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Фізичне виховання як основа професійного 
становлення фахівців медичних закладів

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

Анотації:
Визначені професійно значущі 
риси характеру і фізичні якості 
працівників медичних закладів. В 
результаті проведеного досліджен-
ня побудовано рейтинг духовно-
фізичних ознак, на основі якого 
виділені головні духовно-фізичні 
якості, притаманні висококвалі-
фікованим фахівцям у медичній 
галузі, розроблена структура фор-
мування професійно важливих 
якостей студентів-медиків у про-
цесі фізичного виховання, а та-
кож обґрунтовано вплив засобів 
фізичної культури на професійно 
необхідні якості студентів вищих 
медичних навчальних закладів.

Власов Г.В. Физическое воспитание как 
основание профессионального ста-
новления специалистов медицинских 
учреждений. Аннотация. Определены про-
фессионально значимые черты характера 
и физические качества работников меди-
цинских учреждений. Представлен рейтинг 
духовно-физических признаков. На основе 
признаков выделены главные духовно-
физические качества. Они присущи высо-
коквалифицированным специалистам в ме-
дицинской области. Разработана структура 
формирования профессионально важных 
качеств студентов-медиков в процессе фи-
зического воспитания. Обосновано влияние 
средств физической культуры на профес-
сионально необходимые качества студентов 
высших медицинских учебных заведений.

Vlasov G.V. Physical education as a 
basis of professional formation of the 
specialists of the medical institutions. 
Meaningful character traits and physical 
qualities of workers of medical establish-
ments are certain professionally. Rating 
is presented spiritually-physical signs. 
On the basis of signs the main are se-
lected spiritually-physical qualities. They 
are inherent highly skilled specialists in 
a medical area. The structure of forming 
professionally of important qualities of 
students-physicians is developed in the 
process of physical education. Infl uence 
of facilities of physical culture is grounded 
on professionally necessary qualities of 
students of higher medical educational 
establishments.
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Вступ. 1

Професія співробітника медичного закладу 
спряжена з неабиякими психічними і фізичними 
навантаженнями. Важкі соціально-економічні 
умови, що склалися у галузі медицини, недосконала 
політика у сфері забезпечення медичної галузі та 
захисту медичних робітників, проблема неухильного 
збільшення середнього віку населення України — все 
це накладає додаткові вимоги до фахівців медичних 
закладів, серед яких спроможність протистояти важким 
умовам праці, стійкість до стресу, витривалість тощо. 

У зв’язку з цим, в теперішній час увага фахівців 
зосереджена на проблемі розвитку професійно 
важливих якостей особистості фахівця, яка може бути 
вирішена у процесі фахової підготовки студентів-
медиків [3, 4, 6].

На основі проведених досліджень спеціалістами 
було виділено й систематизовано професійнографічні 
й спортографічні характеристики майбутніх фахівців, 
які показують, що роботодавцем цінуються такі 
якості сучасного фахівця як стійкість до стресу, 
врівноваженість, оптимальний рівень тривожності, 
працездатність і, насамперед, здоров’я [3]. Серед 
вимог до професійно важливих якостей особистості 
фахівця О.А. Заплатіна відзначає витривалість, 
низьку стомлюваність, високу працездатність, силові 
якості, а також силу волі, цілеспрямованість, нервово-
психічну стійкість, наявність широкого діапазону 
функціональних можливостей серцево-судинної 
системи та опорно-рухового апарату [3]. 

Сьогодні фахівців цікавлять питання, пов’язані 
з впливом фізичного виховання на розвиток 
особистості фахівця медичної галузі [2, 5, 6]. 
М.М. Бобирева пропонує при розробці системи 
заходів щодо підвищення рівня рухової активності 
студентів медичних спеціальностей враховувати 
особливості професійної діяльності лікаря, таких 
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як відсутність тотальних витрат м’язових зусиль 
при відносно локальних рухах та зростаючих вимог 
до екстреної переробки великого обсягу сенсорної 
інформації й необхідності виконання швидкоплинних 
психомоторних реакцій. Автор стверджує, що 
специфічні умови роботи вимагають від лікаря 
досить високого рівня статичної витривалості м’язів 
рук і тулуба, відмінної координації кистей і пальців 
при відносній нерухомості нижніх кінцівок [2]. 
В.Б. Мандриков переконаний в тому, що програма з 
фізичної культури повинна передбачати шляхи й засоби 
цілеспрямованих впливів на розвиток загальної й 
силової витривалості, швидкісних і швидкісно-силових 
здатностей, гнучкості, поліпшення функціонального 
стану серцево-судинної й дихальної систем, а також 
сприяти профілактиці й корекції порушень опорно-
рухового апарату й короткозорості в студентів 
основних і спеціального навчальних відділень 
[5]. За свідченнями І.Ю. Ніколайчук, професійна 
підготовка висококваліфікованого співробітника 
медичного закладу передбачає гармонійний розвиток 
фізичних, духовно-моральних та духовно-естетичних 
якостей. Автор стверджує, що перед фахівцями, які 
здійснюють лікарську діяльність, постає завдання не 
тільки професійної підготовки, але й сформованості 
духовно-фізичних якостей, стрижнем яких є висока 
культура, гуманізм, уміння спілкуватися з хворими 
людьми, зовнішній вигляд, манера поведінки, які 
повинні відповідати оптимізму, організаційності, 
бадьорості, мужності, сміливості [6]. Таким чином, 
фізичне виховання має надзвичайну важливість не 
тільки для збереження здоров’я студентської молоді, 
що опановує медицину, а й задля професійного 
становлення особистості лікаря.

Вивчення літературних джерел показало, що 
фахівці, розглядаючи питання фізичного виховання 
студентів вищих медичних навчальних закладів, 
недостатньо уваги приділяють обґрунтуванню 
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необхідних професійних духовно-фізичних якостей 
особистості лікаря та висвітлюють вплив засобів 
фізичної культури на виховання таких якостей, що й 
обумовило вибір теми дослідження.

Робота виконана згідно плану науково-дослідної 
роботи кафедри теорії і методики фізичного виховання 
ЛНУ ім. Т.Г.Шевченка по темі «Теорія і методика про-
фесійного навчання за спортивним напрямком у стар-
шій школі безперервної освіти»; державний реєстр 
0108V002431.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було встановлення професій-

но значущих якостей працівника медичного закладу 
та розробка і обґрунтування структури формування 
професійно важливих якостей студента вищого ме-
дичного закладу у процесі фізичного виховання. В 
ході дослідження нами були використані такі мето-
ди дослідження як вивчення, аналіз, систематизація 
та узагальнення літературних джерел і публікацій 
Інтернет-видань, педагогічне спостереження, анкету-
вання. Об’єктом дослідження стали професійно важ-
ливі якості працівників медичних закладів, а предме-
том дослідження — формування у студентів-медиків 
необхідних якостей засобами фізичного виховання.

Результати дослідження. 
З метою з’ясування професійно значущих духовно-

фізичних якостей медика, нами було проведено дослі-
дження, в якому взяли участь 192 студенти I – III кур-
сів Донецького національного медичного університету 
ім. Максима Горького, що навчалися у 2008-2009 році, 

35 викладачів ВНЗ та медичний персонал Обласної 
дитячої клінічної лікарні, Обласної клінічної  лікарні 
ім. Калініна і Донецької обласної клінічної травмато-
логічної лікарні. При розробці анкети, опираючись на 
власний досвід та педагогічне спостереження і, пере-
свідчившись в тому, що існують такі духовно-фізичні 
якості, які вирізняють працівників медичної галузі се-
ред фахівців інших галузей, ми виділили 20 духовно-
фізичних якостей, які, з нашої точки зору, найбільш 
повно характеризують висококваліфікованого лікаря 
та запропонували опитаним за рейтинговою шкалою 
визначити найвпливовіші якості, необхідні в профе-
сійній діяльності співробітника медичної галузі. Се-
ред запропонованих якостей були наступні: гуманізм, 
стійкість до стресу, швидка реакція, фізична сила, 
охайність, уважність тощо. При побудові рейтингової 
шкали ми надали перевагу міркуванням співробітни-
ків медичних закладів як носіям накопиченого прак-
тичного досвіду (рис.1).

Згідно з результатами опитування, основними 
духовно-фізичними якостями лікаря студенти-медики 
назвали працездатність, стійкість до стресу та уваж-
ність, викладачі медичного університету відповід-
но стійкість до стресу, витривалість та гуманізм, а 
медичний склад лікарень — гуманізм, швидку ре-
акцію та витривалість. Варто зауважити, що згідно 
рейтингових оцінок духовно-фізичних якостей сту-
дентської молоді, студенти I – III курсів Донецького 
національного медичного університету ім. Максима 
Горького мають недостатньо повне уявлення про умови 
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Рис. 1. Рейтинг духовно-фізичних якостей, професійно необхідних для співробітника медичних закладів, де
  – студентський склад;
  – професорсько-викладацький склад;
  – співробітники медичних закладів.
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праці співробітників медичних закладів. При цьому, 
такі духовно-фізичні якості як фізична сила, швидка 
реакція та витривалість посідає у рейтинговій шкалі 
студентів-медиків відповідно 17, 11 та 10 місця, що 
має відчутну розбіжність з поглядами співробітників 
медичних закладів: з їхньої точки зору ці якості 
виходять на передній план і посідають відповідно 6, 
2 та 3 місця. Помітно, що студентський і лікарський 
склад має різні погляди на дисциплінованість: з точки 
зору студентів-медиків дисциплінованість займає 20 

місце, а, зважаючи на думку співробітників медичних 
закладів, дисциплінованість займає положення у 
першій десятці важливих якостей серед професійно 
необхідних ознак висококваліфікованого лікаря. На 
наш погляд, таке становище пов’язане з недостатнім 
осмисленням студентами працівника медичного 
закладу як послідовного носія ідей здорового способу 
життя та взірця для наслідування.

Слід зазначити, що виявлені духовно-фізичні 
якості ефективно розвиваються саме в процесі 

Рис.2. Формування професійно важливих якостей студента вищого медичного закладу у процесі фізичного 
виховання
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фізичного виховання. Таким чином, у процесі 
формування здорового способу життя студентів вищих 
медичних навчальних закладів можна відокремити 
кілька вузлових аспектів, націлених на професійне 
спрямування фізичного виховання студентів, а саме 
розвиток професійно необхідних якостей майбутніх 
співробітників медичних закладів. Найбільш істотний 
вплив педагогічної системи на виховання фахово 
значущих рис студентів вищих медичних навчальних 
закладів мають засоби фізичного виховання. В зв’язку 
з цим пріоритетним напрямком формування здорового 
способу життя студентів-медиків, на наш погляд, є 
саме фізичне виховання студентів.

Як показало вивчення літературних джерел, 
окремі автори вважають, що духовно-фізичні якості 
включають фізичні, духовно-моральні та духовно-
естетичні якості [6]. При цьому духовно-естетичний 
компонент передбачає формування у студентів 
медичного університету у системі фізичного виховання 
здібності до сприйняття тілесної краси, витонченості 
та граціозності рухів, естетики поведінки, естетичних 
смаків. Однак, на наш погляд, духовно-естетичний 
компонент хоч і є важливим з точки зору розвитку 
особистості, але не є першочерговим з точки зору 
професійної відповідності співробітника медичної 
галузі. Таким чином, в результаті вивчення спеціальної, 
методичної та наукової літератури, а також на підставі 
проведеного дослідження, ми прийшли до висновку, 
що до лікаря висувається низка вимог щодо духовно-
фізичних якостей, які можна розподілити на фізичні, 
психофізіологічні та духовно-моральні, котрі слід 
виховувати засобами фізичного виховання в процесі 
навчання у вищих медичних навчальних закладах 
(рис. 2). 

Розглянемо докладніше, як засоби фізичної куль-
тури впливають на риси характеру та фізичні якості 
студентів вищих медичних навчальних закладів. Оче-
видно, що витривалість, фізична сила, швидка реак-
ція тощо розвиваються в процесі виконання фізичних 
вправ. Для розвитку мотивації до занять фізичними 
вправами, в тому числі позаурочними, ми пропонуємо 
на основі анкетування студентів визначити їх уподо-
бання і проводити заняття за обраним видом спорту. 
Фахівцями ряду вищих навчальних закладів доведе-
но, що така організація процесу фізичного виховання 
має позитивний вплив на емоційну сферу студентів. 
Ми вважаємо, що це безпосередньо стосується і сту-
дентів вищих медичних навчальних закладів. Гігієніч-
на гімнастика розвиває емоційну стабільність. Гума-
нізм, наполегливість та ряд інших не менш важливих 
духовно-моральних якостей розвивається під час за-
няттями туризмом та іншими видами рекреаційної 
діяльності. Спортивні змагання, окрім фізичних якос-
тей, виховують у студентів такі якості як стійкість до 
стресу і наполегливість, а підготовка до спортивних 
змагань передбачає високу працездатність та витри-
валість. Загартовування має значний вплив на розви-
ток наполегливості та позитивно впливає на емоційну 
стабільність.

Висновки. 
В результаті вивчення спеціальної, методичної та 

наукової літератури, а також на підставі проведеного 

дослідження, ми прийшли до наступних висновків.
До лікаря висувається низка вимог, а саме, ви-

сококваліфікований фахівець медичної галузі має 
володіти рядом фізичних, психофізіологічних та 
духовно-моральних якостей, таких як стійкість до 
психоемоційних перевантажень, витривалість, фізич-
на сила, висока працездатність, гуманізм тощо.

В процесі дослідження нами побудовано рейтинг 
духовно-фізичних якостей, професійно необхідних 
для співробітника медичних закладів, в якому за 
основу було взято оцінки практикуючих лікарів. Та-
ким чином було встановлено, що гуманізм, швидка 
реакція та витривалість є пріоритетними духовно-
фізичними якостями особистості співробітника ме-
дичного закладу.

Проведене вивчення рейтингових оцінок профе-
сійно значущих духовно-фізичних якостей показало, 
що студенти-медики в недостатній мірі усвідомлю-
ють, що співробітник медичного закладу не тільки 
повинен доносити ідеї здорового способу життя до 
населення безпосередньо в процесі виконання сво-
їх професійних обов’язків, а й виступати як взірець 
дбайливого ставлення до здоров'я.

В ході вивчення, аналізу та узагальнення літера-
турних джерел було встановлено, що найбільш ефек-
тивний вплив на професійне становлення студентів 
вищих медичних навчальних закладів мають засоби 
фізичної культури. Відповідно, фізичне виховання 
професійної направленості є пріоритетним напрямом 
формування здорового способу життя в процесі під-
готовки студентів-медиків до фахової діяльності.

Подальше дослідження необхідно направити на 
встановлення рейтингу категорії «здоров'я» в ієрар-
хії цінностей студентів вищих медичних навчальних 
закладів, виділення основних мотивів ведення здо-
рового способу життя студентської молоді і осмис-
ленням отриманої інформації, а також виокремлення 
основних напрямків формування мотивації студентів-
медиків до здорового способу життя.
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