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Анотації:
Розглянуто питання динаміки рівня 
фізичного здоров’я та фізичної під-
готовленості студентів вищих на-
вчальних закладів під час навчання. 
Мета дослідження – визначити ди-
наміку рівня фізичного здоров’я та 
фізичної підготовленості студентів 
ВНЗ під час навчання. Проведений 
аналіз результатів медичних обсте-
жень з використанням документаль-
них методик: обробки та система-
тизації лікарсько-медичних карток 
студентів І-ІІІ-го курсів. Доведено 
наявність негативної динаміки по-
гіршення їхнього фізичного здоров’я 
та вираженої тенденції щорічного 
збільшення кількості студентів, від-
несених до спеціальних медичних 
груп. Встановлено, що захворюва-
ність серед студентів зростає пара-
лельно до зниження стану фізичного 
здоров’я, а «низький» рівень стану 
здоров’я студентів призводить до 
зростання кількості студентів у спе-
ціальних медичних групах.

Блавт О.З. Информативные показатели 
уровня физического здоровья и физиче-
ской подготовленности студентов вузов. 
Рассмотрены вопросы динамики уровня 
физического здоровья и физической под-
готовленности студентов высших учебных 
заведений во время обучения. Цель ис-
следования – определить динамику уровня 
физического здоровья и физической под-
готовки студентов ВУЗа во время обучения. 
Проведенный анализ результатов медицин-
ских обследований с использованием до-
кументальных методик: обработки и систе-
матизации врачебно-медицинских карточек 
студентов I-III-го курсов. Доказано наличие 
негативной динамики ухудшения их физи-
ческого здоровья и выраженной тенденции 
ежегодного увеличения количества студен-
тов, отнесенных к специальным медицин-
ским группам. Установлено, что заболевае-
мость среди студентов растет параллельно 
снижение состояния физического здоровья, 
а «низкий» уровень состояния здоровья сту-
дентов приводит к росту количества студен-
тов в специальных медицинских группах.

Blavt O.Z. Informative indicator of 
physical health and physical fitness 
of university students. The problem 
of the dynamics of physical health and 
physical fitness of university students 
during their studies were considered. 
The aim of research – to identify 
dynamics of level of physical health 
and physical training of students of 
higher educational establishment 
during education. The analysis of the 
results of medical examinations using 
documentary techniques: processing 
and systematization of medical and 
health records of students and third-
year students. The presence of negative 
dynamics deterioration in their physical 
health and pronounced trend annual 
increase in the number of students 
assigned to special medical groups is 
considered. Found that the incidence 
among students is growing in parallel 
to reduce the physical health and “low” 
level of health of students leads to an 
increase in the number of students in 
special medical groups.
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Вступ.1

На сьогоднішній день однією з головних проблем 
української держави є питання здоров’я та фізичного 
потенціалу сучасного студентства. Стан здоров’я 
студентів є одним із важливих предметів багатьох 
досліджень. Широкий суспільний резонанс викликає 
розуміння того, що серед проблем, вирішення яких не 
повинне залежати від суспільно-політичних колізій, 
ця проблема займає центральне місце. 

У сучасній науковій літературі значну увагу 
звернено на рівень фізичного здоров’я студентської 
молоді [1-10]. За науковими даними останнім часом 
спостерігається стійке його погіршення. Основна 
маса досліджень констатує загальну закономірність 
збільшення кількості студентів, які мають певні за-
хворювання, зниження їх рівня фізичної підготовле-
ності та морфологічного стану [2-5, 9]. 

У численних літературних джерелах [1-5] дове-
дено, що успіх організації фізичного виховання не-
розривно пов’язаний з діагностикою рівня фізичного 
здоров’я студентів. Загалом учені вказують на його 
невисокий рівень. У результаті щорічних оглядів сту-
дентів різних ВНЗ України встановлено, що 70-80 % 
першокурсників мають відхилення у стані здоров’я. 
За даними численних досліджень [1, 3-5], впродовж 
останніх п’яти років на 46 % збільшилась кількість 
студентської молоді, яка за станом здоров’я неспро-
можна повною мірою використовувати засоби загаль-
ноприйнятої системи фізичного виховання та відне-
сена до спеціальних медичних груп. Водночас група 
науковців засвідчує, що стан здоров’я студентів до 
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кінця навчання у ВНЗ погіршується [3-7]. Сутність 
сучасної проблемної ситуації полягає в тому, що 20 
% населення України – це молодь студентського віку. 
Саме тому вона вважається однією з найважливіших 
проблем сучасності.

Актуальність дослідження зумовлена потребою 
вивчення стану здоров’я студентів, що є важливим 
підґрунтям обґрунтування спрямованості фізичного 
виховання у ВНЗ. Необхідність його оцінювання ви-
кликається необхідністю адекватного вибору методи-
ки в системі занять фізичною культурою. Незважаючи 
на численні дослідження у цій галузі, проблема зали-
шається нерозкритою. 

У зв’язку з цим актуальним слід вважати подальше 
вивчення та аналіз стану здоров’я та рівня фізичної 
підготовленості студентів ВНЗ, так як високий рівень 
фізичного здоров’я, підготовленості й працездатності 
студентської молоді – головне завдання фізичного ви-
ховання у вищому навчальному закладі.

Робота виконана згідно із планом НДР Національ-
ного університету «Львівська політехніка».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити динаміку рівня фі-

зичного здоров’я та фізичної підготовленості студен-
тів ВНЗ під час навчання.

Результати дослідження. 
У ході експерименту було досліджено рівень ста-

ну здоров’я студентів Національного Університету 
«Львівська політехніка» протягом 2006-2010 навчаль-
них років. Аналізуючи результати медичних обсте-
жень шляхом систематизації лікарсько-медичних кар-
ток студентів І-ІІІ-го курсів, ми виходили передусім 
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з того, що стан їхнього здоров’я співвідноситься з 
кількісним складом основної медичної групи та груп 
СМГ. Водночас припускається, що до основної медич-
ної групи входять практично здорові студенти.

Отримані результати наведено у таблицях 1-3. 
Оцінку кількісного складу основної групи та груп 
СМГ на період проведення дослідження з 2006 по 
2010 навчальні роки подано на рис. 1.

Ретроспективний аналіз даних медоглядів НУ «ЛП» 
за час проведення експериментального дослідження 
стану здоров’я студентів свідчить про виражену тенден-
цію щорічного збільшення кількості студентів, віднесе-
них до груп СМГ, серед загалу першокурсників, які за-
ймаються фізичним вихованням у форматі відповідної 
навчальної дисципліни. Виявлена негативна динаміка 
здоров’я студентів: до закінчення навчання збільшу-
ється кількість осіб із функціональними порушеннями 
і, відповідно, зменшується кількість здорових.

Із таблиці 1 видно, що переважна більшість пер-
шокурсників (76,40-83,90 %) належать до основної 
медичної групи, тобто практично здорові. Проте до 
23,60 % абітурієнтів уже мають різноманітні захворю-
вання. Вивчення динаміки розподілу студентів за ме-
дичними групами за період з 2006 до 2010 рр. показує 
тенденцію погіршення стану здоров’я студентів НУ 
«ЛП». Результати проведеного дослідження свідчать, 
що кількість абітурієнтів, зарахованих у спеціальні 
медичні групи І-го курсу, збільшується на 2,33±0,81 % 
(Р<0,01) кожного року. Якщо у 2006 р 83,90 % студен-
тів належало до основної медичної групи, то у 2010 
р. – 76,40 %. Відповідно кількість здорових студентів 
протягом 4-ох років зменшилась на 7,5 %. Зазначимо, 
що при визначенні спеціальної медичної групи, дівча-
та становлять більшість.

Необхідно звернути увагу на те, що під час на-
вчання у ВНЗ від І до ІІІ курсу зменшується кількість 
студентів основної медичної групи. Ця тенденція про-
слідковується з року в рік. Встановлено, що протягом 
навчання у вищому навчальному закладі чисельність 
спеціальних медичних груп зростає на 9±1,81 % 
(Р<0,05) від першого до третього курсу. Тобто, в ре-
зультаті трьохрічного навчання, за наявності браку 
рухової активності та збільшення розумового наван-
таження, організм, маючи незначні відхилення у стані 
здоров’я, не завжди адекватно реагує на це. 

Зростання захворюваностей під час навчання у 
ВНЗ свідчить про несприятливий вплив сукупностей 
факторів. Виділяють дві групи факторів: І – незалежні 
від ВНЗ (спадковість, соціальні, середовище); ІІ – за-
лежні від ВНЗ: навчальні навантаження, розпорядок 
занять та їх організація, знання уміння і навички сту-
дентів із питань збереження свого здоров’я [3, 4].

Водночас зазначимо, що студенти «Львівської по-
літехніки» належать до кращих суспільних прошарків 
суспільства, тому погіршення стану їхнього здоров’я 
не може бути спричинене суспільно-побутовими умо-
вами життя. Вважається, що це зумовлено погіршен-
ням стану здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл, яке 
пов’язане з недостатньою увагою керівництва шкіл до 
предмету «Фізичне виховання». Враховуючи те, що 

вік досліджуваних студентів 17-23 роки, можна ствер-
джувати, що така динаміка погіршення стану здоров’я 
студентів призводить до втрати життєво важливого 
ресурсу країни. Кількісне зростання спеціальної ме-
дичної групи, порівняно з основною медичною ви-
магає розробки диференційованих програм фізичного 
виховання.

Якісна характеристика стану здоров’я студентів 
спеціальної медичної групи була здійснена за аналі-
зом діагнозів протягом 2006-2010 навчальних років. 
Отримані результати подано у таблиці 2. 

Проведений аналіз показує, що з року в рік осно-
вними захворюваннями студентів є захворювання 
серцево-судинної та дихальної систем (до 23,95 %), 
опорно-рухового апарата (до 22,73 %) та органів трав-
лення (до 23,50 %). Прослідковується щорічне пропо-
рційне зростання кількості цих захворювань у студен-
тів спеціальних медичних груп.

Серед хвороб серцево-судинної системи найбіль-
шу групу утворюють вегето-судинна дистонія (54,71 
%), аритмії (11,27 %), неврози серця (4,78 %), ревма-
тизм (3,75 %), недостатність кровообігу (3,35), дис-
трофія міокарда (1,61 %). Вважається, що у ґенезі цих 
захворювань важлива роль належить психоемоційним 
стресам під час перебування у ВНЗ.

Серед хвороб органів дихання найбільшу групу ста-
новлять ускладнення після гострих респіраторних за-
хворювань (78,70 %), хронічна пневмонія (8,05 %), хро-
нічний бронхіт (7,16 %), бронхіальна астма (6,76 %).

Порушення опорно-рухового апарата представле-
ні сколіозом (39,44 %), порушеннями постави (35,61) 
%, плоскостопістю (16,74 %), артритами та артрозами 
(3,73 %), радикулітом (3,11 %).

У групі захворювань органів травлення та обміну 
речовин серед студентів спеціальної медичної групи 
найчастіше зустрічається хвороба ожиріння (53,64 
%). Це захворювання є найбільш прогресуючим серед 
студентів під час навчання у ВНЗ, порівняно з іншими 
хворобами. Найпоширенішими серед інших хвороб 
цієї групи виявилися гастрит (15,76 %), холецистит 
(12,33 %), хронічний гепатит (7,55 %), виразкова хво-
роба (6,21 %).

Потрібно зазначити, що за чотири роки досліджен-
ня не відбулося значних змін у характері захворюва-
ностей. Водночас спостерігається зниження прояву 
захворювань нервової системи (до 4,28 % загалом). 
Найрідше зустрічаються хвороби сечостатевої систе-
ми, крові та кровотворних органів, уроджені аномалії.

Порівняння отриманих результатів наших дослі-
джень із даними інших авторів свідчить про відсут-
ність істотних розбіжностей.

Дані проведеного аналізу дали змогу встановити, 
що захворюваність серед студентів зростає паралель-
но до зниження стану фізичного здоров’я, що, сво-
єю чергою, визначає рівень фізичної працездатності 
студентів. Результати проведеного дослідження рівня 
фізичного здоров’я студентів НУ «ЛП» наведені у та-
блиці 3 та на рис.2.

Визначено, що найбільша ефективність фізичного 
виховання досягається за умови постійної діагности-
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ПЕДАГОГІКА 
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Таблиця 1
Кількісний склад основної та спеціальної медичних груп 2006-2010 н. р. (%)

Курс

Навч. рік

І курс ІІ курс ІІІ курс
X±S X±S X±S

Основна 
медична

Спеціальна 
медична

Основна 
медична

Спеціальна 
медична

Основна 
медична

Спеціальна 
медична

2006 -2007 83,90±4,67 16,10±1,10 81,80±3,11 17,10±0,79 80,75±3,56 19,25±1,10
Достовірність 
різниці Р<0,05 Р<0,01 Р<0,05
2007 – 2008 81,03±3,22 18,93±0,66 79,74±2,17 19,26±1,55 77,38±1,43 20,62±0,65
Достовірність 
різниці Р<0,01 Р>0,01 Р<0,05

2008 – 2009 79,21±1,14 20,79±0,98 77,11±2,01 22,89±1,90 75,43±2,08 24,57±1,01
Достовірність 
різниці Р<0,05 Р<0,01 Р<0,05

2009 – 2010 76,40±3,90 23,60±1,14 72,83±2,77 27,17±1,41 71,20±2,22 28,80±2,10
Достовірність 
різниці Р<0,05 Р<0,05 Р>0,05

Таблиця 2
Якісний розподіл студентів спеціальних медичних груп протягом 2006-2010 н. р. (%)

Навч. рік
Захворю-
вання

І курс ІІ курс ІІІ курс
2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

Серцево-
судинні 16,30 18,40 21,02 23,01 17,02 19,20 22,39 23,98   17,05    18,94 22,88 23,22

Дихальні за-
хворювання 19,00 20,80 22,33 23,88 19,23 21,34 23,33 24,33 19,57 21,77 22,01 23,95

Нервової 
системи 10,11 10,20 9,61 9,33 11,40 10,55 10,55 7,09 10,6 8,25 8,30 7,12
Опорно-
рухового 
апарата

21,33 19,11 17,20 17,90 21,14 22,01 18,60 18,88 20,77 22,55 22,73 21,90

Обміну 
речовин 
та органів 
травлення

20,05 21,70 22,10 23,50 21,03 22,88 23,90 25,01 21,62 22,88 22,91 23,00

Інше 13,22 9,79 7,74 2,38 19,18 4,02 1,13 0,72 9,94 5,61 2,17 0,81

Рис. 1. Кількісний склад студентів основної та спеціальної медичних груп 2006-2010 н. р. (%)
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ки стану здоров’я студентів спеціальних медичних 
груп. Узагальнюючий аналіз отриманих результатів 
проведеного дослідження рівня фізичного здоров’я 
доводить існування негативної тенденції до зниження 
його рівня як у студентів, які вступають на перші кур-
си НУ «ЛП», так і під час навчання.

Кількість абітурієнтів, які вступили на перший курс 
НУ «ЛП» на час проведеного дослідження, з «високим» 
рівнем фізичного здоров’я зменшилась на 0,08 %, вод-
ночас їхня кількість з «низьким» збільшилась на 3,38 %. 
Це сталося за рахунок зменшення кількості вступаючих 
з рівнем здоров’я «нижче середнього» на 2,87 %. 

Отже, під час навчання у ВНЗ спостерігається стійка 
тенденція до погіршення рівня фізичного здоров’я сту-
дентів. Від І до ІІІ курсу кількість студентів, які мають 
на час вступу «високий» рівень фізичного здоров’я, що 
є характерним для тренованих осіб, зменшилась на 0,76 
%. Зважаючи на кількість досліджуваних студентів (12 
000 осіб), це є доволі високим показником.

Водночас рівень фізичного здоров’я студентів під 
час навчання динамічно погіршується: кількість сту-
дентів із «низьким» рівнем від І до ІІІ курсу зросла на 
16,88 % за досліджувальний період. Те саме спосте-
рігається і серед студентів із «середнім» рівнем, яка 

зменшилась на 6,83 %, «вище середнього» – на 4,6 % 
та «нижче середнього» на 7,14 %.

Висновки.
Все вищесказане свідчить про те, що «низький» рі-

вень стану здоров’я студентів призводить до зростан-
ня кількості студентів у спеціальних медичних групах 
та тих студентів, яких тимчасово звільняють від за-
нять з фізичного виховання на період реабілітації.

Зважаючи на те, що рівень здоров’я на 50 % за-
лежить від умов і способу життя, вивчення змін його 
стану дасть можливість пізнати закономірності цих 
змін, зумовлені фізичним вихованням у ВНЗ, визна-
чити найбільш оптимальні фізичні навантаження та 
ефективність занять. Таке комплексне дослідження 
дає змогу науково обґрунтувати технологію курсу, 
оцінити результати педагогічного впливу та своєчасно 
вносити корективи у програму занять.

Загалом рівень здоров’я студентів НУ «ЛП» ви-
кликає занепокоєння з погляду подальшої професій-
ної діяльності, враховуючи те, що фізичне здоров’я 
студентів значною мірою визначає потенціал здоров’я 
суспільства загалом.

Подальші дослідження плануються провести в на-
прямку вивчення процесу фізичного виховання у спе-
ціальних медичних групах ВНЗ.

Таблиця 3
Рівень фізичного здоров’я студентів НУ «ЛП» протягом 2006-2010 н. р. (%)

Навч. рік

Рівень 
здоров’я

І курс ІІ курс ІІІ курс
2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

Високий 1,98 1,40 1,32 1,11 1,95 1,82 1,49 1,28   1,90    1,81 1,38 1,22
Вище се-
реднього 7,50 6,40 6,33 5,78 7,23 6,23 6,03 5,93 7,57 5,97 5,51 5,35
Середній 17,70 15,66 14,81 14,03 17,54 15,55 13,95 12,39 17,26 12,75 11,30 10,87
Нижче се-
реднього 31,04 29,21 28,20 26,10 27,44 26,01 25,61 24,08 28,17 25,65 24,33 23,90
Низький 41,78 47,33 49,34 52,98 45,84 51,43 52,92 56,32 45,10 53,82 57,48 58,66

Рис. 2. Рівень фізичного здоров’я студентів спеціальних медичних груп 2006-2010 н. (%)
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