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СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: ПЕРСПЕКТИВИ І ЗДОБУТКИ

ність їх фіксації при виконанні віртуального остеосинтезу. Апарати й методики рентгенографії, УЗД, спіральної 
комп'ютерної томографії з розвитком технічного прогресу стрімко вдосконалюються й модернізуються, що дозво
ляє створювати більш сучасні й реалістичні 3D- моделі для візуального сприйняття й 3D-друку. Для створення та
ких матеріалів використовується поєднання всіх програмних ресурсів, краще із залученням ІТ-спеціаліста. Ство
рені віртуальні 3D-моделі допомагають студенту в сприйнятті візуальної інформації й дозволяють уявити ступінь 
ушкодження сегмента, хід операції, можливі варіанти остеосинтезу, можливі помилки й ускладнення під час хірур
гічного втручання, перспективи зрощення кістки, що значно полегшить навчальний процес.

Ми вважаємо, що застосування у викладанні матеріалу теми заняття з травматології й ортопедії 3D-моделей і 
відеороликів ушкоджень опорно-рухового апарату, методів остеосинтезу, реабілітації пацієнтів дозволить ефек
тивно засвоювати матеріал студентам-медикам і в майбутньому застосовувати знання у своїй практиці.

Залучення до створення навчальних 3D-моделей і відеороликів умотивованих студентів дозволяє виявити їх
ній дослідницький потенціал, сформувати їхнє просторове мислення. Розвиваючи свої навички, такі студенти- 
медики стають у майбутньому фаховими травматологами-ортопедами.

Слід зазначити, що попит на такі моделі й відеоролики постійно зростає не лише під час занять із травматоло
гії й ортопедії зі студентами-медиками, а під час післядипломного навчання лікарів-інтернів.

Отже, можна підбити підсумки і зробити такі висновки:
1. Класична методика викладання травматології й ортопедії із залученням лише текстової інформації студен

там-медикам стала застарілою.
2. Невикористання технології SMART-освіти під час занять із травматології й ортопедії призводить до непов

ноцінного засвоєння матеріалу студентами.
3. Новий медичний формат викладання травматології й ортопедії обов'язково має включати нові способи ко

мунікації й трансляції інформації. Це дає можливість студентам-медикам у повному обсязі сприйняти й засвоїти 
матеріал із теми заняття.

4. Застосовані освітні тренди якнайкраще підходять для опанування практичних навичок у травматології й ор
топедії.

5. Залучення студентів до створення інформаційних моделей і відеороликів за темами занять ідеально моти
вує й спонукає до освоєння травматології й ортопедії.
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ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ -  ПРІОРИТЕТНА СКЛАДОВА МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
Підлужна С.А., Корчан Н.О., Шерстюк О.О., Свінцицька Н.Л., Білаш В.П.
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Висвітлено питання здоров'я студентів, яке, на жаль, останніми роками викликає глибоке занепокоєння. Се
ред факторів, що негативно впливають на здоров'я молодих людей, не останню роль відіграють постійні ро
зумова й психоемоційна напруженість, інформаційний стрес, недостатня матеріальна забезпеченість.
Ключові слова: адаптивні системи організму, здоров'я студентів, здоровий спосіб життя, рухова актив
ність, інформаційна парадигма здоров'я.
The paper covers issues of student health, which, unfortunately, in recent years has caused serious concern. Among the 
factors that negatively affect the health of young people, not the least role is played by constant mental and psycho
emotional stress, information stress, lack of material security.
Key words: adaptive body systems, student health, healthy lifestyle, physical activity, health information 
paradigm.

Здоров'я людини -  соціальна цінність, невід'ємна частина суспільного багатства, і від суспільства залежить, як 
здоров'я використовується, охороняється й відтворюється. Проблема збереження й зміцнення здоров'я населен
ня за всіх часів була однією з ключових у суспільстві. Здоров'я нації -  це показник цивілізованості держави, що ві
дображає рівень її соціально-економічного розвитку, головний критерій доцільності й ефективності всіх сфер дія
льності людини. Аналіз здоров'я людини стає необхідною умовою розкриття й удосконалення людських здібнос
тей і можливостей як рушійної сили й найвищої мети суспільного прогресу. Нині в Україні тенденція погіршення 
здоров'я населення набула загрозливого рівня. Це зумовлено збідненням значної частини населення, 
погіршенням екологічної ситуації, розповсюдженням здоров’яруйнівних стереотипів поведінки, зниженням 
доступності до якісних медичних послуг, здоров’явитратністю сучасної системи освіти [2]. В Україні ситуація 
ускладнюється ще й тим, що водночас із екологічною кризою країна перебуває в умовах глибокої економічно- 
політичної кризи. Через це спостерігається прогресуюча деградація здоров'я населення. Сучасні умови життя ви
сувають високі вимоги до організму людини й характеризуються підвищеним ступенем екстремальності. 
Пов'язано це не тільки з особливостями навколишнього середовища, що зумовлюють несприятливу екологічну 
обстановку, а і з більшістю факторів соціальної, економічної, психологічної природи. Зміщення акцентів із рухової 
сфери на розумову і психоемоційну призвело до зниження природної рухової активності, причому зросли вимоги
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до інтелектуальних і адаптаційних здібностей людини [2].
Різні аспекти здоров'я молодого покоління стали однією з глобальних проблем сучасності. Вона виникає ра

зом із людиною й видозмінюється відповідно до руху людської культури. Медико-біологічні особливості впливу 
навколишнього середовища на людину надзвичайно різноманітні, але в їхній основі є дві найважливіші позиції, які 
необхідно враховувати. Перша -  стан довкілля, його якісна й кількісна характеристики, друга -  стан здоров'я 
індивідуума в середовищі проживання. Решта -  можуть посилити чи послабити взаємодію системи «середовище 
-  людина». Організм нормально функціонує лише у взаємодії з навколишнім середовищем.

Параметрами здоров'я, соціального благополуччя нашого суспільства є показники фізичного розвитку людини. 
Показники фізичного розвитку -  це, по-перше, темп і особливості змін у процесі росту, гармонійність розвитку, 
співвідношення календарного й біологічного віку, конституційні особливості тощо. Такий підхід дає можливість ви
користовувати показники фізичного розвитку для вимірювання й адекватного порівняння їхніх значень із установ
леними нормативними показниками. Одним із найважливіших показників стану здоров'я є рівень функціонального 
розвитку адаптивних систем організму людини. Здоров'я є процесом збереження й розвитку фізіологічних, 
біологічних і психічних функцій, оптимальної трудової й соціальної діяльності за максимальної тривалості актив
ного творчого життя. Функціональний стан організму в інтервалі між нормою й патологією визначає ризик виник
нення хвороби. Ризиком вважають імовірність якої-небудь несприятливої події. У зв’язку з цим рівень здоров'я 
можна визначити як здатність організму протистояти хворобі. Отже, чим вищий рівень здоров’я, тим нижчий ризик 
розвитку захворювань. Рівень ризику розвитку захворювання залежить від факторів ризику й сили їхнього впливу 
на організм конкретної людини.

За визначенням ВООЗ, професійний ризик -  це прогностична ймовірність частоти несприятливих реакцій на 
вплив шкідливих факторів виробничого середовища й навчального і трудового процесів, оскільки люди постійно 
перебувають під поєднаним впливом взаємозалежних і взаємозумовлюючих факторів. Тому комплексне медико- 
соціальне дослідження стану здоров’я молоді проводиться з урахуванням впливу великої кількості факторів, їхніх 
взаємозв’язків і рангової оцінки кожного з них.

Відомо, що фактори навколишнього середовища, у тому числі виробничі й соціально-гігієнічні, можуть висту
пати не тільки в ролі безпосередніх причин розвитку тих чи інших захворювань, а й умов, що викликають у органі
змі неспецифічні передпатологічні зміни. Оцінка таких змін досить складна або практично неможлива за викорис
тання нозологічного підходу, тоді як використання донозологічної діагностики дозволяє виділити на межі норми й 
патології низку перехідних станів, що характеризуються різними ступенями адаптації організму до умов навколи
шнього середовища.

Рівень здоров'я, загальний стан організму або, навпаки, міра зниження неспецифічної резистентності визна
чаються і станом гомеостазу, і розвитком загальних неспецифічних адаптаційних реакцій. Саме здатність живої 
системи перебувати в стаціонарному стані в мінливих умовах середовища дозволяє функціонувати їй як здоро
вому організму.

У цілому, здоров'я молодої людини, зокрема студента, залежить від багатьох факторів. Це генетично детермі
новані особливості організму, екологічні умови проживання, особливості харчування, рівень фізичної активності 
тощо. Комплекс цих факторів знаходить своє відображення в показниках імунної системи, вагомого компонента 
імунонейроендокринної системи підтримання гомеостазу, яка надзвичайно чутлива до екзогенних і ендогенних 
впливів і водночас визначає стійкість індивідуума до захворювань різноманітної етіології.

Успішна підготовка висококваліфікованих кадрів, які забезпечують стійкість економічного розвитку держави, ті
сно пов'язана зі збереженням і зміцненням здоров'я, підвищенням працездатності студентської молоді. Разом із 
тим, постійно зростаючі вимоги до рівня підготовки фахівців-медиків вищої ланки, зумовлені збільшенням потоку 
наукової інформації, упровадженням інноваційних освітніх технологій, призводять до перевантаження студентів. 
Підвищується їхня психоемоційна напруженість, виснажуються адаптаційні резерви нервової, ендокринної й імун
ної систем, зростає ймовірність захворювань.

Проблема способу життя і здоров'я студентів стала гостро актуальною в сучасних соціально-економічних умо
вах. Від стану здоров'я цієї категорії населення багато в чому залежить здоров'я майбутнього покоління. Здоров'я 
студентів, поряд із їхньою соціальною зрілістю, є необхідною умовою навчання у виші, а отже, і високої професій
ної придатності. Студенти складають особливу соціальну групу, об'єднану певним віком, специфічними умовами 
праці й життя, зі своїми цінностями, установками, еталонами поведінки. Не останню роль відіграють постійні ро
зумові й психоемоційні напруження, інформаційний стрес, недостатня матеріальна забезпеченість, необхідність 
поєднувати навчання з роботою, часті порушення режиму праці, відпочинку й харчування. Зниження загального 
рівня культури, у тому числі санітарно-гігієнічного, сприяє поширенню саморуйнівних видів поведінки, таких як ку
ріння, споживання алкоголю, наркотичних і психоактивних речовин. Відомо, що під час вступу до вищої школи в 
більшої частини студентів відбувається зміна звичних життєвих стереотипів, місця проживання, умов самостійної 
роботи, режиму й якості харчування [3].

Вступ молоді до ЗВО й навчання на початкових курсах -  сильний психологічний стрес, що потребує пристосу
вання організму до нових умов життя, діяльності й викликає компенсаторні функціональні перебудови. Процес 
навчання в ЗВО призводить до перенапруження механізмів адаптації. Особливо посилюється перенапруження в 
заліково-екзаменаційний період, це може стати потенційною причиною порушення стану здоров'я студентської 
молоді. Гострий короткочасний стрес виводить на перше місце вроджений імунітет, що не вимагає таких енерге
тичних витрат і часу, як специфічний. Тривалі стреси викликають перехід від адаптивних змін у імунній системі до 
дисфункцій спочатку на рівні клітинного імунітету, а потім -  на рівні загальної імунної відповіді.

Від обраного людиною способу життя залежить стан її здоров'я в майбутньому. Пріоритетом має стати здоро
вий спосіб життя, але натепер він ще не є загальноприйнятим в українському суспільстві. Проблема способу жит
тя і здоров'я студентів актуальна в сучасних соціально-економічних умовах.

Як відомо, зниження рівня здоров'я студентів трапляється в тих випадках, коли вони не дотримуються прин
ципів здорового способу життя. За період навчання під дією факторів, указаних раніше, відбувається ослаблення 
стану здоров'я, більшість студентів перебуває в передболісних (преморбідних) станах. Слабке здоров'я негативно
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відбивається на здібностях студентської молоді бути стійкими до факторів довкілля, працездатними й конкурен
тоспроможними в умовах обраної професійної діяльності [2]. Тому необхідно активувати і стимулювати вплив фа
кторів, що надають позитивний вплив, оскільки вони зміцнюють здоров'я, та нейтралізувати дію факторів, які згу
бно впливають на нього [4].

Студенти мало приділяють уваги таким чинникам як медична активність населення, загальна культура 
здоров'я, незважаючи на те, що останній фактор має бути дуже важливим і значущим для молоді. Погіршення 
здоров'я студентів у період навчання в ЗВО більшою мірою пов'язане з несприятливим впливом соціально- 
гігієнічних факторів середовища і спадково-генетичною схильністю, тобто спадковою схильністю до патологій, 
проте активація цього зумовлена впливом життя. За час навчання здоров'я студентів об'єктивно погіршується, на 
момент закінчення ЗВО лише 20% випускників можна вважати практично здоровими.

Світовий досвід свідчить, що рухова активність людини впродовж усього життя запобігає захворюванням і по
ліпшує стан здоров'я. За інтегральним показником здоров'я населення -  середньою очікуваною тривалістю життя 
людини -  Україна займає одне з останніх місць у Європі.

Зміцнення й підтримку здоров'я студентів у закладі вищої освіти необхідно здійснювати на основі продуктив
ного вдосконалення освітнього процесу з фізичного виховання з урахуванням сучасних вимог підготовки фахівців 
як носіїв і пропагандистів спортивної культури в майбутній професійній діяльності й сімейному житті [1]. Сучасна 
навчальна діяльність має інтенсивний характер підготовки фахівців, що відповідає соціально-економічним вимо
гам суспільства й держави, які постійно змінюються, у той же час необхідно забезпечити розвиток особистості з 
урахуванням її запитів, здібностей, ціннісних орієнтацій, у тому числі й рухових здібностей як необхідної умови 
зміцнення й підтримки здоров'я, реалізації інтелектуального й фізичного потенціалу теперішньої й майбутньої 
професійно підготовленої молоді. Особливу роль у стимулюванні фізичного й інтелектуального потенціалу студе
нтів відіграє формування спортивної культури як сучасної субкультури розкриття й реалізації рухового потенціалу 
молоді в студентські роки. Значна частина життєдіяльності студентів відбувається в закритому приміщенні, тому в 
них виникає дефіцит рухової активності. Тісний зв'язок здоров'я студентської молоді й фізичної працездатності зі 
способом життя, обсягом і характером повсякденної діяльності доведена дослідженнями, які свідчать, що опти
мальне фізичне навантаження в сукупності з раціональним харчуванням і правильним способом життя -  
найефективніший спосіб подолання різних відхилень у стані здоров'я. Для підвищення рівня здоров'я нації необ
хідний сучасний підхід, який базується на сучасній інформаційній парадигмі здоров'я. Він передбачає розробку, 
прийняття й упровадження комплексних державних оздоровчих програм, які вимагають створення умов для реа
лізації здорового способу життя кожною людиною: заняття фітнесом, раціональне харчування, загартовування, 
відмова від шкідливих звичок, охорона довкілля від забруднення. У сучасних умовах здоровий спосіб життя -  ви
значальний фактор збереження і зміцнення здоров'я молоді. Становлення системи підтримки здорового способу 
життя -  реальний шлях захисту її здоров'я. Здорова людина має велику цінність для держави, бо здатна більш 
ефективно працювати, а значить, піднімати економіку, збагачувати суспільство, забезпечувати її національну 
безпеку. Щоб вплинути на поведінку молоді, необхідні зусилля самої людини, сім'ї й суспільства. Єдиним ради
кальним способом розв'язання проблеми є кардинальна перебудова наших поглядів щодо причин і наслідків не 
здоров'я, а формування основ здорового способу життя. Отже, формування здорового способу життя 
студентської молоді відбувається на трьох рівнях.

1. Соціальний: інформаційно-просвітницька робота. Тобто системне розв'язання проблем формування здоро
вого способу життя молоді в освітньо-просвітницькому й поведінковому аспектах. Необхідне створення 
інформаційно-пропагандистської системи підвищення рівня знань про негативний вплив чинників ризику на здо
ров'я, можливості його послаблення.

2. Інфраструктурний: профілактичні заходи в основних сферах життєдіяльності (наявність вільного часу, мате
ріальні кошти), можливість доступу до конкретних процедур, що мають уповільнювати природний процес старін
ня, наявність належних екологічних умов, інших складових здорового способу життя, що стосуються переважно 
не тільки фізичного і психічного, а також соціального й духовного здоров'я.

3. Особистий: ціннісне ставлення до здоров'я і здорового способу життя розглядається як цільовий і змістов
ний компонент життєдіяльного процесу [5]. А досягти цього можна лише шляхом перебудови системи освіти й ви
ховання молоді, засвоєння знань, що дозволять їй гармонійно розвиватися в умовах сьогодення.
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