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Анотація. В статті розглянуто питання впливу техногенних (антропогенних) чинників 

на психічне здоров’я студентів вищих навчальних закладів, зокрема на формування у них 

непсихотичних психічних розладів. 

Ключові слова: психічне здоров’я, студенти, непсихотичні психічні розлади. 

 

Вступ. В останні десятиліття спостерігається зростання інтересу до різних аспектів 

охорони навколишнього середовища від виснаження, забруднення і деградації. Основною 

причиною надзвичайної актуальності цієї проблеми є інтенсивна зміна навколишнього 

середовища під впливом антропогенної діяльності: швидкого розвитку промисловості, 

енергетики і транспорту, хімізації сільського господарства і побуту, урбанізації, зростання 

міст, що призводить до збільшення промислових, сільськогосподарських, транспортних, 

побутових та інших відходів, що інтенсивно забруднюють навколишнє середовище. Це 

створює як прямий, так і опосередкований вплив на психічне здоров'я населення, умови його 

праці, побуту і відпочинку [1, 3]. 

Переважна частина антропогенних впливів носить цілеспрямований характер, тобто 

здійснюється людиною свідомо, заради досягнення конкретних цілей. Аналіз екологічних 

наслідків антропогенної діяльності дозволяє розділити їх на позитивні і негативні. До 

позитивних належать відтворення природних ресурсів, рекультивація земель на місці 

розробок корисних копалин, лісонасадження, відновлення порушених біогеоценозів і інші 

заходи. Найбільш поширеним видом негативного впливу людини на біосферу є фізичне, 

хімічне, біологічне та інші види забруднень. Таким чином, антропогенні дії наносять 

істотний вплив на функціонування системи «людина - природа» і передбачають розгляд 

заходів щодо забезпечення екологічної безпеки [2]. 

Збереження і підвищення рівня психічного здоров'я студентів є однією з основних 

задач сучасної медицини і, в кінцевому підсумку, одним із завдань системи вищої освіти. 

Доведено, що приблизно 50 % здоров’я людини визначає спосіб життя. Негативний вплив 
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факторів навколишнього середовища на організм людини може проявлятись у вигляді 

запалення, дистрофічних змін, алергічного стану, порушення у розвитку плоду і 

пошкодження спадкового апарату клітини. 70-80% усіх випадків раку викликані дією 

хімічних канцерогенів. Вже тепер близько 4% новонароджених відрізняється генетичними 

дефектами, які ведуть далі до виражених спадкових захворювань. Подальша урбанізація 

призведе до ще більшого забруднення середовища ЕМП, а відтак – до збільшення загрози 

здоров'я людини внаслідок інтенсивного електромагнітного опромінення [3]. В даний час 

спостерігається зростання серед населення непсихотичних психічних розладів (НПР), що 

неминуче зачіпає і студентство як частину загальної популяції. Висока поширеність НПР 

висунула в число першочергових завдань психіатричної науки і практики розробку методів 

ранньої діагностики і терапії даної патології. 

Мета. Дослідити вплив техногенних (антропогенних) чинників на психічне здоров’я 

студентів вищих навчальних закладів.  

Матеріали і методи. Нами, протягом 2015-2017 рр., з дотриманням принципів 

біоетики та деонтології (на початку у кожного обстеженого отримувалася інформована згода на 

проведення дослідження) проведено суцільне комплексне обстеження студентів І – V курсів 

медичних факультетів Вищого державного навчального закладу України «Буковинський 

державний медичний університет» (БДМУ) та студентів І – ІV курсів факультету педагогіки, 

психології та соціальної роботи, філологічного факультету, інституту фізико-технічних та 

комп’ютерних наук, факультету математики та інформатики, філософсько-теологічного 

факультету Чернівецького національного університету. В результаті першого скринінгового 

обстеження ми отримали вихідну групу обстеження кількістю 1679 студентів. Через рік при 

повторному загальному обстеженні вихідної групи студентів (1679 осіб), ми зібрали 1235 

уніфікованих карт, що відповідали загальному критерію включення в дослідження. Отже, 

надалі, ми аналізували результати обстеження 1235 студентів.  

Усіх студентів (1235 осіб) було розподілено на на дві групи – основну (І -шу) та 

порівняльну (ІІ-гу). До основної групи (N=317, 25,67%) увійшли 317 студентів, у яких було 

діагностовано непсихотичні психічні розлади (НПР). Для верифікації клінічних 

особливостей НПР, в якості II порівняльної групи (N=918, 74,33%) було досліджено 917 

студентів без НПР, практично здорових.  

У дослідженні брали участь 852 студенти (68,99%) Буковинського державного 

медичного університету та 383 студенти (31,01%) Чернівецького національного 

університету. Середній вік обстежених 20,15± 0,05 років. В гендерному розподілі серед усіх 
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обстежених було 365 чоловіків та 870 жінок, відповідно 29,55 % та 70,45 %. Вибірка не мала 

суттєвих відмінностей за статевим і віковим складом, місцем мешкання, формою навчання. 

Провідним критерієм включення особи до дослідження було її навчання у вищому 

навчальному закладі. Обстеження проводили в міжсесійний період. 

Застосовані методи: клінічний, клініко-психопатологічний, клініко-епідеміологічний, 

клініко-анамнестичний, експериментально-психологічний та статистичний методи.  

Результати та їх обговорення. В результаті дослідження виявлено, що більшість 

обстежених студентів серед шкідливих факторів відмітили емоційну напругу 661 (53,52%), 

фізичні навантаження 218 (17,65%) студентів, недостатню рухову активність 43 (3,48%). 

Незадовільний мікроклімат (холод, сирість, шум, вібрація, пил) відзначили – 177 (14,33%) 

студентів загальної вибірки.  

Прикметно, що серед студентів основної групи (з непсихотичними психічними 

розладами) було достовірно більше осіб, які визнали шкідливості на навчанні: емоційну 

напругу відмітили 204 (64,35%), фізичні навантаження 97 (30,60%) студентів, недостатню 

рухову активність 30 (9,46%). Незадовільний мікроклімат (холод, сирість, шум, вібрація, 

пил) відзначили – 109 (34,38%) студентів загальної вибірки. Отже ми можемо говорити про 

негативний вплив вище згаданих факторів на психічний стан молодих людей. 

Цікаві результати ми отримали аналізуючи емоційне напруження у студентів основної 

та порівняльної груп (табл.1 ) 

Таблиця 1. 

Шкідливості 

Середнє 

значення в І 

групі 

Середнє 

значення в ІІ 

групі 

-95% ДІ 

в І групі 

+95%ДІ в І 

групі 

-95% ДІ 

в ІІ групі 

+95%ДІ в ІІ 

групі 
p 

Строгі викладачі 4,56 4,61 4,34 4,79 4,48 4,75 0,71 

Велике навчальне 

навантаження 
6,39 6,69 6,11 6,67 6,55 6,84 0,04 

Життя далеко від 

батьків (для 

іногородніх 

студентів) 

4,11 4,11 3,76 4,47 3,91 4,32 1,00 

Невміння правильно 

розпорядитися 

обмеженими 

фінансами 

3,98 3,57 3,68 4,28 3,40 3,74 0,02 

Невміння правильно 

організувати свій 

режим дня 

4,85 4,33 4,55 5,16 4,15 4,51 0,05 

Нерегулярне 

харчування 
5,10 4,80 4,78 5,41 4,62 4,98 0,10 
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Як видно з таблиці 1 достовірно частіше студенти з НПР відмічали серед факторів, які 

впливають на їхній психічний стан - значне навчальне навантаження, невміння правильно 

розпорядитися обмеженими фінансами, невміння правильно організувати свій режим дня 

(р<0,05). 

Висновки. В результаті проведеного дослідження встановлено достовірно значимий 

негативний вплив техногенних, в тому числі емоційних факторів на формування 

непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів, що необхідно 

враховувати при побудові  профілактичних програм. 
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Хронічна дія чинників навколишнього середовища, зазвичай, не викликає 

патологічних змін в організмі, а відхилення показників спрямовані на підтримку антигенного 

гомеостазу мають адаптивний характер. При підвищенні екзогенного навантаження може 

відбуватись збій в системі забезпечення антигенного гомеостазу, що виступає тригерним 

механізмом розвитку відповідних патологічних станів. 

У більшості країн ЄС особлива увага приділяється оцінці екологічно значущих для 

людини чинників навколишнього середовища, вивченню біотропності їх дії та впливу на 

процеси адаптації чи дезадаптації, встановленню кількісних меж допустимих впливів на 

організм [1].  
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