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АНАЛІЗ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ СТУДЕНТІВ - ОСНОВА
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
У статті розглянуто захворюваність студентів, віднесених за станом здоров'я до
спеціальної медичної групи. Представлено аналіз і класифікацію захворювань протягом
навчання студентів у вищому навчальному закладі.
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З'ясовуються причини та визначаються напрями для розробки і впровадження здоров'язбережувальних технологій фізичного виховання у
спеціальних навчальних відділеннях.
Ключові слова: рухова активність, спеціальна медична група, спеціальне навчальне відділення, здоров'я, захворювання, система,
розвиток.
Грибан ГЛ., Тимошенко А.В., Краснов В.П., Трухан Л.В. Анализ и обоснование заболеваемости студентов
-основание для создания здоровьесберегающих технологий физического воспитания. В статье рассмотрено
заболеваемость студентов, отнесенных к специальной медицинской группе. Представлен анализ и классификация
заболеваний во время обучения студентов в высшем учебном заведении. Выясняются причины и определяются направления
для разработки и внедрения здоровьесберегающих технологий физического воспитания в специальных учебных отделениях.
Ключевые слова: двигательная активность, специальная медицинская группа, специальное учебное отделение,
здоровье, заболевания, система, развитие.
Gryban G.P., Tymoshenko O.V., Krasnov У.P., Truchan LV. Analysis and grounds of the sickness of students - the
basis for the creation of physical education technology of health protection The article examines the sickness of students belonging
to the special medical group on the basis of their health condition. The analysis and classification of diseases during the study of students
at the university is described. The causes are revealed and areas for development and implementation of physical education technologies in
special education departments are identified. It was proved that education and health of students are closely and organically connected.
Physical education of students with chronic diseases, deviation in health status and a low level of physical development and physical fitness
hinder their preparation for future professional activity, development of the optimal level of health and creation of necessary capacity for
future life. While studying in universities, the number of special medical group ranges from 5.4 to 35.5 %. A clear trend is established that
the special medical group consists more of women than men. The structure of sicknesses of students has significant differences by different
authors. One of the reasons is the wrong approach to the classification of diseases of students, and various regional and ecological
characteristics of Ukraine, not the single methodology for assessing health. The sickness of students during study at higher education
establishments does not actually change. The most common diseases are those of blood, blood-forming organs, blood circulation,
musculoskeletal, urogenital and endocrine systems, vision, digestion and metabolism.
Key words: motor activity, special medical group, special educational department, health, sickness, system, development.

Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Аналіз сучасної системи фізичного
виховання у вищих навчальних закладах України доводить, що освіта і здоров'я студентської молоді нерозривно та органічно
взаємопов'язані. Відповідно, фізичне виховання студентів, які мають хронічні захворювання, відхилення в стані здоров'я, вроджені
аномалії і вади та дуже низький рівень фізичного розвитку і фізичної підготовленості, не в змозі забезпечити їхню підготовку до
майбутньої професійної діяльності, надати їм оптимальний рівень здоров'я та сформувати необхідну працездатність для
подальшої життєдіяльності [6]. Таким чином, для забезпечення ефективного функціонування системи фізичного виховання
студентів в умовах дії нового закону про вищу освіту України, виникає гостра проблема у пошуку інноваційних оптимальних та
ефективних технологій фізичного виховання і оздоровлення студентської молоді.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Доведено, що система фізичного виховання у вищих навчальних закладах
України не може повністю подолати дефіцит рухової активності студентів, забезпечити ефективне відновлення, збереження та
зміцнення стану їх здоров'я [1, 3, 4, 7]. Аналіз літературних джерел показує, що протягом навчання у вищих навчальних закладах
чисельність спеціальної медичної групи сягає меж від 5,4 до 35,5 % [2, 3, 4, 5], а в окремих випадках і вищого відсотка [5].
Встановлена чітка тенденція, що спеціальну медичну групу більше складають жінки, ніж чоловіки, так у 2009 році у Житомирському
НАЕУ спеціальну медичну групу складало 30,7 % чоловіків і 69,3 % жінок [3]. Щодо структури захворюваності студентів, то вона
має суттєві відмінності в різних авторів. Однією із причин цього є невірний підхід до вивчення структури захворювань студентів,
різні регіональні та екологічні особливості України та неоднакові підходи до класифікації захворювань і методики їх оцінки у різних
вищих навчальних закладах. Захворюваність студентів за період навчання у вищих навчальних закладах фактично не змінюється,
що також підтверджується даними наших досліджень [3,4]. Досить часто можна спостерігати, що до спеціальної медичної групи
лікарі включають студентів із незначним порушенням опорно-рухового апарату чи серцево-судинної системи, які цілко могли б
займатись в підготовчій чи навіть - основній групах. Таке «перестрахування» завдає значної шкоди здоров'ю студентів, які гостро
потребують більшої рухової активності для повноцінного фізичного і психічного розвитку. Відсутність також єдиних критеріїв у
лікарів щодо встановлення медичної групи призводить до того, що відсоток студентів із відхиленням у стані здоров'я в різних
навчальних закладах не однаковий [3].
Аналіз літературних джерел, проведені нами наукові дослідження та багаторічний практичний досвід діяльності дає
підстави аргументувати, що фізичне виховання, як складова частина загальної системи освіти, має забезпечити основи фізичного
здоров'я, сформувати у студентів здоровий спосіб життя і створити умови для повноцінної життєдіяльності студентів, які сприяють
всебічному оволодінню знаннями, уміннями і навичками під час навчально-виховного процесу, а дисципліна «Фізичне виховання»
має посісти своє важливе місце у навчальному плані вищих навчальних закладів України.
Мета та завдання роботи. Метою дослідження є вивчення основ створення здоров'язбережувальних технологій
фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп на основі аналізу їхньої захворюваності. Завдання дослідження були
спрямовані на отримання об'єктивної оцінки захворюваності студентів у різних вищих навчальних закладах України. Окрім того,
нами був проведений аналіз навчальних планів, програм, методичного забезпечення та якості проведення навчальних занять у
спеціальних навчальних відділеннях.
Виклад основного матеріалу дослідження. Створення у вищих навчальних закладах умов для впровадження
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здоров'язбережувальних технологій для покращення стану здоров'я студентів спеціальних навчальних відділень можливе при
формуванні світогляду, мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до засобів фізичної культури та формування здорового
способу життя. Проблема формування здорового способу життя є багатоаспектною і пов'язана з вирішення цілого комплексу
завдань, а саме: забезпеченням гармонійного фізичного і психічного розвитку особистості студента; дотриманням санітарногігієнічних вимог режиму дня, навчання та відпочинку, харчування, загартування і особистої гігієни; підтриманням необхідного
рівня рухової активності; доланням шкідливих звичок, тощо. Вирішення цієї проблеми знайшло вже відображення у
фундаментальних наукових дослідженнях Г.Л. Апанасенка, В.Л. Волкова, М.С.Гончаренко, Г.П. Грибана, О.Д. Дубогай, М.В.
Дудчака, Т.Ю. Круцевич, О.Т. Кузнєцової, А.В. Магльованого, І.В. Муравова, СІ. Присяжнюка, Л.П. Сущеню, М.Ф. Хорошухи та
інших. Однією із важливих причин низького рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості і стану здоров'я значної частини
студентської молоді є захворювання, вади опорно-рухового апарату, а часто - і важкі хронічні хвороби. За даними наших
досліджень, у студентів, віднесених до спеціальної медичної групи, найчастіше зустрічаються хвороби: крові, кровотворних
органів, системи кровообігу, опорно-рухового апарату (кістково-м'язової системи і сполучної тканини), сечостатевої і
ендокринної систем, зору, шлунково-кишкового тракту, органів дихання, органів чуття, нервової системи тощо. Тому під час
проведення навчальних, оздоровчо-тренувальних та самостійних занять зі студентами з такими захворюваннями варто
дотримуватися певних вимог [4, о 477-532]. (рис. 1).

Рис. 1. Захворювання крові, кровотворних органів, системи кровообігу у студентів під час навчання у вищому навчальному
закладі (в % від загальної кількості захворювань)
На другому місці серед захворювань у студентів спеціальної медичної групи є порушення опорно-рухового апарату. Ці
захворювання знаходяться у межах 8,6 до 18,3 % (рис. 2).

Рис. 2. Захворювання опорно-рухового апарату у студентів під час навчання у вищому навчальному закладі (в % від загальної
кількості захворювань) При цьому викладач має враховувати такі компоненти, як:
кількість фізичних вправ у комплексі, тривалість виконання вправ, тривалість інтервалів відпочинку між вправами і серіями, види і
характер відпочинку, інтенсивність виконання вправ, характер м'язового навантаження, тощо Аналіз захворюваності студентів
показав, що найчастіше зустрічаються хвороби крові, кровотворних органів, системи кровообігу, які досягають 45,5 % у
студентів-чоловіків першого року навчання До закінчення вищого навчального закладу спостерігається тенденція до зменшення
кількості студентів, що мають такі відхилення у стані здоров'я. Для зміцнення опорно-рухового апарату необхідно у процесі
навчальних занять застосовувати коригуючі вправи, які попереджують ускладнення рухливості суглобів, зміцнюють
м'язово-зв'язковий апарат, тощо (рис. 3).

Рис. 3. Захворювання сечостатевої і ендокринної системи у студентів під час навчання у вищому навчальному закладі
(в % від загальної кількості захворювань)
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Суттєво на стан здоров'я студентів впливають захворювання сечостатевої і ендокринної систем, які у студенток
четвертого року навчання займають 22,3 %. У цілому ці захворювання, як у жінок, так і чоловіків-студентів, так і
чоловіків-студентів знаходять на одному рівні. Широко розповсюджені серед студентської молоді також захворювання органів
зору, які серед загальної кількості захворювань займають 3,6 - 25,0 % і в цілому негативно впливають на стан здоров'я (рис. 4).

Рис. 4. Захворювання органів зору у студентів під час навчання у вищому навчальному закладі (в % від загальної кількості
захворювань) Основні завдання оздоровчих занять мають бути спрямовані на
загальне зміцнення здоров'я, підвищення процесів обміну речовин, активізації серцево-судинної і дихальної систем, зміцнення
м'язово-зв'язкового апарату, покращання кровообігу тканин очей і м'язової системи очей, тощо. У студентів спеціальної медичної
групи зустрічається від 2,9 до 17,8 % захворювань органів травлення та обміну речовин, серед яких є гастрит, коліт, хронічний
гепатит, холецестит, дискенезія жовчних шляхів, жовчнокам'яна хвороба, ожиріння, цукровий діабет, тощо (рис. 5).

Рис. 5. Захворювання органів травлення та обміну речовин у студентів під час навчання у вищому навчальному закладі (в % від
загальної кількості захворювань)
Причинами цих захворювань є порушення нервової регуляції травлення, вживання недоброякісної їжі, вплив різних
хімічних речовин, вживання неякісної води, отруєння, інфекції, тощо. Для студентів з такими захворювання викладач разом з
лікарем визначають руховий режим.
Серед хвороб органів дихання найчастіше зустрічаються: хронічний бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма. У загальній
кількості захворювань на органи дихання припадає 4,8 % випадків у чоловіків та 6,6 % - у жінок. Ця група захворювань посідає
від 2,2 до 16,7 % протягом навчання студентів у вищому навчальному закладі (рис. 6).Рис. 6. Захворювання дихальної системи

та органів дихання у студентів під час навчання у вищому навчальному закладі (в % від загальної кількості захворювань)
Виявлені у студентів захворювання вимагають використання спеціально-оздоровчих фізичних вправ динамічно-циклічного
характеру. Фізичні навантаження повинні викликати малу і помірну фізіологічну реакцію. Тому програма фізичного виховання
для студентів спеціальної медичної групи повинна базуватися на новій парадигмі покращання стану здоров'я, збагаченій
фундаментальними знаннями у галузі валеології та фізіології.
ВИСНОВКИ
Аналіз та оцінка стану захворюваності студентів під час навчання у вищому навчальному закладі дозволяє розробити
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інноваційне науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу з фізичного виховання для студентів спеціальних
медичних груп, визначити спеціальні форми і зміст самостійної роботи та ефективні засоби контролю за станом їхнього здоров'я.
Розуміння пріоритетності проблеми реалізації здоров'язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі має
визначальний характер для формування освітнього середовища щодо поліпшення стану здоров'я студентів.
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