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(сПoPT ДJUI BсIХ) У сТУДЕнTсЬКoМУ сЕPЕДOBищI

BГIAИB ФI3I4tIHoi кyдьтуpи I{A сTAI{ 3AoPoB'я сTУAЕЕITIB ЕKOFIO1\iIIЧFII,D(
сПЕLIIAAьI{OсIEIZ BпPoAoB)It HABЧAHн'I ix y вyздx.

- €uP",,u.!:;;}fi:;:::"":uo м,Piвge
Пpи вивченнi фiзIтvнoТ кyJIЬTypи нa )киTТя лю.циI{и i ii пpoфесiйrry.Цiяльнiсть необxiднo BpirхoвyBaTи'

як пoстiйнo iснyю.ti фaктopи, тaк eкoнoмiчнi i сoцia.пьнi yмoви, щo сTaBлять Пepед jIIoдиIloю ЗaвдaннЯ
aДaI]TyBaтися дo ц!тх yМoB, y тoмy нислi yдoскo!{ajlювaти свiй фiзияний сTaII зДopoB'я. Сьогoднi змiнились
сoцiaльнi оpiентиpи тa Тropетикo _ МеToдoлoгiчнi зaсa.ци, якi визнaчaли Метy i змiст фiзиннoго виxовaння. Нa
пеpший lrлaн BисyBa€TЬся зв'язок фiзиvнoгo Ta .цyxoB}loгo пoтенцiшty oсoбистoстi стyдeктa. ,{oсить
aктyaJIЬI{иМ стar oнoBЛевня змiсry фiзиvного BихoBaнн,l' opiснтauiя нaвЧaЛЬнo _ BиxoB}loГo пpoцeсy Ha
oсoбистiсть стyдеI{Ta' поIшyк нових фоpм I{aвЧaItн,I.

Знaчення i рoль фiзияноi кyльrypи пoвиннi poзГЛядaТися з пoзицiй не тiльки piзниx вiкових кaтегopiй
людей, aле i з пoзицiТ ix сoцiшrьнoТ i пpoфeсiйнoi opiентaЦii. Caме цим кpитepiем i оцil*осться знaЧеIlня
фiзиvнoi кyЛЬтypи в пpoфесiйнiй дiяльнoстi фaxiвuiв eкoнoмiки.

Пpелмeт фiзиннa кyJIЬTypa' щo BикJIaдaсTЬся y BHЗ, пepeлбaчaс oвoлoдiння сry.Цel{тal\{и IIевни]VI
oбсягoм i темaтикoю тropеT}rllнI.tx знaнЬ' iнфоpмauiею з oснoB теopiТ i N,teToдики фiзи.lнoго BихoBaItня'

Toмy oргaнiчне пoeднaнI{я зaвдaнЬ фiзи.rнoгo BID(oBaIIшI з пpoфiлaктикoю заxBopювaнь' сTвOprнн,l
yМoB дJIя paЦioнaльнoi пoбyдови peхшМy д}Ul, ПpaBиЛьtlогo IIorд}IaнIUI рoзyмOBиx i фiзияних RaBaнТaжgнЬ,
opiентaЦiя вiльного чaсy сTyденTiв пoтpебyс BиBЧеtIt{я дal{иx ПиTaнь, вiд яких y великiй мipi зaлежитЬ сТaн
здopoв'я молo'цi.

Сaме це i визнaчaе aкгyaльнiсть oбpaноi тeми дoолiДlкень.
Mетoю нaших .цoслiджень бyлo вивueншl сTa}Iy фiзинного здoрoв.я отy.Центiв I-IV кypсiв Bпpoдoвж

нaвчalt}iя y BHЗ, Bи'lBлеt{I{я вi.цхилень вiд нopмaльнoгo фyнкцioHyBaI{I{я оpгaнiзмy, щo cщиJIтиме 6iльш
рaннЬoМy yсyненHIo фaктоpiв, якi негaтивно BпЛиBul}oTЬ нa з.цopoв.я.

Cyб'сктoм .цоолiджeнь бyли стy,Центи I-[V кypciв BП eвpoпейськoГo yнiвеpситету y м.Piвнoмy.
Стaн зДоpoв'я стy.Центiв визHaчaBся зa ,цoПol\4oгою oб'rктиBFIиx сТaTисTиЧниx дaниx лiкapсЬкoгo

кoнТpoJlЮ Тa Зa дolloмoгoю aнкеTyBaн}Ul' щo сЛyгyс сyб.сктивною оцiнкою BлaсHoгo з.Цopoв,я.
Пpи диспaнсеpизaцii стy.Центiв-пepш]окypс}rикiв виявлено 26,5-2,7,2уo випaдкiв вiДхилення в станi

здоpoв,я. З них нa спeцiaльнy l\{еtи!il[y Гpyгry пpиГraдaе8,3-8,7o/o, нa пiдгoтoвну -6,6.6,9Yo' нa оснoBI{y -7З'З-
74'soh. B окpeмиx сry.Центiв зaфiксoвaнo декiлькa зaxBoрюBaнЬ.

Cлiд вiдзнaчиTи' щo сТy,цеIrTи Молo,Д.tltиx кypсiв скapжaться Цa ЗaxBopIoBaIrн,I сеpцrвo-сyдинноТ
систеI\,Iи i гoстpих peсшipaтopниx зaxBop}oвaнь (ГPЗ), a сTapIIIиx кypсiв _ зaхBopюBaIr}UI сеpцевo.сyдинноТ
систеМи' сисTeми тpaBЛеIrIrя Ta l{rвpoзи.

Нaвчaння y Bищиx IIaвЧaJIЬних зaкJla.цax чaсTo I]pизBoдиTь дo нaпpy}кelrнJl психiчниx фyнкцiй,
емoцiЙногo пepе rraBaIITФкeHня' пеpеBToМи i зaгaлoм' до псиxiчнoгo зIlесиJlе}lня oргaнiзмy в цiлoмy, що е
oснoвною пepe.цyМoвoю неBpoзy тa iншиx зaxBoploвal{ь

У ЦьoМy aспектi нa\{и oтримaнi стaтистичнi пoкaзники щoдо кiлькостi пропyшеI{их I{aBЧaльних днiв
нерез xвopoбy.

Taблuця I
Кiлькiсть ПpoПyщeних ЧepeЗ xворобy нaвЧaЛь}lих лнiв (y%)

Ao 3-х дtriв
24,4%
20o/o

32,2%
34.4%

Biд3дo6днiв
26,60/0
27%

з6,6%
42,2%

Бi,rьтше 6 днiв
200

1,7,gok
28,8o
35,50h

Aнaлiз oтриMaнtтx Дaниx свiдчиTЬ IIpo Tе' щo нaйбiльlшy кiлькiсть пpoгryщrниx.нaвчaльниx днiв
виЯBJIеI{o нa TpеTЬoМy й .tетвepтoмy кypсaх. М, ц. IIoясI{ю€IvIo тиМ' щo пpoтягoм нaBЧaI{ш{ y BН3 стaн
зДоров'я стyДентiв iз кoжним poкoМ пoгipшyсться, IЦo Ili.цTBерД)кyсTЬся tIизкoю .цослiДжень iнших aвтоpiв
U,2,з7' Зaхвоpювaнtш стyДентiB МoЛoдlltиx кypсiв нетpивaлi i здебiльtшогo пов.язaнi з гpипoЗI]иМи
епiдемiчними xвopoбaми.

Зa pезyльтaтaМи медиЧнoгo oгJUIдy сry.Центiв I-IV кypсiв вcтat{oBJIеI{o, що нaйнaстilпе зyстpivЕtюTЬся
xpoнi.rнi зaХBopюBaI{юI opгaнiв дlп(aнюl. Boни зaймaloTь oсHоBнe мiсЦе пpoтягolvl yсЬoгo нaBчaI{нЯ сry.Центiв
y BHЗ i вимaгaють сеpйoзнoгo сIIocTepе)кеIIня i щoфiлaкTиЕIlloгo лiкyвaння. "

B цiлoмy дJIя сTyдeIrTiв хapaкгеpний слaбкий фyнкцioнaльний стaн сrpцеBo.сyдиннoi системи. Cеpед
цих зaХBoрювaнь нaйчaстirшe спостepiгaються зaпaпrllнЯ м'язiв сepЦя (мioкapлит), pевмaтиннi етioлoгii,
pеBМaTшIне lrошкo.Фкrн}Ul клапaнiв сepЦяl вpодженi rropoltи серця.

Кypси
1
2
1

4
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(сПoPТ ДJUI BсIb У сTУДЕнТсЬкoМУ CЕPЕДoBищl
Зa пеpioд нaвчaнй

ПopylllеI{I{я стaнy здopoв.я
сepцеBo-сyдинних.

Cеpел iнIциx xpoнi.rниx зaхвoрIoBaнь зyотрivaються хзopoби oпoрнo.pyxoвoгo aпaрaтy, нерiд'коскoлioзи, якi вже Ba)ккo лiкyвaти в ltЬoмy вiцi, зaiвoploвaнI{Я оpгaIIь диxaння, *oip', нrpBoвoТ сисTeМи.
Зa pезyльтaтaМи пpoBrдениx дoслiДжerrЬ сТal{y З.цopo;'я всi сryденти бyли-poзподiленi нa медичнiIPУпи для зaIUITЬ фiзиuним BихoвulI{няМ. Зayвaжимo, пlo кiлькiсний склaд ,"д,""* гpyП сTyде}rTiв BПeвpoпейськoгo yнiвеpситery y м.PiвнoМy з кoжrrиM poкoМ збiльпryeться.

.Як пoказaли pезyлЬтaТи нaIIIoГo .Цoслiджgццg' с'u" .Дopouiя стyдентiв в}Il\{aгaс легaйнoго IIокрalцeпIrя
мaтеpiaльнoгo сTaHy тa poбoти лiкyвaльних зaкЛaдiB' якi зaбeiпечyloтЬ лiкyва.ltьнy, пpофiлaктиннy,
сaнiтapно-гiгiенivнy слyжбy B I{aBч,UIЬниx зaкJlaдz}x.

Кpiм тoгo, I{a rraшy дyМкy, дoцiльниМ 6yле воебivнe oзнaйoмлеIIIlя стyденTiв з оснoвaми фiзивнoiкyльтypи' як з Teоpетиtl}Ioгo' тaк i пpaкти.tнoгo бoкy: знaн}ш з вaлеoлогii, ЛФК, вoлодiння щaйиvниминaBикaми з сaмo дiaгностики poзвиTкy тa кopeкцiТ фiзинногq стaнy. Зaняття фъ*'oю nу,,"'щo,oi.oopro'-
Tа6лul1я 2

PoзпоДiл стyДентiв I.IV кypсiв y 2003.2004 нaвчaлЬI|oрry pоui нa медичнi грyпи
Гpyпи I кypс II кypо IlI кyрс tV кypс

oсiб % осiб % oсiб % o"io o/o
oсяoвнa 44 73'з 63 70,8 46 57,5 28 43,8П i д г o т o в ч a 4 6 ' 6 4 4 , 5 6 7 , 5 7 1 0 . , g

Cпецiальнa 5 8,3 15 |6,9 16 20 |2 18,8Тимчaсoво
звiльненi 7 |,6 7 7,9 |2 15 17 26,6
Усьoгo

оботеженi 60 89 80 64
спoнyкaюTЬ дo свiдoмoгo BиBче}II{Я лiтеpаrypних Джеpел З Циx питallЬ. Bивчення TеореTи.1HL1х IIиTaнЬ Taкoж
l,1o)ке IТpиBести дo постiйниx, oсIuислеI{их зaIUIТь фiзияною кyлЬТypoю' oскiльки свiдoмо оволoдiвaroчи
з.Цобщкaми фiзиuнoТ кyльтypи' кyлЬTypи здорoB.Я сTyДенT .,uu no""oцiннolо осoбистiстro. У цьoмy цpoцесiМa}oTь yзгoд)кrнo дiяти виклaдav i стy.Цент, oскiльки IIе.цaгoг висТyпar ПoсеpедI]икoм мiж кyльтyporo зДopoв'я
i пiдрoстaючolо oсoбистiстю. ,{ля пi.цвищення ефeктивнoстi зaнять фiзи"'oю кyЛЬTypoю' виклa.цaч ПоBинен
зробити сTy.цеI{тa своiм пoмiчникoМ, який aктивнo дoпомaгaе у стBoреIrнi сaмогo себе. Taкa пoзицiя
дoмirгyюva B TеopeTиrll{oМy' тaк i в пpaктиrнo}ly вихoBltoмy гшaнi [2].

Bизнaчивши ЗнaЧенI{я фiзиuноi кyJlЬтypи в житгi ЛroдиI{и взiгaлi i в пpoфесiйнiй дiяльностi зoкpемa,
ще paз xотiлoся б пiДкреслити деякi мoменти.

Пo-пеpшe, неoбxiднiсть зaнЯTЬ фiзинною кyЛЬrypoю i спopтoм iснуе пpoтягoМ )ItиTТя лЮ,циtlи' ХoЧa
явний pезyлЬтaт BплиBy It{o)кливo бyвaс пoмiтний не вiдpaзy, щ""Ьй'нi ми не .u,*д, yсвiдoмлюсмo; що .цaс
нaм фiзиннa кyлЬTyрa i споpт. Хoчa пiзнiше бaчимо рiзницю мiж влaсним сaмoпoЧyTТям y пеpioд, кoЛи I\,{и
зaймaсмoся фiзинними BIТpaBaМи' i кoли iгноpyемo ii.

Пo.дpyге, вaжливiсть фiзиrнoТ пiдгoтовки люди}lи обyмoвлeнa i щoявoм нoвoгo Чaсy, хoЧa Гaрнa
фiзиvнa фopмa Цiнyвaлaся зa всix чaсiв, oднaк }ra дaнoМy eтaпi pозвшгкy 

"yспinuстBa' 
Boнa мaе бiльцl вu,{tливr.

ЗнaЧенн,l' Зapaз, кoли кpaiЪi пoщiбнa мoлодa poбota сIrшIa' щo здaтнa-бyлa б дoпомoгти iй вiщoдитися,
вiднoвити i пiдняти piвенъ.eкoнoмiки, yсе бiльшoгo зHaЧeHнЯ нaбyвaе фiзиннa фоpмa i з.u'opов,я пpaцiвникiв.

По-тpете, зa}UIТтЯ фiзи.rнoю IryльTypolo i спopтoм дaе дroдйнi не тiдьки'Ъ"y''" фiзиянoТ доскoнaлoстi,
aле i .Ц.oдae йoмy йoгo дyx, пiднiмaе piвень мoptUIьIIих якостей JIIo.цIIнI{' щo тaк неoбхi.цнo в нинiшrнiх yп,lоBax.

Тaким ЧиHoМ' B yмoвaх визькoi якoстi мeдиЧrroгo oбслyгoврaнIrя стyденTськoТ мoдо.цi i вiдсyтнoстi y
[Il1х дoсTaтньoгo piвня вaлеoлoгiчниx знa}Iь фiзи.lнa кyлЬтypa BистyIIaе засoбoм вiднoвлення i змiцненttя
злopов я 9pгaнiзмy, пiдвищot{Ilя зaгaльнoТ poзyмoвоТ щaцездaiнoстi.
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Аnnotatiоn
We givе уоu rеsults of the invеstigation of 1.4 yеars studеnts оf thе Еurоpеan Univeгsity in Rivnе in

dynamiсs of training.
Wе made an aссrnt fоr the nrсessary оf hеalth strеngthеning of studеnt's youth, studуing thе main prinсiplеs

of hуafienе of brainwork, prоving the physiсal-sanitary work.
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