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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЖИТЛОВО-
ПОБУТОВИХ І СОЦІАЛЬНИХ УМОВ ЖИТТЯ, РЕЖИМУ ДОБОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА АДАПТАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТІВ У
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Резюме. В ході проведених досліджень визначені особливості взаємозв'язків між характеристиками житлово-побутових
і соціальних умов життя, режиму добової діяльності та адаптаційних ресурсів організму студентів у залежності від рівня
звичної рухової активності, встановлено, що як найбільша кількість кореляційних зв'язків, що були виявлені, так і найбільш
глибокий і тісний їх характер, властиві для студентів, рівень рухової активності яких коливався відповідно в межах від 9000
до 11000 кДж у дівчат та в межах від 11000 до 13500 кДж у юнаків.
Ключові слова: студенти, рухова активність, житлово-побутові і соціальні умови життя, режим добової діяльності,
адаптаційні ресурси організму, взаємозв'язок.

Вступ
Визначення особливостей адаптаційних можливос-

тей організму та проведення комплексної оцінки стану
здоров'я сучасних учнів і студентів обумовлює здійснен-
ня оцінки і об'єктивних її корелят, і суб'єктивно-значу-
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щих їх показників та є невід'ємною передумовою нау-
кового обґрунтування ефективних профілактичних тех-
нологій, пошуку ефективних шляхів створення превен-
тивного освітнього середовища [Коренєв, Даниленко,
2007; Полька, Сергета, 2012, Сердюк и др., 2012]. У
цьому контексті великий інтерес має встановлення, на
підставі застосування кореляційного аналізу, особливо-
стей зв'язків між характеристиками умов перебуання
та показниками адаптаційних ресурсів організму сту-
дентів, які відрізняються особливостями своєї рухової
діяльності, і, передусім, рівнем рухової активності (РА)
[Сухарев, 1991, 2006; Сергета, Бардов, 1997; Сухарев,
Шелонина, 2012].

Метою дослідження є визначення особливостей взає-
мозв'язків між характеристиками житлово-побутових і
соціальних умов життя, режиму добової діяльності та
адаптаційних ресурсів організму студентів у залежності
від рівня рухової активності.

Матеріали та методи
Дослідження проводили на базі Вінницького націо-

нального медичного університету імені М.І.Пирогова, де
під наглядом перебували 285 студентів (150 дівчат і
135 юнаків) 3 курсу медичного факультету, які відпові-
дно до рівня РА, що визначали згідно з величинами
добових енерговитрат, були розподілені на 3 групи
порівняння. До їх складу були залучені особи відповід-
но з високим (1 група РА: 50 дівчат і 45 юнаків), се-
реднім (2 група РА: 50 дівчат і 45 юнаків) та низьким (3
група РА: 50 дівчат і 45 юнаків) рівнем РА. Як критері-
альні показники РА слід було визначити показники до-
бових енерговитрат у межах до 9000 кДж (низький
рівень РА), від 9000 до 11000 кДж (середній рівень РА)
та понад 11000 кДж (високий рівень РА) - у дівчат, та
показники РА в межах до 11000 кДж (низький рівень
РА), від 11000 до 13500 кДж (середній рівень РА) та
понад 13500 кДж (високий рівень РА) - в юнаків.

Рівень добових енерговитрат визначали відповідно
до хронометражно-табличного методу. Провідні особ-
ливості житлово-побутових і соціальних умов життя,
режиму добової діяльності, способу життя та рівня на-
вчальної адаптації студентської молоді вивчали на
підставі спеціально розробленої анкети. Показники по-
ширення гострих і хронічних захворювань визначали
за даними медичних карток.

Як критеріальні характеристики стану адаптаційних
можливостей організму були встановлені показники, що
визначали рівень навчальної успішності студентів як
загалом, так і, передусім, за професійно-орієнтовани-
ми дисциплінами, показники, що визначали загальний
рівень адаптації студентів до умов навчання у медич-
ному вищому навчальному закладі (ВНЗ), а також по-
казники, що визначали дані узагальненої оцінки стану
здоров'я студентів. Особливості зв'язків між характе-
ристиками житлово-побутових і соціальних умов жит-
тя, режиму добової діяльності та адаптаційних ресурсів

організму студентів у залежності від рівня РА визнача-
ли шляхом застосування процедур описової статистики
та кореляційного аналізу, що проводили на підставі за-
стосування стандартного пакету прикладних програм
багатовимірного статистичного аналізу "Statistica 6.1 for
Windows" (належить Вінницькому національного універ-
ситету імені М.І. Пирогова, ліцензійний
№AXX910A374605FA).

Результати. Обговорення
Серед дівчат, які відносились до 1 групи РА, показ-

ники, що визначали рівень навчальної успішності сту-
дентів як загалом, так і, передусім, за професійно-орі-
єнтованими дисциплінами, загальний рівень адаптації
студентів до умов навчання у медичному ВНЗ, харак-
теризувались наявністю статистично-значущих кореля-
ційних зв'язків з показниками щодо кількості житлової
площі, яка припадає на 1 людину в житловому помеш-
канні (r

s
=0,30, p<0,05), середньомісячного бюджету на

1 людину (r
s
=0,28, p<0,05), загальної оцінки житлово-

побутових умов (r
s
=0,34, p<0,05), необхідності викону-

вати додаткову оплачувану роботу у позанавчальний
час (r

s
=-0,32, p<0,05), тривалості нічного сну (r

s
=-0,34,

p<0,05), застосування процедур загартовування (r
s
=0,36,

p<0,05), наявності шкідливих звичок, зокрема паління
(r

s
=-0,29, p<0,05) і особливостей вживання алкоголь-

них напоїв (r
s
=-0,29, p<0,05).

Разом із тим, серед юнаків, які відносились до 1 групи
РА, показники, що визначали рівень навчальної успіш-
ності студентів як загалом, так і, передусім, за профес-
ійно-орієнтованими дисциплінами, відзначались наяв-
ністю достовірних кореляційних зв'язків з показниками
відносно наявності окремої кімнати у структурі помеш-
кань постійного перебування (r

s
=0,34, p<0,05), наявності

шкідливих звичок, зокрема паління (r
s
=-0,44, p<0,01),

та загальної оцінки стану здоров'я (r
s
=0,35, p<0,05).

Серед дівчат, які відносились до 2 групи РА, показ-
ники, що визначали рівень навчальної успішності сту-
дентів як загалом, так і, передусім, за професійно-орі-
єнтованими дисциплінами, характеризувались наявні-
стю статистично-значущих кореляційних зв'язків з по-
казниками щодо тривалості часу перебування на свіжо-
му повітрі в навчальні дні (r

s
=-0,28, p<0,05), особливо-

стей транспортного радіусу пересувань студентів про-
тягом дня (r

s
=-0,28, p<0,05), наявності часу для органі-

зації сну впродовж світлового дня (r
s
=-0,28, p<0,05),

тривалості навчальної діяльності у школі (r=-0,42, p<0,01)
і часу виконання навчальної підготовки, яка здійснюється
в домашніх умовах та спрямована на виконання перед-
бачених навчальною програмою завдань (r

s
=-0,31,

p<0,05), особливостей відпочинку під час перерв у на-
вчанні (r

s
=0,34, p<0,05) та особливостей організації і,

насамперед ступеня напруженості, режиму дня (r
s
=-0,33,

p<0,05),
Водночас серед юнаків, які відносились до 2 групи

РА, показники, що визначали рівень навчальної успі-
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шності студентів як загалом, так і, передусім, за про-
фесійно-орієнтованими дисциплінами, відзначались
наявністю достовірних кореляційних зв'язків з показ-
никами відносно наявності окремої кімнати у структурі
помешкань постійного перебування (r

s
=0,30, p<0,05),

особливостей транспортного радіусу пересувань сту-
дентів протягом дня (r

s
=-0,39, p<0,01), тривалості на-

вчальної діяльності у школі (r=-0,40, p<0,01), тривалості
часу виконання навчальної підготовки, яка здійснюєть-
ся в домашніх умовах та спрямована на виконання пе-
редбачених навчальною програмою завдань (r

s
=-0,36,

p<0,05), особливостей відпочинку під час перерв у на-
вчанні (r

s
=0,40, p<0,01) та особливостей організації і,

насамперед ступеня напруженості, режиму дня (r
s
=-0,41,

p<0,001).
Серед дівчат, які відносились до 3 групи РА, показ-

ники, що визначали рівень навчальної успішності сту-
дентів як загалом, так і, передусім, за професійно-орі-
єнтованими дисциплінами, характеризувались наявні-
стю статистично-значущих кореляційних зв'язків з по-
казниками тривалості нічного сну (r

s
=-0,54, p<0,001),

наявності проблем у навчанні (r
s
=-0,32, p<0,05), загаль-

ного рівня адаптації до умов навчання у медичному ВНЗ
(r

s
=0,37, p<0,05), необхідності виконувати додаткову

оплачувану роботу в позанавчальний час (r
s
=-0,29,

p<0,05), особливостей характеру і, насамперед ступеня
напруженості, навчання (r

s
=-0,28, p<0,05), та загально-

го рівня адаптації до умов навчання у медичному ВНЗ
(r

s
=0,34, p<0,05), тривалості часу виконання навчальної

підготовки, яка здійснюється в домашніх умовах і спря-
мована на виконання передбачених навчальною про-
грамою завдань (r

s
=0,31, p<0,05).

В той же час, серед юнаків, які відносились до 3
групи РА, показники, що визначали рівень навчальної
успішності студентів як загалом, так і, передусім, за про-
фесійно-орієнтованими дисциплінами, відзначались
наявністю достовірних кореляційних зв'язків з показ-
никами відносно особливостей організації харчування
(r

s
=0,29, p<0,05), виконання вправ ранкової гімнастики

(r=0,34, p<0,05), тривалості навчальної діяльності у школі
(r=-0,32, p<0,05), особливостей організації і, насампе-
ред, ступеня напруженості, режиму дня (r

s
=-0,33, p<0,05)

та узагальненої оцінки стану здоров'я (r
s
=0,36, p<0,05).

Серед дівчат, які відносились до 1 групи РА, показ-
ники, що визначали загальний рівень адаптації студентів
до умов навчання у медичному ВНЗ, характеризува-
лись наявністю статистично-значущих кореляційних
зв'язків з показниками щодо особливостей транспорт-
ного радіусу пересувань студентів протягом дня (r

s
=-

0,31, p<0,05), виконання вправ ранкової гімнастики
(r

s
=0,34, p<0,05) та особливостей самопочуття наприкінці

навчального дня (r
s
=0,28, p<0,05).

Разом із тим, серед юнаків, які відносились до 1 групи
РА, показники, що визначали загальний рівень адап-
тації студентів до умов навчання у медичному ВНЗ,
відзначались наявністю достовірних кореляційних

зв'язків з показниками щодо кількості житлової площі,
яка припадає на 1 людину у житловому помешканні
(r

s
=0,30, p<0,05), тривалості часу перебування на свіжому

повітрі в робочі (навчальні) дні (r
s
=-0,41, p<0,01), особ-

ливостей самопочуття наприкінці навчального дня
(r

s
=0,41, p<0,01), особливостей організації і, насампе-

ред ступеня напруженості, режиму дня (r
s
=-0,34, p<0,05),

особливостей характеру і, насамперед ступеня напру-
женості, навчання (r

s
=-0,37, p<0,05), наявності проблем

у навчанні (r
s
=-0,50, p<0,001) та узагальненої оцінки ста-

ну здоров'я (r
s
=0,44, p<0,01).

Серед дівчат, які відносились до 2 групи РА, показ-
ники, що визначали загальний рівень адаптації студентів
до умов навчання у медичному ВНЗ, характеризува-
лись наявністю статистично-значущих кореляційних
зв'язків з показниками щодо особливостей організації
і, насамперед ступеня напруженості, режиму дня (r

s
=-

0,29, p<0,05), виконання вправ ранкової гімнастики
(r

s
=0,37, p<0,05) і процедур загартовування (r

s
=0,39,

p<0,05), рівня РА у добовому бюджеті часу (r
s
=0,55,

p<0,001), ступеня нервово-емоційного напруження під
час навчальної діяльності у ВНЗ (r

s
=-0,28, p<0,05), на-

явності проблем у навчанні (r
s
=-0,35, p<0,001), частоти

захворювань з тимчасовою втратою працездатності (rs=-
0,32, p<0,05), наявності хронічної патології (r

s
=-0,33,

p<0,05) і кількості загострень захворювань з хронічним
перебігом патологічного процесу (r

s
=-0,37, p<0,05) та

узагальненої оцінки стану здоров'я (r
s
=0,33, p<0,05).

Водночас серед юнаків, які відносились до 2 групи
РА, показники, що визначали загальний рівень адаптації
студентів до умов навчання у медичному ВНЗ, відзнача-
лись наявністю достовірних кореляційних зв'язків з по-
казниками відносно особливостей транспортного радіу-
су пересувань студентів протягом дня (r

s
=-0,30, p<0,05),

тривалості нічного сну (r
s
=-0,29, p<0,05), рівня РА у до-

бовому бюджеті часу (r
s
=0,52, p<0,001), особливостей

самопочуття наприкінці навчального дня (r
s
=0,38, p<0,05),

ступеня нервово-емоційного напруження під час на-
вчальної діяльності у ВНЗ (r

s
=-0,36, p<0,05), наявності

проблем у навчанні (r
s
=-0,45, p<0,001), частоти захво-

рювань з тимчасовою втратою працездатності (r
s
=-0,41,

p<0,001), наявності хронічної патології (r
s
=-0,35, p<0,05) і

кількості загострень захворювань з хронічним перебігом
патологічного процесу (r

s
=-0,31, p<0,05) та узагальненої

оцінки стану здоров'я (r
s
=0,41, p<0,05).

Серед дівчат, які відносились до 3 групи РА, показ-
ники, що визначали загальний рівень адаптації студентів
до умов навчання у медичному ВНЗ, характеризува-
лись наявністю статистично-значущих кореляційних
зв'язків з показниками щодо особливостей відпочинку
під час перерв у навчанні (r

s
=0,34, p<0,05), особливостей

самопочуття наприкінці навчального дня (r
s
=0,32, p<0,05)

і наприкінці вихідних днів (r
s
=0,35, p<0,05) та рівня на-

вчальної успішності як загалом, так і, передусім, за про-
фесійно-орієнтованими дисциплінами (r

s
=0,37, p<0,05).

В той же час, серед юнаків, які відносились до 3
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групи РА, показники, що визначали загальний рівень
адаптації студентів до умов навчання у медичному ВНЗ,
відзначались наявністю достовірних кореляційних
зв'язків з показниками загальної оцінки житлово-побу-
тових умов (r

s
=0,43, p<0,01) та ступеня нервово-емоц-

ійного напруження під час навчальної діяльності у ВНЗ
(r

s
=0,32, p<0,05).

Серед дівчат, які відносились до 1 групи РА, показ-
ники, що визначали дані узагальненої оцінки стану здо-
ров'я студентів, характеризувались наявністю статистич-
но-значущих кореляційних зв'язків з показниками щодо
середньомісячного бюджету на 1 людину (r

s
=0,30,

p<0,05), застосування процедур загартовування (r
s
=0,35,

p<0,05), особливостей самопочуття наприкінці вихідних
днів (r

s
=0,33, p<0,05) та кількості загострень захворю-

вань з хронічним перебігом патологічного процесу (r
s
=-

0,31, p<0,05).
Разом із тим, серед юнаків, які відносились до 1 групи

РА, показники, що визначали дані узагальненої оцінки
стану здоров'я студентів, відзначались наявністю дос-
товірних кореляційних зв'язків з показниками відносно
особливостей самопочуття наприкінці навчального дня
(r

s
=0,59, p<0,001) і наприкінці вихідних днів (r

s
=0,33,

p<0,05), особливостей організації і, насамперед ступе-
ня напруженості, режиму дня (r

s
=-0,35, p<0,05), особ-

ливостей характеру і, насамперед ступеня напруженості,
навчання (r

s
=-0,44, p<0,01) та наявності проблем у на-

вчанні (r
s
=-0,47, p<0,001), а також частоти захворювань

з тимчасовою втратою працездатності (r
s
=-0,49, p<0,001),

Серед дівчат, які відносились до 2 групи РА, показ-
ники, що визначали дані узагальненої оцінки стану здо-
ров'я студентів, характеризувались наявністю статистич-
но-значущих кореляційних зв'язків з показниками щодо
загальної оцінки житлово-побутових умов (r

s
=0,44,

p<0,01), особливостей мікрокліматичних умов перебу-
вання (r

s
=0,27, p<0,05) та проживання регіонах з заб-

рудненим атмосферним повітрям (r
s
=0,30, p<0,05), три-

валості навчальної діяльності у школі (r
s
=-0,42, p<0,01),

тривалості часу виконання навчальної підготовки, яка
здійснюється в домашніх умовах та спрямована на ви-
конання передбачених навчальною програмою завдань
(r

s
=-0,31, p<0,05), особливостей відпочинку під час пе-

рерв у навчанні (r
s
=0,34, p<0,05), рівня РА у добовому

бюджеті часу (r
s
=0,49, p<0,001), особливостей органі-

зації і, насамперед ступеня напруженості, режиму дня
(r

s
=-0,33, p<0,05), рівня адаптації до умов навчання у

медичному ВНЗ (r
s
=0,33, p<0,05), частоти захворювань

з тимчасовою втратою працездатності (r
s
=-0,35, p<0,001)

та кількості загострень захворювань з хронічним пере-
бігом патологічного процесу (r

s
=-0,36, p<0,05).

Водночас серед юнаків, які відносились до 2 групи
РА, показники, що визначали дані узагальненої оцінки
стану здоров'я студентів, відзначались наявністю дос-
товірних кореляційних зв'язків з показниками відносно
загальної оцінки житлово-побутових умов (r

s
=0,37,

p<0,05), особливостей мікрокліматичних умов перебу-

вання (r
s
=0,32, p<0,05) та проживання регіонах з заб-

рудненим атмосферним повітрям (r
s
=0,31, p<0,05), три-

валості часу перебування на свіжому повітрі в навчальні
дні (r

s
=0,32, p<0,05), тривалості навчальної діяльності у

школі (r=-0,30, p<0,01), тривалості часу виконання на-
вчальної підготовки, яка здійснюється в домашніх умо-
вах та спрямована на виконання передбачених навчаль-
ною програмою завдань (r

s
=-0,36, p<0,05), особливос-

тей відпочинку під час перерв у навчанні (r
s
=0,40,

p<0,01), рівня РА у добовому бюджеті часу (r
s
=0,52,

p<0,001), особливостей організації і, насамперед сту-
пеня напруженості, режиму дня (r

s
=-0,31, p<0,001), сту-

пеня нервово-емоційного напруження під час навчаль-
ної діяльності у ВНЗ (rs=-0,33, p<0,05), наявності про-
блем у навчанні (r

s
=-0,36, p<0,05), частоти захворювань

з тимчасовою втратою працездатності (rs=-0,29, p<0,05),
наявності хронічної патології (r

s
=-0,53, p<0,001) та

кількості загострень захворювань з хронічним перебігом
патологічного процесу (r

s
=-0,45, p<0,05).

Серед дівчат, які відносились до 3 групи РА, показ-
ники, що визначали дані узагальненої оцінки стану здо-
ров'я студентів, характеризувались наявністю статистич-
но-значущих кореляційних зв'язків з показниками щодо
загальної оцінки житлово-побутових умов (r

s
=0,32,

p<0,05), особливостей внутрішньосімейних взаємовід-
носин в родинах (r

s
=0,36, p<0,01), тривалості часу пе-

ребування на свіжому повітрі в робочі (навчальні) дні
(r

s
=0,34, p<0,05), особливостей самопочуття наприкінці

навчального дня (rs=0,38, p<0,001), частоти захворю-
вань на хвороби з тимчасовою втратою працездатності
(r

s
=-0,35, p<0,05) та наявності хронічної патології (r

s
=-

0,44, p<0,01).
В той же час серед юнаків, які відносились до 3 гру-

пи РА, показники, що визначали дані узагальненої оці-
нки стану здоров'я студентів, відзначались наявністю
достовірних кореляційних зв'язків з показниками віднос-
но тривалості часу перебування на свіжому повітрі в
навчальні дні (r

s
=0,36, p<0,05), особливостей самопо-

чуття наприкінці навчального дня (r
s
=0,29, p<0,05), на-

явності шкідливих звичок, зокрема паління (r
s
=-0,33,

p<0,05), рівня навчальної успішності як загалом, так і,
передусім, за професійно-орієнтованими дисципліна-
ми (r

s
=0,36, p<0,05), наявності проблем у навчанні (r

s
=-

0,38, p<0,05), частоти захворювань з тимчасовою втра-
тою працездатності (r

s
=-0,45, p<0,01) і переважної три-

валості їх перебігу (r
s
=-0,46, p<0,01), наявності хроніч-

ної патології (r
s
=-0,49, p<0,001) та кількості загострень

захворювань з хронічним перебігом патологічного про-
цесу (r

s
=-0,32, p<0,05).

Висновки та перспективи подальших
розробок

1. Одержані дані переконливо засвідчують той факт,
що як найбільша кількість кореляційних зв'язків, що
були встановлені між характеристиками житлово-по-
бутових і соціальних умов життя, режиму дня та адап-
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таційних ресурсів організму студентів у залежності від
рівня рухової активності (а саме такий феномен є оз-
накою більш високого рівня взаємодії окремих ком-
понентів багатовимірної системи, в якій відбувається
процеси становлення, самоорганізації та розвитку), так
і найбільш глибокий і тісний їх характер, виявлені се-
ред дівчат і юнаків, які відносились до 2 групи РА.

2. Значно менша кількість кореляційних зв'язків
між досліджуваними показниками була властива для

Дреженкова И.Л., Сергета И.В.
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ХАРАКТ ЕРИСТИКАМИ ЖИЛИЩНО-БЫТ ОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ
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Резюме. В ходе проведенных исследований определены особенности взаимосвязи между характеристиками жилищно-
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зависимости от уровня привычной двигательной активности, установлено, что как наибольшее количество выявленных
корреляционных связей, так и их наиболее глубокий и тесный характер, свойственны для студентов, уровень двигатель-
ной активности, которых составляет от 9000 до 11000 кДж у девушек и от 11000 до 13500 кДж у юношей.
Ключевые слова: студенты, двигательная активность, жилищно-бытовые и социальные условия жизни, режим суточной
деятельности, адаптационные ресурсы организма, взаимосвязь.
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студентів, які відносились до 3 групи РА і, особливо,
до 1 групи РА.

Виявлені в ході проведених досліджень особливості
взаємозв'язків між характеристиками життя та адаптац-
ійних ресурсів організму студентів у залежності від рівня
рухової активності вимагають урахування в подальшо-
му під час розроблення та удосконалення сучасних здо-
ров'язберігаючих технологій та створення превентив-
ного освітнього простору у медичних ВНЗ.
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