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За результатами досліджень понад 60,0 % студентів-першокурсників мають різні
психосоматичні відхилення у стані здоров’я і з кожним наступним роком навчання у
вищому навчальному закладі ця кількість збільшується. Актуальною проблемою у
підготовці фахівців у галузі телекомунікаційних та інформаційних технологій є
недостатня рухова активність, яка сприяє інтенсивному розвитку процесів гіподинамії.
Внаслідок цього очевидна необхідність щодо впровадження здоров’язбережувальних
технологій у навчальний процес студентів вищих навчальних закладів телекомунікаційних
та інформаційних технологій.
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Постановка проблеми. Згідно статистичних даних заняття з фізичного виховання проводиться з
676,8 тис. студентами вищих навчальних закладів, що становить 39,2 % від загальної кількості студентів
цих навчальних закладів. До занять з навчальної дисципліни "Фізичне виховання" у ВНЗ залучаються
переважно студенти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" денної форми навчання. Навчальновиховний процес з фізичного виховання проводять науково-педагогічні працівники кафедр фізичного
виховання чисельність яких становить 3939 осіб або 2,5 % від загальної кількості НПП.
Студентська молодь являє собою певну соціальну групу, приблизно однієї вікової категорії, із
специфічними умовами навчання, життя та побутом. Студентська молодь – це майбутнє України, її
трудові резерви та ресурси, майбутнє нашої держави. Тому нині проблема збереження і зміцнення
здоров’я студентської молоді повинно у рівній мірі хвилювати як працівників охорони здоров’я,
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, так і урядовців і парламентарів України
[1, 2, 4].
Розвиток сучасного суспільства та війна проти агресії путінської Росії висувають високі вимоги до
рівня психосоматичного здоров’я та фізичної підготовленості студентства вищих навчальних закладів
України. Згідно даних ряду авторів [2, 4] здоров’я студентської молоді постійно погіршується, практично
здорових студентів нараховується не більше 25,0-30,0 % , і з кожним роком рівень психосоматичного
здоров’я падає. Анкетне опитування студентів першого курсу Державного університету телекомунікацій
показало, що майже 30,0 % з них безвідповідально відносяться до свого здоров’я [3], що призводить до
підвищення відсотку захворюваності серед студентів, а це у свою чергу сприяє погіршенню розумової
працездатності. Отже, формування здоров՚я студентів через використання засобів фізичного виховання є
проблемою досить актуальною.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. За даними багатьох авторів (Г.Л. Апанасенко,
О.Д. Дубогай, С.М. Канішевський, С.І. Присяжнюк, Р.Т. Раєвський, В.Г. Ткачук та ін.) від 20,0 до 60,0 %
студентів вищих навчальних закладів України мають різні психосоматичні відхилення у стані здоров’я.
Під час навчання у вищому навчальному закладі тенденція погіршення здоров’я погіршується і у більшої
частини студентів (особливо у тих, які навчаються у навчальних закладах телекомунікаційних та
інформаційних технологій): погіршуються функції сприйняття, пам’яті, збільшується відчуття тривоги,
стомлення тощо, що знижує не лише стан здоров’я, розумову працездатність, що у свою чергу впливає
на якість підготовки професійних кадрів (Г.Л. Апанасенко, С.М. Бегидова, В.Б. Войнов, Г.А. Кураев та
ін.). За даними ВООЗ недолік фізичної активності студентів призводить до стійких порушень здоров’я і
збільшенню смертності у Європейському регіоні на 5,0-10,0 % і призводить до втрати 5,3 млн. років
здорового життя внаслідок передчасної смертності та стійких порушень у стані здоров’я. Недостатня
фізична активність є одним із основних чинників поганого самопочуття, високої захворюваності і
низької якості життя. Проблема оздоровчої дії занять фізичними вправами є однією із найважливіших у
педагогічних досліджень впродовж останніх років. Недостатня рухова активність є головним чинником
ризику широкого спектру захворювань, низької якості життя. Вивчення проблем про те, скільки і як
повинна рухатися людина для збереження і зміцнення свого здоров’я свідчить про те, що раціонально
обґрунтовані витрати організму не збіднюють, а, навпаки, суттєво збагачують його функціональні
можливості. Разом з тим, оздоровчо-тренувальні навантаження повинні бути оптимальними,
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наближеними до індивідуальних показників фізіологічних можливостей як у спортивній, так і у
оздоровчо-профілактичній діяльності. Огляд наукової літератури за даної проблеми свідчить, що фізичне
навантаження на розвиток швидкісної витривалості викликає більшу активність мозкового прошарку
наднирників, а робота помірної інтенсивності сприяє активізації як мозкового, так і коркового прошарку.
Сучасний стан навколишнього середовища, переважної більшості регіонів України, призвело до
зниження рівня здоров՚я населення, і особливо дітей і підлітків. Реакція організму на забруднення
навколишнього середовища залежить від багатьох індивідуальних чинників: стані, віку, соціального
стану, соматичного здоров’я тощо.
Стан здоров’я студентства, його опірність захворюванням безпосередньо пов’язано з резервними
можливостями організму, рівнем його захисних сил, які визначають стійкість щодо відношення до
несприятливих зовнішніх чинників. Збільшеність захворюваності серед студентства є проявом фізичної
детренованості, яка розвивається внаслідок обмеженої рухової активності. Молодий організм особливо
потребує м’язової діяльності, тому недостатня рухова активність, що не компенсується необхідними за
обсягом та інтенсивністю фізичними навантаженнями, призводить до розвитку великої кількості
захворювань [2, 3, 4].
На загальному фоні суспільного життя здоров’я студентської молоді – найважливіша
безальтернативна передумова її всебічного гармонійного розвитку, активної життєдіяльності, успішного
навчання, майбутньої високопродуктивної праці, особистого та сімейного добробуту. І, що надзвичайно
важливо, надійна гарантія інтелектуального майбутнього України в галузі освіти і виробництва.
За даними ряду авторів [5, 6, 7, 8 та ін.] показники функціональних можливостей організму,
працездатності, фізичних якостей молоді України у порівнянні з молоддю розвинутих країн світу
знаходяться на низькому рівні, який характеризується тенденцією щодо прискорення темпів старіння їх
організму, збільшення різного роду відхилень у їхньому здоров’ї та незадовільненою фізичною
підготовленістю.
Недостатня рухова активність – гіпокінезія, що є передумовою найбільш масових захворювань,
уражує не лише молодь, а й старші, свідоміші контингенти населення. Багато в чому це пов’язано з тим,
що пропаганда оздоровчих знань ведеться у формі рекомендацій "готових до споживання" без будь-яких
розумових зусиль.
Мета роботи. Дослідити проблему рухової активності студентів вищих навчальних закладів
телекомунікаційних та комп’ютерних технологій.
Основний виклад матеріалу дослідження. У студентської молоді склалася хибна думка, що усі
хвороби з’являються у людей лише у похилому віці, коли вони відходять від активної життєдіяльності.
Тому не дивно, що увага молоді щодо збереження і зміцнення свого здоров’я, і особливо у студентські
роки, незначна. Вплив занять фізичними вправами на підвищення рівня здоров’я та функціональної
діяльності систем і органів організму важко переоцінити. Якщо розглядати фізичну культуру у
загальному розумінні, то це сукупність духовних і матеріальних надбань людства, які створюються і
використовуються для удосконалення духовного та фізичного удосконалення особистості.
С. М. Канішевський (1999) розглядає фізичне виховання як процес збагачення людини знаннями
про морфо-функціональні особливості функціонування організму, опанування комплексом рухових
навичок та вмінь, що забезпечують оптимальний рівень здоров’я та формування стійкості, свідомої
потреби особистого розвитку та вдосконалення.
Адже жодна із природничих дисциплін немає подібного обсягу впливу на організм людини як
фізичне виховання, що здійснює водночас не тільки формування біологічної структури особистості, але
й, що надзвичайно важливо, її психологічну і моральну сутність.
У процесі своєї трудової діяльності людина виконує фізичну працю та працю розумову. Зазвичай
ці види трудової діяльності людини тісно взаємопов’язані, але мають певні відмінності між собою. Так,
розумова праця більше пов’язана із вищою нервовою діяльністю, тому що вона більше здійснюється
функцією мозку (свідомість, мислення, інтелект). Однак їм притаманний однаковий механізм розвитку,
що підкреслює їх нерозривний зв’язок. Адже під час розумової діяльності мають місце елементи
м’язових процесів (підтримання тіла у певній робочій позі, виконання тих чи інших робочих дій – робота
за комп’ютером, проведення і аналіз результатів різних досліджень тощо).
Проводячи узагальнення відмінності тренованого організму від нетренованого С. М. Канішевський (1999) виділив наступне:
1. Стійкість, що характеризується оптимальним рівнем біохімічних і фізіологічних констант та їх
високу стабільність.
2. Опірність, що обумовлюється здібністю тренованого організму до більш повної мобілізації
функцій, яка пов’язана із значними зрушеннями у внутрішньому середовищі, особливо вегетативної
сфери.
3. Перенесення, яке обумовлене утворення в процесі тренування здібностей організму зберігати
певний рівень працездатності в особливо несприятливих умовах, пов’язаних з виконанням важкої
втомливої роботи, великою недостатністю кисню, діями високої та низької температури тощо. Тут
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можуть виникати такі відхилення від гомеостатичних констант, які нетренований організм перенести не
в змозі.
Нині суспільна функція фізичного виховання та його основна мета полягають у вихованні
всебічно розвиненої особистості, підготовленої до трудової діяльності у складних умовах ринкових
відношень. Відповідно до цієї мети основні завдання фізичного виховання у вищих навчальних закладах
полягають: у гармонійному розвитку форм і функцій організму студентської молоді, що спрямований на
всебічне вдосконалення фізичних даних, зміцнення здоров’я, забезпечення творчого довголіття,
формування та набуття життєво важливих рухових умінь, навичок і спеціальних знань; виховання
вольових і духовних якостей особистості, сприяння розвитку інтелекту.
Відомо, що найбільш високий рівень смертності серед людей з низьким рівнем фізичної
підготовленості складає біля 70 на 10 000 осіб. Раціонально визначений обсяг фізичного навантаження
знижує ризик інфаркту міокарду на 50,0 %, низька смертність виявлена у населення з високим рівнем
фізичної підготовленості – 19,0 %, у осіб із середнім рівнем фізичної підготовленості цей показник
складає 23,4 %.
З метою визначення психофізичних характеристик здоров’я студентів було проведене вивчення
тривожності за методикою Мехрабіана. Модифікація анкети А. Мехрабіана для узагальнення стійких
мотивів особистості: мотиву прагнути успіху і мотиву запобігання поразок. При цьому оцінювалось,
який з цих двох мотивів у досліджуваного домінує. Інтерпретація результатів опитування, отриманих під
час дослідження показала, що у більшості студентів переважає мотив запобігання поразок – 89,5 %.
І тільки 10,5 % досліджуваних має мотив бажання до успіху. Також враховувався спосіб життя студентів
і стан здоров’я. Вивчення способу життя студентів виявило, що у 49,5 % студентів відсутня установка на
здоровий спосіб життя і лише 10,0 % опитаних визначають своє здоров’я як добре. Багато студентів
(50,0 %) відповіли на наявність стресових ситуацій: нервозність, стомленість, дратівливість, порушення
апетиту, слабкість тощо. Узагальнений аналіз результатів дослідження способу життя і стану здоров’я
показав, що одним із чинників ризику розвитку функціональних розладів у студентів є гіподинамія
57,3 %, що у поєднанні із нераціональним харчуванням 43,5 % призводить до надмірної маст тілі 63,9 %.
Аналіз даних медичного огляду на початок 2014/2015 навчального року показав, що загальної
кількості студентів першого курсу Державного університету телекомунікацій до основної медичної
групи віднесено 39,9 % студентів, до спеціальної медичної групи 60,1 %. Найбільш характерні види
захворюваності: опорно-рухового апарату – 33,1 %, захворювання органів зору – 20,3 %, серцевосудинні – 14,9 %, шлунково-кишкові – 7,4 %, дихальної та ендокринної систем по 4,7 %.
Проблема збереження свого здоров’я надзвичайно актуальна серед студентської молоді. Зокрема,
на запитання – Чи хвилює Вас стан Вашого здоров’я: 79,0 % відповіли, що їх хвилює, 10,8 % – відповіли,
що не задумувались, 4,7 % – відповіли, що їм байдуже, а 5,4 % – вважають, що їм ще рано про це
задумуватися.
Основні вимоги здорового способу життя для студентської молоді це: достатня рухова активність,
раціональне харчування, комфортні умови для навчання, побуту і активного відпочинку, відмова від
шкідливих звичок, нормальне статеве життя, використання традиційних і нетрадиційних засобів
оздоровлення. Звичайно, більшість із цих вимог має суб’єктивний характер, і виконання їх залежить
виключно від самого студента.
Висновки
Отже, результати проведених досліджень свідчать про необхідність впровадження
здоров’язбережувальних технологій у систему вищих навчальних закладів. Першочергове значення для
збереження та зміцнення здоров’я набуває пропаганда здоров’я і здорового способу життя,
систематичний і своєчасний моніторинг показників функціонального стану усіх органів і систем,
організація дозвілля, відмови від шкідливих звичок, адекватна фізична діяльність, а також підвищення
рівня фізкультурної освіченості студентської молоді у питаннях збереження і зміцнення здоров’я.
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Prysyazhnyuk S.
PROBLEM ACTIVITY ANALYSIS OF STUDENTS OF STATE UNIVERSITY
OF TELECOMMUNICATIONS

According to the research of more than 60 % of first-year students have different
psychosomatic deviations in health status and each subsequent year of study in higher education,
this number is increasing.
Current problem in training in the field of telecommunications and information
technologies is the lack of physical activity that promotes intensive processes of hypodynamia.
Consequently, the obvious needing for implementing health keeping technologies in educational
process of university students of telecommunications and information technologies.
Serious damage to the recovery of students who have had the disease inflicts prohibition
(called "exempt" from the practical physical education classes) or partial exercise of certain
restrictions motor mode without sufficient justification. It is well known that those physical
exercises to which the organism badly adapted (eg, running), are the most valuable in terms of a
careful, strictly metered use. Any physical exercise may be excluded only for a while, then it
should be gradually included in the sessions. The prohibition of any exercise for medical reasons
due to poor adaptation of the organism to their performance may concern those movements that
have practical importance, for example, some gymnastic exercises, such as "twine". Any physical
exercise that has practical value, can not be contraindicated in general, without specifying the
period for which a ban because of poor adaptation to this exercise. The only correct decision in
this case is the gradual improvement of adaptation to this type of exercise.
The main tool that provides adaptive development process itself must be "contraindicated"
exercise. Do not rule out, a dosage, given the degree of existing violations and adaptive capacity
of the organism to use this exercise, which is one of the important tasks of physical education
classes in special medical groups. Mastering new physical exercises and motor skills is certainly
important for students. However, the direct, immediate time "reaction" of classes in physical
education and it should be improving mental, physical capacity and the elimination or reduction
of influence of residual effects after illness.
Key words: research, health, first-year students, psychosomatic, physical inactivity, health
keeping technologies.
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