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Анотація. У статті досліджено якість життя студентів та динаміку її зміни під час навчання у ви-
щому навчальному закладі, рівень фізичної активності студентів різних спеціалізацій. Показано, що студе-
нти факультету фізичного виховання та спорту мають найвищу якість життя, підвищення якості життя, 
пов’язаної зі здоров’ям, спостерігали після року навчання також і у студентів інженерно-технічного факу-
льтету. Для студентів-фізкультурників та студентів-інженерів характерний вищий рівень фізичної актив-
ності порівняно із студентами історичного факультету. Загальні енергетичні витрати у студентів факульте-
ту фізичного виховання та спорту в 1,46 і 1,74 рази вищі, ніж у студентів інженерно-технічного та історич-
ного факультетів, відповідно. Крім цього, 10–20 % студентів не проводять вільний час активно. 
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Постановка проблеми. Відповідно до визначення Всесвітньої організації охорони здо-

ров’я, якість життя – це сприйняття людиною себе та свого місця в житті в контексті наявної 
культури та системи цінностей, а отже, це інтегральний показник, за допомогою якого можна 
охарактеризувати психологічне, емоційне та соціальне благополуччя людини в певному сере-
довищі. Визначальний вплив на здоров’я дітей та молоді має навчальне середовище, яке може 
сприяти або, навпаки, заважати щоденній фізичній активності, академічній успішності, соці-
альним контактам тощо [17]. 

Кожна шоста дитина в Україні народжується з відхиленнями у стані здоров’я, а за час 
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах школярі втрачають щонайменше третину 
свого здоров’я: погіршуються зір, слух, постава, розвиваються хвороби травної, сечовиділь-
ної, нервової та ендокринної систем1. Хронічні або гострі захворювання діагностують медики 
у 90 % українських студентів, серед яких більше ніж половина мають незадовільний фізичний 
стан. 

Серед причин захворюваності та смертності жителів України (дані доповіді “Стан охо-
рони здоров’я в Європі, 2005 рік. Заходи охорони здоров’я для поліпшення стану здоров’я 
дітей та всього населення”) є низький рівень фізичної активності, адже тільки 6 % населення 
нашої країни регулярно займаються фізичними вправами. 

Тому вивчення якості життя, пов’язаної із здоров’ям (Health-related quality of life, 
HRQOL), разом із дослідженням рівня фізичної активності молоді є необхідним для прогно-
зування майбутнього рівня благополуччя населення країни, оцінювання соціальної політики 
держави, у тому числі у сфері охорони здоров’я. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Якість життя української молоді доцільно 
вивчати в межах певного навчального середовища, яке забезпечує професійне та особистісне 
зростання, сприяє високій соціальній активності, має суттєвий вплив на спосіб життя. На-
вчання у вищих навчальних закладах характеризується необхідністю засвоювати великі обся-
ги інформації, потребою логічно та творчо розв’язувати конкретні проблемні ситуації, зро-
станням гіподинамії тощо. Під час екзаменаційних сесій у студентів розвивається короткочас-
ний, але дуже сильний емоційний стрес, що може супроводжуватися певними функціональ-
ними порушеннями [3]. 

Після опитувань 1 238 студентів педагогічних коледжів Західного регіону України ви-
явлено, що лише 39,68 % респондентів вважають, що вони дотримуються здорового способу 
життя [5]. Близько 12,7 % студентів Хмельницького національного університету навчаються у 
                                                            
1 Постанова Верховної ради України “Про рекомендації парламентських слухань про становище молоді в 
Україні “Молодь за здоровий спосіб життя” (від 3 лютого 2011 року, N 2992-VI) 
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спеціальних медичних групах, а загальна кількість осіб із відхиленнями у стані здоров’я має 
тенденцію до збільшення [2]. У результаті обстеження 23 914 студентів міста Одеси спостері-
гали зменшення кількості осіб, записаних до основної медичної групи (з 69,6 % до 65,2 %) [1]. 
Третина опитаних зазначили, що саме навчання у вищих навчальних закладах є причиною 
виникнення проблем зі здоров’ям, 22 % із них скаржилися на періодичний біль голови та за-
паморочення, 21 % – на біль у ділянці шиї, 23 % – на постійний стрес та тривожність за своє 
майбутнє, 18 % – на біль спини, 16 % – почували себе дуже виснаженими. 

Численні соматичні захворювання у студентів часто виникають на тлі психічних пору-
шень [6], зокрема негативні емоції негативно впливають на ментальні здібності, сприяють 
зменшенню рухової активності, погіршують роботу різних систем організму [7]. Проте своєю 
чергою фізичне здоров’я обумовлює емоційний стан. У студентів, які мають хронічні захво-
рювання, у 1,5 або 2 рази вищий рівень тривожності порівняно із студентами, які не скар-
жаться на стан здоров’я або регулярно займаються спортом відповідно [6]. Кожна друга сту-
дентка знаходиться у стані стресу через навчання (сесії, погані оцінки, необхідність відпра-
цьовувати пропущені заняття) або міжособистісні відносини (конфлікти з одногрупниками, 
викладачами, сусідами по кімнаті, комендантом). На відміну від дівчат, лише в кожного шо-

стого юнака можна діагностувати певні невротичні стани [4]. 
Низьку якість життя студентів зумовлюють депресії та тривожні стани, погане матері-

альне становище, наявність захворювань, нездоровий спосіб життя, у тому числі низький рі-
вень рухової активності. Своєю чергою регулярна фізична активність допомагає попередити 
не тільки серцево-судинні захворювання [10] чи діабет другого типу, але й поліпшує розумові 
здібності та пам’ять [14], пом’якшує симптоми депресії, знижує тривожність [13], підвищує 
самооцінку стану здоров’я [12], а отже, є важливою умовою поліпшення якості життя. Нато-
мість лише близько половини студентів Канади [9] та 39 % студентів США [11] виконують 
фізичні вправи три і більше разів на тиждень, 47 % американських студентів не виконують 
фізичні вправи значної потужності взагалі, а 17 % можна вважати фізично неактивними [15]. 
Фізично неактивними є 11,3 % студентів, які навчаються в Єгипті, 45,8 % – у Саудівській 
Аравії, близько 30 % – у Китаї та Бразилії [16]. Мало вивченим є рівень фізичної активності 
українських студентів, не отримано відповідних даних із використанням міжнародних прото-
колів досліджень, недостатньо обґрунтованим залишається питання взаємозв’язків між HRQOL 
і фізичною активністю. Тому актуальність поставлених завдань не підлягає сумнівам. 

Метою роботи було дослідити фізичну активність та якість життя студентів. 
Завдання дослідження: 
1. Визначити якість життя студентів та дослідити динаміку її зміни під час навчання 

у вищому навчальному закладі. 
2. Дослідити рівень фізичної активності студентів різних спеціалізацій. 
3. Визначити рівень енергетичних витрат на виконання різної фізичної роботи студе-

нтами, які навчаються на різних факультетах. 
Організація та методи досліджень. Дослідження проводили на базі Ужгородського 

національного університету впродовж першого та другого семестрів 2010/2011 навчального 
року. У ньому взяли участь 150 студентів, з них 50 навчалися на факультеті фізичного вихо-
вання і спорту, 50 – на інженерно-технічному, 50 – на історичному факультеті. Для вирішення 
сформульованих завдань використовували такі методи: аналіз даних літератури, анкетування, 
математичної статистики. Якість життя визначали за допомогою питальника MOS SF 36, який 
передбачає оцінювання HRQOL за такими шкалами: 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). Визначали також загальну психологічну компо-
ненту якості життя (ЗПК) та загальну фізичну компоненту якості життя (ЗФК). 

Рівень фізичної активності оцінювали за допомогою міжнародного питальника IPAQ 
(International Physical Activity Questionnaire). Відповідно до цього питальника фізично неакти-
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вними вважали осіб, які відповіли, що вони зовсім не займаються фізичною активністю по-
мірної або інтенсивної потужності та ходять менше ніж 30 хв на день. Опрацювання даних 
передбачало обчислення величини MET (metabolic equivalent of task) – показника, що відо-
бражає енергоспоживання під час фізичної роботи, співвідношення обміну речовин під час 
специфічної фізичної активності і стану спокою, що аналогічне споживанню 3,5 мл О2 на кг 
ваги за 1 хв або аналогічне використанню 1 ккал на 1 кг за 1 год (або 4,184 Дж на 1 кг за 
1 год). Значення 3,3 MET, 4,0 MET і 8,0 MET відповідало низькій, середній або значній за по-
тужністю фізичній активності відповідно. Остаточні результати відображали у MET-хв/ тиж-
день. Наприклад, для визначення енергетичних витрат на роботу середньої потужності обра-
хунок проводили за такою формулою: 

МЕТробота середньої потужності = 4,0 × кількість хвилин × кількість днів, 
де кількість хвилин та днів – це час який респондент присвятив фізичній роботі середньої по-
тужності. 

Для аналізу отриманих результатів використовували статистичні методи. Залежні між 
собою вибірки порівнювали за допомогою Z-критерію Вілкоксона (paired-sample Wilcoxon 
signed rank test), для незалежних вибірок використовували непараметричний тест Крускала–
Уоліса (Kruskal-Wallis ANOVA). Достовірними вважали відмінності при р < 0,05. Для стати-
стичного опрацювання результатів вимірювань використовували програму OriginPro8.1. 

Результати та їх обговорення. Відомо, що студенти належать до групи ризику у зв’я-
зку із особливостями праці. Окрім постійного зростання обсягу інформації, яку необхідно за-
своїти, контролю за якістю засвоєння та ефективністю використання отриманих знань у пері-
од залікових занять і екзаменаційних сесій, для студентів характерні зростання гіподинамії, 
потреба в адаптації до нової побутової та навчальної обстановки. У цей період тривожність і 
пов’язані із нею невротичні порушення особливо знижують працездатність студентів. Якість 
життя українських студентів є нижчою порівняно з іншими країнами, а згадані чинники ма-
ють суттєвий вплив на фізичну та психологічну компоненту HRQOL.  

Дослідження адаптації студентів до навантажень у процесі навчання у вишах показали, 
що під час першого року навчання можна діагностувати значні функціональні порушення в 
організмі студентів, при цьому основне навантаження припадає на центральну нервову си-
стему [8]. Під час наступних років навчання у вищому навчальному закладі вплив навчально-
го навантаження стає менш вираженим, що свідчить про завершення процесу адаптації, хоча 
стан здоров’я студентів часто погіршується.  

Після року навчання у вищому навчальному закладі якість життя студентів факультетів 
фізичного виховання та спорту й інженерно-технічного факультету дещо змінюється (рис. 1). 
Усереднені показники по шкалах “фізична активність”, “роль фізичних проблем в обмеженні 
життєдіяльності”, “життєздатність”, “соціальна активність”, “психічне здоров’я”, “обмеження 
життєдіяльності внаслідок емоційних проблем”, “загальний стан здоров’я” є вищими у студе-
нтів другого року навчання, які навчаються на інженерно-технічному факультеті та факульте-
ті фізичного виховання та спорту (див. рис. 1 Б, В). Достовірно збільшуються (р < 0,05) ре-
зультати по шкалах “фізична активність”, “рівень болю”, “соціальна активність” та “обме-
ження життєдіяльності внаслідок емоційних проблем” у студентів інженерно-технічного фа-
культету та “психічне здоров’я” і “обмеження життєдіяльності внаслідок емоційних проблем” 
для студентів факультету фізичного виховання та спорту. У студентів другого курсу факуль-
тету фізичного виховання та спорту дещо знижується якість життя по шкалі, що тісно пов’я-
зана із фізичною компонентою – “рівень болю”. Якість життя студентів історичного факуль-
тету не поліпшується після року навчання у виші, показники по шкалах питальника SF36 не 
змінюються (р < 0,05). Найвищі показники якості життя є у студентів факультету фізичного 
виховання та спорту, найнижчі – у студентів історичного факультету. 

Зростання якості життя студентів після року навчання у вищому навчальному закладі 
можна пояснити завершенням процесу адаптації. Зниження якості життя у цілому або за 
окремими шкалами SF 36 свідчить, передусім, про погіршення здоров’я (фізичного, соціаль-
ного, психологічного), що обумовлено наявністю шкідливих звичок, зниженням рухової ак-



Фізична активність та якість життя студентів… 95 

тивності тощо. Так, кількість студентів, які займаються фізичною культурою та спортом, зме-
ншується особливо серед студентів гуманітарних спеціальностей. Натомість у студентів фа-
культету фізичного виховання та спорту зниження якості життя за деякими шкалами можливе 
у зв’язку із великим фізичним навантаженням, участю у зборах та змаганнях. Тобто, з одного 
боку, заняття спортом відіграють позитивну роль у формування адаптації студентів до умов 
вишу, а з другого – призводять до розвитку стомлення, спричиненого фізичними переванта-
женнями в результаті інтенсивних тренувань і частих змагань. Для підтвердження висловле-
ної гіпотези було досліджено рівень фізичної активності студентів різних спеціальностей. 

 

 

Рис. 1. Зміни у якості життя студентів після року навчання  
у вищому навчальному закладі 

А – студенти історичного факультету;  
Б – студенти інженерно-технічного факультету;  
В – студенти факультету фізичного виховання та спорту;  
Г – усереднені результати опитування студентів інженерно-технічного,  
історичного факультетів і факультету фізичного виховання та спорту 

 

Примітка. * – показник якості життя по цій шкалі достовірно вищий (р < 0,05). 
 

Для визначення рівня фізичної активності в популяції використовують спеціалізовані 
опитувальники, які дозволяють швидко та при незначних затратах охопити велику кількість 
респондентів. Питання таких анкет відповідають певним заданим рівням фізичної активності 
за певних умов або чинників (дозвілля, робота, дім, транспорт), або інтенсивності (помірна, 
висока). Отримані дані дозволяють охарактеризувати так званий звичайний рівень фізичної 
активності або за останні 7 днів чи 12 місяців; їх часто відображають у метаболічних еквіва-
лентах.  

Найвищі енергетичні витрати на виконання різної фізичної роботи у студентів факуль-
тету фізичного факультету і спорту. Вони у 1,46 і 1,74 рази вищі ніж у студентів-інженерів та 
студентів-істориків відповідно (табл. 1). 41 % метаболічних витрат студентів факультету фі-
зичного виховання та спорту припадає на навчання, 24 % – на виконання домашньої роботи, 
21 % – на вільний час. Найбільша частка енергетичних витрат у вільний час припадає на хо-
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дьбу та фізичну активність високої потужності. Студенти-історики витрачали у 2,2 рази мен-
ше енергії під час навчання в університеті; 29 % від загальної кількості МЕТ припадає на хат-
ню роботу, 26 % – на дозвілля, 33 % – навчання. 

Таблиця 1 
Фізична активність студентів інженерно-технічного,  

історичного та факультету фізичного виховання та спорту 
 

MET-хв/ тиждень 
Місце/ час  
виконання 

Різновид фізичної  
активності 

Факультет  
фізичного вихо-
вання та спорту 

Інженерно-
технічний  
факультет 

Історичний  
факультет 

Ходьба 1 924  260 1 454  233 1 219  287 
Робота середньої  

потужності 
1 552  255 746  205 854  173 Робота / 

 університет 
Робота високої  
потужності 

3 059  599 1 659  275 904  502 

Загальна кількість MET-хв/ тиждень,  
виконана на роботі/ в університеті 

6 536  775 3 859  501 2 977  640 

Ходьба 1 374  218 911  176 1 398  274 
Робота середньої  

потужності 
501  119 559  139 332  143 Дозвілля 

Робота високої  
потужності 

1 500  329 989  312 659  244 

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

3 375  436 2 460  528 2 389  434 

Робота середньої  
потужності 

1 241  219 1 181  357 654  182 
Дім/ господарст-

во Робота високої  
потужності 

2 497  410 1 672  229 1 904  271 

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

по господарству 
3 738  469 2 853  492 2 558  373 

Загальна кількість MET-хв/ тиждень  
(робота/ навчання, дозвілля, хатня робота, 

робота по господарству, фізична  
активність пов’язана із переміщенням) 

15 659  1 301 10 676  1 782 8 975  1 013 

 
У вільний час фізичною роботою середньої потужності займаються 52 % студентів, які 

навчаються на факультеті фізичного виховання та спорту, 48 % – на інженерно-технічному, 
42 % – на історичному (рис. 2). Роботу високої потужності у вільний час виконують лише по-
ловина студентів (56 % студентів-фізкультурників, 44 % інженерів та 42 % істориків). 10 % 
студентів факультету фізичного виховання, 20 % студентів-інженерів та 18 % студентів-істо-
риків не займалися у вільний час жодним із згаданих різновидів фізичної активності (робота 
середньої і значної потужності та ходьба).  

На рівень фізичної активності студентів впливають культурно-освітній рівень та матері-
альне становище. У різних країнах світу щонайменше одну четверту молоді можна вважати 
фізично неактивними [16] – 23 % молоді Північно-Західної Європи та США, 30 % – Центра-
льної і Східної Європи, 39 % мешканців Середземноморських країн, 42 % Тихоокеанських 
островів та Азії, 44 % молодих людей, які проживають у країнах, що розвиваються. Згідно з 
National College Health Risk Behavior Survey, 42 % і 20 % студентів коледжів США виконують 
фізичні вправи високої та середньої потужності відповідно щонайменше три рази на тиждень. 
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Рис. 2. Участь студентів у різних видах фізичної активності.  
Результати студентів, щодо виконання різновидів фізичної активності  

1 – загальна кількість осіб, які у вільний час не ходили жодного дня більше 10 хвилин;  
2 – загальна кількість респондентів,  
які не займалися фізичними вправами середньої потужності;  
3 – загальна кількість опитаних, які не займалися фізичними вправами значної потужності;  
4 – респонденти, які у вільний час не займалися жодною фізичною активністю. 

 

Висновки. Суттєвий вплив на якість життя та рівень фізичної активності має навчальне 
середовище, а саме напрям спеціалізації студента. Студенти факультету фізичного виховання 
та спорту мають найвищу якість життя, підвищення HRQOL спостерігали після року навчан-
ня у студентів інженерно-технічного факультету. Студенти-фізкультурники та студенти-інже-
нери відрізняються вищим рівнем фізичної активності порівняно із студентами історичного 
факультету. Загальні енергетичні витрати на виконання різної фізичної роботи у студентів 
факультету фізичного факультету і спорту становлять 15 659 MET, що у 1,46 і 1,74 рази біль-
ше ніж у студентів-інженерів та студентів-істориків відповідно. 10–20 % студентів, залежно 
від напряму спеціалізації, не проводили вільний час активно. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці навчальних програм з фі-
зичної культури, спрямованих на поліпшення якості життя студентів. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

ПЕРВОГО И ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Юлия ПАВЛОВА1, Виктория ТУЛАЙДАН2 

 
1Львовский государственный университет физической культуры 
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Аннотация. Исследовано качество жизни студентов и динамику ее изменения в ходе обучения в вузе, 
уровень физической активности студентов различных специализаций. Показано, что студенты факультета физи-
ческого воспитания и спорта имеют самое высокое качество жизни, повышение качества жизни, связанного со 
здоровьем, наблюдали после года обучения также и у студентов инженерно-технического факультета. Для сту-
дентов-физкультурников и студентов-инженеров характерен высокий уровень физической активности по сравне-
нию со студентами исторического факультета. Общие энергетические затраты у студентов факультета физиче-
ского воспитания и спорта в 1,46 и 1,74 раза выше, чем у студентов инженерно-технического и исторического 
факультетов, соответственно. Помимо этого, 10–20 % студентов не проводят свободное время активно. 

 

Ключевые слова: студенты, качество жизни, связанное со здоровьем, физическая активность. 
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THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY LEVEL ON QUALITY OF LIFE  
OF FIRST AND SECOND YEAR STUDENT’S 
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2Uzhgorod National University 
 

Annotation. The article explores the students’ quality of life and the dynamics of its change during studying at 
higher educational establishment and the students’ physical activity level of various specialties. The students of Physical 
Education and Sport Faculty have the highest quality of life, the increasing of HRQOL was observed for students of Engi-
neering and Technical Faculty. The students of Physical Education Faculty and Engineering and Technical Faculty have 
the higher level of physical activity compared with students of History Faculty. The total energy consumption of Physical 
Education and Sport faculty students was in 1,46 and 1,74 times higher than students from engineering and technical fac-
ulty and historical faculty, respectively. 10–20% of students were not physical active in free time. 

 

Key words: students, health-related quality of life, physical activity. 


