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Здравна култура и физическа активност на студентите 

 

Пенка Баракова, Искра Илиева, Илиян Илчев, Камен Симеонов 

 

A healthy lifestyle is a viable system of activities aimed at conservation and improving the 

health of people. This is achieved through personal health culture, value orientation and motivation of 

people. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално 

благополучие на индивида и групата. То е способност за реализиране на 

стремежите за задоволяване на потребностите за живот в хармонично 

взаимоотношение със заобикалящата среда, при което хората имат контрол върху 

собственото си здраве и имат възможност да го подобряват. Здравето е основно 

човешко право и солидно социално инвестиране. (СЗО) Върху него влияят 

храненето и хранителните навици, околната среда, ежедневната физическа 

активност. Здравната култура е съвкупност от знания, нагласи, отношения, 

убеждения и поведение за възстановяване, опазване и укрепване на личното и 

обшественото здраве.  

Информираността, познанията за здравето и ролята на двигателната активност 

за човешкия организъм са от съществено значение за формиране на навици за 

здравословен начин на живот. Възможно е  човек да има много здравни знания, но 

те да не са превърнати в убеждения. Възможно е да има също така много здравни 

знания и убеждения, но да няма съответните здравни нагласи, отношения, 

мотивация, навици и поведение. Начинът на живот може да е позитивен, насочен 

към укрепване на здравето – балансирано хранене, физическа активност. Другият 

възможен модел е негативен, включващ рискови фактори за здравето – 

тютнопушене, алкохолизъм, наркотици, стрес, хипертония, наднолмено тегло. [3, 5] 

Всеки вид двигателна активност при разумно дозиране подобрява жизнената 

дейност на всички системи в организма, повишава умствената и физическата 

работоспособност, подсилват се защитните сили на организма. 

Двигателната активност е един от основните фактори за първичната здравна 

профилактика. От една страна се противодейства на хиподинамията, която е рисков 

фактор за възникване на много социално значими заболявания. От друга страна, 

като резултат от системните физически натоварвания се постигат структурно-

функционални промени в организма.  Тя повишава защитните сили на организма, 

намалява стреса, заема свободното време и настройва позитивно. Физическата 

активност играе важна роля и за вторичната профилактика при боледували или 

болни индивиди. [1, 2, 4, 6] 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

Здравната култура и физическата активност са от съществено значение за 

превенция на здравето на всяка възраст. Здравословният начин на живот е 

конкретен тип система от жизнени дейности, насочени към съхранението и 

подобряване на здравето на отделния човек и на обществото.Това се постига чрез 

личната здравна култура, ценностната ориентация и мотивация на човека. 

Целта на нашето изследване е да се проучи здравословното състояние, 

здравната култура на студентите, тяхната физическа активност и мнението им по 

отношение на спортната база на РУ „Ангел Кънчев”. 

Основни задачи 

1. Разработване  на  въпросите от анкетната карта. 
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2. Провеждане на анкетното проучване, обработка и анализ на получените 

резултати. 

3. Извеждане на необходимите за практиката изводи. 

 

Организация и методика 

Изследването се проведе през учебната 2009/2010г. в РУ „Ангел Кънчев” – гр. 

Русе, общо със 112 студенти, от които 79 жени и 33 мъже. Средна възраст – 21 год.  

Анкетната карта съдържа паспортна част (4 показателя), здравен статус (2 

въпроса), антропометрични данни (3 показателя), здравна култура (8 въпроса), 

физическа дееспособност и професионални умения (4 въпроса), икономически 

предпоставки за спортуване (4 въпроса), активност при бедствени и кризисни 

ситуации (4 въпроса). 

В настоящия доклад ще бъдат анализирани следните направления: здравен 

статус, здравна култура и икономически предпоставки за спортуване. Анкетната 

карта със съответните въпроси е представена в таблица 1. 

Таблица 1 

Анкетна карта 

  

Здравен статус  

1. Имате ли някакво сериозно заболяване?  

/Отбележете Вашето заболяване, възможен е повече от един отговор/  

- Хипертония  

- Сърдечно-съдово заболяване /сърдечен порок, стенокардия и др./ 

- Бъбречно заболяване  

- Диабет, затлъстяване 

- Чернодробно или храносмилателно заболяване 

- Белодробно заболяване 

- Нервно или психично заболяване 

- Увреда на опорно-двигателния апарат 

- Заболяване на кръвта 

2. Как оценявате здравословното си състояние от 1 до 5? 

/Подчертайте или отбележете оценката/  

1. Лошо 

2. Влошава се периодично 

3. Задоволително 

4. Добро 

5. Отлично 

  

Антропометрични данни  

1. Ръст 

2. Тегло 

3. Обиколка на талията /за изчисляване на Боди мас индекса/  

 

Здравна култура 

1. Храните ли се здравословно? Оценете от 1 до 5 

/Подчертайте или отбележете оценката/  

1. Не 

2. Много рядко 

3. Инцидентно 

4. Почти винаги 

5. Винаги 

 

2. Включени ли са пресни плодове и зеленчуци в ежедневното Ви меню?  

- Да 

- Инцидентно 

- Не 

 

3. Пушите ли?  

- Не 

- Да  

- Колко цигари дневно?  

 

4. Употребявате ли алкохол?  

- Никога 
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- Инцидентно, в малки количества 

- Инцидентно, в големи количества 

- Постоянно 

 

5. Спортували ли сте преди следването? 

- Да 

- Не 

 

6. Спортувате ли в момента? 

- Не 

- Да 

- Какъв спорт? 

- Колко часа седмично отделяте за спорт? 

 

7. Колко часа дневно прекарвате в седнало положение? 

 

8. Колко време отделяте за учене?  

- Уча само по време на сесия 

- Уча за упражнения и семинари 

- Уча ежедневно  

 

 

Икономически предпоставки за спортуване 

 

1. Оценете спортно-материалната база на РУ? /поставете оценка срещу всеки обект по шетобалната 

система/  

- Зала „Академик” :  

- Фитнес зала 

- Зала тенис на маса  

- Зала спортни игри 

- Футболните игрища  

- Стара спортна зала 

- Лекоатлетическата писта 

 

2. Достатъчни ли са наличните спортни обекти и съоръжения?  

- Да 

- Не 

 

3. Има ли необходимост от разширяване и/или обновяване на спортната база на РУ?  

- Да 

- Не 

 

4. Имате ли фанансова възможност да закупувате за собствени нужди спортна екипировка и уреди?  

- Да 

- Не 

 

  

  

Анализ на резултатите 

Анкетното изследване даде възможност да се установи здравословен статус и 

здравословно състояние, степен на здравна култура на студентите, физически 

активни ли са и как оценяват спортната база на РУ „Ангел Кънчев”. 

Със заболявания са 17.85% (20) от анкетираните студенти. От тях: 7 – 

бъбречни, 3 – белодробни, 3 – сърдечно-съдови, неврологични – 4, увреди на 

опорно-двигателния апарат – 2, ендокринни – 1. 

Според проведената анкета добра оценка на здравословното си състояние 

дават 56.25 % от студентите, отлична –16.96%. Задоволително здравословно 

състояние посочват 19.64% анкетирани, влошаващо – 5.36%, лошо – 1 = 0.89%. 

Един студент не е отговорил на въпроса, фигура 1. 
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Фигура 1. Как оценявате здравословното си състояние от 1 до 5? 

 

По направление „здравна култура” са изследвани следните показатели: 

здравословно хранене; плодове и зеленчуци в ежедневното меню; тютюнопушене; 

употреба на алкохол; спорт в училище (преди следването); спорт по време на 

следването (сега); часове, прекарани в седнало положение; време, отделено за 

учене. 

Висок е процентът на студентите, които не се хранят здравословно – общо 

69,64%, от които отговорилите с „не” са 12,50%; „много рядко” – 21,43”; 

„инцидентно”– 35,71%. Отговорилите положително са 30,35%, като само 3,57% са 

отговорили „винаги”, останалите 26,79% са посочили отговор „почти винаги”. 

Резултатите от отговорите на този въпрос показват, че малка част от студентите 

обръщат сериозно внимание на здравословното хранене и е налице необходимост 

да бъдат насочени към знания за ползата от здравословно и балансирано хранене и 

неговото системно приложение. Висок е процентът на анкетираните, които 

ежедневно консумират плодове и зеленчуци – 52,68%. Инцидентно ги включват в 

менюто си – 39,28%, а 3,57% не са привържаници на този вид храна. 

Във връзка с тютюнопушенето се наблюдава по-нисък процент на студентите, 

които пушат по 11-12 цигари на ден – 35,71. Категоричен отрицателен отговор са 

дали 64,28%. Тези отговори показват, че значителна част от студентите осъзнават 

вредата на тютюнопушенето както за личното, така и за общественото здраве, 

фигура 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2. Пушите ли? Колко цигари дневно? 

  

Алкохол се употребява инцидентно в малки количества от по-голям брой 

студенти – 79 / 70,53%, по-малко са тези, които го консумират инцидентно в големи 

количества – 14 / 12,50%. Четирима студенти (3,57%) не се съобразяват с този 

рисков фактор за здравето и постоянно употребяват алкохол. Категоричен 

отрицателен отговор „никога” дават 12 (10,70) анкетирани. Двама студенти не са 

отговорили на този въпрос, фигура 3.  
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Фигура 3. Употребявате ли алкохол? 

 

Системната употреба на алкохол повишава риска от развитие на чернодробна 

цироза, травматични увреждания и инциденти с фатален изход, както и някои 

локализации на злокачествени тумори /уста, ларинкс , хранопровод, черен дроб/. 

Алкохолът повишава кръвното налягане и е рисков фактор за артериална 

хипертония и всички видове мозъчни инсулти. Тютюнопушенето причинява следните 

социално значими заболявания: рак на белия дроб, миокарден инфаркт, 

артериосклероза, хроничен гастрит и други. 

Според голяма част от младите потребители алкохолната агресия у нас, както 

тютюнопушенето и наркотиците са „средства за преодоляване на стреса, 

повишаващи настроението и самочувствието”. Тази погрешна нагласа, насочвана 

първоначално от любопитство и интерес, стремеж за принадлежност към 

неподходяща социална среда, неусетно се превръща в необходимост от системност 

и постоянство в консумирането. Лечението на тези зависимости са залегнали в 

програмите за превенция на здравето. Колкото по-рано се овладеят тези рискови 

фактори и потребителят се насочи към здравословно хранене и двигателна 

активност, толкова по-ефективно ще се овладеят последиците от тези вредни 

навици. 

По отношение на показателя двигателна активност като спорт в училище и 

спорт по време на следването не се наблюдава значителна промяна. Повече от 

половината от изследваните студенти – 71 са участвали в часовете по физическо 

възпитание и са спортували, 73-ма от анкетираните продължават да упражняват 

двигателна дейност. Останалите 39 не са участвали в часовете по физическо 

възпитание и в момента не спортуват, тъй като по здравословни причини са били 

освободени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4. Спортували ли сте преди следването? Спортувате ли в момента? 
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Този факт е обезпокоителен, тъй като 34,82% от анкетираните по различни 

причини лишават тялото си от необходимостта от движение. Както знаем животът е 

движение, а движението – здраве. Ето защо тези студенти е добре да бъдат 

насочвани към специалисти, които съобразно здравословното им състояние, да 

изготвят подходяща програма, осигуряваща оптимално ниво на двигателна 

активност. 

От друга страна средните резултати от въпроса „Колко часа седмично отделяте 

за спорт?” показват, че студентите осъзнават благоприятното влияние на активната 

двигателна дейност и отделят 3, 95 часа за спортуване.  

Часовете, прекарани в седнало положение средно са 6,72 часа дневно.  

Студентите, които отделят време за учене само в сесия са 59, т.е. 52.68%; 

учене за упражнения и семинари – 38 / 33.93%; ежедневна учебна подготовка 

извършват 15 от анкетираните, или 13.40%. 

Материалната база е от съществено значение за всяка една дейност. Русенски 

университет има спортни съоръжения, които отговарят на потребностите от 

двигателна активност на студентите. От проведеното анкетно проучване се 

установи, че техните изисквания са високи и оценките им са ориентирани към добра 

по шестобалната система, фигура 5. Това показва, че има какво още да се желае за 

подобряването спортната база на университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фигура 5. Оценете спортно-материалната база на РУ? /поставете оценка срещу всеки обект по 

шетобалната система/ 

 

 

Отговорите на следващите въпроси, свързани с наличната материална база, 

говорят за висока взискателност от страна на студентите. Според 21,43% спортните 

обекти в университета са достатъчни на брой, но 77,68% считат, че е необходимо да 

има още спортни съоръжения, един анкетиран не е отговорил на този въпрос. 

Голяма част от студентите – 90,18% преценяват, че спортната база се нуждае от 

подновяване. Само 8, 03% са доволни от количеството спортни обекти и според тях 

това не е необходимо, един студент не е посочил отговор. 

На въпроса: „Има ли студента финансова възможност за собствена спортна 

екипировка и уреди?” 67,80% дават отрицателен отговор, докато 32,10% могат да си 

позволят да отделят средства за специализирани екипировка и уреди за спортна 

дейност. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат от проведеното анкетно проучване, обощаваме следните изводи: 

1. Студентите оценяват здравословното си състояние като добро, затова е 

необходимо да се ориентират към повишаване на здравната им култура в областта 

на здравословното хранене и физическата активност; 

2. Времето, което по-голямата част от анкетираните отделят седмично за 

спортуване е близо 4 часа, в които влизат и часовете по дисциплината физическо 

възпитание и спорт. Това не е достатъчно, като се има предвид, че всеки ден те 

прекарват в седнало положение около 7 часа. 

3. Студентите имат високи критерии за спортната база и по-голямата част от 

тях препоръчват тя да бъде подобрена. 

Високите изисквания предполагат и значителни отговорности. За да се повишат 

здравната култура и физическата активност на студентите е необходимо 

усъвършенстването на техните способности за реализиране на стремежите им и 

задоволяване на потребностите за живот в хармонично взаимоотношение със 

заобикалящата среда. 
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