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Анотація У статті розглянуто поняття про здоровий спосіб життя, як однієї зі складових загальної культури, що 
сприяє формуванню здоров'я майбутнього фахівця, представлені форми і способи повсякденної діяльності, 
спрямовані на зміцнення адаптаційних можливостей організму студентів. Наведено теоретичне та 
експериментальне обґрунтування даних моніторингу стану витривалості організму студентів першого курсу 
Української державної академії залізничного транспорту на початку та при кінці осіннього семестру. 
Ключові слова: адаптаційний потенціал, фізична досконалість, здоровий спосіб життя. 
Аннотация. Канищева О.П. Формирование здорового образа жизни студентов с низкими 
адаптационными возможностями организма. В статье рассмотрено понятие о здоровом образе жизни, как 
одной из составляющих общей культуры, способствующем формированию здоровья будущего специалиста, 
представлены формы и методы повседневной деятельности, направленные на укрепление адаптационных 
возможностей организма студентов. Дано теоретическое и экспериментальное обоснование данных 
мониторинга состояния выносливости организма студентов первого курса Украинской государственной академии 
железнодорожного транспорта в начале и в конце осеннего семестра. 
Ключевые слова: адаптационный потенциал, физическое совершенство, здоровый образ жизни. 
Annotation. Kanishcheva О.P. Forming healthy way of life of students with low adaptation possibilities of 
organism. In the article is considered the healthy way of life, as one of constituents of general culture, cooperate to 
forming of health of future specialist, forms and methods of everyday activity are represented, directed on strengthening 
of adaptation possibilities of organism of students. The theoretical and experimental ground of information of 
monitoring of the state of endurance of organism of students of the first course of the Ukrainian state academy of railway 
transport is given at the beginning and at the end of autumn semester. 
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Вступ 
Ефективне управління процесами навчання та виховання у ВНЗО неможливе без достатньо повного 

уявлення про об'єкт педагогічної діяльності - студента, про ті соціальні, психофізіологічні та фізичні риси його 
особистості, єдність яких характеризує його особистість яка притаманна студентству. 

Студент як людина певного віку може бути охарактеризований за трьома напрямами: біологічним, 
психологічним та соціальним. Його вік обумовлюється інтенсивною роботою над формуванням своєї 
особистості, виробленням стилю поведінки. Це час пошуків відповідей на різноманітні естетичні, наукові, 
загальнокультурні, політичні питання. Серед найважливіших рис студентського віку є: самопізнання, 
самостійність, самовизначення [4]. 

Характеризуючи студентський вік, слід особливо сказати про самовиховання. До нього студентів 
зобов’язує необхідність самостійного розподілення часу на навчання (академічні та самостійні заняття), 
самообслуговування, дозвілля (відпочинок, розваги, заняття фізичною культурою або спортом). Через 
самовиховання, оскільки воно пов'язане з самостійним прийняттям рішень відносно правил, норм, законів, 
системи людських відносин, лежить шлях до перетворення поглядів у переконання. Тільки в цьому випадку 
стане можливим ефективне формування особистості, що дозволить поєднати зовнішні і внутрішні виховні дії.  

Усе це висуває певні вимоги до фізичного стану організму студента, а значить і до рівня його фізичної 
культури. У студентському віці завершується фізичне формування організму людини. У цьому віковому 
діапазоні організм зберігає відносно високу природну працездатність, витривалість, загальний певний рівень 
функціональної активності. До цього часу витривалість складає 85% від величини цього показника у дорослих 
осіб. У 20-29 років її розвиток досягає щонайвищого рівня. Тому в студентському віці слід більше звертати 
уваги на розвиток саме цієї фізичної якості [4,5]. 

Фізична досконалість студентів виступає не тільки як особова, але і як соціальна цінність, що відображає 
такий ступінь фізичного розвитку студента, його рухових умінь і навичок, що дозволяє йому якнайповніше 
реалізувати свої творчі й інтелектуальні можливості в суспільстві. Тому фізична досконалість є не просто 
бажаною якістю майбутнього фахівця, а необхідним елементом його особової структури, необхідною умовою 
побудови і розвитку суспільних відносин. Формування здоров'я успішно може проходити лише в умовах 
організації здорового способу життя. 

Здоровий спосіб життя є однією з найважливіших складових культури, сприяє формуванню здоров'я 
майбутнього фахівця. Його істотною стороною є гармонійний прояв фізичних і духовних можливостей 
студентів, пов'язаних з соціальною і психофізичною активністю в навчальній діяльності. 

Під здоровим способом життя розуміються такі форми і способи повсякденної життєдіяльності, що 
відповідають гігієнічним принципам, зміцнюють адаптивні можливості організму, сприяють успішному 
відновленню, підтримці і розвитку його резервних можливостей, повноцінному виконанню особою соціально-
професійних функцій. 

Соціальними показниками здорового способу життя є форми і методи задоволення фізичних і духовних 
потреб студентів у навчанні, праці, побуті, активному відпочинку, що сприятиме формуванню здорових норм 



гуртожитку. В цих умовах стан здоров'я студентів є показником їх загальнокультурного розвитку і 
найважливішою ціннісною орієнтацією, що має велике соціальне значення. Супутніми вступу до ВНЗО 
виявляються нові турботи, які частіше виникають у тих, хто проживає в гуртожитку, а саме: 
самообслуговування, самостійне ведення бюджету, планування і організація свого навчального і вільного часу. 

У особливо скрутному положенні опиняються студенти молодших курсів. З одного боку, вони повинні 
відразу включиться до навчання, що вимагає від них застосування всіх сил і здібностей, з іншого – самостійне 
подолання новизни умов навчальної роботи, яке вимагає значної витрати сил організму. Залучення студентів до 
нової системи життєдіяльності може супроводжуватися нервовою напругою, зайвою дратівливістю, млявістю, 
зниженням вольової активності, занепокоєнням. Явища, які відбуваються, пов'язані з труднощами процесу 
адаптації. Цей процес слід розглядати як активне, творче пристосування студентів до умов вищої школи, в 
процесі якого складається колектив, формуються навики і уміння з продуктивної організації розумової 
діяльності, покликання до вибраної професії, раціональний колективний і особистий режим навчальної праці, 
побуту і відпочинку, система роботи з професійної самоосвіті і самовиховання.  

Дослідження даної проблеми входять в зведений план НДР у сфері фізичної культури і спорту Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту за напрямом 3.1.4. „Удосконалення процесу фізичного виховання учнів 
у навчальних закладах різного профілю” 

Формулювання цілей роботи 
Метою дослідження є теоретичне та експериментальне обґрунтування моніторингу стану витривалості 

організму студентів першого курсу економічного факультету Української державної академії залізничного 
транспорту на початку та на при кінці осіннього семестру. 

Результати роботи 
При визначенні адаптаційного потенціалу розглядається професійна діяльність людини, яка супроводжується 

посиленням або напругою всіх його функцій, а саме пов'язаної з визначенням адаптаційних можливостей людини-
оператора. Ступінь цього посилення, адекватного фізичному і нервово-психічному навантаженням, визначається 
діапазоном фізіологічних резервів організму. Адаптаційний потенціал відображає ступінь гармонійного стану 
студентів, як баланс його внутрішнього фізичного і психологічного стану [3,4]. 

Під фізіологічними резервами організму розуміється адаптаційна здатність систем організму в цілому 
підсилювати у багато разів інтенсивність своєї діяльності в порівнянні із станом відносного спокою. 

Під час проведення експерименту практичного значення набувала оцінка фізіологічних резервів організму 
людини і методичні прийоми їх визначення. Дослідження фізіологічних резервів або максимальних резервних 
можливостей людини дозволяє прогнозувати його працездатність і тривалість підтримки її на заданому рівні. Тому 
виявлення фізіологічних резервів повинно входити до арсеналу методичних прийомів оцінки стану людини в процесі 
праці або його виробничої діяльності. Крім того, фізіологічний резерв значною мірою обумовлюється тривалістю 
роботи.  

Виявлення діапазону фізіологічних резервів організму людини здійснювалось шляхом застосуванням 
інтенсивних, короткочасних, певно дозованих фізичних і розумових навантажень, так званих функціональних проб. 
Тому оцінка змін досліджуваних функцій при функціональних пробах на різних етапах (або в різні відрізки часу) 
виробничої діяльності дозволило скласти уявлення про фізіологічні резерви організму студентів і їх зміни в процесі 
навчання. 

Для оцінювання функціональних можливостей організму в цілому, виявляли рівень адаптаційного потенціалу 
за Р.М. Баєвським. [1, 2]. 

Система кровообігу служить індикатором адаптаційного потенціалу організму. Перехід від здоров'я до хвороби, 
від норми до патології - процес поступового зниження ступеня адаптації організму до умов навколишнього 
середовища. 

Але особливу роль у підвищенні адаптаційних можливостей організму грають фізичні вправи, засоби і методи 
самостійної роботи студентів поза навчальною діяльністю, а також гартування організму. Облік цих даних дозволив 
підбирати для кожного студента індивідуально дозований оздоровчо-тренувальний руховий режим, режим гартування 
та харчування. 

Для визначення динаміки рівня адаптаційного потенціалу певної групи студентів першого курсу економічного 
факультету УДАЗТ було проведено експериментальне обґрунтування педагогічного моніторингу стану витривалості 
організму студентів. Нами було виконано анкетування та обстежено стан адаптаційного потенціалу організму 49 
студентів за описаними методиками. Перше обстеження проведено на початку осіннього семестру у вересні 2007 – 
2008 навчального року. Під час цього обстеження студенти отримали розроблені нами диференційовані рекомендації 
для підвищення адаптаційного потенціалу їхнього організму. Повторене анкетування та обстеження проведено з тими 
ж студентами на при кінці осіннього семестру в грудні місяці того ж року. За допомогою формули запропонованої 
Р.М. Баєвським [1] здійснювали розпізнавання функціонального стану організму. Для визначення рівня його 
функціонального стану використовувалась певна шкала, яку разом із загальними даними цих обстежень наведено у 
таблиці 1. 

Таблиця 1 
Загальні дані моніторингу адаптаційного потенціалу організму студентів 1 курсу економічного ф-ту УДАЗТ 

 

 Задовільна. 
адаптація (%) 

Напруга мех. 
адаптації (%) 

Не задовільна 
адаптація (%) 

Зрив 
адаптації (%) 



2,1> 2,11-3,2 бали 3,21–4,3 бали 4,31< 
1 обстеження 

АП1 
47,9 % 52,1 % - - 

2 обстеження 
АП2 

54,2 45,8 - - 

 
Узагальнені дані динаміки моніторингу стану адаптаційного потенціалу організму студентів вказують на 

те, що у даному контингенті обстежених відсутні показники незадовільної адаптації та її зриву. Серед певних 
студентів спостерігається деяка перевага показників при першому обстеженні у бік напруги механізмів 
адаптації на 4,2 %. Друге обстеження вказує на покращення у бік задовільної адаптації на 8,4 %. 

При більш детальному вивченні даних обстеження, які не вийшли за межи фіксованого показника 
адаптації було виявлено, що зі 100 % студентів відбулося покращення стану адаптаційного потенціалу у 46%, 
не змінилося у 20% досліджених, погіршення спостерігається у 34%. 

Студенти з покращенням показників адаптаційного потенціалу в основному дотримувались наданих 
рекомендацій. Вони або не хворіли зовсім, або легко їх переносили й швидко відновлювались. Свій загальний 
стан оцінювали як гарний. 

Серед студентів, що мали погіршання показників адаптаційного потенціалу на 22% були ті, хто не 
дотримувались цих рекомендацій або хворіли на ОРЗ. Свій загальний стан вони оцінювали як млявий, напри 
кінці дня спостерігали тяжкість у потилиці, іноді головний біль. 

Висновки 
Регулярні фізичні вправи є найбільш ефективним засобом підвищення опірності організму хворобам і 

несприятливим впливам навколишнього середовища. 
Таким чином, рухова активність у формі практичних занять фізичною культурою позитивно впливає на стан 

усіх основних функціональних систем людини і постійне тренування забезпечує економнішу і повноціннішу їх 
роботу. Це сприятиме людині, яка диференційовано використовує різноманітні засоби фізичної культури, набути 
високого рівня адаптаційного потенціалу. 

Однією з необхідних умов цього є також своєчасне і раціональне харчування. Недолік або надлишок їжі, 
порушення співвідношення живильних речовин в раціоні знижують опірність організму і його здібність до адаптації. 

Не менш важливим, умовою нормального функціонування організму є чергування режиму сну і активності, 
роботи і відпочинку. 

Подальші дослідження передбачається спрямувати на розробку певних диференційований методик 
спрямованих на підвищення рівня адаптаційних можливостей організму студентів в умовах їх навчання у ВНЗО 
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