
Питання соціальної медицини. огляд

    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2022, № 2 11

УДК: 371.7-(477):613.955 
Індекс DOI 10.15407/internalmed2022.02.011

Проф. Л.А.Страшок 2,1, проф. Г.М.Даниленко 2, доц. Е.М.Завеля 1, 
доц. М.Ю.Ісакова 1, доц. А.В.Єщенко 1
1 Харківська медична академія післядипломної освіти
2 ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН» 

Про перспективи розвитку шкільної 
медицини в Україні

Шкільна медицина в Україні має надзвичайно 
актуальну для сьогодення історію та сформо-

вані традиції . Хотілося б вірити, що вона має також 
значні перспективи . Бо саме заклади загальної се-
редньої освіти є тим місцем, де діти та підлітки отри-
мують не тільки знання та соціальний досвід, але й 
проводять дуже багато часу, ростуть, розвиваються, 
збагачуються емоційно . Певні медичні послуги, сво-
єчасно надані у школі, мають дуже важливе значен-
ня як для збереження здоров’я підростаючого поко-
ління, так і для забезпечення найкращих умов щодо 
формування, зміцнення здоров’я особистості, яка 
розвивається, та профілактики стійких патологічних 
станів у дитячому віці .

Українець з Чернігівщини — Хома Барсук-Мойсє-
єв — закінчивши Київську академію та медичний фа-
культет Московського університету, здобув ступінь 
доктора медицини та став викладачем фізіології та 
дієтетики, патології та терапії . Але став він відомим, 
зокрема, перекладом з французької на російську 
мову (1791 р .) однієї з перших книг з профілактичної 
медицини «Шлях до здоров’я чи наука зберігати своє 
здоров’я» (невідомого автора) . Важливий принцип: 
«предохранительная часть врачебного искусства все 
прочия части онаго превышает» [1] визначив зна-
чення профілактики у медицині . 

Саме профілактичний напрямок вважав найваж-
ливішим у збережені дитячого здоров’я засновник 
вітчизняної шкільної гігієни — Фрідріх Ерісман [2] . 
Займаючись медичною практикою, як окуліст, він 
звернув увагу на «Вплив шкіл на виникнення корот-
козорості», так і назвав свою працю у 1870 р . Висно-

вок про зв’язок короткозорості та порушень поста-
ви у підлітковому віці з неправильною організацією 
робочого місця став поштовхом для розробки моделі 
одномісної парти («парти Ерісмана»), у подальшо-
му — обґрунтування форми та розмірів класної кім-
нати, дошки, необхідного об’єму повітря, освітлен-
ня, вимог до опалення, вентиляції . Ф .Ерісман також 
визначив так звані «шкільні хвороби: викривлення 
хребетного стовпа, короткозорість, хвороби легень, 
кровообігу тощо», став співавтором роботи «Про 
санітарні заходи проти поширення заразних хвороб 
у школі та через школу» (1888 р .) . Саме він сприяв 
народженню шкільної гігієни, як самостійної науки .

О .Доброславін (завідувач кафедри гігієни Петер-
бурзької медико-хірургічної академії) та Ф .Ерісман 
(завідувач кафедри гігієни Московського універси-
тету) стали ініціаторами створення постійної комісії 
зі шкільної гігієни — першого колективного твору 
педагогів і гігієністів [3] .

У 1870 р . в м .Одеса на засіданні товариства міських 
лікарів видатний науковець, лікар-гігієніст Дмитро 
Михайлович Лєвєнсон [4] зачитав свою доповідь 
«Гигиенический очерк Одесских частных учебных 
заведений», де ретельно проаналізував влаштування 
міських шкіл, «шкільні» хвороби у дітей, освітлення 
та меблі класів, шрифт підручників та ін . Він вперше 
в тогочасній Росії обґрунтував вікове обмеженням 
для роботи дітей у ремісничих училищах, категорич-
но заперечивши працю дітей до 8-річного віку, за-
кликав брати до уваги не тільки вік, а й стан здоров’я 
дитини . До 13-річного віку рекомендував усіх дітей 
навчати в школі, причому вважав, що для розумово-
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го навантаження достатньо чотирьох годин на день, 
інший час слід приділяти фізичним вправам . Його 
праця «Гігієна шкіл» (1872 р .) стала однією з перших 
вітчизняних книг з цієї актуальної тематики .

З ініціативи доктора С .П .Боткіна, який був на той 
час гласним Петербурзької міської думи та заступни-
ком голови думської комісії громадського здоров’я, 
у 1882 році було створено інститут шкільно-санітар-
них лікарів [5] . Згідно «Списку лікарів, які служать 
в установах відомства Міністерства народної освіти» 
у 1906 році їх у навчальних закладах працювало вже 
1544 .

У кінці 20-х років XX ст . основи розвитку малові-
домого для тодішньої Радянської України наукового 
напряму гігієнічних знань — шкільної гігієни  — за-
клав видатний вчений Микола Антонович Кудриць-
кий [6] . Активний член Всеукраїнської спілки ліка-
рів, він вивчав проблеми розвитку української шко-
ли та у Товаристві шкільної освіти викладав курси 
на медичну тематику, зокрема «Анатомо-фізіоло-
гічні особливості дитячого організму», «Проблеми 
фізичного виховання у школі» . Під впливом свого 
вчителя В .Я .Підгаєцького лікар М .А .Кудрицький 
першим серед учених-гігієністів почав досліджу-
вати проблеми шкільної гігієни, зокрема, відповід-
ність хронологічного віку учнів шкіл їх фізичному 
і психічному розвитку, вплив фізкультури в школі 
на психофізіологічний розвиток дітей . Навчальний 
посібник М .Кудрицького «Здорове й хворе людське 
тіло» (1927   р .) був першою спробою створення ві-
тчизняного підручника зі шкільної гігієни .

У 1922–1935 рр . для наукової розробки питань охо-
рони здоров’я школярів та підлітків в Україні було 
відкрито інститути охорони здоров’я дітей та підліт-
ків та інститути охорони материнства та дитинства .

Протягом багатьох років Український науково-до-
слідний інститут комунальної гігієни (Харків) очо-
лював академік Олександр Микитович Марзєєв . За 
його ініціативою у 1949 р . при інституті було ство-
рено науково-дослідницький центр у вигляді відділу 
шкільної гігієни . 

У жовтні 1922 р . у м . Харків відкрився перший 
«Український державний інститут охорони материн-
ства та дитинства», який у 1965р . було реорганізова-
но у «Харківський НДІ охорони здоров’я дітей та під-
літків ім . Н .К . Крупської МОЗ України» . Наразі він 
носить назву ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та 
підлітків НАМН» . Інститут став провідною науково-
дослідною установою нашої країни . Він координує 
наукові дослідження з проблеми «Охорона здоров’я 
дітей шкільного віку та підлітків», готує високок-
валіфіковані кадри, видає методично-інформаційні 
матеріали для впровадження у практику, проводить 
науково-практичні конференції та наукові симпозі-
уми з актуальних питань, в тому числі шкільної ме-
дицини . Відділи інституту активно співпрацюють як 
з медичними, так і з педагогічними установами та 
організаціями .

До недавнього часу організація медичного обслуго-
вування школярів в Україні здійснювалася дошкіль-
но-шкільними відділеннями (ДШВ) дитячої поліклі-

ніки . Ці відділення в співпрацювали з усіма іншими 
структурними підрозділами, зокрема, з підлітковою 
службою, кабінетом щеплень тощо . Структура ДШВ 
включала медичні кабінети в освітніх установах, ін-
коли денний стаціонар і стаціонар вдома . 

Згідно Наказу МОЗ України №434 [7], лікар з ор-
ганізації медичної допомоги дітям у закладах освіти 
повинен був виконувати, перш за все, медико-про-
філактичні заходи (організовувати та проводити ме-
дичні профілактичні огляди; огляди перед профілак-
тичними щепленнями; визначати групу здоров’я, гру-
пу для занять фізкультурою; аналізувати результати 
профоглядів учнів навчального закладу; розробляти 
заходи з профілактики поширення захворюваності 
та інвалідності; здійснювати медичний контроль за 
режимом трудового навчання, організацією харчу-
вання, фізичного виховання, проведенням протиепі-
демічних та санітарно-гігієнічних заходів; звітувати 
завідуючому відділенням з організації медичної до-
помоги школярам та доводити до відома керівництва 
закладу освіти інформацію про стан здоров’я дітей та 
заходи, які можуть його покращити; своєчасно пові-
домляти керівництво про виявлені випадки жорсто-
кого ставлення та насильства над дітьми; проводити 
аналіз стану туберкулінодіагностики та імунопрофі-
лактики серед учнів освітнього закладу; направляти 
за необхідністю дітей до лікарів-вузьких спеціалістів; 
вести медичну документацію; інформувати керівни-
цтво про випадки групових захворювань та вживати 
невідкладних заходів щодо попередження розпо-
всюдження хвороб; сприяти направленню юнаків на 
медичні огляди у військкомати; проводити активне 
виявлення неповнолітніх, які практикують ризикову 
поведінку та передавати інформацію до відповідних 
служб; здійснювати просвітницьку роботу серед пе-
дагогів, батьків та учнів щодо питань з медицини та 
збереження здоров’я; вести облік та аналізувати усі 
випадки травматизму у закладі освіти; здійснювати 
контроль за наявністю лікарських засобів і медич-
ного інструментарію, необхідного для надання дітям 
невідкладної допомоги; регулярно підвищувати свою 
професійну кваліфікацію; контролювати роботу се-
реднього медичного персоналу) . Педіатр, як шкіль-
ний лікар, мав право виписувати рецепти, видавати 
довідки у межах своєї компетенції . 

Медична сестра з медичної допомоги дітям в за-
кладах освіти, нажаль, традиційно фігура не достат-
ньо самостійна, працювала під керівництвом ліка-
ря-педіатра та виконувала його призначення . До її 
обов’язків, визначених Наказом МОЗ України «Про 
удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги 
дітям в Україні» [7], входило:

- під керівництвом лікаря проводити медичні огля-
ди дітей (антропометрію, оцінку слуху та зору, план-
тографію тощо);

- надавати дітям долікарську медичну допомогу; 
- вести в межах своєї компетенції медичну доку-

ментацію;
- ознайомлювати педагогів та батьків з інформаці-

єю про лікувально-профілактичні заходи, які плану-
ється здійснити, та про їх результати;
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- спільно з лікарем організовувати профілактичні 
огляди дітей та приймати участь у їх проведенні;

- контролювати організацію харчування, трудово-
го та фізичного виховання, позаучбових додаткових 
занять в групах подовженого дня, стежити за сані-
тарно-гігієнічними умовами у навчальному закладі, 
своєчасним проходженням персоналу обов’язкових 
медичних оглядів; 

- під контролем лікаря приймати участь у прове-
денні профілактичних щеплень;

- передавати дані про щеплення дітей до кабіне-
тів профілактичних щеплень поліклінік за місцем їх 
проживання;

- передавати у дитячу поліклініку за місцем про-
живання дитини інформацію про результати 
обов’язкових медичних профілактичних оглядів;

- здійснювати медичне спостереження у навчаль-
ному закладі за дітьми, які були у контакті із інфек-
ційними хворими; 

- організовувати та проводити просвітницьку ро-
боту;

- здійснювати облік лікарських засобів і медичного 
устаткування, слідкувати за їх своєчасним поповне-
нням;

- підвищувати кваліфікацію . 
Медсестра мала співпрацювати з середнім медпер-

соналом медичних закладів, педагогічним персона-
лом; видавати довідки у межах своїх функціональ-
них обов’язків та компетенції; вносити пропозиції 
керівництву щодо шляхів вдосконалення організації 
надання медичної допомоги дітям . 

Важливою складовою системи шкільної медици-
ни був завідуючий ДШВ поліклініки, який керував 
роботою лікарів-педіатрів і медичних сестер загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, співпрацював з ін-
шими підрозділами дитячої поліклініки, санепідем-
станцією, спеціалізованими закладами та іншими 
закладами охорони здоров’я, освіти і науки, праці 
та соціальної політики . Він погоджував лікуваль-
но-профілактичні заходи дітям у закладах освіти  
з діяльністю медичних установ, керівниками на-
вчальних закладів, органів освіти та науки .

Згідно Постанови Кабінету міністрів України  
№ 31 від 20 січня 2021 р . «Про затвердження По-
рядку здійснення медичного обслуговування учнів 
закладів загальної середньої освіти» [8] тепер «ме-
дичне обслуговування учнів здійснюється медичним 
працівником, який, як правило, входить до штату 
закладу освіти» . У разі відсутності у штаті медич-
ного працівника заклад освіти укладає договір про 
медичне обслуговування учнів «із закладом охоро-
ни здоров’я, що провадить господарську діяльність 
з медичної практики (сестринська справа, педіатрія, 
загальна практика-сімейна медицина), закладом  
з надання первинної медичної допомоги… або фі-
зичною особою-підприємцем, які провадять госпо-
дарську діяльність з медичної практики» .

Відбулася трансформація системи, переорієнтація 
її на надання медичних послуг . Можливість утри-
мання лікаря-педіатра (з розрахунку 1 посада на 
1000 і більше учнів), медичної сестри (з розрахунку 

0,5 посади на 100 і менше учнів чи 1 посада на 101  
і більше учнів), а також сестри медичної з дієтич-
ного харчування визначена Наказом МОН України  
№ 1205 від 06 .12 .2010 [9] .

У НСЗУ Програмою медичних гарантій у 2022 
році «Cпецифікації, умови закупівлі та оголошен-
ня про укладення договорів про медичне обслуго-
вування населення» у розділі «Профілактика, діа-
гностика, спостереження, лікування та реабілітація 
в амбулаторних умовах» передбачено проведення 
обов’язкових медичних профілактичних оглядів 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів відпо-
відно до чинного законодавства . Але наявність паке-
ту послуг з надання медичної допомоги учням у за-
кладах освіти НСЗУ не передбачає . Тому укладання 
договору з медичною установою державної форми 
власності про медичне обслуговування учнів та за-
безпечення закладу освіти медичним працівником 
може бути проблематичним .

Щодо заключення договору з медичним закладом 
або фізичною особою-підприємцем, які провадять 
господарську діяльність з медичної практики, то 
звичайно, такий договір передбачає дохідну частину . 
Враховуючі, що державні заклади освіти — організа-
ції неприбуткові, забезпечити гідну оплату ФОП-цю 
мало імовірно .

Тобто, найбільш реалістичним у таких умовах ви-
дається робота медичного працівника у штаті за-
кладу освіти з підпорядкуванням його директору . 
Медичне обслуговування учнів, згідно Постанови 
Кабінету міністрів України №31 від 20 .01 .2021р . [8], 
тепер включає:

- організацію проведення обов’язкових медичних 
профілактичних оглядів;

- організацію проведення профілактичних щеплень 
згідно з їх календарем після лікарського огляду;

- моніторинг стану здоров’я;
- здійснення профілактичних та оздоровчих захо-

дів у закладах освіти;
- надання медичної допомоги учням, які перебува-

ють у невідкладному стані, у закладах освіти .
Для організації проведення медичних профілак-

тичних оглядів та профілактичних щеплень медич-
ний працівник закладу освіти повинен тісно співп-
рацювати з медичними установами, що такі послу-
ги пропонують . Зокрема, якщо діти не проходять 
обов’язкові профілактичні огляди у закладах охоро-
ни здоров’я за місцем медичного обслуговування, то 
медичний працівник може організовувати їх у закла-
ді освіти на підставі рішення відповідних структур-
них підрозділів з питань охорони здоров’я та з пи-
тань освіти місцевих держадміністрацій .

Профілактичні щеплення здійснюються в кабіне-
тах щеплень, які створюються як окремий структур-
ний підрозділ лікувально-профілактичного та/або 
амбулаторно-поліклінічного ЗОЗ та діють при ме-
дичних кабінетах середніх навчальних закладів І–ІІІ 
ступенів, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, профе-
сійно-технічних закладів (Наказ МОЗ України №595 
від 16 .09 .2011 р . «Про затвердження Положення 
про організацію і проведення профілактичних ще-
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плень») . Тобто, медичний працівник закладу освіти 
може сприяти організації щеплень на території свого 
кабінету .

Медичний працівник закладу освіти повинен від-
повідати кваліфікаційним вимогам, затвердженим 
МОЗ України . А значить, мати спеціальну підготовку 
для роботи з учнями в закладі освіти, проходити без-
перервний професійний розвиток (БПР), щорічно 
набираючи необхідну кількість балів для підтриман-
ня своєї кваліфікації чи одержання вищої кваліфіка-
ційної категорії . Це положення стосується як лікарів, 
так і середнього медичного персоналу . 

Якщо медичний працівник не входить до штату 
медичного закладу та не підпорядковується МОЗ 
України, підвищувати свою професійну медичну 
освіту він може тільки не бюджетним коштом або за 
рахунок бюджету закладу освіти . Також виникає пи-
тання: хто забезпечує медичну допомогу учням, коли 
медичний працівник школи знаходиться на навчан-
ні, хворіє чи відпочиває у відпустці?

Нажаль, в умовах сьогодення медичні працівники 
закладів освіти втрачають зв’язок з територіальною 
медичною службою . Наразі вони можуть навіть не 
знати про стан здоров’я та діагнози дітей, за якими 
спостерігають впродовж 4-8 годин щоденно (якщо ці 
дані не побажають надати батьки) . Немає чітко від-
працьованих компетенцій та посадових обов’язків 
лікарів чи середнього медичного персоналу, які вхо-
дять до штату закладу освіти та відокремлені від 
служби охорони здоров’я .

Чи життєздатна шкільна медицина у такому вигля-
ді? Чи не атрофується вона самостійно з часом че-
рез відсутність цілісності, комплексного підходу до 
охорони здоров’я дітей шкільного віку? Бо перш за 
все, це — МЕДИЦИНА, і її функціонування у педа-
гогічному просторі без зв’язку з медичною службою  
в цілому може призвести до штучного відокремлен-
ня і ліквідації . 

Медичний працівник закладу освіти має навча-
тися, підвищувати кваліфікацію, співпрацювати з 
медичними закладами у єдиному інформаційному 
полі, колегіально вирішувати спірні питання, аналі-
зувати звіти та професійно відпрацьовувати шляхи 
покращання стану здоров’я дітей та підлітків . Ме-
дик закладу освіти повинен бути незалежним, мати 

необхідний рівень компетентності, щоб надавати 
рекомендації педагогічному колективу щодо медико-
соціальних аспектів організації навчання . 

Вирішити ці питання могла б Національна служба 
здоров’я України, включивши до Програми медич-
них гарантій пакет послуг зі шкільної медицини з 
орієнтацією на лікаря підліткового . Це б підвищило 
можливості медичного обслуговування учнів у за-
кладах освіти, надало б мотивації та можливостей 
для лікарів та середніх медичних працівників іти 
працювати в школи, що б значно посилило профі-
лактичну складову медичної допомоги .

Враховуючи досвід, ґрунтовну науково-методич-
ну базу, тісні зв’язки з закладами освіти, гігієни та 
медичними установами, приналежність до акаде-
мії медичних наук, а також історично-сформова-
ний напрямок діяльності у сфері гігієни та охорони 
здоров’я дітей шкільного віку та підлітків було б до-
цільним створити Центри охорони здоров’я дітей  
у закладах освіти та покласти на них функції коор-
динування роботи медичних працівників закладів 
освіти; моніторингу здоров’я школярів, впливу на 
нього зовнішнього середовища навчальних закладів 
та педагогічного процесу; відпрацювання шляхів по-
кращення здоров’я школярів; спеціалізованої освіт-
ньої підготовки медичних працівників закладів осві-
ти; впровадження у роботу закладів освіти програм, 
спрямованих на попередження ризикової поведінки 
та її наслідків, на популяризацію здорового способу 
життя, профілактику захворювань тощо . Для інфор-
маційної та наукової координації діяльності Центрів 
доцільно використати ресурси ДУ «ІОЗДП НАМН» 
і створити на його базі Український національний 
центр шкільної медицини . 

Тільки цілісний підхід до охорони здоров’я дітей 
та підлітків в Україні, відповідно до Глобальної стра-
тегії сталого розвитку (ВООЗ, 2010, 2015), міжсекто-
ральна та міжгалузева взаємодія, важливою складо-
вою якої є шкільна медицина, спроможні забезпечи-
ти здоров’я і благополуччя підростаючого покоління 
сьогодні й здорове майбутнє України завтра .
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Про перспективи розвитку шкільної медицини в Україні
Проф. Страшок Л.А.2,1, проф. Даниленко Г.М.2, доц. Завеля Е.М.1, 
доц. Ісакова М.Ю.1, доц. Єщенко А.В.1
1 Харківська медична академія післядипломної освіти
2 ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»

У статті представлена історія розвитку шкільної медицини в Україні, народження вітчизняної шкільної 
гігієни, як самостійної науки. Було наголошено, що шкільна медична служба є дуже важливою як у 
збереженні здоров’я підростаючого покоління, так і в забезпеченні найкращих умов для його формуван-
ня, зміцнення здоров’я, профілактики патологічних станів.

У 1922–1935 рр. для наукової розробки питань охорони здоров’я школярів і підлітків в Україні були 
відкриті інститути охорони здоров’я дітей і підлітків та інститути охорони материнства і дитинства.  
У жовтні 1922 р. у Харкові було відкрито перший Український державний інститут охорони здоров'я 
матері та дитини, який нині має назву ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей і підлітків НАМН України». 
Інститут став провідною науковою установою України яка координує дослідження за темою «Охоро-
на здоров’я школярів та підлітків», готує кадри вищої кваліфікації, видає методичні та інформаційні 
матеріали для впровадження в практику, проводить науково-практичні конференції, наукові симпозіуми 
з актуальних питань, у тому числі шкільної медицини.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 року № 31 «Про затвердження 
Порядку надання медичної допомоги здобувачам загальної середньої освіти» медичне обслуговування 
учнів відтепер здійснює медичний працівник, який є членом навчального закладу. Представлено шляхи 
вдосконалення організації медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів для 
більш ефективного розвитку шкільної медицини, доцільність використання ресурсів ДУ «Інститут охо-
рони здоров’я дітей та підлітків НАМН України». Тому лише комплексна робота закладів освіти та охо-
рони здоров’я може забезпечити найсприятливіші умови для збереження здоров’я учнів.

Ключові слова: шкільна медицина; шкільна гігієна; медичне обслуговування учнів; медичний 
працівник закладу освіти; перспективи розвитку.

 

About perspectives for the development of school medicine in Ukraine
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The article presents the history of the development of school medicine in Ukraine, the birth of national school 
hygiene as an independent science. It was emphasized that school medical services are very important both in 
maintaining the health of the younger generation and in providing the best conditions for its formation, health 
promotion, and prevention of pathological conditions.

In 1922–1935, institutes of health care for children and adolescents and institutes for the protection of 
motherhood and childhood were opened in Ukraine for the scientific development of health care issues for 
schoolchildren and adolescents. In October 1922, the first Ukrainian State Institute for Maternal and Child 
Health was opened in Kharkiv, which is now called SI «Institute of Children and Adolescents Health Care of the 
National Academy of Medical Sciences of Ukraine». The Institute has become a leading research institution in 
Ukraine, which coordinates research on «Health Care of schoolchildren and adolescents», trains highly qualified 
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personnel, publishes methodological and informational materials for implementation in practice, conducts 
scientific and practical conferences, and scientific symposiums on topical issues, including school medicine.

According to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 31 of January 20, 2021 «On approval 
of the Procedure for providing medical care to students of general secondary education» medical care for 
students is now provided by a medical worker who is a member of the educational institution. Ways to improve 
the organization of medical care for students in secondary schools for more effective development of school 
medicine, the expediency of using the resources of the SI «Institute of Children and Adolescents Health Care 
of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine» are presented. Therefore, only the combined work of 
educational and health care institutions can provide the most favorable conditions for maintaining the health of 
students.

Key words: school medicine; school hygiene; medical care of students; a medical worker of an educational 
institution; development prospects
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