
Наука. Освіта. Молодь. Частина 2 

 

 - 25 - 

становлення до себе як особистості й науковця, зокрема розповів, що теми, 

близькі до алгебраїчної геометрії, цікавили його ще до вступу в 

університет. Так, він намагався виразити співвідношення площ і об’ємів 

фігур ще до того, як дізнався, що є такі люди, як математики. Вчений 

описує, що будь яку математичну задачу він намагався розв’язати сам, і 

розпочинав міркування таким чином, ніби він єдиний у світі математик й 

суспільству ще абсолютно нічого невідомо із теорії алгебри. 

Знамениту працю у дванадцяти томах «Элементы алгебраической 

геометрии» називають «Евангелием от Гротендика» [2], і продовжують 

досліджувати й до сьогоднішнього дня. 

Після завершення кар’єри науковця Олександр поселився у селищі в 

Піренеях і жив там відлюдником; інформацію про своє точне 

місцезнаходження не розголошував. Він більше не був науковцем в 

загальноприйнятому сенсі слова: не робив доповідей, не публікував 

наукових праць, але все ж писав і розсилав колегам математичні тексти, в 

яких викладав можливі напрямки подальших досліджень. 

Дослідники життєвого шляху науковця стверджують, що в серпні 

1991 року він спалив понад 25 тисяч сторінок своїх рукописів, та 

заборонив публікувати й перевидавати свої праці, які на той час вже 

вийшли друком. Усі неопубліковані праці, що збереглися, після смерті 

Олександра Гротендіка були передані університету Монпельє. 
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ФАКТОРИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ 

 

На сьогодні кожна людина в своєму житті думала про збереження 

власного здоров'я. Але не всі знають як саме це зробити. Тривалий 

навчальний день, «не активний» спосіб життя, неправильне 

співвідношення режиму праці та відпочинку, також не дотримання режиму 
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раціонального харчування, все це веде до погіршення стану здоров’я 

студента.  

Здоров’я – це сукупність фізичних, духовних, соціальних якостей 

особистості, що є основною її довголіття і необхідною умовою здійснення 

творчих планів, умовою високої працездатності, створення міцної сім’ї, 

народження і виховання дітей [1, с. 57]. 

Щоб зберегти своє здоров’я кожний студент повинен правильно 

будувати свій спосіб життя. Якщо, людина з молодих років постійно й 

наполегливо буде дбати про своє здоров’я, вона в основу своєї 

життєдіяльності закладе тільки стійкі корисні звички, навички, поведінку, 

які й визначить основний її напрямок – шлях здоров’я. Для того щоб 

створити раціональний спосіб життя, потрібно виконувати певні правила, 

що забезпечують гармонійний розвиток, високу працездатність, духовну 

рівновагу та здоров’я студента. [3, с. 105]. 

Здоровий спосіб життя має такі принципи: раціональне харчування; 

руховий режим; сон; загартування організму; особиста гігієна; відсутність 

шкідливих звичок; позитивні емоції, та інші фактори. 

Для того щоб раціонально харчуватися студент повинен для себе 

зіставити правильне співвідношення жирів, білків, вуглеводів, вітамінів, 

мікроелементів, води відповідно до віку. Також правильно організувати 

режим прийому їжі. Кожного дня для нас також важлива і особиста гігієна. 

Вона потрібна нам для здорового способу життя, та ефективної 

профілактики різних захворювань. Це зокрема, гігієна тіла, зубів і 

порожнини рота.  

Не менш важливими для нас є негативні звички, які завдають шкоди 

здоров’ю. Найбільш шкідливими звичками, які можуть сформуватись під 

час студентства, є куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин. 

Саме ці звички згубно впливають на організм, який формується і ще не має 

належно рівня захисту від зовнішніх і внутрішніх несприятливих чинників, 

що часом призводять до різних захворювань організму [2, с. 34]. 

Важливим фактором у збереженні здоров’я є загартовування, воно 

характеризується систематичним використання природних факторів 

природи, яке необхідне для підвищення стійкості організму до різних 

несприятливих умов.  

Також для повноцінного здоров'я студента є його рухова активність. 

Коли людина займається руховою активністю то в організмі відбуваються 

численні позитивні зміни. Особливо покращується дихальна та серцево-

судинна система. Важливу роль у розв’язанні цієї проблеми відіграє 

факультет фізичного виховання. Фізичне виховання спрямоване 

забезпечити студенту високий рівень фізичного розвитку та фізичної 

підготовленості, а також покращити та зберегти здоров'я.  

Спрямовуючи оздоровчу дію, факультет фізичного виховання 

впродовж курсу озброює студента необхідними знаннями, уміннями і 
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навичками виконувати фізичні вправи, а також застосовувати їх у 

повсякденному житті. Але виконуючи фізичні вправи слід не забувати про 

відпочинок [3, с.106]. 

Відпочинок – це стан спокою або активної діяльності, що веде до 

відновлення сил і працездатності. Робота і відпочинок тісно пов'язані між 

собою і представляють дві сторони нормальної життєдіяльності організму. 

Правильно організований і культурний відпочинок сприяє збереженню та 

зміцненню здоров'я людини.  

Також важливим відпочинком є сон. Основна функція сну — це 

відновлення фізичних та психічних сил, що дозволяє максимально 

адаптуватися до зміни умов зовнішнього і внутрішнього середовищ. Під 

час сну найкраще відновлюється належна працездатність [1, с. 58]. 

Найважливішу роль у розв’язанні цієї проблеми відіграє факультет 

фізичного виховання. Фізичне виховання спрямоване забезпечити студенту 

високий рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості, а також 

покращити та зберегти здоров'я.  

Спрямовуючи оздоровчу дію, факультет фізичного виховання 

впродовж курсу озброює студента необхідними знаннями, уміннями і 

навичками виконувати фізичні вправи, а також застосовувати їх у 

повсякденному житті. 

Отже, якщо студент буде чітко керуватися зазначеними вище 

правилами, то він буде здоровим як фізично так і духовно. Здоров’я є 

основою повноцінного життя. 
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Україна заявила про європейський вибір відразу після того, як стала 

незалежною. Незважаючи на численні економічні та політичні проблеми, 

які підсилені економічною кризою держави, Україна все ж таки 

намагається втілити в життя власну зовнішньоекономічну стратегію, 


