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Анотація. Статтю присвячено вивченню питань, що стосуються способу життя та стану здоров’я 
студентської молоді. Проаналізовано самооцінку здоров’я студентів за методикою В.П. Войтенко та ви-
значено рівень їхнього здоров’я за методикою Г.Л. Апанасенко. Визначено спосіб життя студентів вищих 
навчальних закладів за методикою В.С. Лозинського. Встановлено, які чинники притаманні способу життя 
студентів. Проаналізовано вплив способу життя на стан здоров’я студентської молоді. 
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
З кожним роком в Україні спостерігається погіршення стану здоров’я в усіх вікових 

групах. Здоров’я студентів в останні десятиліття різко погіршилося внаслідок несприятливої 
екологічної ситуації, складних економічних і соціальних умов. Сучасна Україна має невтішні 
показники захворювання молоді, яка навчається: близько 80–90% юнаків та дівчат України 
мають відхилення в стані здоров’я, понад 50% – незадовільну фізичну підготовленість. Лише 
11,2% студентів не мають хронічних соматичних захворювань, не більше ніж 7,3% мають 
сприятливий морфологічний статус. До вищих навчальних закладів (ВНЗ) абітурієнти прихо-
дять із такими відхиленнями у фізичному розвиткові, які у студентському віці усунути склад-
но, а іноді і неможливо [4, 6, 7 та ін.].  

Значна кількість авторів [3, 4, 7, 8 та ін.] вказують на погіршення стану здоров’я під час 
навчання у ВНЗ. Вони наголошують, що навчання – це важка напружена праця, яка характе-
ризується значною емоційною та інтелектуальною напругою, гіпокінезією, стресовими ситу-
аціями. Сукупність об’єктивних і суб’єктивних чинників, які негативно впливають на орга-
нізм молодої людини, призводить до виникнення, прояву або загострення серцево-судинних, 
нервових, психічних, шлунково-кишкових та інших захворювань.  

Зростання захворюваності пояснюється не лише впливом різних негативних природних 
та соціальних факторів, а й недостатньою увагою до питань формування здорового способу 
життя дітей, молоді й дорослих. Адже стан здоров’я і творчих можливостей людини як осо-
бистості на 50–70% залежить не від сприятливих зовнішніх умов, а від неї самої, від рівня фі-
зичного розвитку, стилю життя, культури здоров’я [1]. 

Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як най-
вищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок та засад здорового способу життя, 
зміцнення фізичного та психічного здоров’я має бути одним із пріоритетів освіти. 

Враховуючи наведене, питання збереження і зміцнення здоров’я студентів є важливою 
проблемою сьогодення. Зважаючи на це, тема роботи є актуальною та соціально важливою. 

Мета – визначити спосіб життя та стан здоров’я студентів вищих навчальних закладів.  
Завдання дослідження: 
1. Узагальнити теоретичний досвід з проблем здоров’я студентської молоді. 
2. З’ясувати, якого способу життя дотримуються студенти вищих навчальних закладів. 
3. Оцінити стан здоров’я студентів вищих навчальних закладів. 
Для вирішення завдань дослідження було використано такі методи: 
1. Аналіз науково-методичної літератури з проблеми, яка досліджується. 
2. Соціологічні методи (анкетування за розробленою нами анкетою, анкетування за ме-

тодикою В.П. Войтенко, анкетування за методикою В.С. Лозинського). 
3. Медико-біологічні методи (визначення стану здоров’я за методикою Г. Л. Апана-

сенко). 
4. Математично-статистична обробка результатів. 
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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. Окрім того, були проведені опиту-
вання за методикою В. С. Лозинського [10], за методикою В. П. Войтенко [5]. Усього було 
опитано 158 студентів. Також визначався рівень здоров’я студентів за методикою Г. Л. Апа-
насенко [2]. 

Результати дослідження. Проведене анкетування дозволило з’ясувати, чи дотриму-
ються студенти здорового способу життя. На запитання “Чи вважаєте Ви, що Ваш спосіб 
життя є здоровий?” ствердну відповідь дали 22,8% опитаних (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Думка студентів щодо дотримання ними здорового способу життя  
 

Приблизно стільки ж студентів (23,4%) відповіли, що їхній спосіб життя швидше здоро-
вий, ніж не здоровий. Необхідно зазначити, що багато студентів (41,1%) вказали на те, що їх 
спосіб життя швидше нездоровий, ніж здоровий; 8,3% респондентів зазначили, що їм важко 
визначитися із відповіддю, і лише 4,4% вказали, що їхній спосіб життя є нездоровий. 

Якщо проаналізувати результати опитування (див. рис.1), то можна сказати, що думки 
респондентів розділилися майже порівну: ті, які вважають, що дотримуються здорового спо-
собу життя (46,2%), і ті, які відверто зізнались, що їхній спосіб життя не є здоровим (45,5%). 

Спосіб життя ми визначали також за методикою В.С.Лозинського [10], яка дозволяла 
визначити ставлення студентів до занять фізичними вправами, наявність у них шкідливих 
звичок, як вони харчуються тощо. Так, встановлено, що в більшості студентів (63,3%) спосіб 
життя здоровий, але за умови корекції звичок, його можна було би поліпшити (табл. 1).  

Таблиця 1 
Спосіб життя студентів за методикою В.С. Лозинського 

 

Варіанти відповідей Кількість студентів, % 
здоровий спосіб життя 27,8 
спосіб життя здоровий, але за умови корекції звичок, його можна було  
би поліпшити 

63,3 

неправильний спосіб життя, який терміново вимагає зміни звичок 8,9 
  

Зазначимо, що незначна кількість студентів (27,8%) вказує на здоровий спосіб життя. 
На неправильний спосіб життя, який терміново вимагає зміни звичок, вказали 8,9% студентів. 

22,8%

23,4%41,1%

4,4%
8,3%

так швидше так, ніж ні швидше ні, ніж так

ні важко відповісти
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Зіставивши результати, подані на рис.1 і в табл.1, можна зробити припущення, що сту-
денти не зовсім точно оцінили свій спосіб життя, відповідаючи на питання анкети. Деякі 
складові здорового способу життя вони не врахували або ж вважають, що ці складові не 
впливають на їхній спосіб життя. Тому результати щодо способу життя студентів, отримані в 
результаті опитування за розробленою анкетою і методикою В.С. Лозинського, які наведено 
вище, дещо різняться між собою. 

Проведене анкетування дало змогу отримати відповіді студентів на запитання, які чин-
ники притаманні їхньому способові життя (табл.2).  

Таблиця 2 
Чинники, притаманні способові життя студентів 

 

Варіанти відповідей Кількість студентів, % 
недостатня рухова активність 17,7 
перевантаженість навчанням 
та домашніми справами 

22,7 

незбалансоване харчування 41,1 
порушений режим навчання і відпочинку 46,8 
шкідливі звички 47,4 
інші 5,1 

 

Так, на наявність шкідливих звичок вказали 47,4% студентів, на порушений режим на-
вчання та відпочинку – 46,8%, на незбалансоване харчування – 41,1% опитаних. 

У той же час 17,7% студентів зазначили, що їхньому способові життя притаманна недо-
статня рухова активність. На перевантаженість навчанням і домашніми справами вказали 
22,7% респондентів. 

Отже, результати анкетування вказують на те, що значна кількість студентів не веде 
здорового способу життя. У проведеному дослідженні була спроба визначити вплив способу 
життя на стан здоров’я студентів. Адже відомо, що здоров’я людини на 50% залежить від 
способу її життя.  

Стан здоров’я студентів визначався за методикою В.П. Войтенко (самооцінка здоров’я) 
[5], а також за методикою Г.Л. Апанасенко [2].  

Так, встановлено, що ідеальним свій рівень здоров’я вважають лише 6,9%, у той же час 
значно більша кількість опитаних вказала на посередній (37,4%) і задовільний (16,4%) рівень 
здоров’я (рис. 2). Жоден із респондентів не оцінив свій рівень здоров’я як незадовільний. 

Необхідно зазначити, що рівень здоров’я, визначений за методикою Г.Л. Апанасенко, не 
збігається із самооцінкою стану здоров’я студентів за методикою В.П. Войтенко. 

Так, результати оцінювання фізичного (соматичного) здоров’я за методикою Г. Л. Апа-
насенко дозволяють стверджувати, що переважна більшість обстежених студентів має низь-
кий (41,8%) та нижчий за середній (31,0%) рівень здоров’я, середній рівень здоров’я встанов-
лено у 15,1%, вищий за середній – у 8,9% студентів, високий – у 3,2% студентів. Наші дані 
співпадають із дослідженнями інших науковців [3, 8, 9], які вказують, що 73% студентів ма-
ють низький та нижчий за середній рівень фізичного здоров’я (у нашому дослідженні – 
72,8%). 

Наведене дозволяє стверджувати, що спосіб життя студентів впливає на стан їхнього 
здоров’я. Так, студенти, які дотримуються здорового способу життя (27,8%) відзначаються 
рівнем здоров’я від середнього до високого (27,2%). У студентів, спосіб життя яких вимагає 
зміни певних звичок (72,2%), встановлено низький та нижчий за середній рівні здоров’я 
(72,8%). 
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Рис. 2. Рівень здоров’я студентів за методикою В.П. Войтенко 
 

Висновок. Результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок, що спо-
сіб життя студентів впливає на стан їхнього здоров’я. Здорового способу життя дотримуються 
27,8% студентів, спосіб життя здоровий, але за умови корекції звичок, його можна було би 
поліпшити – 63,3% опитаних, неправильний спосіб життя, який терміново вимагає зміни зви-
чок, наявний у 8,9% студентів. 

Ідеальним свій рівень здоров’я вважають 6,9% респондентів, добрим 39,3% студентів, 
посереднім – 37,4%, задовільним – 16,4% студентів. Жоден із опитаних не оцінив власний рі-
вень здоров’я як незадовільний. 

За методикою Г.Л. Апанасенка, низький рівень фізичного здоров’я виявлено у 41,8% 
студентів, нижчий за середній – у 31,0%, середній – у 15,1% досліджуваних, вищий за серед-
ній – у 8,9%, високий – лише у 3,2% студентів.  

Перспективи подальших досліджень. З огляду на результати роботи, необхідно про-
пагувати здоровий спосіб життя серед студентів, формувати його, а це сприятиме поліпшен-
ню їхнього здоров’я. Саме на це і буде спрямоване подальше наше дослідження. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов, касающихся образа жизни и состояния здоровья сту-
денческой молодежи. Проанализировано самооценку здоровья студентов по методике В.П. Войтенко, установлен 
уровень их здоровья по методике Г.Л. Апанасенка. Определено образ жизни студентов высших учебных заведе-
ний по методике В.С. Лозинского. Установлено факторы, которые свойственны образу жизни студентов. Про-
анализировано влияние образа жизни на состояние здоровья студенческой молодежи. 
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Annotation. The lifestyle and the state of students` health has been analyzed in the article. The analiysis of stu-
dents`s health has been done by V.P. Vojtenko methods. The level of students` has been determined by health G. L. Apa-
nasenko methods. The lifestyle of students at higher educational establishments has been defined by V. S. Lozynskogo 
methods. The factors, that characterize the students` lifestyle have been established. The influence of the lifestyle on the 
state of students` health has been analyzed.  

 

Key words: students at higher educational establishments, the state of health, lifestyle. 


