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Погіршення стану здоров’я українців не завжди залежить від їх віку, 
освіченості, культури та виховання і часто стає наслідком ігнорування 
нормами здорового способу життя, що призводить до значного зростання 
рівня захворюваності та скорочення тривалості життя населення України. 
Поглиблює проблему наявність шкідливих звичок таких, як вживання 
спиртних напоїв та наркотичних речовин, тютюнопаління, відсутність 
здорового харчування. Стан здоров'я залежить, в першу чергу, від того чи 
становить власне здоров’я цінність для людини та наскільки воно важливе 
для неї самої. Дехто приділяє увагу лише окремим факторам здорового 
способу життя, наприклад, збалансованому харчуванню, а не всьому 
комплексу заходів (гігієнічній гімнастиці, дотриманню режиму дня, 
регулярній руховій активності, загартуванню тощо). У зв’язку з цим 
виникає потреба розвивати в українців свідоме відношення до свого життя, 
навчати їх основам здорового способу життя, направлених на збереження 
та покращення здоров’я кожного індивідуума.

Здобувачі вищої медичної освіти отримують знання на кафедрах, які 
розділені за напрямами підготовки: соціально-гуманітарні, медико- 
біологічні, клінічної медицини та післядипломної освіти. Кожна з кафедр 
вносить свій вклад в формування основ здорового способу життя та 
виховання у здобувачів освіти свідомого відношення до свого здоров’я і 
здоров’я майбутніх пацієнтів.

Кафедри медико-біологічного профілю, а саме медичної біології, 
гістології, цитології, ембріології та анатомії людини вивчають будову 
організму людини в нормі на мікро- та макроскопічних рівнях.

Одним із основних завдань вивчення анатомії людини є вміння 
передбачати взаємозалежність та єдність структур і функцій органів 
людини, їх мінливість під впливом екологічних факторів, визначати вплив 
соціальних умов та праці на розвиток і будову організму. Знання, отримані 
на кафедрі анатомії людини, дають майбутнім медикам розуміння дії на 
організм негативних факторів зовнішнього середовищ та шкідливих
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звичок, які можуть призвести до розвитку незворотних змін в органах та 
системах організму людини.

При вивченні гістології, цитології та ембріології знання структури 
клітин, тканин і органів в нормі є необхідною умовою розуміння 
механізмів їх адаптації при дії різноманітних біологічних, фізичних, 
хімічних та інших факторів.

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення 
мікроскопічної та ультрамікроскопічної будови структур людського 
організму, їх розвиток і зміни у різноманітних умовах життєдіяльності. 
Знання загальної ембріології дають можливість аналізувати причини 
виникнення та механізми передачі спадкових захворювань, визначати 
критичні періоди ембріогенезу, вади і аномалії розвитку людини. 
Розуміння закономірностей утворення зародка на ранніх стадіях має 
велике значення для профілактики аномалій розвитку плода.

Розуміння здобувачами механізмів розвитку зародка, умов, що 
впливають на ці процеси, сприяють дотриманню ними здорового способу 
життя та передачі цих знань своїм пацієнтам.

На заняттях з медичної біології згідно спеціальних компетентностей 
здобувачі освіти повинні отримати здатність до оцінювання впливу 
довкілля, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан 
здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції, навчитися здійснювати аналіз 
захворюваності населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час 
і фактори ризику. Здобувачі освіти чітко розуміють до яких морфологічних 
та функціональних змін в організмі, розвитку захворювань та 
розповсюдження інфекцій, можуть привести порушення людиною основ 
здорового способу життя та недотримання нею елементарних санітарних 
та гігієнічних норм.

На думку деяких авторів, здоровий спосіб життя визначається як 
життєдіяльність людини, що відповідає медико-гігієнічним нормам. 
Отримані під час навчання в медичному вузі знання красномовно 
переконують здобувачів освіти в обов’язковому дотриманні норм 
здорового способу життя, вказують на можливі зміни та збої в роботі 
організму.

До норм здорового способу життя відносять: дотримання правил 
гігієни і техніки безпеки, відмова від куріння і зловживання алкоголем, 
достатня фізична активність, збалансоване харчування, своєчасне 
звернення за медичною допомогою, вміння надавати першу долікарську 
допомогу та ін.

Крім надання здобувачам вищої медичної освіти теоретичних знань і 
практичних навичок, викладачі університету проводять ряд виховних 
заходів, виконуючи роль кураторів груп та наставників молоді.

Під час виховних годин особлива увага приділяється проведенню 
бесід, присвячених дотриманню норм здорового способу життя,
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важливості в житті людини спорту та фізичних вправ, нанесенню шкоди 
організму згубними звичками, наслідкам вживання спиртних напоїв і 
наркотичних речовин, шкоді тютюнопаління, користі загартування.

Куратори академічних груп організовують інформаційно-виховні 
заходи присвячені збереженню репродуктивного здоров’я, принципам 
усвідомленого та відповідального батьківства, сприяють формуванню 
фізично здорової особистості.

Першочерговими завданнями органів та установ охорони здоров'я 
України є питання діагностики, лікування, профілактики захворювань та 
медичної реабілітації. Одним з головних завдань медичних працівників - 
стати активними учасниками та ініціаторами заходів щодо формування 
здорового способу життя, пропагандистами і провідниками гігієнічного 
виховання населення.
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Однією з особливо актуальних проблем сучасності є взаємодія 
людини з оточуючим природним середовищем. Вже сьогодні вимагає 
вирішення таке надскладне питання, як глобальне забруднення 
навколишнього середовища техногенними продуктами, які 
характеризуються мутагенною активністю, що незворотно впливає на 
генетичний апарат людини та її імунну систему.

До таких основних антропогенних забруднювачів довкілля, як 
шкідливі промислові викиди, пестициди і мінеральні добрива, транспортні 
вихлопи, недоочищені стічні води, побутові відходи, іонізуюче 
випромінювання та забруднення радіонуклідами, необхідно додати також 
значний негативний вплив на здоров’я людини збудників інфекційних та 
паразитарних хвороб. Тому захист організму людини від шкідливого 
впливу антропогенних, абіотичних та біотичних чинників оточуючого 
середовища став однією з найважливіших проблем екології та медицини.

На сучасному етапі розвитку людства вища медична освіта повинна 
сприяти не лише становленню кваліфікованого фахівця, а й усебічному, 
зокрема й екологічному, розвитку особистості, спонукати до
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