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ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

В статті аналізується проблема здоров’я студентської молоді через приз-
му нездорового способу життя. Акцентується увага на необхідності поси-

лення боротьби з такими негативними явищами в молодіжному середо-

вищі, як вживання алкоголю, куріння, наркотиків тощо. 

 

The problem of students’ health in the light of unwholesome way of life is 

analyzed in the article. The attention is paid to the need to increase in struggle 

with such negative phenomena in the young people’s surroundings as 

drinking alcohol, smoking and drug abuse. 

 

Вибір теми цієї статті визначило те, що в умовах складної соціально-

економічної ситуації в Україні повільно поліпшується показники життя і здо-

ров’я молоді, про що говорять і дані державної статистики [1, С. 475-491]. 

Серед основних причин погіршення здоров’я вчені та спеціалісти [2, С. 3-

5] називають зневажання проблемами охорони здоров’я і оточуючого середо-

вища, прорахунки в економічній та соціальній політиці, зміни в способі жит-

тя населення, стреси, яким піддаються люди внаслідок змін умов та норм 

життя, високу поширеність саморуйнівних видів поведінки: п’янства, нарко-

манії, токсикоманії. Дається взнаки соціальне розшарування, бідність, непов-

ноцінна структура та якість харчування, а також природно-клітатичні катак-

лізми, зниження рівня санітарно-епідемілогічного забезпечення і охорона 

здоров’я, побутового обслуговування, організації відпочинку. 

Основною ціллю статті є соціологічний аналіз самозберігаючого аспекту 

здоров’я  студентів. Важливо відзначити, що вивчення здоров’я, багато в чо-

му пов’язано з вивченням “способу життя”, з проблемою “здорового способу 

життя”. В це поняття ми включаємо дотримання фізіологічно оптимального 

режиму праці й відпочинку, раціональне харчування, достатньій рівень фізи-

чної активності, дотримання правил особистої та суспільної гігієни, охорона 

оточуючого середовища, корисні для особи форми дозвілля, дотримання пра-

вил психогігієни. Зрозуміло, що порушення хоча б одного із них негативно 

впливає на стан здоров’я людини і може звести нанівець всі зусилля направ-

лені на його збереження і зміцнення. 

Одним із головних завдань соціологічного аналізу здоров’я – вивчення са-
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мозберігаючої поведінки респондентів, яке визначається дослідниками як си-

стема дій і відносин, що опосередковують здоров’я і тривалість життя індиві-

да [3, С. 72]. Вивчення самозберігаючої поведінки розпочалось на Заході в 

1970-х роках. За кордоном воно досліджувалось з точки зору усвідомлення 

споживачами медичних послуг їх власної активної ролі в створеня умов, що 

сприяють покращенню здоров’я. В колишньому СРСР вперше термін “самоз-

берігаюча поведінка” став використовувати А.І. Антонов наприкінці                

1970-х рр. для того, щоб “описати готовність особи до збереження власного 

життя і здоров’я”  [4, С. 33]. 

Матеріалом для стаття полужили дані соціологічного дослідження прове-

деного авторами. Об’єктом дослідження стали 500 студентів НУВГП. 

Дослідження показало, що головними життєвими цінностями студентської 

молоді університету є: сім’я, здоров’я, друзі, цікава робота, гроші, справед-

ливість та ін. Здоров’я назвали однією із основних цінностей життя                 

65,35% опитаних. Проте існує протиріччя між декларованою, усвідомленою 

цінністю здоров’я і реальною поведінкою, направленою на його збереження і 

зміцнення. Так, дослідження показало, що частка студентів, які вживають ал-

коголь, досить висока (9,2 %). Половина із них робить це не рідше 1-2 разів 

на тиждень, а окремі із опитаних п’ють практично кожен день. У тих, хто ви-

пиває, уже сформувалося певне ставлення до різного роду алкогольних напо-

їв. Найбільш популярними у студентів є пиво (54 %), вино (37 %), горілка 

(20,5 %), шампанське (13,9 %), коньяк (11,4 %), лікер (4,8 %), самогон        

(4,1 %). Таким чином, чимала частина респондентів із задоволенням випиває 

міцні напої, в тому числі самогон, які є особливо шкідливі для здоров’я мо-

лодих людей. Крім того, молодь достатньо грамотно орієнтується в цих видах 

спиртних напоїв. 

В якому ж віці опитані вперше спробували спиртне? Дослідження показа-

ло, що “знайомство” молодих людей з алкоголем відбулося: в період до             

10 років – 7,2 %, 11-12 р. –5,5 %, 13-14 р. –23,6 %, 15-16 р. –33,7 %, 17-18 р. –

15,4 %, не визначилися –14,1 %. 

Основну роль в залученні опитаних до алкоголю відіграють все ті ж випи-

вні традиції та звичаї. Так, більша частина (53,4 %) вперше спробувала алко-

гольні напої в домашніх умовах, дні свят та сімейних подій. Трохи більше   

10 % зробили це із цікавості. Приблизно стільки ж респондентів «познайоми-

лися» зі спиртним в колі друзів. Насамкінець, від «нічого робити» – 8 %, се-

ред інших мотивів першого знайомства з алкоголем такі: «випадково», «хоті-

лось бути старшим», «як лікувальний засіб» – 2,5 %. 

В анкеті було поставлене запитання: «Чи подобається Вам смак алкоголь-

них напоїв?». Річ у тім, що міра емоційної включеності щодо вживання алко-

голю тісно пов’язана з частотою його вживання, з кількістю випадків 

сп’яніння. Отримані дані не можуть не насторожувати. Так, 11,7 % опитаних 

заявили, що їм подобається смак алкогольних напоїв, трохи подобається  

(27,5 %), не подобається (23,1 %), не визначилися (35,6 %). Були в стані не-
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одноразового алкогольного сп’яніння – 55,8 %, ні – 41,4 %. Подобається бути 

в стані алкогольного сп’яніння – 12,8 %, не подобається – 48,2 %, не визна-

чилися – 34,4 %. 

Встановивши певне поширення у студентському середовищі випивок, що 

інколи переходять у пияцтво, дослідження зобов’язане було виявити факто-

ри, що сприяють їх виникненню. Для цього ми включили в анкету відповідне 

запитання і запропонували кілька варіантів відповідей: частина стосувалася 

особистісних характеристик любителів випити (рівень культури, моральне 

виховання, вміння розпоряджатися вільним часом і т. ін.), друге – найближ-

чого оточення (сім’я, друзі)  та ін. 

Можна вважати встановленим: вирішальний вплив на схильність певної 

частини студентів до спиртного мають фактори, що стосуються особистості 

студента. Наочне уявлення про це дає табл. 1. 

Таблиця 1 

№ 

з/п 

Особисті фактори, що сприяють поширенню 

випивок в студентському середовищі 
% Місце 

1 2 3 4 

1 
недостатньо високий культурний рівень, 

обмеженість інтересів 

49,2 

% 
1 

2 
недостатнє усвідомлення шкоди алкоголю 

на організм 
45,2 2 

3 
прорахунки у виховній роботі (сім’я, школа, 

в т.ч. ВНЗ) 
27,8 3 

4 невміння організувати свій час 26,7 4 

5 моральна невихованість 26,4 5 

6 звичка до алкоголю 26,2 6 

7 зайві кишенькові гроші 8,3 7 

 

Ось чому важливим напрямком профілактики пияцтва в студентському се-

редовищі є індивідуальна робота зі студентами, схильними до зловживання 

спиртними напоями. Вона полягає у виявленні таких осіб, всебічному ви-

вченні їх моральних якостей, в проведенні з ними розмов, дачі доручень, за-

лучення до спортивного та суспільного життя, творчої діяльності, в заслухо-

вуванні їх звітів на зібраннях академічної групи. Про практику індивідуаль-

ної роботи зі студентами свідчать дані табл. 2. 
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Таблиця 2 

№ 

з/п 
Форми індивідуальної роботи 

Практика  

використання 

в % до числа 

опитаних 
Місце 

1 2 3 4 

1 
Розмови кураторів зі студентами, схи-

льними до зловживання алкоголем 
16,3 3 

2 
Розмови викладачів про зловживання 

алкоголем та можливі наслідки 
22,5 2 

3 

Обговорення звітів про поведінку сту-

дентів, що схильні до зловживання алко-

голем на зібраннях академічної групи 

2,4 6 

4 Виклик в деканат 11,0 4 

5 Включення в громадське життя 5,0 5 

6 Ніяка робота не проводиться 52,7 1 

 

Окрім особистісних характеристик та найближчого оточення, помітний 

вплив на поширення випивки серед студентів мають прорахунки та недоліки 

в організації їх колективного відпочинку, спортивного життя. Про те, що во-

ни задоволені організацією колективного відпочинку, заявили всього 12,4%, 

на відсутність належної спортивної бази вказали 20% респондентів. Про ни-

зьку ефективність роботи дирекції студмістечка та студрад гуртожитків свід-

чить той факт, що позитивно їх роботу в цьому напрямку оцінили відповідно 

6,6% і 7% респондентів. Дещо краще була оцінена робота кафедр, деканатів з 

профілактики пияцтва (15%). Усунення цих недоліків, підвищення активності 

всіх організацій та осіб, відповідальних за стан здорового мікросередовища – 

один із шляхів скорочення випивок у студентському середовищі. 

Важливим напрямком виховної роботи є виховання через колектив. Одно-

часна постановка завдань перед академічною групою, курсом чи іншими під-

розділами навчального закладу, на відміну від індивідуальної роботи з конк-

ретним студентом, має свої переваги. Вона дозволяє оперативно донести до 

свідомості студентської аудиторії нові рішення державних органів, нові зако-

нодавчі акти, вказати шляхи їх реалізації, сформувати громадську думку, мо-

білізувати колектив на виконання тих чи інших завдань. На жаль, останніми 

роками ця форма виховної роботи використовується не кращим чином. Про 

це свідчать дані табл. 3. 
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Таблиця 3 

Колективні заходи з профілактики пияцтва 

в студентському середовищі університету 

№ 

з/п 
Види колективних заходів 

Практика використання 

в % до числа 

опитаних 
Місце 

1 2 3 4 

1 

Розмови лікарів зі студентами в 

академічних групах, на курсі, в гурто-

житку 

10,6 4 

2 
Розмови куратора в академічній 

групі 
21,8 1 

3 
Розмови, лекції юристів про нове в 

законодавстві з профілактики пияцтва 
6,4 5 

4 
Вечори запитань та відповідей на 

правову тематику 
5,3 6 

5 Зустрічі з працівниками міліції 16,7 2 

6 

Обговорення питань на зібранні 
громадських організацій курсу, фа-

культету 

13,0 3 

 

Висловимо деякі власні міркування щодо алкогольної політики. Спосте-

режувана на сьогодні широка доступність алкогольних напоїв перетворилась 

в самостійний і досить вагомий чинник подальшої алкоголізації населення, в 

тому числі студентської молоді. Широка доступність алкогольних напоїв по-

мітно зменшує і кількість тих, хто утримується від вживання спиртного. Не 

можна не відзначити, що навколо проблеми пияцтва сформувалася морально-

психологічна атмосфера байдужості й пасивності, що прирікає на низьку 

ефективність будь-які антиалкогольні заходи. 

Не кращий стан справ у студентів і з курінням тютюну. За даними нашого 

опитування студенти, що курять, складають 40,4%. Від 1 до 10 цигарок в 

день викурює 21,6% опитаних, а від 11 до 20 цигарок – 6,4%. Більше пачки 

цигарок в день викурює 1,5% студентів. Про те, що куріння завдає шкоди 

здоров’ю, знає 90,7% респондентів. В якому ж віці опитані закурили? До            

10 р. – 5,3%, 11-12 р. – 4,2% , 13-14 р. – 6,8%, 15-16 р. – 12,8%, 17-18 р. –          

9,9%, 19-20 р. – 1,4%. Як це не парадоксально, але серед причин куріння було 

названо приклад батьків (42,5%). Серед інших: відчути себе дорослим, само-

стійним – 36,2%, спосіб відійти від труднощів, негараздів життя –25,6 %, зу-

стріч з друзями – 26,4%, вгамування негативних емоцій – 47,6%, вживання 

алкогольних напоїв – 41,5%, реклама тютюнових виробів – 14,5%, відсут-
ність продуманої пропаганди про шкоду куріння в сім’ї, школі, ВНЗ, засобах 

масової інформації – 10,6%. 11,7% опитаних заявили про те, що куріння при-
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носить їм задоволення, а 59,8% такого задоволення не отримують, ще 16,7% 

– не визначилися. 

Дослідження показало, що серед студентів, що курять, чимало дівчат, 
майбутніх матерів. Фахівці стверджують, якщо майбутня мати курить цигар-

ки у період двох років перед вагітністю, то нікотинний синдром вже потра-

пить до дитини. Крім того, якщо жінка курить впродовж вагітності, дитині 
завдається шкода ще в лоні матері. Наслідки – найрізноманітніші. Коли така 

жінка народжує дитину, то немовля, з вини матері, у перші ж дні свого життя 

потрапляє у стресову ситуацію: кричить,  бо хоче їсти, але не може пити гір-

кого материнського молока, отруєного нікотином. Мало того, що ця дитина 

вже не буде ніколи стовідсотково фізіологічно здоровою, але чи не найгірше 

те, що вона вже не зможе отримати належного виховання і психічної підгото-

вки повноцінного входження у життя. “Чому?” – спитаєте. А тому, що мате-

ринське молоко несе в собі не тільки (і не стільки) їжу матеріальну, скільки є 
носієм певного духовного контакту між дорослою людиною і немовлям, кот-
ре в перші місяці свого життя має нагальну потребу поповнювати не тільки 

шлуночок, а й мозок. Саме під час годування безпосередньо з грудей матері у 

дитини формується контактна частина мозкової матриці, яка потім, упродовж 

всього життя, забезпечує те, що ми називаємо слухняністю, родинною близь-

кістю. Слухає та слухається лише та дитина, яка вигодувана материнським 

молоком. І потім, коли вже має власних дітей, шанує батьків, дякує за те, що 

виховали. 

Серед причин розпрощатися із цигарками серед дівчат є побоювання мит-
тєво набрати вагу. Між тим, як з’ясували дослідники, за ожиріння і куріння 

відповідають в організмі одні й ті ж речовини – ендоканабіноїди. І виробля-

ються вони в одних і тих же структурах мозку. Словом, вважають вчені, пе-

реїдання і зайва вага не стільки результат прощання із цигарками, скільки за-

міна однієї шкідливої звички іншою. Після того, як людина кинула курити, 

вага справді швидко може «підскочити» на 2-4 кг. Таку реакцію організму 

можна пояснити: при згорянні цигарки утворюється безліч шкідливих речо-

вин, отож організм витрачає чимало енергії, щоб їх знешкодити. Крім того, 

нікотин погіршує усмоктування живильних речовин у кишечнику. І щоб від-

новитися після тривалого отруєння, травна система потребує повноцінного 

харчування. На рівні підсвідомості наводиться внутрішній порядок, лікуєть-

ся, приходить у норму організм. Потім із вагою буде усе гаразд. 

А тому, кидаючи курити, потрібно серйозно поставитися до дієти. Менше 

жирів та вуглеводів. Запасіться зранку пакетиком горішків, зерновими хліб-

цями, твердим сиром. Дуже допоможуть сухофрукти: вони багаті на вітаміни 

і мінеральні речовини, які необхідні організму. Не захоплюйтесь печивом, цу-

керками, чіпсами – це порожні калорії. Візьміть за правило починати їжу із са-

латів, заправлених знежиреною сметаною, майонезом з низьким вмістом жиру, 

лимоном. Потяг до тютюну знижують петрушка і часник, додавайте їх у їжу. 

Загальновідомо, що зберегти фігуру допомагають фізичні навантаження. 

Обов’язкова ранкова зарядка! Щодня треба якнайбільше ходити. «Чистіть» 

легені у вихідні, гуляючи на природі. Можна, звичайно, почати потихеньку 
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бігати, це допоможе провентилювати легені, не говорячи про користь для фі-
гури, але перевантажуватися фізично в цей час не треба, тому що на організм 

і так покладене чимале навантаження. Зате трохи пізніше, відмовившись зо-

всім від сигарет, ви відчуєте, яка радість – почуватися вольовим і здоровим. 

Наступне коло запитань нашого дослідження стосувалося ставлення сту-

дентів до наркотиків. На запитання: «Чи доводилося Вам чути про вживання 

наркотиків у студентському колективі вашого навчального закладу?» –          

59,3% респондентів відповіли ствердно. 33,4% достовірно відомі випадки 

вживання наркотиків серед друзів, знайомих. 15% були в компаніях, в яких 

вживалися наркотики. До опитаних було поставлено запитання: «Чи доводи-

лось Вам особисто вживати наркотики?». Відповідь, яку ми отримали, не 

може не насторожувати: 15,4% респондентів зізналися, що вони пробували 

наркотики декілька разів, а 7,9% робили це один раз; хотіли б спробувати на-

ркотики, якби це не зашкодило їх здоров’ю, 9% респондентів; не виявили ба-

жання – 67,9 %, не визначилися з відповіддю – 16,3%. Зізналися, що їм про-

понували наркотики на дискотеці, барі, в товариській компанії                  
17,8% опитаних. 

Серед причин наркоманії опитані назвали: вплив друзів, знайомих                

(60,4%); бажання спробувати щось нове (49,6%); втрати молоддю орієнтирів 

у житті (44%); неусвідомлення наслідків (42,3%); безвідповідальність           

(26,9 %); відсутність цілеспрямованої роботи по боротьбі з цим негативним 

явищем (13,6%); горе в сім’ї (13,2%); бажання довести, що здатні на вчинок 

(11,9%); невміння розпоряджатися вільним часом (7,5%); безробіття (7,4%). 

Разом з тим практика антинаркотичної пропаганди показує, що не страх 

понести покарання здатний утримати молодь від вживання наркотиків, а 

роз’яснення наслідків від їх вживання. Необхідна стратегія випередження на-

ркоманії, що включає виявлення груп ризику, аналіз кризових ситуацій в мо-

лодіжному середовищі і пропозиції щодо соціально-прийнятних засобів ви-

рішення цих ситуацій. 

З великою обережністю ми підійшли до запитання про те, чи доводилось 

опитаним особисто вживати токсичні речовини. Відповідь, яку ми отримали 

на поставлене запитання, особливого занепокоєння не викликає. Лише            

1,7% респондентів заявили про те, що вони вживали токсичні речовини. Не-

зважаючи на цей низький показник, відзначимо, що мова йде про вживання 

речовин, які є неприйнятними не лише для фізично і духовно незрілих юнаків 

та дівчат, але й для закоренілих п’яниць та алкоголіків (відомо, що самі вони 

часто використовують клей, бензин, ацетон при відсутності алкоголю). На-

скільки опитані обізнані про небезпеку токсикоманії? На запитання: «Чи 

вважаєте Ви, що токсині речовини справляють особливо шкідливий вплив на 

здоров’я людей?» – абсолютна більшість опитаних (96,8 %) відповіла стверд-

но. Хворою і морально та фізично деградованою особистістю назвали токси-

комана відповідно (42,2%) і (41,9%) респондентів. І лише 1,6% – нормальною 

людиною, ще 14,3% опитаних не визначилися. 

У ході дослідження ми намагалися вияснити, яку із двох бід молодь вва-
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жає більшою – наркоманію чи токсикоманію. За мірою суспільної небезпеки 

43,6% опитаних на перше місце поставили наркоманію, 28,4% – токсикома-

нію, 24% – не могли дати певну відповідь, близько 3% – не відповіли. Це і не 

дивно, оскільки питання не таке вже й просте. 

Важливу роль у формуванні здорового способу життя відіграють засоби 

масової інформації, в т.ч. електронні. Між тим результати проведеного кон-

тент-аналізу молодіжних журналів (2009 р.) дали можливість виявити пара-

докси в передачах інформації про здоровий образ життя. Досить часто ЗМІ 
формують специфічний тип моделі «здорового способу життя»: інформація 

про його аспекти відображена поверхнево, в основному транслюються моделі 
поведінки, направлені на усунення ризикованої поведінки. Технології ЗМІ 
направлені переважно на дівчат і в меншій мірі на юнаків. У більшості публі-
кацій, адресованій жіночій аудиторії, чітко відслідковується модель здорово-

го способу життя: ЗСЖ = здоров’я + зовнішня краса. ЗМІ змоделювало умов-

ний портрет людини, що веде здоровий спосіб життя – це дівчина, яка догля-

дає за своїм тілом шляхом дотримання гігієнічних процедур, слідкує за шкі-
рою, підтримує фігуру у «формі», займаючись на тренажерах, а також дотри-

мується різних дієт та ін. 

Таким чином, наведені в статті дані свідчать про необхідність підвищення 

рівня і якості соціально-медичної освіченості студентів. Ми запропонували 

респондентам самим оцінити отримуваний у вищому навчальному закладі 
об’єм знань з профілактики соціально-значущих захворювань. Більшість 

(54,4 %) оцінили його як недостатній, 18,2% – не визначилися, лише 27,4% – 

вважають його достатнім. 

Як показало дослідження, знання про визначальний вплив здорового спо-

собу життя у більшості студентської молоді ще не стали їх переконаннями, а 

висока цінність здоров’я – мотивацією його збереження. Результати опиту-

вання говорять про те, що більшість студентської молоді сприймає здоров’я 

на рівні фізичного благополуччя і вважає основною умовою його збереження 

відмову від шкідливих звичок, рухливий режим і правильне харчування. 

Проте в їх свідомості ще не сформовано відношення до здоров’я як до голов-

ної цінності. Цей факт підтверджує необхідність додаткової інформації про 

здоровий спосіб життя, яку більшість студентів хотіли б отримати у вищому 

навчальному закладі. 
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