
 

 



130 131 

 

ЗМІСТ 
ВАГОМІСТЬ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 

ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
Ждан В.М., Бобирьов В.М., Шешукова О.В., Нетудихата О.М ....................................... З 

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МОРФОЛОГІЧНОМУ ОБҐРУНТУВАННІ 
НОВИХ МЕТОДИК РЕКОНСТРУКТИВНО-ВЩНОВЛЮВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНІХ ХІРУРГІВ-СТОМАТОЛОГІВ І ЩЕЛЕПНО- ЛИЦЕВИХ ХІРУРГІВ 
Аветіков Д.С., Соколов В.М ................................................................................................... 4 

РОЛЬ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 
ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
Андрейко С.С., Біланова Л.П .................................................................................................. б 

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК МЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРОБ 
Баштан В.П., Корнеев О.В., Литвиненко В.Є., 
Марченко В.Ю., Чорнобай А.В., Шелешко П.В .................................................................... 8 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ЯК СКЛАДОВИЙ 
ЕЛЕМЕНТ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
Безшапочний С.Б, Лобурець В.В., Гасюк Ю.А .................................................................... 9 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В 
СТУДЕНТСЬКИХ КОЛЕКТИВАХ 
Бєлікова І.В., Костріков А.В., Руденко Л.А ......................................................................... 11 

ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНИЙ ПРИНЦИП “Л/Е QUID NIMIS” ЗДОРОВ'Я І ГІГІЄНА В 
ЛАТИНОМОВНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ ТА ПРОПАГУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
Беляева О.М .......................................................................  ...  ............................  .  .................... 13 

НЕОБХІДНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО 
СПОСОБУ ЖИТТЯ 
Біланова Л.П., Андрейко С.С ...........................................................  ...  .................................. 14 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ 
Бобирьова Л.Є., Бойко Д.М., Котова Л.1 ............................................................................. 16 

РОЛЬ УЯВЛЕНЬ ПРО АДАПТАЦІЙНУ ФАРМАКОТЕРАПІЮ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО 
СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 
Бобирьов В.М., Важнича О.М., Дев'яткіна Т.О., Олійник Н.0 ........................................... 18 

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ - АЛЬТЕРНАТИВА ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКІВ- 
КСЕНОБІОТИКІВ 
Бобирьов В.М., Дев’яткіна Т.О., Луценко Р.В .................................................................... 19 

ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ 
Бобирьов В.М., Колот Е.Г., Островська Г.Ю., Власова О.В .......................................... 20 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВІЛ-ІНФІКУВАННЯ ТА СНІДУ СЕРЕД 
СТУДЕНТІВ ВДНЗУ «УМСА» НА КАФЕДРІ ФТИЗІАТРІЇ Бойко М.Г., Я решко А.Г., 
Бондаренко В.Г., Вородюхіна А.К., 
Рева О.А., Куліш М.В., Безручко Д.В., Сухомлин Т.А ......................................................... 23 

ЩО ТАКЕ "ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ" СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ Бондаренко В.В., 
Розколупа О.О... .................................................................................................  ...  ....  ...  ......... 26 

ПРОФІЛАКТИКА АЛКОГОЛІЗМУ ТА ТЮТЮНОПАЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ 
ЗДОРОВОГО'СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ Буря Л.В., Нечепаєва Л.В., 
Шаповал В.Ф., Коваленко Т.І., Флока В.С .............................................................................. 28 

ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ЛІКАРІВ - ІНТЕРНІВ Вітко 
Ю.М., Труфанова В.П., Сенчакович Ю.В., Казакова К.С., Дубина В.О ............................ ЗО 

ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО 
СПОСОБУ ЖИТТЯ НА КАФЕДРІ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ТА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ 
ХІРУРГІЇ З ПЛАСТИЧНОЮ І РЕКОНСТРУКТИВНОЮ ХІРУРГІЄЮ ГОЛОВИ ТА ШИЇ 
Волошина Л.І., Аветіков Д.С .................................................................................................. 31 

ЗНАЧЕННЯ ВИХОВАННЯ В ОСВІТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ 
Воробйов 6.0., Дудченко М.А., Новак О.В., Кітура О.Є., Шапошник О.А ....................... 33 

НАВЧАННЯ МЕТОДАМ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЯК ПЕРЕДУМОВА 
ЗАПОБІГАННЯ ПСИХОСОМАТИЧНІЙ ПАТОЛОГІЇ, ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 
ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ 
Воробйов Є.О., Третяк Н.Г., Мелашенко Г.В., Захарчук 1.1., Кулішов С.К. .................. 35 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В СТУДЕНТІВ Воскресенська Л.К., 
Ряднова В.В., Безкоровайна І.М., Максимук О.Ю ................................................................ 38 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА 
ПРОБЛЕМА 
Гаврильєв В.М., Ахмеров В.Д ................................................................................................ 40 

СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ЗДОРОВ'Я, ЙОГО ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ І РІВНІВ - 
ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
Гпаголь Р.В ...............................................................................................................................   42 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО МОДИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ РИЗИКУ У ХВОРИХ НА 
АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ 
Гпушко Л.В., Мі щук В.Г., Маковецька Т.І., Боцюрко Ю.В., 
Позур Н.З., Гавриш Т.Ю., Чаплинська Н.В ........................................  ..  ............................... 44 

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ТА ОСВІТНІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З КУРІННЯМ 
Гпушко Л.В., Чаплинська Н.В., Позур Н.З., Гавриш Т.Ю., 
МіщукВ.Г., Маковецька ТА., Боцюрко Ю.В ...................................................................... 47 

МОТИВИ ТА ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗАНЯТТЯМИ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І 
СПОРТОМ ЗАЛЕЖНО ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТУ 
Глушко К.О ...........................................   .............................  ...  .................................................. 49 

ПРО МОЖЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ПРОЦЕСІ 
НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 
Громова А.М., Мітюніна Н.І., Дудченко А.А .......................................................................... 52 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ЗАСОБАМИ 
ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Губка П.І. .................................... .. .....................  ..  .........  ..  ........................................................ 54 

РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 
Гуцаленко 0.0 .......................................  ..................................................................................... 56  



31 

 

ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

В ЛІКАРІВ - ІНТЕРНІВ 

Вітко Ю.М., Труфанова В.П., Сенчакович Ю.В., Казакова К.С., Дубина В.О. 

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 
У філософському розумінні спосіб життя - це синтетична характеристика сукупності 

типових видів життєдіяльності людей (індивідів та соціальних утворів) у поєднанні з умовами 
життя суспільства. Він охоплює всі сфери суспільства: працю і побут, суспільне життя і 
культуру, поведінку (стиль життя) людей та їхні духовні цінності. Отже, поведінка, або стиль 
життя, є одним із найважливіших елементів способу життя в цілому, який не може не впливати 
на здоров'я окремої особи або на здоров'я тих чи інших соціальних груп населення. 

Проблема формування здорового способу життя досить ретельно висвітлюється в 
багатьох соціально-філософських, педагогічних, соціологічних, медичних працях. Особливої 
актуалізації ця проблематика набула в другій половині XX століття як у світі в цілому, так і в 
Україні. Тенденції розвитку країни змусили суспільство по-новому поставитися до складових 
здоров’я та формування здорового способу життя, зокрема молодого покоління. Стан власне 
системи охорони здоров'я зумовлює в середньому лише близько 10% усього комплексу 
впливів. Решта 90% припадають на екологію (близько 20%), спадковість (близько 20%) і 
найбільше - на умови і спосіб життя (близько 50%). 

За статистичними даними, різко знизився вік виникнення гострих захворювань ССС, 
онкологічної патології Гостро стоїть питання розповсюдження особливо небезпечних хвороб 
(ВІЛ, парентеральні гепатити, туберкульоз та ін.). Слід підкреслити, що цим питанням 
приділяють увагу різні науки - медицина, гігієна, охорона здоров’я, екологія, педагогіка, 
психологія, соціологія, фізична культура і нова наука - валеологія. 

Формуванню здорового способу життя серед учнівської молоді, формуванню ціннісних 
орієнтацій підлітків на здоровий спосіб життя, організації здорового способу життя школярів, 
медико-біологічним та психолого-педагогічним основам здорового способу життя, принципам 
формування здорового способу життя молоді присвячені наукові праці та посібники. 
Показники здорового способу життя молоді, на формування яких необхідно звернути увагу: 

1. Рухова активність; 
2. Відсутність шкідливих звичок; 
3. Безпечна сексуальна поведінка; 
Рухова активність. Одним із найважливіших показників здорового способу життя є обсяг 

фізичних навантажень. Як безпосередні показники рухової активності, що впливають на 
визначення здорового способу життя (чи нездорового), використано індикатори про наявність 
(чи відсутність), характер і обсяг фізичних навантажень, які дають чіткі підстави для розподілу 
респондентів щодо цього аспекту здорового способу життя. 

Харчування. Показовим чинником здорового способу життя є структура (якісний склад) 
продуктів харчування, що вживаються в повсякденному режимі. Уявлення про ці показники 
дають відповідні індикатори, структуровані за кількістю вживання продуктів у часі і ступенем їх 
користі для організму. 

Шкідливі звички. Питома вага шкідливих звичок (паління, вживання алкоголю, наркотиків, 
інших хімічних речовин) у комплексі впливів, що визначають спосіб життя, надзвичайно 
суттєва. Саме тому цей аспект опитування містить велику кількість індикаторів, які досить 
повно відбивають спектр проблеми - причини непаління, віковий і кількісний зріз тих, хто 
палить, паління в оточенні, вікові, кількісні та якісні ознаки вживання алкоголю, віковий і 
структурний аналіз наркотизації, ступінь інформованої та усвідомлення шкоди подібних 
звичок. 

Безпечна сексуальна поведінка, чинник розповсюдження ВІЛ/СНІДу. Статистика по-
ширення в Україні в останні роки хвороб, що передаються статевим шляхом і ВІЛ/СНІДу, дані 
щодо погіршення репродуктивного здоров'я молоді потребують ретельного вивчення цих 
явищ у вітчизняному молодіжному середовищі. З огляду на це, опитування містить такі 
індикатори, що достатньо повно і різноманітно відбивають основні аспекти проблеми: 
інформацію про початок статевого життя, характеристики статевих контактів молоді, ступінь 
обізнаності щодо засобів запобігання статевим хворобам і засобів контрацепції, сексуальну 
орієнтацію, ступінь задоволення статевим життям, обізнаність із проблеми ВІЛ/СНІДу, 
ставлення до груп ризику і хворих. 

Особливо актуально стоїть питання формування здорового способу життя в майбутніх 
лікарів. Вони, як ніхто інший, мають у повному обсязі теоретичні та практичні знання про 
виникнення і розповсюдження хвороб. Працюючи на клінічних базах самостійно, лікарі-інтерни 
активно проводять просвітницьку роботу серед населення, займаються профілактичними 
заходами щодо запобігання захворюванням. Але для переконання своїх пацієнтів необхідно 
самим, на основі свого досвіду, бути активним проповідником здорового способу життя. Для 
цього на кафедрі післядипломної освіти лікарів- стоматологів проводяться виховні години за 
даною тематикою, лікарі-інтерни, магістри, клінічні ординатори разом із викладачами 
залучаються до внутрішньовузівських спортивних змагань. 

Разом із кафедрою інфекційних хвороб проводяться практичні та семінарські заняття за 
темами: прояви в ротовій порожнині грибкових, бактеріальних, ідіопатичних хвороб, 
герпетичної інфекції І типу, діагностика уражень порожнини рота у ВІЛ- інфікованих, хворих на 
СНІД, лікування та запобігання виникненню уражень 

Кафедра залучає до співпраці співробітників Полтавського обласного благодійного фонду 
«Громадське здоров'я», під час зустрічі з якими розглядаються питання запобігання 
розповсюдженню особливо небезпечних інфекцій (ВІЛ, гепатити) та наркоманії в області. 
Лікарі фонду діляться досвідом профілактичних заходів і лікування ускладнень хвороб. 

Під час навчання на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів остаточно 
формується особистість інтернів, насамперед як свідомих громадян і лікарів. Вони в 
подальшій особистій практиці мають займатися профілактикою хвороб серед населення 
України, а також особистим прикладом показувати й активно пропагувати здоровий спосіб 
життя. 

ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК СКЛАДОВА 
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ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ТА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ 

З ПЛАСТИЧНОЮ І РЕКОНСТРУКТИВНОЮ ХІРУРГІЄЮ 
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ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 
Студенти - соціальний прошарок населення, який можна віднести до групи підвищеного 

ризику, тому що на непрості вікові проблеми студентів (адаптація до фізіологічних та 
анатомічних змін, пов’язаних із процесами дозрівання, високе психоемоційне та розумове 
навантаження, пристосування до нових умов проживання та навчання; формування 
міжособистісних взаємовідносин поза сім'єю) накладається негативний вплив кризи практично 
всіх основних сфер суспільства та держави. Це призводить до значного погіршення адаптації 
студентів, наслідком чого є серйозні медичні та соціально - психологічні проблеми, які 
виникають у тій чи іншій формі в студентів. За даними іноземних авторів, рівень факторів 
ризику серед студентів досить високий: розповсюдженість тютюнокуріння становить 23%, 
алкогольні напої вживають понад 60%, кількість студентів, які ведуть активну фізичну 
діяльність, - не більше 25%. Натомість більшість студентів вважають, що за своє здоров’я 
відповідають вони самі, готові та бажають отримувати інформацію щодо формування 
здорового способу життя. Слід зауважити, що студенти медичного вишу повинні мати активну 
мотивацію щодо турботи про власне здоров я, а головне - про здоров'я оточення. Важлива 
роль у цьому належить викладачам клінічних кафедр, які під час занять зі студентами мають 
розглянути на лише відповідну тематику з дисципліни, а й докласти зусиль щодо формування 
уявлень про здоровий спосіб життя. 

Основна складність педагогічного процесу при викладанні дисципліни «Хірургічна 
стоматологія», на нашу думку, полягає в тому, щоб навчити студентів діагностиці основних 
хйороб та методам надання невідкладної допомоги, особливо на догоспітальному етапі в 
екстремальних умовах за мінімальний строк. Ця складність значною мірою виникає через 
невідповідність між обсягом інформації і часом для її засвоєння. Тому поступово потрібно 
шукати шляхи для оптимізації процесу навчання, включаючи до цього
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