилин. 

Таблиця 1 
Види звичної рухової активності,  

які властиві студентам вищих навчальних закладів 
 

Кількість опитаних, % 
Види звичної рухової активності 

постійно інколи ніколи 
Пересування на навчання пішки 24,74 34,02 41,24 
Пересування з навчання пішки 24,74 28,87 46,39 
Підіймання сходами без ліфта 44,33 12,37 43,30 

Побутова фізична праця 12,37 67,01 20,62 

Робота в селі, на дачній ділянці 5,15 62,89 31,96 
 

Незначна кількість респондентів надає перевагу таким видам звичної рухової активно-
сті: побутова фізична праця (12,37%), робота в селі, на дачній ділянці (5,15%). 

Варто наголосити, що ніколи не пересуваються на навчання пішки 41,24% опитаних, не 
пересуваються з навчання пішки 46,39% студентів, що також знижує їхню рухову активність 
у режимі дня. 

Спеціально організована рухова активність є властивою незначній кількості студентів 
(табл. 2).  

Так, заняття з фізичного виховання обсягом 4 години на тиждень відвідують постійно 
53,6% студентів, постійно займаються у секціях з виду спорту 19,59% респондентів, само-
стійно займаються фізичними вправами 14,43% студентів. Активний відпочинок у вихідні дні 
є постійно властивим для 16,49% респондентів, а ранкову гігієнічну гімнастику постійно ви-
конують лише 6,19% опитаних. 

Наші дані збігаються з результатами досліджень інших науковців [11], які вказують, що 
займаються ранковою гігієнічною гімнастикою регулярно 6,88% студентів, відвідують занят-
тя з фізичного виховання обсягом 4 години на тиждень постійно 51,16% опитаних, тренують-
ся у спортивних секціях або самостійно 20,93% студентів.  
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Таблиця 2 
Види спеціально організованої рухової активності,  
які властиві студентам вищих навчальних закладів 

 

Кількість опитаних, % 
Види спеціально організованої рухової активності 

постійно інколи ніколи 
Ранкова гігієнічна гімнастика 6,19 43,30 50,51 
Заняття з фізичного виховання обсягом 4 години на тиждень 53,60 39,18 7,22 
Самостійні заняття фізичними вправами 14,43 21,65 63,92 
Заняття у секціях із виду спорту 19,59 52,57 27,84 

Активний відпочинок у вихідні дні 16,49 23,72 59,79 
 

Ураховуючи те, що спеціально організована рухова активність не посідає належного мі-
сця в житті студентів, ми спробували з’ясувати, яким заняттям вони надають перевагу на до-
звіллі. Так, більшість студентів надають перевагу спілкуванню з друзями в мережі Internet 
(70,10%) та перегляду телепередач (57,73%). Ці заняття посідають перші рейтингові місця се-
ред усіх зацікавлень, яким студенти надають перевагу (табл. 3). 

Таблиця 3 
Зацікавлення, яким студенти надають перевагу на дозвіллі 

 

Варіанти відповідей % Рейтинг 
Спілкуюся з друзями в мережі Internet 70,10 1 
Дивлюся телевізор 57,73 2 
Ходжу з друзями в кафе, клуби 43,30 3 
Ходжу в кіно, театри 35,05 4 
Відвідую музеї, виставки 21,65 5 
Читаю художню літературу 18,56 6 
Пасивно відпочиваю 16,49 7 
Приділяю увагу своїм захопленням (вишиванню, в’язанню тощо) 15,46 8 
Займаюся спортом 14,43 9 
Займаюся туризмом 9,28 10 
Відвідую спортивні видовища 7,22 11 
Інші 5,15 12 

 

Високі рейтингові місця також займають такі захоплення, як відвідування кафе, клубів 
(43,30%), відвідування театрів (35,05%). 

Найнижчі рейтингові місця займають такі варіанти відповідей: відвідую спортивні ви-
довища (7,22%), займаюся туризмом (9,28%), займаюся спортом (14,43%). 

Як видно з табл. 3, у вільний час студентів переважає пасивний відпочинок, їхні захоп-
лення не сприяють підвищенню добової рухової активності. 

Наші дані частково підтверджують й інші науковці [3]. Вони встановили, що пасивний 
відпочинок притаманний 10,26% опитаних студентів і він явно домінує над активним; нада-
ють перевагу сну над заняттями в читальному залі, переглядом періодичних видань, виконан-
ням фізичних вправ 36,04% респондентів. 

Подібні дослідження проводили й інші науковці. Вони (В. Білогур, 2002; С. Савчук, 
2002; Г. Стадніков, 2005) зазначають, що статичні компоненти діяльності в режимі дня студе-
нтів досягають до 80% добового часу. 

У ході анкетування також було встановлено, що більшість респондентів (55,67%) оці-
нюють свою загальну рухову активність у режимі дня (сукупна рухова діяльність у процесі 
праці, у побуті, під час відпочинку і на дозвіллі) як середню (рис. 1).  

На низьку рухову активність у режимі дня вказали 17,53% студентів, а на високу – лише 
4,12% опитаних. Варто зазначити, що кожен п’ятий студент (22,68%) не зміг оцінити власну 
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рухову активність у режимі дня. Невміння оцінити власну рухову активність свідчить про те, 
що студенти не задумуються над питаннями організації власного рухового режиму, оціню-
вання свого фізичного стану, оцінювання свого способу життя. 

висока
4,12%

важко 
відповісти

22,68%

низька
17,53%

середня
55,67%

 
Рис. 1. Оцінка власної рухової активності студентами вищих навчальних закладів 

 

Проведене анкетування дозволило з’ясувати, чи дотримуються студенти здорового спо-
собу життя. На запитання “Чи вважаєте Ви, що Ваш спосіб життя є здоровий?” ствердну від-
повідь надали 22,68% опитаних (рис. 2). 

4,12%
8,25%

41,24%

22,68%

23,71%

так швидше так, ніж ні
швидше ні, ніж так ні
важко відповісти  

Рис. 2. Думка студентів щодо дотримання ними здорового способу життя  
 

Приблизно стільки ж кількість студентів (23,71%) відповіли, що їхній спосіб життя шви-
дше здоровий, ніж нездоровий. Необхідно зазначити, що значна кількість студентів (41,24%) 
вказала на те, що їхній спосіб життя швидше нездоровий, ніж здоровий; 8,25% респондентів 
наголосили, що їм важко визначитися із відповіддю і лише 4,12% вказали, що їхній спосіб 
життя є нездоровий. 

Якщо проаналізувати результати опитування, то можна сказати, що думки респондентів 
розділилися майже порівну: ті, які вважають, що дотримуються здорового способу життя 
(46,39%) і ті, які відверто зізнались, що їхній спосіб життя не є здоровим (45,36%). 

Наші дані дещо відрізняються від даних, отриманих іншими науковцями [11]. Вони вка-
зують, що регулярно дотримуються здорового способу життя 40,25% студентів, іноді – 
35,32% опитаних і ніколи не дотримуються здорового способу життя 24,35% респондентів. 

Відповіді студентів на питання анкети дозволили з’ясувати, які чинники притаманні їх-
ньому способу життя (табл. 4).  

Так, на наявність шкідливих звичок вказали 47,42% студентів, на порушений режим на-
вчання та відпочинку – 46,39%, на незбалансоване харчування – 41,24% опитаних. На перева-
нтаженість навчанням і домашніми справами вказали 22,68% респондентів. 

У той самий час 17,53% студентів зазначили, що їхньому способу життя притаманна 
недостатня рухова активність. Така ж кількість (17,53%) студентів (рис. 1) оцінила власну ру-
хову активність як низьку. 
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Таблиця 4 
Чинники, притаманні способу життя студентів 

 

Варіанти відповідей Кількість студентів, % 
Недостатня рухова активність 17,53 
Перевантаженість навчанням та домашніми справами 22,68 
Незбалансоване харчування 41,24 
Порушений режим навчання та відпочинку 46,39 
Шкідливі звички 47,42 
Інші 5,15 

 

Висновок. Для респондентів постійно властивими є такі види звичної рухової активно-
сті: піднімання сходами без ліфта (44,33%), пересування на навчання пішки (24,74%) та пере-
сування з навчання пішки (24,74%). 

Заняття з фізичного виховання відвідують постійно 53,6% студентів, регулярно займа-
ються в секціях з виду спорту 19,59% респондентів, самостійно займаються фізичними впра-
вами 14,43% студентів, ранкову гігієнічну гімнастику постійно виконують лише 6,19% студе-
нтів, активно проводять вихідні дні 16,49% респондентів. 

Здорового способу життя дотримуються 46,39% студентів, неправильний спосіб життя, 
який терміново вимагає зміни звичок, ведуть 45,36% опитаних і 8,25% респондентів зазначи-
ли, що їм важко визначитися із відповіддю. 

Власну рухову активність як низьку оцінили 17,53% студентів, середню – 55,67%, висо-
ку – 4,12% респондентів. Не змогли оцінити свою рухову активність 22,68% студентів. 

Перспективи подальших досліджень. З огляду на результати роботи необхідно пропа-
гувати здоровий спосіб життя серед студентів, впроваджувати заходи для підвищення їхньої 
рухової активності. Саме на це і спрямовувтимуться подальші наші дослідження. 
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Аннотация. В статье отображено, какие виды обычной и специально организованной двигательной ак-
тивности предпочитают студенты высших учебных заведений. Проанализировано, как студенты оценивают соб-
ственную двигательную активность в режиме дня. Изучены интересы, каким студенты надают предпочтение на 
досуге. Установлено, какой образ жизни характерен студенческой молодежи. Отображено, какие факторы свой-
ственны образу жизни студентов высших учебных заведений. 
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Abstract. The kinds of usual and specially organized physical activity, which students of higher educational insti-
tutions prefer have been analyzed in this article. The evaluation of their own physical activity has been described in this 
article. Interests which students prefer at leisure have been defined. The lifestyle, which is characteristic of a student has 
been analyzed in this article. Factors which are characteristic of the lifestyle of students are shown. 
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