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Охорона здоров'я студентів вищих медичних навчальних 
закладів як соціально-педагогічна проблема

Власов Г.В.
Донецький національний медичний університет ім. Максима Горького

Анотації:
Досліджено стан здоров'я студен-
тів університету. Розкрито зміст 
категорії «здоров'я», «охорона 
здоров'я студентів-медиків». Об-
ґрунтовано основні аспекти, від 
яких залежить рівень здоров'я сту-
дентів вищих медичних навчаль-
них закладів. Охорона здоров'я 
студентів представлена як комп-
лексна соціально-педагогічна про-
блема. Вирішення проблеми без-
посередньо залежить від активної 
участі студента, що направлена на 
збереження і зміцнення власного 
здоров’я.

Власов Г. В. Охрана здоровья студентов 
медицинских учебных заведений как 
социально-педагогическая проблема. 
Исследовано состояние здоровья студен-
тов университета. Раскрыто содержание 
категории «здоровье», «здравоохранение 
студентов-медиков». Обоснованы основ-
ные аспекты, от которых зависит уровень 
здоровья студентов высших медицинских 
учебных заведений. Здравоохранение 
студентов представлено как комплексная 
социально-педагогическая проблема.  Ре-
шение проблемы непосредственно зависит 
от активного участия студента, которое на-
правлено на сохранение и укрепление соб-
ственного здоровья.

Vlasov G. V. Health protection of the 
students of the medical institutes as a 
social-pedagogical problem. The state 
of health of students of university is ex-
plored. The contents of a class “health”, 
«public health services of students - phy-
sicians» is disclosed. The basic aspects 
on which the level of health of students of 
the maximum medical educational insti-
tutions depends are justifi ed. The public 
health services of students is presented 
as a complex social - pedagogical prob-
lem. The solution of a problem immedi-
ately depends on the fi ssile participation 
the student which is guided on conserva-
tion and hardening of natural health.
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Вступ. 1

Працівники медичної галузі, досвідчені викладачі 
фізичної культури середніх та вищих навчальних за-
кладів б’ють на сполох: за останні десятиліття функ-
ціональні показники дітей та молоді значно погір-
шились; вони не здатні здати існуючі  нормативи, та 
навіть гинуть на уроках фізкультури від несподіваної 
зупинки серця! 

Фахівці різних напрямів на різних рівнях нама-
гаються будь-що розв’язати проблему збереження 
здоров'я нового покоління. Однак, наразі стан здоров'я 
студентів викликає занепокоєння педагогічної спіль-
ноти. За оцінками фахівців, студентська молодь за-
галом і студенти вищих медичних закладів зокрема, 
належить до групи населення з підвищеним ризиком 
захворювань. Фахівці стурбовані неухильним зни-
женням показників функціонального стану систем 
організму і фізичної працездатності студентів від мо-
лодших до старших курсів. За свідченнями ряду до-
слідників, наявні проблеми ще більше загострюються 
у студентів медичних вузів [1, 2, 7]. В.Б. Мандриков 
пов’язує погіршення стану здоров'я студентів-медиків 
з більш інтенсивною учбовою діяльністю в порівнян-
ні зі студентами інших профілів. При цьому ним було 
встановлено, що в медичні вузи вступають юнаки і ді-
вчата, які мають більш низький рівень функціональної 
та фізичної підготовленості, ніж в численні інші [8]. В 
результаті моніторингу фізичного стану студентської 
молоді, Т.В. Гиголаєвою також було з'ясовано, що се-
ред студентів-медиків спостерігається значний про-
шарок хворих і ослаблених людей, які мають ті або 
інші відхилення в стані здоров'я [3]. За даними М.М. 
Бобиревої, серед студентської молоді великий відсо-
ток, що мають незадовільний стан здоров'я, низький 
рівень фізичного розвитку, надлишкову масу тіла: на-
явність серйозних відхилень у стані здоров'я в спо-
стерігається 20,6% студентів [2].

Слід зауважити, що у дослідників збігається думка 
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щодо зміни профілю патології з перевагою хронічних 
неепідемічних хвороб, у виникненні яких вирішальну 
роль відіграє спосіб життя. Між тим, у спеціалістів не 
виникає сумнівів, що головним фактором збережен-
ня здоров’я наряду з іншими чинниками є здоровий 
спосіб життя. За оцінками фахівців ВОЗ, здоров'я на 
50-55% залежить від способу життя, на 20% — від 
спадковості, на 20-25% — від стану навколишнього 
середовища (екології) і на 8-12% — від роботи сис-
теми охорони здоров'я. Таким чином, рівень здоров’я 
насамперед залежить від свідомої, регулярної робо-
ти особистості по відновленню життєвих ресурсів й 
утриманні достатньої фізичної форми.

Не зважаючи на більш глибоку обізнаність студен-
тів вищих медичних закладів в порівнянні зі студен-
тами інших навчальних закладів в питаннях здоров'я 
людини, факторів, що негативно на нього впливають, 
за даними літературних джерел, у студентів-медиків, 
на жаль, не простежується дбайливе ставлення до 
власного здоров'я. На цей час не виявлено законо-
мірності між наявністю знань про наслідки, до яких 
призводить нехтування засадами здорового способу 
життя та готовністю до здоровотворчої діяльності. 
Вочевидь, для знаходження шляхів підвищення рів-
ня здоров'я означеної категорії студентської молоді, 
необхідно розкрити зміст категорії охорона здоров'я 
студентів-медиків та окреслити основні аспекти, що 
відіграють вирішальну роль у збереженні й зміцненні 
здоров'я студентів вищих медичних навчальних за-
кладів.

Робота виконана згідно плану науково-дослідної 
роботи кафедри теорії і методики фізичного вихован-
ня ЛНУ ім. Тараса Шевченка по темі «Теорія і методи-
ка професійного навчання за спортивним напрямком 
у старшій школі безперервної освіти»; державний ре-
єстр 0108V002431.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було встановлення рівня 
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здоров'я студентів, розкриття змісту категорії «охоро-
на здоров'я студентів-медиків» та обґрунтування осно-
вних аспектів, від яких залежить рівень здоров'я сту-
дентів вищих медичних навчальних закладів. В ході 
дослідження нами були використані літературні дже-
рела та публікації Інтернет-ресурсів. Нами були вико-
ристані такі методи дослідження, як вивчення, аналіз, 
систематизація та узагальнення науково-педагогічної 
та методичної літератури та педагогічне опитування. 
Об’єктом дослідження стали студенти вищого медич-
ного навчального закладу, а предметом дослідження 
— охорона здоров'я студентів-медиків.

Результати дослідження. 
Специфіка професійної необхідності прямого 

контакту із хворими, значне фізичне та психологіч-
не навантаження, висувають підвищені вимоги до 
стану здоров'я й фізичної працездатності студентів-
медиків, до їх витривалості та імунітету до хвороб. 
Однак результати проведеного нами педагогічного 
спостереження 2865 студентів I – III курсів Донецько-
го національного медичного університету ім. Макси-
ма Горького, що навчались у 2007-2008 навчальному 
році і 3192 студентів, що навчались у 2008-2009 на-
вчальному році, підтвердили висновки фахівців про 
високий рівень захворювань студентів вищих медич-
них навчальних закладів, який погіршується з року в 
рік: серед студентів, які прийняли участь в опитуванні 
у 2006-2007 навчальному році виявилось 40% таких, 
що мають хронічні захворювання, 73% з опитаних 
регулярно хворіють гострими респіраторними захво-
рюваннями, а 77% хворіють як мінімум двічі на рік, 
а серед студентів, що навчались у 2008-2009 навчаль-
ному році 41% таких, що мають хронічні захворю-
вання, 78% з опитаних регулярно хворіють гострими 
респіраторними захворюваннями, а 81% хворіють як 
мінімум двічі на рік. При цьому, якщо у 2006-2007 
навчальному році 292 студента, що складало 10,2% 
за станом здоров'я були віднесені до спец. мед. груп, 
то в 2008-2009 навчальному році таких студентів ви-
явилось 345, що склало 10,8% від загальної кількості. 
Ці дані вказують на щорічне зниження рівня здоров'я 
студентів-медиків і доводять актуальність досліджень, 
спрямованих на пошук прийомів і методів, що пози-
тивно впливають на стан здоров'я студентів вищих 
медичних навчальних закладів.

З метою розкриття змісту категорії «охорона 
здоров'я студентів-медиків», в ході дослідження нами 
було детально вивчено визначення категорії «здоров'я» 
з різних позицій. Здоров'я визначається як «сума ре-
зервних можливостей основних функціональних сис-
тем» (Н.М. Амосов), «комплекс резервних можливос-
тей організму, що забезпечують соціальну активність 
при максимальній тривалості життя» (В.П. Скарбни-
ків), «один з найважливіших показників «якості» лю-
дини й популяції людей» (П.Л. Капиця), «природна, 
абсолютна й неминуща життєва цінність, що займає 
верхній щабель на ієрархічній градації цінностей, а 
також у системі таких категорій людського буття, як 
інтереси й ідеали, гармонія, краса, зміст і щастя жит-
тя, творча праця, програма й ритм життєдіяльності» 
(Д.М. Давиденко). За енциклопедичним визначенням, 

здоров'я – це природний стан організму, що харак-
теризується його врівноваженістю із навколишнім 
середовищем та відсутністю будь-яких хворобливих 
змін [8]. 

Шляхом вивчення і аналізу спеціальної літерату-
ри, а також в результаті роздумів та міркувань з при-
воду охорони здоров'я студентів-медиків, ми прийшли 
до висновку, що запорукою міцного здоров'я студента 
являється постійна робота студента над собою, регу-
лярна підтримка з боку сім’ї, родини і суспільства у 
намаганні вести здоровий спосіб життя, заохочення 
з боку педагогічної спільноти та законотворча діяль-
ність з боку держави, націлена на збереження й зміц-
нення здоров'я студента. В свою чергу, суспільство 
отримає співробітника медичного закладу, який буде 
прикладом для наслідування з боку пацієнтів та вести 
пропаганду здорового способу життя серед населення 
у професійній діяльності. 

Розглянемо докладніше напрямки охорони здоров'я 
студентів-медиків, спробувавши відповісти на питан-
ня «які важелі впливають на здоров'я студента вищого 
медичного закладу?».

Держава зі свого боку вкрай зацікавлена у зміц-
ненні здоров'я нового покоління як запоруку життє-
діяльності та розвитку суспільства. Наразі держава не 
залишається осторонь проблем збереження здоров'я. 
Піклування про здоров'я населення з боку держави 
передбачено низкою правових документів: Конститу-
цією України, Основами Законодавства України про 
охорону здоров'я і Законом про забезпечення санітар-
ного та епідеміологічного благополуччя населення, 
Конвенцією про права дитини, Концепцією національ-
ного виховання. Національна доктрина розвитку осві-
ти України ХХІ століття серед пріоритетів державної 
політики у розвитку освіти відокремлює формування 
здорового способу життя, яке здійснюється шляхом 
розвитку валеологічної освіти, медико-санітарного 
просвітництва, активних форм пошуку, збереження, 
зміцнення та розвитку індивідуального здоров’я. 

Суспільство в свою чергу воліє бачити такі якос-
ті у співробітника медичного закладу як стійкість 
до стресу, нервово-психічна стійкість, оптимальний 
рівень тривожності, працездатність і, передусім, 
здоров'я [6]. Очікування суспільства також пов’язані 
з обізнаністю медичного працівника у питаннях збе-
реження здоров'я, постійне поглиблення знань у 
сфері застосування новітніх здоров'яформуючих та 
здоров'язберігаючих технологій, вдосконалення ме-
тодів та прийомів щодо підвищення рівня здоров'я 
пацієнтів, в тому числі за рахунок втілення засад здо-
рового способу життя і пропаганду здорового спо-
собу життя у професійній діяльності. Ми вважаємо, 
що суспільство може опосередковано впливати на 
здоров'я студента-медика сформованою громадською 
думкою щодо загального рівня культури та здоров'я 
співробітника медичного закладу.

Педагогічна система намагається враховувати іс-
нуючий стан зниження рівня здоров'я населення. Д.М. 
Давиденко зі співав. зазначає, що успішне вирішення 
завдань по вдосконаленню підготовки висококвалі-
фікованих кадрів тісно пов'язане зі зміцненням і охо-
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роною здоров'я, підвищенням якості життя й працез-
датності студентської молоді. Автори вважають, що, 
поряд із професійним рівнем, стан здоров'я студентів 
варто розглядати як один з показників рівня підготов-
ки фахівців високої кваліфікації, як основу творчого 
довголіття наукових кадрів [4]. Наразі фахівці зосе-
реджують увагу на формуванні здорового способу 

життя студентської молоді, яке включає ознайомлення 
студентської молоді з принципами здорового спосо-
бу життя, вивчення методів самодіагностики та адек-
ватної оцінки фізичного стану, формування навичок 
знань та вмінь самовдосконалення, збереження і зміц-
нення здоров’я.

І насамкінець, як на нашу думку, прагнення ви-
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Рис. 1. Охорона здоров’я студента вищого медичного навчального закладу як соціально-педагогічна 
проблема, де ЗСЖ – здоровий спосіб життя
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сокого рівня здоров’я є природнім станом будь-якого 
індивідууму. Охорона власного здоров’я — це безпо-
середній обов’язок кожної людини й він не вправі пе-
рекладати цей обов’язок на оточуючих [5]. Молодий 
здоровий студент може і не усвідомлювати цього фак-
ту, однак студент медичного вузу як ніякий інший сту-
дент знає про можливі наслідки нехтування засадами 
здорового способу життя. Фахова і особистісна реалі-
зація студента-медика передбачає такий рівень фізич-
ної підготовленості студента, який забезпечує можли-
вість успішного оволодіння спеціальними знаннями, 
вміннями та навичками та орієнтує студента до по-
дальшої пропаганди здорового способу життя у про-
фесійній діяльності. Таким чином, охорона здоров’я 
студента-медика залежить від його інформованості в 
питаннях здорового способу життя, дотримання гігіє-
нічних норм поводження та медичної активності.

Підсумовуючи вищевикладене, можна констату-
вати, що охорона здоров’я студентів вищих медичних 
навчальних закладів — це комплексна соціально-
педагогічна проблема, яка регламентована рядом держав-
них актів, передбачає низку заходів з боку педагогічної 
системи, окреслює зворотній зв’язок між студентом 
і суспільством та вимагає відповідних зусиль з боку 
студента (рис. 1).

Висновки. 
В результаті проведеного дослідження нами були 

отримані наступні висновки:
Проведене вивчення, аналіз, узагальнення й 1. 
систематизація літературних джерел дозволив 
встановити незадовільний стан здоров'я студентів-
медиків, навіть з огляду на більш глибоку 
обізнаність цих студентів у питаннях збереження 
здоров'я та усвідомлення ними здоров'я як однієї 
з найбільших цінностей в житті особистості, який 
має тенденцію до погіршення на протязі останніх 
десятиліть.
Результати проведеного нами опитування студентів 2. 
вищого медичного закладу підтвердили виснов-
ки фахівців про високий рівень захворювань 
студентів вищих медичних навчальних закладів, 
який погіршується з року в рік: так серед студентів 
I – III курсів Донецького національного медич-
ного університету ім. Максима Горького, що на-
вчались в 2007-2008 навчальному році студентів, 
віднесених до спеціальної медичної групи і гру-
пи ЛФК, налічувалось 292 особи, що становило 
10,2 %, то в 2008-2009 навчальному році таких 
студентів налічувалось 345 особи, що склало 

10,8 %.
Охорону здоров'я студента-медика слід розглядати 3. 
як комплексну соціально-педагогічну проблему, 
яку можливо розв’язати лише під патронатом дер-
жави, опираючись на громадську думку та за раху-
нок цілеспрямованих заходів з боку педагогічної 
системи.
Однак, в результаті проведеного дослідження, 4. 
було з’ясовано і обґрунтовано, що спільні заходи 
виявляться марними без систематичних зусиль з 
боку особистості, де важливу роль відіграє актив-
не заняття студентом фізичною культурою, на-
лежне поєднання праці й відпочинку, раціональне 
харчування, постійне ознайомлення з новими 
здоров'язберігаючими технологіями тощо.
Подальше дослідження буде спрямовано на вста-

новлення професійно важливих якостей особистості 
працівника медичного закладу.
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