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СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ НЕПСИХОТИЧНИХ

ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДІВ

ЮРЦЕНЮК О.С.

Кандидат медичних наук, 

доцент кафедри нервових хвороб, 

психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка

Вищий державнийо навчальний заклад України «Буковинський державний 

медичний університет»

м. Чернівці, Україна

Тенденція збільшення психічних розладів, особливо за рахунок межових,

яка простежується останні роки, вимагає пошуків нових підходів до збереження

психічного здоров’я, профілактики та ранньої діагности психічних порушень.

У  структурі  зареєстрованої  захворюваності  України  в  2009  році

переважали психічні розлади непсихотичного характеру, які становили 73,9%

(або  171,8  на  100  тис.  населення)  від  загальної  кількості  зареєстрованих

психічних  розладів  та  мали  стабільно  найвищий  відсоток  у  структурі

поширеності розладів психіки та поведінки в динаміці - 49,9% (1221,0 на 100

тис. населення у 2000 р. і 1272,9 у 2009 р.) [1]. 

Проблема  здоров’я  осіб  молодого  віку  названа  одним  з  пріоритетних

напрямків діяльності  Всесвітньої організації  охорони здоров'я  (ВООЗ) у ХХІ

сторіччі.  Відповідно до класифікації ВООЗ, термін «молодь» поєднує людей у

віці від 15 до 24 років. Робота з цим контингентом вимагає урахування деяких

особливостей.  З  одного  боку  -  це  раннє  наростання  біологічної  зрілості,  з

іншого - соціальний, психологічний та економічний стан, який не дозволяє цю

зрілість  реалізувати.  Таким  чином,  наявність  відмінностей  за  духовним  та

фізичним розвитком від  дорослої  людини,  емоційна,  юридична та  фінансова

залежність від батьків, відсутність необхідної кількості адекватної інформації
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та ін. робить осіб молодого віку вразливими до впливу негативних чинників.

Негативні  тенденції  щодо  погіршення  здоров’я  молоді  обумовлені  впливом

медико-соціальних,  демографічних,  психологічних  та  інших  факторів.

Показово, що найбільш тривожні темпи росту захворюваності відзначаються у

віці від 19 до 25 років, коли захворюваність практично подвоюється [2].

Студентство  є  специфічною  соціальною  групою  молоді,  що

характеризується  особливими  умовами  життя,  праці  і  побуту,  системою

ціннісних орієнтацій і певними соціально-психологічними особливостями. Слід

зазначити, що студентський вік - це особливий період в розвитку особистості як

по «кризовій насиченості» (періодичний екзаменаційний стрес, проблеми віку,

усвідомлення сенсу професійної діяльності як самореалізації і самоактуалізації

та ін.), так і по насиченості можливостей максимального розвитку здібностей й

потенціалу [1, 3].

У  сучасних  умовах  отримання  освіти  у  вищих  навчальних  закладах

можна віднести до специфічного виду діяльності, пов'язаного з високим рівнем

психічних  і  фізичних  навантажень,  що  вкрай  зростають  у  сесійний  період,

необхідністю  засвоювати  в  стислий  термін  великий  обсяг  інформації,

підвищеними  вимогами  до  вирішення  проблемних  ситуацій,  суворим

контролем  і  регламентацією  режиму. Пристосування  до  процесу  навчання

визначається  особистісними  особливостями  студентів,  сукупністю

мікросоціальних факторів,  специфічністю вікового  періоду,  що відрізняється

кризовою насиченістю, глибокою психологічною переорієнтацією особистості

при відсутності конструктивного досвіду виходу із кризової ситуації [4].

Адаптація до комплексу нових факторів, специфічних для вищої школи,

являє  собою  складний  процес  і  супроводжується  значною  напругою

компенсаторно-пристосувальних  систем  організму  студентів.  А  в  умовах

постійної  психоемоційної  напруженості  й  недосконалості  психофізіологічних

систем, можуть приводити до зриву процесу адаптації й розвитку цілого ряду

захворювань, у тому числі психічних [1, 5]. 
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Специфіка  вузівської  освіти  визначає  високу  поширеність  психічних

розладів  у студентів,  що обумовлено значними стресовими навантаженнями,

які створюють додаткові умови для маніфестації схильності до захворювання

або  для  активного  прояву  доти  латентного  хворобливого  процесу,  тоді  як

психічне  здоров'я,  студентської  молоді  є  необхідною  умовою  якісного  та

ефективного навчання у ВНЗ [5].

Різноманітним  аспектам  психічного  здоров'я  студентів присвячена

величезна кількість досліджень.  Однак варто зазначити, що в більшості робіт

аналізуються  непатологічні  дезадаптивні  реакції,  пов'язані  із  ситуаціями

навчання. 

Непсихотичні  психічні  розлади  (НПР)  є  однією  з  основних  причин

зниження  успішності  та  працездатності  студентів  та  часто  приводять  до

академічних відпусток або відрахувань.

Абдряхимова  Ц.Б. виділяє  неспецифічні  й  специфічні  та  об'єктивні  й

суб'єктивні  фактори,  що  впливають  на  стан  здоров'я  студентів  у  період

навчання.  Серед неспецифічних  об'єктивних  факторів виділяються  наступні:

суспільні відносини; матеріально-економічні умови життєдіяльності; соціальне

середовище;  економічні  й  кліматогеографічні  умови  стану  системи  охорони

здоров'я й освіти. Об'єктивні специфічні фактори характерні конкретному ВНЗ

та  властиві  саме  соціальній  групі  студентів.  Суб'єктивні  фактори,  що

визначають стан здоров'я й рівень культури здорового способу життя студента,

являють  собою  сукупність  якостей  і  властивостей  особистості,  які

саморегулюються й визначають спрямованість та схильність студента. Їх також

можна  підрозділити  на  загальні  індивідуально-неспецифічні,  властиві  всій

соціальній  групі  студентів,  та  індивідуально-специфічні,  які  відбивають

індивідуальність  особистості  окремого  студента,  її  специфіку  якостей  і

властивостей [2]. 

Серед основних причин розвитку НПР у студентів виділяють труднощі

адаптації  до  нової  мікросоціального  середовищі,  високий  рівень  вимог,  що
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висуваються  до  психіки  студентів  у  процесі  навчальної  діяльності,  що

посилюється різними психологічними кризами, серед яких:

 кризи  професійного  вибору,  коли  свідомий  вибір  професії

відбувається вже після початку навчання у вузі за іншою спеціальністю; 

 кризи, пов'язані з відносинами в батьківській родині, які характерні

як  для  студентів  зі  зрілою  особистістю  і  тенденцією  до  самостійності,  які

обмежені матеріальною залежністю від батьків,  так і  для емоційно-залежних

молодих людей; 

 кризи сексуальних відносин, що виникають у зв'язку із зростанням

статевого  потягу  при  обмежених  можливостях  створити  і  матеріально

підтримувати  свою  сім'ю,  кризи,  пов'язані  з  розчаруванням  у  романтичних

відносинах;

 кризові ситуації в академічній діяльності,  пов'язані з початком та

закінченням навчання у вузі, академічною успішністю, ситуацією розподілу.

Найбільш патогенні  соціально-психологічні  фактори для осіб молодого

віку  є  втрата  родини,  неправильна  стратегія  виховання,  різка  зміна  способу

життя.  Найбільш  значимими  біологічними  факторами  ризику  виникнення

психічних  розладів  у  студентів  є  генетична  обумовленість  психічними

захворюваннями й патологічно змінене підґрунтя. 

При аналізі причин НПР, що мають відношення до  навчальної ситуації

багато авторів, поряд з академічною неуспішністю, невдалою здачею іспитів,

вказують на провідну роль перевтоми при навчанні, до якої можуть приводити:

недостатність шкільна підготовки до вступу у ВНЗ, тривала перерва в навчанні,

вік  прийому    абітурієнтів,  зі  збільшенням  показників  хворобливості  й

захворюваності  пропорційно  віку,  відсутність  навичок  систематичної

інтелектуальної праці, і здорового способу життя, що обумовлює інтенсивну,

часто в нічний час, роботу з ліквідації академічної заборгованості, особливо в

період  заліків,  з  різким  збільшенням  розумового  напруження.  Разом  з  тим,

академічна неуспішність може розглядатися  не тільки як  причина психічних

розладів у студентів, але й бути їх наслідком [1].
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В  роботах  М.А.  Цивілько,  М.А.  Ільїної  відмічено  взаємозв'язок  між

клінічними  особливостями  перебігу  НПР  у  студентів  та  умовами,  що  їх

викликають.  При  переважній  дії  облігатних  чинників  (зміна

соціокультуральних та кліматогеографічних умов), прояви НПР обмежувалися

в  більшості  випадків  астенічною  симптоматикою  й  вегетативними  кризами.

При поєднаній дії облігатних і факультативних (психотравмируючих) факторів

клінічна  картина  психічних  розладів  була  більше  різноманітною:  крім

астенічних проявів відмічалася вегетативна, депресивна, істерична, обсесивно-

фобічна  симптоматика.  При  переважній  дії  факультативних  чинників,  НПР

протікали по типу психогенії.

Велика кількість публікацій, присвячена вивченню невротичних розладів

і  дезадаптивних  реакцій,  викликаних  екзаменаційним  стресом.  Отримано

переконливі  докази  того,  що  екзаменаційний  стрес  впливає  на  нервову,

сердечно - судинну й імунну системи студентів, а також може бути пусковим

чинником реактивної депресії. 

С. Ледер вважає, що передумовами розвитку дисфункціональних реакцій та

явищ дезінтеграції  – можуть бути кількість та якість факторів середовища, що

впливають  на  людину,  а  також  результат  їхньої  взаємодії  з  біологічною

дефіцитарністю та неадекватними особистісними резервами.

Оцінка  факторів  ризику  біологічної  природи  показала,  що  роль  цих

чинників, у порівнянні із соціальними, більше складна й неоднозначна. Якщо

соціальні  фактори,  навіть  відрізняючись  по  механізмах  дії,  ступені

патогенності,  спорідненості  («таксису»)  до  певних  форм  захворювань,  в

основному відіграють  роль екзогенного  етіологічного  чинника,  то  біологічні

«шкідливості»  не  тільки  беруть  безпосередню  участь  в  етіопатогенезі

захворювання,  але  й  впливають  на  його  патокинез,  клінічне  оформлення,

динаміку, результат і прогноз[4].

Відзначимо, що соціальна ситуація, що впливає на розвиток студентів, не

є  стабільної,  вона  змінюється  залежно  від  курсу  навчання,  що  необхідно

враховувати  в  процесі  надання  медико-профілактичної  допомоги.  У  періоді
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навчання можна виділити три основних критичних періоди, які припадають на

перший, третій і п'ятий курси, та перший, третій та шостий в медичних ВНЗ.

Найбільший  ризик  виникнення  психічних  захворювань  у  досліджуваній

студентській популяції  зустрічається на молодших курсах (1 і  2), досягаючи

максимуму  до  3  курсу.  Це  пов'язане  із  труднощами  адаптації  до  нових

професійних і побутових умов.  А потім знижується, виявляючись мінімальної

на V курсі. Схожа динаміка виявлена K.P. Брагіною в дослідженнях студентів

медичних Вузів за результатами, яких, визначається значне зниження частоти

клінічно  окреслених  невротичних  реакцій  на  шостому  курсі,  у  порівнянні  з

першим - відповідно 8,83% і 58,06%, але при цьому спостерігається збільшення

частоти  реакцій  дезадаптації,  які  носили  субклінічний  рівень  -  91,17%  у

шестикурсників і 41,94% у першокурсників. Реакції адаптації у студентів мали

характер  тривожних  або  тривожно-депресивних  проявів.  Таким  чином,  дія

факторів,  пов'язаних  із  початком навчання  у  ВНЗ,  приводить  до найбільшої

імовірності  формування  станів  психічної  дезадаптації  саме  у  студентів

молодших курсів. Студенти середніх курсів максимально адаптовані до умов

навчання, тому частота зазначених розладів як клінічного, так і субклінічного

рівня серед них мінімальна, тоді як на старших курсах спостерігається чергова

хвиля поширеності розладів адаптації з її подальшим зниженням. В публікаціях

Н.В.  Гавенко  відмічається  підвищення поширеності  симптомів  психічної

дезадаптації  у  вигляді  порушень з  боку емоційної,  ефекторно-вольової  сфер,

мислення та вегетативної системи у студентів медиків на 3 курсі. Така динаміка

проявів психічної дезадаптації певно обумовлена зростанням навантаження та

зміною набутого стереотипу навчання в умовах початку роботи на клінічних

кафедрах,  підвищенням  відповідальності  при  спілкуванні  з  хворими  та

переживанням  «хвороб  3-го  курсу»,  коли  будь-які  ознаки  фізичного  або

психологічного дискомфорту сприймаються як хвороба,  яка зараз вивчається

[1]. 

Результати дослідження динаміка станів психічної дезадаптації студентів

протягом  всього  періоду  навчання  у  ВНЗ  показали,  що  існують  загальні
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закономірності  динаміки  психічного  стану  студентів,  що  не  залежать  від

профілю ВНЗ та тривалості навчання, а пов'язані тільки із його періодами. 

Зниження  рівня  здоров'я  студентів  протягом  професійного  навчання  є

головною  медичною  та  соціально-економічною  проблемою  даного  виду

діяльності  молоді,  що  несприятливо  позначається  на  ефективності  їх

майбутньої професійної діяльності. 

У  роботах  вітчизняних  і  закордонних  авторів,  присвячених  вивченню

проблем психічного  здоров'я  студентів,  вказується  на  високу  поширеність  у

цьому  контингенті  психічних  порушень.  В  загальній  структурі  психічної

захворюваності  в студентській популяції  переважають непсихотичні психічні

розлади, цифри поширеності яких варіюють від 5,8% до 61,35% [3, 4].

Широкий  діапазон  даних  обумовлений,  насамперед  обліком  не  лише,

клінічно  окреслених  форм  психічної  патологи,  але  й  дохворобливий  станів,

реакцій, а іноді й одиничних симптомів «рівень ризику виникнення психічних

розладів»,  що  перш  за  все  визначається  специфікою  досліджуваного

контингенту. 

До НПР студентської молоді більшість дослідників відносить невротичні

розлади,  реакції  дезадаптації,  афективні  розлад,  розлади  особистості,

неврозоподібні та психопатоподібні порушення, психосоматичні захворювання,

реакції  екзаменаційного  стресу.  В результаті  проведення  аналізу

захворюваності  студентів  у  різних  багатопрофільних  ВНЗ,  встановили,  що

поширеність  межових  нервово-психічних  розладів  на  технічних,  медико-

біологічних,  фізико-математичних  й  гуманітарних  факультетах  різнилась  та

склала пропорцію 1:1,5:2:6 [2]. 

В  результаті  обстеження  студентів  п'ятих-шостих  курсів  медичних

факультетів встановили більше високий рівень невротизації: в 80% студентів у

процесі суцільного тестування виявлені короткочасні невротичні симптоми. В

65% студентів спостерігалися головні болі, погана концентрація уваги, в 10% -

тривога й нав'язливі побоювання, в 17% - стомлення й дратівливість, в 5% -
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порушення  сну  й  коливання  настрою.  Ці  окремі  симптоми  спостерігалися

недовго й збігалися із заліково - екзаменаційною сесією. 

Звертає  увагу  високий  рівень  тривожності  серед  студентів,  що

зазначається  багатьма  дослідниками.  У  світі  сучасних  представлень  про

тривогу, як найпоширенішому й типовому для невротичних розладів симптомі,

зазначену  інформацію  можна  розглядати  як  косвений  показник  невротизму

студентів. 

Слід  зазначити,  що  серед  невротичних  розладів  у  студентів

найпоширенішими  є  розлади  адаптації,  раніше  позначувані  як  невротичні

реакції. Згідно МКХ-10 під розладами адаптації розуміють стан суб'єктивного

дістресу  та  емоційного  розладу,  за  звичай  перешкоджаючому  соціальному

функціонуванню, продуктивності й виникаючій в період адаптації до значних

змін в житті або стресовій події. Ця група розладів відрізняється від інших груп

тим,  що  в  неї  включені  розлади,  які  ідентифікуються  не  лише  на  основі

симптоматики й характеру перебігу, але й очевидності впливу однієї або навіть

обох  причин:  винятково  несприятливої  події  в  житті,  що  викликала  гостру

стресову  реакцію,  або  значної  зміни  в  житті,  що  призвела  до  тривалих

несприятливих  обставин  й  спричиняє  порушення  адаптації.  В  механізмі

порушень психічної адаптації провідне місце займають порушення в емоційно-

вольовій сфері [2, 5]. 

Серед особистісних характеристик, що сприяють розвитку депресії слід

зазначити ціннісні орієнтації,  самовідношення, акцентуації характеру, копінг-

стратегії,  й  оцінку  особистістю  якості  свого  життя.  Депресивні  розлади

непсихотичного  рівня  в  студентській  популяції  мають  різну  нозологічну

природу,  головна  особливість  яких  є  рідкість  відносно  простих  синдромів.

Частіше  клінічна  картина  субдепресивних  розладів  поліморфна

психопатологічними  симптомами,  і  в  ній  крім  властиво  афективного

компоненту присутні розлади мислення, іпохондрична настроєність, виражений

сомато-вегетативний  компонент  з  чітко  окресленим  приступоподібним

перебігом та сезонною залежністю. 

152



Розлади особистості  в  студентській  популяції  за  даними  А.А.  Чуркіна,

А.В. Берсенева зустрічаються в 38,92% та в більшості випадків не досягають

рівня клінічно окресленої патології. Найбільш специфічними для студентства є

ананкастний, тривожний і залежний розлади особистості, зважаючи, на  велику

поширеність  їх  в  клінічно  оформленій  формі.  Розгорнута  картина  синдрому

розладу особистості частіше виявлялась у випадках декомпенсації, під впливом

несприятливих  зовнішніх  факторів,  таких  як  значні  інтелектуальні

навантаження  під  час  сесій,  конфліктні  відносини  в  родині  або  у  колі

товаришів,  зміна  місця  проживання.  Наявність  акцентуації  характеру  у

студентів зумовлює не тільки специфіку соціальної й навчальної дезадаптації,

але й сприяє виникненню психічних розладів непсихотичного рівня й ранній

алкоголізації.  При  цьому  такі  типи  акцентуацій  характеру,  як  дистимічний,

афективно-лабільний,  тривожно-боязкий  збільшують  ризик  розвитку

преневротичних субдепресивних станів [1]. 

Таким  чином,  як  свідчить  аналіз  літературних  даних,  незважаючи  на

значну  кількість  серйозних  досліджень,  що  стосуються  психологічних,

педагогічних,  медичних  аспектів  розвитку  психічних  порушень  в  осіб,  які

займаються напруженою розумовою працею, проблему їх ранньої діагностики в

сучасних умовах не можна визнати остаточно вирішеною.  Найчастіше увагу

дослідників  привертає  вивчення  стану  психічного  здоров'я  школярів,  учнів

випускних класів та студентів перших років навчання у ВНЗ. У той час як робіт

присвячених  вивченню  проблем розвитку,  клініко-психопатологічних

особливостей,  клінічної  структури,  динаміки  непсихотичних  психічних

розладів з урахуванням гендерних та організаційних чинників у студентів ВНЗ

в умовах реформування вищої освіти небагато й потребує подальшого вивчення

з позиції системного підходу з метою розробки та впровадження в практику

заходів ранньої діагностики та корекційно-профілактичних впливів.
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	Сучасне pослинництво неможливе без викоpистання добpив, pегулятоpів pосту, засобів контpолю чисельності буp´янів. В той же час, не завжди випpавданим і науково обгpунтованим є інтенсивне застосування в pослинництві пестицидів та агpохімікатів, оскільки це супpоводжується забpудненням довкілля та зниженням pодючості ґpунтів [1]. Тому, актуальною пpоблемою сучасного сільськогосподаpського виpобництва є pозpобка технологій, які спpияють підвищенню уpожайності культуp і в той же час є екологічно безпечними для навколишнього сеpедовища та здоpов’я людини [2].
	Сеpед багатьох фактоpів, які визначають пpодуктивність сільськогосподаpських культуp, є геpбіциди та pегулятоpи pосту pослин. Пpи цьому ефективність цих засобів pізко зpостає під час комплексного їх застосування, коли кожний окpемий компонент посилює дію іншого, спpияє кpащому pосту і pозвитку pослин, а в підсумку – отpиманню більш високого вpожаю [3, 4].
	Інтенсивні технології отpимання високих уpожаїв якісного зеpна пшениці озимої вимагають дотpимання багатьох умов [5, 6]. Так як тpетина площ озимої пшениці в нашій кpаїні pозміщена у зоні Лісостепу, тому оpні землі зони хаpактеpизуються високою потенційною засміченістю їх насінням та оpганами вегетативного pозмноження і, як наслідок, – постійним джеpелом забуp’янення посівів [7]. Забуp’яненість посівів залишається однією з найбільших пpоблем в агpаpному виpобництві. Тому потpібно вpаховувати біологію pозвитку і життєздатність буp'янів, особливості їх плодоношення  і пошиpення, хаpактеp взаємовідносин з культуpними pослинами в pізних умовах виpощування. Існує багато способів контpолю над буp’янами і зниження їх кількості [8]. Боpотьба з буp'янами є одним із головних pезеpвів збільшення виpобництва зеpна пшениці озимої. Вони зменшують уpожайність, погіpшують якість зеpна, знижують поживний, водний, темпеpатуpний pежими ґpунту. Успішне виpощування культуpних pослин неможливе без надійного захисту посівів від буp'янів [9]. Одним із пеpспективних напpямків екологізації pослинництва є викоpистання пpепаpатів [10], які покpащують живлення pослин, а також спонукають синтезу біологічно активних pечовин, які можуть спpичиняти позитивний вплив на функціонування агpоекосистеми [11]. Тому, велика pоль у підвищенні пpодуктивності сільськогосподаpських культуp належить pегулятоpам pосту pослин. Їх застосування дає можливість спpямовано pегулювати найважливіші пpоцеси в pослинному оpганізмі, найповніше pеалізувати потенційні можливості pосту, закладені в геномі пpиpодою та селекцією. Важливим аспектом дії pегулятоpів pосту є підвищення стійкості pослин до неспpиятливих фактоpів сеpедовища. Вони спpоможні не лише підвищувати вpожайність, покpащувати якість виpощеної пpодукції, а й збільшувати стійкість pослин до захвоpювань та стpесових фактоpів, зменшувати ноpми викоpистання пестицидів. Тому ствоpення ефективних екологічно безпечних pістpегулятоpів і pозpобка технологій їх застосування є одним із пpіоpитетних напpямків у науковому забезпеченні агpопpомислового комплексу [12, 13].
	В умовах інтенсифікації сільського виpобництва виникає необхідність виpощування сільськогосподаpських культуp з оптимізацією ноpм геpбіцидів, дія яких на уpожайність культуp значно посилюється. Тому, вивчення особливостей забуp’янення і шкодочинності буp’янів у посівах для pаціонального застосування системи захисту є актуальним. Отже, завданням наших досліджень було вивчення ефективності сумісного застосування pізних ноpм геpбіциду Тpиатлон із pегулятоpом pосту Емістим С в посівах пшениці озимої.
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